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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Поділ влади є важливою та необхідною умовою 

формування правової, соціальної держави, є її основоположним принципом. 

Але і в межах кожної з гілок влади не менш важливим є розподіл 

функціональних обов’язків між її органами. Забезпечення ефективного 

виконання функцій держави досягається шляхом оптимізації органів державної 

виконавчої влади на основі збалансованого та розумного розподілу їх 

обов’язків за сферами компетенції. Адміністративна реформа започаткувала 

нову еру адміністративного управління, яка наразі трансформувалася в сучасну 

доктрину правового регулювання суспільних відносин як точку дотику 

взаємодії держави та людини, де сфера публічного адміністрування, окрім суто 

управлінських відносин, доповнилася публічно-сервісними, як наслідок 

новітнього підходу до визначення загального призначення держави та її органів 

«служити» людині. Такий підхід наразі формалізований Законом України «Про 

адміністративні послуги». 

Дослідження відносин у сфері надання адміністративних послуг органами 

публічної адміністрації проводяться з моменту усвідомлення необхідності 

зміни концепції та підходів державного управління. Визначившись у дуальності 

публічного адміністрування: публічного управління як реалізації владно-

розпорядчих повноважень, так і здійснення публічно-сервісної функції 

органами державної влади, з акцентом на формування на орієнтованість саме 

публічно-сервісного підходу до визначення напрямів діяльності органів 

виконавчої влади, до яких, як структура системи МВС, входить і Головний 

сервісний центр МВС, наразі продовжуються дослідження та жваві дискусії 

вже не стільки щодо обґрунтованості такого підходу, скільки до якості та 

виваженості його впровадження в діяльності окремих органів, зокрема і 

системи сервісних центрів МВС. Натепер вже закладено фундамент 

загальнотеоретичних розробок та висновків щодо концепції публічних, зокрема 

адміністративних, послуг та їх здійснення органами публічної влади, зокрема 

органами внутрішніх справ, проте, на жаль, сфера сервісної діяльності МВС, в 

тому числі щодо функціонування дозвільної та реєстраційної систем МВС, 

функціонування яких щодо забезпечення безпеки дорожнього руху та 

експлуатації транспортних засобів покладено на Головний сервісний центр 

МВС, наразі перебуває на стадії осмислення, формалізації та удосконалення 

правового регулювання. 

Функціонально Головний сервісний центр МВС створено на підставі 

Положення про Головний сервісний центр МВС, затвердженого Наказом 

Міністерства внутрішніх справ України від 07.11.2015 № 1393. Водночас зміст 

Положення, в якому визначено, що Головний сервісний центр МВС є 

юридичною особою публічного права, міжрегіональним сервісним центром з 

надання сервісних послуг МВС, не дає підстав для визначення його 

адміністративно-правового статусу навіть як органу державної влади, а 

закріплені функції не корелюються з повноваженнями, які мають бути 

закріпленими за адміністратором надання сервісних послуг МВС. Тож наразі 
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існує потреба у визначенні адміністративно-правового статусу Головного 

сервісного центру МВС, його елементів, зокрема, компетенції, завдань, 

функцій, повноважень, місця в системі суб’єктів адміністративного права та, 

безперечно, відповідальності, що слугує важливою гарантією здійснення 

діяльності цим органом на законній основі, а, відповідно, гарантією дотримання 

прав, свобод та законних інтересів суб’єктів звернення за сервісними послугами 

МВС. 

Оскільки рівень нормативного закріплення адміністративно-правового 

статусу Головного сервісного центру МВС за законодавством України є 

мінімальним і не задовольняє потреб публічного адміністрування надання 

сервісних послуг МВС, існує необхідність у визначенні концепції правової 

регламентації його статусу на основі мети забезпечення під час надання 

сервісних послуг МВС безпеки дорожнього руху та експлуатації транспортних 

засобів. 

Теоретичною основою дослідження стали висновки, викладені у працях 

таких відомих учених, як В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, М.О. Баймуратов, 

О.М. Бандурка, О.А. Банчук, Д.М. Бахрах, Т.О. Булковський, Н.В. Васильєва, 

В.В. Галунько, І.А. Гончарова, В.І. Горбатюк, М.В. Джафарова, 

П.В. Діхтієвський, О.С. Дніпров, С.В. Ківалов, В.В. Коваленко, Т.О. Коломоєць, 

В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, Н.С. Кузнєцова, О.В. Кузьменко, В.С. Куйбіда, 

Є.В. Курінний, Є.О. Легеза, Д.В. Лученко, О.Б. Ляшко, Т.О. Мацелик, 

Р.С. Мельник, О.І. Миколенко, А.В. Міськевич, І.А. Мордвін, Ю.В. Оніщик, 

С.В. Осауленко, І.Д. Пастух, О.П. Рябченко, Я.І. Скоромний, І.С. Сорокін, 

Р.О. Стефанчук, В.Д. Сущенко, Н.С. Федорук, Ю.М. Шаров, Р.Б. Шишка, 

А.М. Школик, О.С. Юнін та інші.  

Вагомий внесок у сферу досліджень правових аспектів надання публічних 

послуг зробили: О.М. Буханевич у своїй роботі «Теоретико-правові та 

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

якій комплексно розкрито теоретичні та практичні основи правового 

регулювання надання адміністративних послуг в Україні; І.А. Гончарова у 

роботі «Адміністративно-правовий аспект процедури надання адміністративних 

послуг» (2017 р.); В.Д. Щербань – «Адміністративно-правові засади публічно-

сервісної діяльності органів виконавчої влади» (2017 р.). Проте ці роботи 

орієнтовані на дослідження відносин у сфері надання адміністративних послуг, 

а тому мають загальнотеоретичне значення з точки зору «діяльнісного» аспекту 

адміністративно-правового статусу Головного сервісного центру МВС як 

органу в системі органів внутрішніх справ.  

Наразі єдиними дослідженнями у сфері діяльності суб’єктів надання 

сервісних послуг МВС є праці О.Г. Циганова («Адміністративні послуги у 

сфері правоохоронної діяльності України» (2018 р.)), А.П. Рибінської 

(«Адміністративно-правове забезпечення діяльності з надання сервісних послуг 

МВС України» (2019)), О.О. Мозгового («Адміністративно-правові засади 

діяльності сервісних центрів МВС України» (2019)), проте в них досліджуються 

особливості самих відносин за участю суб’єктів надання сервісних послуг 

МВС, забезпечення їх діяльності, гарантії такої діяльності та перспективні 
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напрями удосконалення такої діяльності. Увага правовій характеристиці 

адміністративно-правового статусу Головного сервісного центру МВС та його 

елементам, зокрема, компетенції, завданням та функціям (повноваженням), 

організаційній побудові та місцю в системі суб’єктів адміністративного права, 

правам та обов’язкам, характеру структурних зв’язків з іншими суб’єктами, 

залученими до реалізації покладених на цей орган функцій, відповідальності, не 

була приділена, що зумовлено особливістю визначення предмета дослідження 

зазначеними науковцями.  

У науці адміністративного права до цього часу щодо адміністративно-

правового статусу Головного сервісного центру МВС не проводилося 

спеціальне комплексне дослідження, присвячене цій темі, що визначає 

обґрунтованість вибору теми дослідження та його предмету.  

Відтак відсутність ґрунтовних наукових досліджень та наявність недоліків 

правового регулювання адміністративно-правового статусу Головного 

сервісного центру МВС та потреба його визначення на ґрунтовній науковій 

основі зумовлюють спрямованість дослідження та вибір напрямів 

удосконалення адміністративного законодавства. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до Концепції адміністративної 

реформи, запровадженої Указом Президента України від 22.07.1998 р. «Про 

заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні», 

Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами 

виконавчої влади, затвердженої Розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 15 лютого 2006 р. № 90-р, Стратегії розвитку органів внутрішніх справ 

України, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 22 жовтня 2014 р. № 1118-р, Стратегії реформування державного 

управління України на період до 2021 року, затвердженої Розпорядженням 

Кабінету Міністрів України «Деякі питання реформування державного 

управління України» від 24 червня 2016 р. № 474-р. та інші. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

формування теорії адміністративного права щодо визначення правової 

характеристики адміністративно-правового статусу Головного сервісного 

центру МВС крізь призму людиноцентристського підходу, концепції 

«послужного» характеру діяльності органів державної влади, включно 

правоохоронних органів, а також внесення теоретично обґрунтованих 

пропозицій про вдосконалення чинного законодавства України в цій сфері.  

Досягнення поставленої мети зумовлює вирішення таких задач: 

 визначити методологічні засади дослідження адміністративно-правового 

статусу Головного сервісного центру МВС; 

 встановити особливості становлення інституту адміністративних послуг в 

Україні; 

 визначити поняття, ознаки та види адміністративних послуг, які 

надаються в системі МВС України; 

 встановити особливості формування, становлення та формалізації ідеї 

адміністративно-правового статусу Головного сервісного центру МВС; 
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 обґрунтувати теоретичні основи визначення місця Головного сервісного 

центру МВС України у системі суб’єктів адміністративного права; 

 описати адміністративно-правову характеристику поняття та змісту 

адміністративно-правового статусу Головного сервісного центру МВС; 

 з’ясувати особливості відповідальності Головного сервісного центру 

МВС; 

 охарактеризувати правову характеристику адміністративної 

правосуб’єктності Головного сервісного центру МВС України; 

 визначити функції та повноваження Головного сервісного центру МВС.  

Об’єктом дослідження є адміністративно-правові відносини, що виникають 

у сфері надання адміністративних послуг структурними підрозділами МВС 

України. 

Предметом дослідження є адміністративно-правовий статус Головного 

сервісного центру МВС України. 

Методи дослідження. Відповідно до мети, завдань, об’єкта та предмета 

дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи наукового 

пізнання. Загальнонаукові методи (діалектичний, формально-логічний) є 

базовими для усього дослідження та застосовані в кожному підрозділі 

дисертаційного дослідження.  

Діалектичний метод застосовано для визначення всіх чинників, які є 

взаємозумовленими та взаємопов’язаними з адміністративно-правовим 

статусом Головного сервісного центру МВС, зокрема, надання ним сервісних 

послуг як структурним органом МВС України. 

За допомогою формально-логічного методу визначено поняття сервісної 

послуги, суб’єкта владних повноважень, адміністративно-правового статусу 

Головного сервісного центру МВС, компетенції та повноважень, його 

адміністративно-правової відповідальності, надано загальну характеристику 

адміністративної правосуб’єктності Головного сервісного центру 

МВС (підрозділи 2.2, 3.3, 3.4, 4.1). 

Для дисертаційного дослідження було використано спеціальні методи 

наукового пізнання, зокрема: історично-правовий – для визначення 

особливостей формування ідей надання адміністративних послуг та їх 

формалізації, створення спеціалізованого органу МВС з надання сервісних 

послуг (підрозділи 2.1, 3.1); функціональний метод безпосередньо застосовано 

для визначення природи та правового статусу особливого суб’єкту 

правовідносин у сфері адміністративного управління (публічного 

адміністрування), його компетенції і повноважень, зокрема Головного 

сервісного центру МВС України як його структурного підрозділу. Дозволив 

дослідити діяльність ГСЦ МВС через призму його компетенції та повноважень 

як управлінської діяльності, так і діяльності з забезпечення надання публічно-

сервісних послуг (підрозділи 3.2, 4.2). Структурно-функціональний метод 

застосовано для визначення місця ГСЦ в системі суб’єктів адміністративних 

відносин та визначення його компетенції і повноважень (підрозділи 3.3, 4.2). 

Порівняльно-правовий метод застосовано для визначення змісту та ознак, 

правової характеристики сервісних послуг МВС, визначення місця Головного 
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сервісного центру МВС в системі суб’єктів адміністративного права, 

визначення функцій та завдань ГСЦ МВС та їх співвідношення з компетенцією 

та повноваженнями (підрозділи 2.2, 3.2, 4.2). Прогностичний метод 

використано для передбачення та оцінки наслідків застосування змін та 

доповнень до законодавства щодо запропонованих пропозицій з його 

удосконалення.  

Нормативну основу роботи становлять міжнародні нормативно-правові 

акти, Конституція України, законодавчі акти України Верховної Ради України, 

укази Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів 

України, накази МВС, накази Головного сервісного центру МВС. 

Інформаційну та емпіричну основу дослідження складають узагальнення 

правозастосовної практики, довідкові та енциклопедичні видання. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим у 

вітчизняній науці адміністративного права спеціальним комплексним 

дослідженням адміністративно-правового статусу Головного сервісного центру 

МВС. 

У дисертації одержано такі результати, що мають наукову новизну: 

уперше: 

 визначено методологічні підходи до пізнання адміністративно-правового 

статусу Головного сервісного центру МВС: основоположні ідеї 

людиноцентризму, організації та здійснення адміністративного управління на 

основі принципів верховенства права та закону, пріоритетності прав людини, 

спрямованості діяльності на забезпечення прав людини, відповідність сучасним 

принципам «розумного управління», цифрової трансформації як одного із 

засобів досягнення мети сучасної доктрини публічного адміністрування, 

визначення адміністративно-правового статусу Головного сервісного центру 

МВС України як органу, принципи діяльності якого повинні поєднувати 

компоненти сучасного підходу до надання адміністративних послуг у їх 

широкому розумінні та надання сервісних послуг як засобу здійснення 

правоохоронної діяльності на основі виваженого балансу та компромісу 

інтересів окремої особи приватного права та публічних інтересів як інтересів 

спільноти осіб приватного права; 

 обґрунтовано, що адміністративно-правовий статус Головного сервісного 

центру МВС зумовлений дихотомією предмету сучасного адміністративного 

права, яке поєднує регулювання управлінських (владно-розпорядчих) та 

публічно-сервісних відносин; 

 визначено взаємозалежність та взаємозумовленість адміністративно-

правового статусу Головного сервісного центру МВС з завданнями надання 

сервісних послуг МВС, а останніх – довершеністю нормативного закріплення 

компетенції, завдань, функцій, повноважень та відповідальності цього органу; 

 встановлено, що відсутність Закону України, який би визначав специфіку 

адміністративно-правового статусу Головного сервісного центру МВС України, 

види та порядок надання ним адміністративних чи сервісних послуг зумовлює 

складнощі правозастосування, колізії в застосуванні окремих правових актів, а 

відсутність Закону України «Про адміністративні процедури» та наявність в 
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ньому окремого розділу, присвяченому особливостям процедури надання 

сервісних послуг Головним сервісним центром МВС України та його 

територіальними підрозділами не слугує стабільності відносин у сфері 

забезпечення прав та законних інтересів громадян та юридичних осіб – 

замовників сервісних послуг. Запропоновано цю ваду усунути шляхом 

розробки та прийняття Закону України «Про сервісну службу МВС та надання 

сервісних послуг»; 

 доведено, що основою визначення компетенції, завдань, функцій та 

повноважень Головного сервісного центру МВС має бути мета такого органу: 

забезпечення безпеки, законності та правопорядку, прав, свобод та законних 

інтересів осіб приватного права, забезпечення публічного та приватного 

інтересів у їх діалектичному взаємозв’язку в сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, експлуатації транспортних засобів та безпеки перевезень 

небезпечних вантажів. В основі такої мети лежить «джерело підвищеної 

небезпеки»;  

 охарактеризовано, що забезпечення безпеки (публічного інтересу в 

безпеці) можливе шляхом управління ризиками. Тому основним завданням як 

управлінської, так і публічно-сервісної діяльності Головного сервісного центру 

МВС є управління ризиками та контроль небезпек навіть під час надання 

сервісної послуги МВС, що має слугувати забезпеченню безпеки дорожнього 

руху та експлуатації транспортних засобів і не може вважатися обмеженням 

прав приватних осіб чи вторгненням у їх приватну сферу;  

 запропоновано систему органів сервісних послуг МВС: 1) центральний 

орган надання сервісних послуг МВС чи Головної сервісної служби МВС 

(а таким, відповідно, має визнаватися Головний сервісний центр МВС); 

2) територіальні органи надання сервісних послуг МВС (такими мають 

визнаватися територіальні сервісні центри МВС), які повинні бути філіями ГСЦ 

МВС; 

 запропоновано визначення адміністративно-правового статусу Головного 

сервісного центру МВС як закріплену Положенням про Головний сервісний 

центр та іншими нормативними актами інституціонально-функціональну 

конструкцію, що визначає його місце в системі суб’єктів адміністративного 

права, завдання та мету діяльності, функції та повноваження надання сервісних 

послуг як виду адміністративних послуг у сфері правоохоронної діяльності з 

забезпечення безпеки дорожнього руху та експлуатації автомобільного 

транспорту; 

 надано авторську класифікацію повноважень Головного сервісного 

центру МВС: 1) організаційні; 2) методичні; 3) контрольні; 4) моніторингові; 

5) сервісні; 6) нормативного забезпечення; 7) просвітницькі; 8) матеріально-

технічного забезпечення та бухгалтерського обліку; 9) правоохоронні; 

10) євроінтеграційні; 11) дозвільні; 12) реєстраційні; 13) преюдиційні. 

Визначено, що лише дозвільні, реєстраційні та преюдиційні є функціями з 

надання сервісних послуг. Інші є владно-розпорядчими, публічно-

організаційно-забезпечуючими та правоохоронними, спрямованими на 

забезпечення надання правомірної адміністративної послуги суб’єкту звернення 
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у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та безпеки експлуатації 

транспортних засобів; 

удосконалено:  

– положення щодо методологічного підходу пізнання особливостей 

адміністративно-правового статусу Головного сервісного центру МВС у 

частині, що він має ґрунтуватися на принципах, якими визначено міру свободи 

особи та держави: 1) визнання презумпції особистої свободи людини 

відповідно до принципу, згідно з яким дозволено все, крім того, що прямо 

забороняється законом; 2) визнання обмеженості свободи держави, її органів і 

посадових осіб відповідно до принципу, згідно з яким дозволено лише те, що 

прямо передбачається законом; 

 визначення характерних рис сервісних послуг МВС: 1) підзаконний 

характер правового регулювання їх надання; 2) надання в межах реалізації 

діяльності, спрямованої на забезпечення публічно-сервісної мети; 3) надання за 

зверненням (ініціативою) особи приватного права; 4) наявність закріпленої 

нормативно-правовими актами адміністративної процедури, яка має бути 

дотримана під час надання сервісної послуги; 5) наявність результату 

діяльності – видання індивідуального адміністративного акту, яким 

встановлюється чи засвідчується наявність спеціальної правосуб’єктності чи 

суб’єктивного права особи приватного права, що слугує забезпеченню їх прав, 

свобод та законних інтересів; 

 положення щодо правосуб’єктності Головного сервісного центру МВС у 

частині визначення, що вона детермінує його адміністративно-правовий статус 

як органу державної виконавчої влади, який наділений повноваженнями, 

здійснюваними відповідно до його компетенції. Вона детермінує загальну 

компетенцію, завдання, функції та повноваження, визначені необхідністю 

забезпечення належної реалізації функцій держави в певній визначеній сфері 

суспільних відносин; 

 положення, що структуру адміністративно-правового статусу Головного 

сервісного центру МВС України визначають його елементи: 1) компетенція; 

2) завдання та функції (повноваження); 3) організаційна побудова та місце в 

системі суб’єктів адміністративного права; 4) права та обов’язки; 5) структурні 

зв’язки з іншими суб’єктами, залученими до реалізації покладених на цей орган 

функцій; 6) відповідальність;  

 визначення, що основними вадами правового регулювання 

адміністративно-правового статусу Головного сервісного центру МВС є: 

відсутність визначення його як юридичної особи публічного права без 

визначення статусу як органу державної влади; відсутність вирішення питань 

підзвітності та підпорядкування ГСЦ МВС Міністерству внутрішніх справ; 

складність та невизначеність системи органів сервісних послуг; відсутність 

визначення сервісних послуг та їх здійснення ГСЦ МВС; відсутність 

визначення особливостей його відповідальності; 

 визначення характерних рис адміністративно-правового статусу 

Головного сервісного центру МВС як органу державної виконавчої влади в 

частині: 1) створення та ліквідації розпорядчим актом органу державної влади; 
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2) виконання повноважень, покладених державою; 3) виконання завдань, для 

яких його створено; 4) здійснення діяльності в публічних та приватних 

інтересах; 5) наявність управлінських повноважень; 

 положення, що потребують усунення недоліків та прогалин правового 

регулювання щодо регламентації адміністративно-правового статусу РСЦ та 

ТСЦ, зокрема їх підзвітність та підконтрольність Головному сервісному центру 

МВС та МВС України; 

 аргументи, що оскільки діяльністю сервісної служби МВС, в тому числі 

прийняттям нормативних актів та актів індивідуальної дії можуть 

обмежуватися права людини, такі обмеження повинні мати обґрунтований 

характер та ґрунтуватися на законній основі. З метою забезпечення прав і 

свобод людини, недопущення їх порушення обґрунтовуємо необхідність 

розробки та прийняття комплексного нормативно-правового акту: Закону 

України «Про сервісну службу МВС та надання сервісних послуг»; 

набули подальшого розвитку:  

– положення щодо пізнання адміністративно-правового статусу Головного 

сервісного центру МВС України через призму його завдань, функцій та 

повноважень у сфері надання адміністративних послуг, які відповідно до 

компетенції цього органу визначено сервісними послугами, у взаємозалежності 

та взаємозв’язку зі здійсненням правоохоронної діяльності, яка наразі 

визначається сервісними послугами в їх широкому розумінні, з іншими 

соціально-правовими явищами та юридично-галузевими утвореннями в умовах 

постійного розвитку, реформування та трансформації, в тому числі в контексті 

актуальних питань забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини, 

«служіння» органів публічної влади людині, включно МВС України та його 

структурних підрозділів, зокрема, Головного сервісного центру МВС України, 

забезпечення прозорості діяльності, розвитку цифрової комунікації та 

запобігання проявам корупційних дій; 

– забезпечення публічного інтересу та публічного блага діяльністю органів 

публічної влади в здійсненні повноважень з надання адміністративних послуг 

(Головного сервісного центру МВС з надання сервісних послуг МВС), які є 

індивідуалізованим вирішенням певних питань, що мають юридичне значення 

для суб’єкта звернення, не протирічать такому підходу, адже відбувається 

забезпечення «загального» через «одиничне» чи «окреме»: забезпечення 

приватних інтересів сприяє забезпеченості прав «приватних осіб», що вцілому і 

забезпечує загальний інтерес суспільства в упорядкуванні суспільних відносин, 

забезпеченні їх стабільності, законності та правопорядку; 

– положення, що Головний сервісний центр МВС як суб’єкт 

адміністративного права є юридичною особою публічного права, що наділений 

компетенцією та повноваженнями відповідно до Положення про Головний 

сервісний центр МВС України, затверджене Наказом Міністерства внутрішніх 

справ України від 07.11.2015 № 1393, є носієм прав і обов’язків у визначеній 

адміністративно-правовими нормами сфері державного управління, має 

здатність здійснювати надані права та виконувати покладені на нього обов’язки 

та нести відповідальність за свої дії та дії своїх працівників, співробітників; 
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– положення щодо обґрунтування правоохоронного характеру діяльності 

Головного сервісного центру та надаваних ним сервісних послуг визначенням 

охоронної функції права як інструмента забезпечення прав і свобод людини в 

широкому сенсі; 

– положення, що закріплення в пп. 23 п. 1 Розділу ІІІ Положення про 

Головний сервісний центр МВС серед його повноважень «надання 

адміністративних та інших послуг» визначає розуміння, що інші повноваження 

такими не є. Водночас відсутність тлумачення змісту та переліку таких 

«адміністративних послуг» породжує невизначеність повноважень Головного 

сервісного центру МВС у цій сфері. Обґрунтовано, що закріплення переліку 

адміністративних послуг, які можуть надаватися службою сервісних послуг 

МВС (авторська пропозиція), визначає сервісні послуги з-поміж інших 

адміністративних та забезпечує урегульованість їх надання на законній основі. 

Тим обґрунтовуємо необхідність розробки та прийняття проєкту закону «Про 

сервісну службу МВС та надання сервісних послуг». До того ж пропонуємо в 

Законі України «Про адміністративні послуги» частину 1 ст. 9 викласти в 

наступній редакції: «1. Адміністративні послуги надаються суб’єктами надання 

адміністративних послуг безпосередньо або через центри надання 

адміністративних послуг, в тому числі Головним сервісним центром МВС та 

територіальними сервісними центрами МВС»; 

– визначення, що в управлінській сфері, сфері покладання і виконання 

повноважень суб’єкт надання адміністративної послуги є зобов’язаною особою 

щодо суб’єкта звернення, який реалізовує свої правомочності в частині права 

вимоги. Саме тому обов’язки суб’єкта владних повноважень (Головного 

сервісного центру МВС та його посадових осіб) є визначальними в конструкції 

адміністративно-правового статусу. Відтак «права», якими наділено Головний 

сервісний центр МВС, є не стільки його правомочністю, скільки засобом 

виконання покладених на нього обов’язків – завдань ГСЦ МВС України; 

– положення, що юридична відповідальність Головного сервісного центру 

МВС є: 1) елементом його адміністративно-правового статусу; 2) гарантією 

прав суб’єктів звернення; 3) обов’язком претерпівати негативні наслідки 

неправомірної поведінки, порушення прав інших учасників адміністративних 

правовідносин у формі стягнень, визначених законом, які застосовуються до 

порушника в установленому законом порядку; 4) гарантією забезпечення 

приватних та публічних інтересів, законності та правопорядку.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертації положення, висновки та пропозиції можуть бути 

використані в:  

 науково-дослідній діяльності – під час проведення науково-дослідних 

робіт з проблематики сервісної діяльності у зазначеній сфері відносин та 

адміністративно-правового статусу суб’єктів таких відносин;  

 правотворчій діяльності – для підготовки законодавчих та підзаконних 

актів з питань визначення та нормативного закріплення адміністративно-

правового статусу Головного сервісного центру МВС України;  

 навчальному процесі – під час викладання дисциплін «Адміністративне 
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право», «Правове регулювання адміністративних послуг», «Актуальні 

проблеми адміністративного права». 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки 

дисертаційного дослідження оприлюднено на 5 міжнародних науково-

практичних конференціях: «Пріоритетні напрями розвитку сучасної юридичної 

науки» (м. Харків, 2020 р.); «Сучасні проблеми правової системи та 

державотворення в Україні» (м. Запоріжжя, 2021 р.); «Громадянське 

суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої 

діяльності» (м. Харків, 2017 р.); «Актуальні питання правової теорії та 

юридичної практики» (м. Одеса, 2019 р.); «Юридичні науки: історія, сучасний 

стан та перспективи досліджень» (м. Київ, 2018 р.). 

Публікації. Результати дослідження відображено у 26 наукових 

публікаціях, з яких 1 одноосібна монографія, 20 статей (16 опубліковано у 

наукових фахових виданнях, визначених МОН України, 4 – у наукових 

виданнях іноземних держав) та 5 тез доповідей на науково-практичних 

конференціях та круглих столах. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з анотації, переліку 

умовних позначень, вступу, чотирьох розділів, що об’єднують 8 підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел та одного додатка. Загальний обсяг 

дисертації становить 481 сторінка, з них основного тексту 402 сторінки. 

Перелік використаних джерел 516 найменувань.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, зв’язок роботи з науковими 

програмами, планами, темами, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет та 

методи дослідження, розкрито наукову новизну і практичне значення 

одержаних результатів, їх апробацію, зазначено про публікації, структуру та 

обсяг дисертації.  

Розділ 1 «Методологічні засади дослідження адміністративно-правового 

статусу Головного сервісного центру МВС України» присвячений 

визначенню методологічних засад дослідження, загальній характеристиці 

підходів до адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у 

сучасних умовах, коли відбулася переорієнтація розуміння призначення 

функціонування держави та органів державної влади, відходу від «державного 

управління» та переходу до сучасних основ «розумного управління» в сфері 

публічного адміністрування, серед яких основоположність публічно-сервісної 

діяльності органів державної виконавчої влади. 

Визначено, що наразі базовий підхід до впровадження нової концепції 

публічного адміністрування ґрунтується на концепції Good Governance, яка 

була розроблена в 1997 р. у рамках Програми розвитку ООН і увібрала в себе 

підходи New Public Management та Networked Government (культуру консенсусу 

в системі державних і недержавних інституцій, які взаємодіють між собою у 

визначених сферах політики на основі ресурсної залежності з метою 

досягнення спільного результату на основі врахування спільних інтересів). 
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Доведено, що проведення об’єктивного та всебічного дослідження 

неможливе без провідної ідеї, через призму якої здійснюється дослідження та 

методології дослідження, адже безсистемність та абстрактність неспроможні до 

результативності, об’єктивності та науковості висновків. 

У роботі обрано методологічний підхід, в основу якого покладено основну 

ідею та спрямованість дослідження, його ґрунтування на ідеях, серед яких: 

основоположні ідеї людиноцентризму, організації та здійснення 

адміністративного управління на основі принципів верховенства права та 

закону, пріоритетності прав людини, спрямованості діяльності органів 

публічного адміністрування на забезпечення прав людини, відповідність 

сучасним принципам «розумного управління», цифрової трансформації як 

одного із засобів досягнення мети сучасної доктрини публічного 

адміністрування, визначення адміністративно-правового статусу Головного 

сервісного центру МВС України як органу, принципи діяльності якого повинні 

поєднувати компоненти сучасного підходу до надання адміністративних послуг 

у їх широкому розумінні та надання сервісних послуг як засобу здійснення 

правоохоронної діяльності на основі справедливого балансу інтересів окремої 

особи приватного права та публічних інтересів як інтересів спільноти осіб 

приватного права. Визначено, що пізнання особливостей адміністративно-

правового статусу Головного сервісного центру МВС за іншим критерієм має 

базуватися на принципах, якими визначено міру свободи особи та держави: 

1) визнання презумпції особистої свободи людини відповідно до принципу, 

згідно з яким дозволено все, крім того, що прямо забороняється законом; 

2) визнання обмеженості свободи держави, її органів і посадових осіб 

відповідно до принципу, згідно з яким дозволено лише те, що прямо 

передбачається законом. 

Визначено ключову роль діалектичного методу пізнання для дослідження 

адміністративно-правового статусу Головного сервісного центру МВС України 

через призму його завдань, функцій та повноважень у сфері надання 

адміністративних послуг, які відповідно до компетенції цього органу визначено 

сервісними послугами, у взаємозалежності та взаємозв’язку зі здійсненням 

правоохоронної діяльності, яка наразі визначається сервісними послугами в їх 

широкому розумінні, з іншими соціально-правовими явищами та юридично-

галузевими утвореннями в умовах постійного розвитку, реформування та 

трансформації, в тому числі в контексті актуальних питань забезпечення прав, 

свобод і законних інтересів людини, «служіння» органів публічної влади 

людині, включно МВС України та його структурних підрозділів, зокрема 

Головного сервісного центру МВС України, забезпечення прозорості 

діяльності, розвитку цифрової комунікації та запобігання проявам корупційних 

дій. 

У розділі проаналізовано наукові праці, присвячені дослідженню 

адміністративних відносин, які виникають між замовниками та суб’єктами 

надання адміністративних послуг, в тому числі у сфері правоохоронної 

діяльності, та праці, спрямовані на дослідження особливостей організаційно-

правових засад надання адміністративних послуг, адміністративно-правових 
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засад надання дозвільних послуг суб’єктами публічної адміністрації, 

адміністративно-правового регулювання діяльності територіальних сервісних 

центрів, адміністративно-правового статусу окремих суб’єктів 

адміністративного права та адміністративно-правових відносин. Ці роботи є 

важливими з точки зору загальнотеоретичних положень надання публічних 

послуг, забезпечення діяльності сервісних центрів МВС України, проте їх 

предметом не є вирішення завдань визначення та правової характеристики 

особливостей адміністративно-правового статусу Головного сервісного центру 

МВС України. Тож питання визначення та правової характеристики 

адміністративно-правового статусу Головного сервісного центру МВС України 

є назрілим та актуальним, адже його регламентація має ґрунтуватися на 

науково обґрунтованих підвалинах, які визначають його природу, особливості 

формування, місце в системі органів публічної влади, компетенцію та 

повноваження, права та обов’язки та режим відносин з суб’єктами приватного 

права.  

Визначено, що питання, пов’язані з наданням адміністративних послуг 

фізичним та юридичним особам органами державної влади, зокрема органами 

МВС України та їх структурними підрозділами, потребують окремої уваги з 

погляду на пошук оптимального механізму врегулювання відносин між 

зазначеними учасниками відносин на основі виваженого підходу. Особлива 

природа цих відносин спонукає до визначення напрямів власного дослідження, 

яке б визначало правове становище учасників, зокрема адміністративно-

правовий статус Головного сервісного центру МВС України, в тому числі 

особливостей його адміністративно-правового статусу, враховуючи сучасні 

підходи до правового регулювання надання публічних послуг органами 

державної влади в умовах новітнього державорозуміння (розуміння 

призначення держави служити правам, свободам та інтересам людини, сприяти 

їх утвердженню). 

Синтез наукових результатів попередніх дослідників та аналіз відносин у 

сфері надання публічних послуг і механізму їх правового регулювання дозволяє 

сформулювати наукову гіпотезу: адміністративно-правовий статус Головного 

сервісного центру МВС України визначається завданнями, покладеними на 

нього як на орган публічної влади (які мають похідний характер від завдань 

органу, який прийняв рішення про його створення), компетенцією та 

повноваженнями, правами та обов’язками цього органу, його підзвітністю, 

підконтрольністю та відповідальністю, порядком створення, управління 

діяльністю та припинення, принципами, яким має відповідати його діяльність 

та засобами, які забезпечують таку діяльність відповідно до визначених 

принципів (з урахуванням особливостей, зумовлених підходами в сфері 

інформаційних трансформацій організації та здійснення повноважень органів 

публічної влади).  

Розділ 2 «Теоретико-правовий аналіз адміністративних послуг у системі 

МВС України» складається з двох підрозділів та присвячений теоретико-

правовому аналізу адміністративних послуг у системі МВС.  
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У підрозділі 2.1 «Становлення інституту адміністративних послуг в 

Україні» визначено, що перехід від адміністративно-командного розуміння ролі 

«державного управління» в регулюванні суспільних відносин до сучасного 

розуміння ролі «публічного адміністрування» відбувся не відразу. Йому 

передувало прийняття Конституції України 1996 р., якою було закладено 

основоположні принципи взаємодії держави та людини, ст. 3 якої наразі 

закріплено, що права і свободи людини і громадянина визнаються найвищою 

соціальною цінністю, а основне призначення держави полягає в служінні 

людини, забезпеченні її прав і свобод. Віхою в історії українського 

адміністративного права, яка знаменувала якісний перехід до нового підходу до 

функцій та завдань, принципів та підходів державного управління, став Указ 

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

впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні». Указ поклав в 

основу здійснення реформування системи державного управління основні 

положення Концепції адміністративної реформи в Україні, розробленої 

Державною комісією з проведення в Україні адміністративної реформи. 

На наступних етапах становлення інституту адміністративних послуг в 

Україні відбулося предметне впровадження закладених у зазначених 

нормативних актах ідей та принципів: 1) ухвалення Закону України «Про 

дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 6 вересня 2005 р., яким 

централізовано започатковано створення єдиних дозвільних центрів (ЄДЦ), що 

діють за принципом організаційної єдності в одному приміщенні; 2) прийняття 

Кабінетом Міністрів України розпорядження від 27.06.2007 р. № 494-р, яким 

затверджено План заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи надання 

адміністративних послуг органами виконавчої влади. Було передбачено 

здійснення: перегляд переліків платних послуг і розмежування їх на 

адміністративні та господарські; розробка стандартів надання адміністративних 

послуг; розробка методики визначення собівартості адміністративних послуг; 

впровадження системи електронного документообігу з надання 

адміністративних послуг за допомогою Інтернету з використанням 

електронного цифрового підпису; 3) прийняття Кабінетом Міністрів України 

розпорядження «Про заходи щодо упорядкування надання державних платних 

послуг» від 25 лютого 2009 р. № 251 та Постанови «Деякі питання платних 

державних послуг» від 11 березня 2009 р. № 234, якими передбачено: 

спрямування усіх коштів, отриманих від надання державних платних послуг, до 

державного бюджету; заборона передачі повноважень з надання державних 

платних послуг суб’єктам господарювання; 4) прийняття Постанови Кабінету 

Міністрів України від 27 квітня 2009 р. № 532, якою затверджено Положення 

про Реєстр державних та адміністративних послуг; 5) прийняття Постанови 

Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо упорядкування державних, у 

тому числі адміністративних послуг» від 17 липня 2009 р. № 737, якою 

затверджено Тимчасовий порядок надання державних, у тому числі 

адміністративних послуг. Порядок відніс до державних послуг послуги, які 

надаються органами виконавчої влади, державними підприємствами, 

установами та організаціями в порядку виконання ними делегованих державою 
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згідно з нормативно-правовими актами повноважень, а також послуги, що 

надаються іншими підприємствами, установами та організаціями, яким 

делеговані зазначені повноваження. Порядком було визначено поняття та 

ознаки «адміністративної послуги», серед яких: послуга є результатом 

діяльності органу влади з прийняття адміністративного акту індивідуальної дії 

(надання дозволу, ліцензії, сертифіката, посвідчення та інших документів, 

реєстрація тощо); 6) ухвалення Закону України «Про адміністративні послуги» 

від 6 вересня 2012 р.. Законом закріплено офіційний статус центрів надання 

адміністративних послуг (далі – ЦНАП) як організаційної форми надання 

адміністративних послуг; 7) затвердження наказом Міністерства внутрішніх 

справ України від 07 листопада 2015 р. № 1393 Положення про Головний 

сервісний центр МВС України; 8) прийняття Кабінетом Міністрів України 

Розпорядження «Деякі питання реформування державного управління України» 

від 24 червня 2016 р. № 474-р, яким схвалено Стратегію реформування 

державного управління України на період до 2021 р.. Метою останньої 

визначено зниження адміністративного навантаження державного регулювання 

та покращення якості надання адміністративних послуг, забезпечення 

законності та передбачуваності адміністративних дій. Як наслідок було 

закладено не лише фундамент, основи адміністративних послуг та публічно-

сервісної діяльності, але й їх інституційно-функціональне забезпечення в 

конкретних сферах суспільних відносин. Тож наразі і на перспективу 

вироблено стратегію створення сервісної держави, функціонування якої 

ґрунтується на принципах ефективного та прозорого державного регулювання у 

сфері надання адміністративних послуг, формування явочно-нормативних 

процедур забезпечення громадян реєстраційними адміністративними послугами 

та нормативно врегульованих дозвільних процедур. 

Визначено, що українська правова доктрина не оперує терміном «загальне 

благо». Вона оперує лише категорією «публічні інтереси». Аналізуючи 

доктринальні підходи швейцарського та німецького адміністративного права, 

вбачаємо, що воно потребує свого запозичення як концепту, адже «благо» і 

«інтерес» не є синонімічними поняттями. Інтерес є лише суб’єктивним 

уявленням і прагненням, очікуваною метою, тоді як благо, як категорія 

об’єктивна, може набувати матеріалізованої форми. 

Визначено принципи, на яких мають надаватися адміністративні послуги: 

1) верховенства права; 2) законності; 3) заборони та недопущення 

дискримінації у задоволенні суб’єктів звернення адміністративними послугами; 

4) пріоритетності та забезпечення прав, свобод та законних інтересів людини; 

5) надання адміністративних послуг відповідно до компетенції та у межах 

наданих повноважень; 6) контрольованість та прозорість діяльності органів 

публічної влади, які надають адміністративні послуги; 7) ефективність 

діяльності з надання адміністративних послуг; 8) оцінки якості наданих послуг 

суб’єктом їх споживання, що не виключає внутрішнього моніторингу якості 

надання таких адміністративних послуг; 9) діалог та комунікація зі 

споживачами адміністративних послуг. 
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Визначено особливості адміністративних послуг: 1) «сильною стороною» 

правовідношення з надання послуг є не приватна особа, а саме суб’єкт владних 

повноважень; 2) зміст такого зобов’язального правовідношення визначається 

винятково нормативно, положення якого є наслідком імперативного методу 

правового регулювання, властивого адміністративному праву. 

У підрозділі 2.2 «Поняття, ознаки та види адміністративних послуг, які 

надаються в системі МВС України» визначаються поняття, ознаки та види 

адміністративних послуг, які надаються в системі МВС України. 

Визначено, що зосередження уваги на інтересах людини та служінню їй, 

спрямованості ідеологічного концептуального підходу на перехід до надання 

адміністративних послуг, в тому числі органами внутрішніх справ, не повинно 

виключати розуміння таких органів як спеціалізованого апарату держави, 

створення та функціонування якого має на меті забезпечення примусу в 

забезпеченні виконання законів України, примусу до моделі поведінки, 

закріпленої в правових нормах, яким надано форму закону, а служіння 

суспільству, народу України. Як би не намагалися науковці аргументувати 

пріоритетність публічно-сервісної спрямованості діяльності правоохоронних 

органів, але надання адміністративних послуг, на наше переконання, не може 

бути основним та визначальним. Правоохоронні органи мають іншу основну 

свою мету та завдання – правоохоронну. Надання ж адміністративних послуг 

має залишатися суміжним видом діяльності, похідним, перебуваючи в 

фарватері виконання основних правоохоронних завдань. Саме вони є 

визначальними та повинні визначати специфіку надання окремих видів 

адміністративних послуг, виконання чи надання яких входить в коло 

компетенції таких органів. Саме ця обставина зумовлює особливі риси 

адміністративних послуг, надаваних правоохоронними органами, зокрема 

структурними підрозділами МВС України, рис, зумовлених особливим 

суб’єктом їх надання та правового режиму виконання поставлених перед ними 

завдань. 

Адміністративною послугою, яка надається в системі МВС України, 

визначено діяльність відповідного правоохоронного органу, благо, яке 

надається таким органом в результаті такої діяльності суб’єкту звернення за 

його зверненням з дотриманням передбаченої законом процедури, що слугує 

забезпеченню публічних інтересів та має результатом адміністративний акт 

індивідуальної дії.  

Основними ознаками адміністративної послуги є: 1) спрямованість: 

забезпечення прав і свобод людини, національних інтересів; 2) особливий 

суб’єктний склад (суб’єктом надання адміністративної послуги є суб’єкт 

владних повноважень, наділений у межах компетенції повноваженнями 

забезпечення прав і свобод осіб приватного права); 3) наявність публічного 

інтересу; 4) індивідуальність, персоніфікованість та соціальна спрямованість 

публічних послуг; 5) добровільність звернення; 6) ініціативність суб’єкта 

звернення; 7) загальнодоступний характер адміністративних послуг; 

8) наявність нормативів, які чітко регламентують порядок надання 

адміністративних послуг; 9) виключність переліку послуг, дозволених до 
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надання; 10) поєднання імперативних та диспозитивних методів правового 

впливу; 11) безпосередність взаємодії з органами державної влади; 

12) виконання адміністративної послуги не відповідно до вимог суб’єкта 

звернення, а відповідно до нормативних приписів з нормативно визначеним 

індивідуалізованим правовим результатом такої послуги (видача ліцензії, 

посвідчення, свідоцтва тощо чи обґрунтовану відмову від надання такої 

послуги); 13) наявність гарантій забезпечення законності надання публічних 

послуг; 14) визначеність змісту діяльності уповноваженого органу з надання 

адміністративної послуги з юридичного оформлення умов, необхідних для 

забезпечення належної реалізації прав і охоронюваних законом інтересів 

фізичних та юридичних осіб; 15) формальним результатом надання дозвільної 

послуги є адміністративний акт – рішення, яке має індивідуальний характер; 

16) зумовленість змісту та порядку надання адміністративної послуги 

адміністративно-правовим статусом суб’єкта надання адміністративної 

послуги. 

За різними критеріями визначено види адміністративних послуг, які 

надаються в системі МВС: 1) за видом процедур та задіяння систем: а) надання 

дозволів, видача ліцензій (дозвільна система); б) проведення реєстрацій 

(реєстраційна система); в) надання посвідчень (правовстановлююча функція); 

г) надання витягів з реєстрів (інформаційна система); 2) за критерієм 

оплатності: а) оплатні; б) безоплатні; 3) за обов’язковістю: а) добровільні 

(звернення про надання витягу з реєстру, дозволу на зберігання мисливської 

зброї, надання права на управління тощо); б) обов’язкові (отримання паспорта); 

4) за суб’єктом надання послуги: а) ЦНАП (центрами надання адміністративних 

послуг); б) територіальними сервісними центрами МВС. 

Визначено, що відсутність Закону України, який би визначав специфіку 

адміністративно-правового статусу Головного сервісного центру МВС України, 

види та порядок надання ним адміністративних чи сервісних послуг, зумовлює 

складнощі правозастосування, колізії в застосуванні окремих правових актів, а 

відсутність Закону України «Про адміністративні процедури» та наявність в 

ньому окремого розділу, присвяченого особливостям процедури надання 

адміністративних послуг Головним сервісним центром МВС України та його 

територіальними підрозділами, не слугує стабільності відносин у сфері 

забезпечення прав та законних інтересів громадян та юридичних осіб під час 

здійснення діяльності суб’єктами надання адміністративних послуг з їх 

надання. Запропоновано усунути цю ваду шляхом удосконалення 

законодавства в цій сфері та прийняття відповідних законів, зокрема шляхом 

розробки та прийняття проєкту Закону України «Про сервісну службу МВС та 

надання сервісних послуг». 

Розділ 3 «Генезис становлення та розвитку адміністративно-правового 

статусу Головного сервісного центру МВС України» складається з чотирьох 

підрозділів і присвячений визначенню генезису становлення та розвитку 

адміністративно-правового статусу Головного сервісного центру МВС. 

У підрозділі 3.1 «Формування, становлення та формалізація ідеї 

адміністративно-правового статусу Головного сервісного центру МВС 
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України» розкрито особливості формування, становлення та формалізації, 

впровадження в життя ідеї щодо створення системи сервісних послуг МВС, 

визначення компетенції та покладання повноважень відповідно до визначених 

завдань та функцій. 

Визначено, що проблема необхідності реформування ДАІ (державної 

автомобільної інспекції) як одного із структурних підрозділів МВС України 

існувала давно. Висловлювалися різні підходи, що зумовлювалося 

необхідністю вирішення глобального питання: якою має бути нова Національна 

поліція України, яке її місце в системі органів МВС України та, відповідно, 

визначення суб’єкта, на якого мають покладатися повноваження, виконувані 

раніше ДАІ, та в якій частині. Концепцією розвитку системи Міністерства 

внутрішніх справ, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 

24 квітня 1996 р. № 456 (втратила чинність), визначалося, що структура органів 

внутрішніх справ і організація управління нею занадто громіздка: численні 

підрозділи і ланки управління дублюють одна одну, через що мають місце 

неузгодженість та паралелізм у виконанні функцій та призводять до низького 

рівня ефективності управлінських структур та їх діяльності. До того ж 

відсутність законодавчого визначення поняття «органи внутрішніх справ», їхніх 

завдань та повноважень, структурної побудови системи МВС та інших умов 

їхньої діяльності не сприяють вирішенню завдань, покладених на ці органи. 

28.02.2015 р. було розпочато експеримент і створено на базі підрозділів 

патрульно-постової служби міліції громадської безпеки та державної 

автомобільної інспекції МВС єдину патрульну службу, яка поєднала виконання 

повноважень обох структурних підрозділів: забезпечення громадянського 

порядку та забезпечення безпеки автомобільного транспорту та безпеки 

дорожнього руху. Визначалося позбавлення ДАІ функцій надання 

адміністративних послуг, введення системи автоматичної фіксації порушень 

правил дорожнього руху, а виконання повноважень автомобільної інспекції 

щодо забезпечення контролю на дорогах у межах населених пунктів покладено 

на патрульну службу.  

Постановою Кабінету Міністрів України № від 12.06.2013 р. було 

удосконалено структуру ДАІ у складі: департамент Державтоінспекції МВС, 

управління (відділи) Державтоінспекції головних управлінь, управлінь МВС 

України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, 

Центр безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем, спеціальний 

підрозділ дорожньо-патрульної служби особливого призначення при 

департаменті Державтоінспекції МВС, відділи (відділення) Державтоінспекції з 

обслуговування адміністративних територій міст, районів, районів у містах, 

підрозділи дорожньо-патрульної служби та центри надання послуг, пов’язаних 

з використанням автотранспортних засобів. Аналіз структури звертає увагу на 

включення до її складу центрів надання послуг, пов’язаних з використанням 

автотранспортних засобів. Компетенцію органів, яка охоплювалася сферою 

адміністративних послуг, які надавалися ДАІ, було вирішено передати системі 

нових органів, які було створено на підставі Постанови Кабінету Міністрів 

України від 28 жовтня 2015 р. № 889 «Про утворення територіальних органів з 
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надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ»: Головний сервісний 

центр МВС як міжрегіональний територіальний орган з надання сервісних 

послуг МВС та Регіональні сервісні центри. Положення про Головний 

сервісний центр МВС затверджено Наказом Міністерства внутрішніх справ 

України від 07.11.2015 № 1393. 

На підставі аналізу повноважень Головного сервісного центру МВС України 

зроблено висновок, що більшість повноважень пов’язані з координацією та 

організацією діяльності сервісних центрів МВС України, забезпечення 

здійснення ними своїх повноважень. Водночас закріплення в пп. 23 Положення 

серед повноважень надання адміністративних послуг ставить під сумнів такий 

висновок, оскільки положенням про Головний сервісний центр МВС не 

конкретизовано перелік таких послуг, сфери його функціонування та завдання, 

які б дозволяли чітко розмежувати чи ідентифікувати завдання та 

повноваження, покладені до виконання на Департамент державної 

автомобільної інспекції, що не дає підстав для твердження про 

правонаступність ГСЦ МВС щодо відповідної структури департаменту ДАІ. 

Серед негативних тенденцій визначено, що прагнення забезпечення якості 

надання адміністративних послуг посунуло на другий план мету надання 

сервісних послуг, тим більше, що значну частину, окрім реєстарційних та 

інформаційних, займають також дозвільні процедури, при тому, що такою має 

визнаватися забезпечення безпеки дорожнього руху та експлуатації 

транспортних засобів. Обґрунтовано, що забезпечення безпеки експлуатації 

об’єктів «джерела підвищеної небезпеки» має бути визначальним у визначенні 

завдань та формуванні адміністративно-правового статусу Головного 

сервісного центру МВС.  

Визначено, що докорінна зміна уявлень про правоохоронну діяльність має 

ґрунтуватися на визначенні завдань держави охороняти життя та здоров’я, 

права і свободи людини, через визначення охоронної функції права як 

інструмента забезпечення прав і свобод людини у взаємодії з органами 

публічної влади, визначення діяльності всіх публічних органів на принципах 

правової охорони, що дає підстави для визнання правоохоронного характеру 

діяльності Головного сервісного центру МВС та його територіальних сервісних 

центрів.  

У підрозділі 3.2 «Теоретичні основи визначення місця Головного сервісного 

центру МВС України у системі суб’єктів адміністративного права» на основі 

теоретичного аналізу проведено дослідження місця Головного сервісного 

центру МВС України у системі суб’єктів адміністративного права. 

Необхідність визначення місця Головного сервісного центру в системі 

суб’єктів адміністративного права зумовлена потребою розподілу компетенції 

між органами державної виконавчої влади, визначення об’єму повноважень, 

необхідних для ефективного виконання поставлених перед цим органом 

завдань. Відсутність глибоких теоретичних розробок та керівництво виключно 

доцільністю створення нового органу з надання сервісних послуг у системі 

МВС на практиці виявило чимало проблем, в усуненні яких виникла потреба. 

Серед них: складність структури підпорядкування регіональних та 
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територіальних сервісних центрів МВС, а точніше, відсутність такого 

підпорядкування територіальних сервісних центрів Головному сервісному 

центру МВС, визначення статусу і Головного сервісного центру і Регіональних 

сервісних центрів як самостійних юридичних осіб публічного права ускладнило 

підпорядкування останнього. Спроба усунути цю прогалину шляхом визнання 

регіональних сервісних центрів філіями Головного сервісного центру породила 

ще більшу проблему у визначенні адміністративно-правового статусу 

територіальних сервісних центрів, яка наразі є невизначеною і позиціонується 

як структурні підрозділи Регіональних сервісних центрів МВС. Вбачаємо, що 

цю проблему можна і варто вирішувати на теоретичному рівні, а вже потім 

втілювати ефективну модель структури органів сервісної служби МВС у життя. 

Визначення місця Головного сервісного центру МВС запропоновано за 

класифікаційною схемою: за організаційно-правовою формою – є органом 

державної влади; за зовнішньою відокремленістю – юридичною особою 

публічного права; за наявністю повноважень – суб’єктом, наділеним владними 

повноваженнями у сфері реалізації державної політики з забезпечення безпеки 

дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів; є суб’єктом, який 

безпосередньо реалізовує надані йому повноваження з метою забезпечення 

належного порядку управління; є органом державної виконавчої влади; за 

аксіологічним критерієм є первинним суб’єктом як орган публічної 

адміністрації, хоча є підзвітним Міністерству внутрішніх справ України; за 

сферами виникнення та функціонування суб’єктів – суб’єктом публічного 

права. 

Визначено, що існуюча структура системи сервісних послуг є 

фрагментарною та непослідовною. Перед Міністром внутрішніх справ, 

відповідальним за забезпечення виконання публічно-сервісних функцій, які 

здійснюються територіальними сервісними центрами МВС, є начальник 

Головного сервісного центру, при тому, що ані сам територіальний сервісний 

центр, ані його начальник не є підзвітними та підконтрольними ані Головному 

сервісному центру, ані його начальнику. Положенням про Головний сервісний 

центр МВС визначено субординаційний зв’язок між Міністром внутрішніх 

справ та начальником Головного сервісного центру МВС та між Головним 

сервісним центром МВС та керівництвом регіональних сервісних центрів, 

проте упущено підпорядкування та підзвітність територіальних сервісних 

центрів Головному сервісному центру МВС, який щодо них виконує функції 

надання організаційно-методичної і практичної допомоги, здійснення 

інформаційно-аналітичного, матеріально-технічного та фінансового 

забезпечення, що дає підстави для висновку, що вони мають здебільшого 

координаційний та забезпечувальний характер, аніж владно-розпорядчий, як по 

відношенню до регіональних, так і територіальних сервісних центрів. 

Обґрунтовано, що за аналогією з Національною поліцією України, яка 

визначена ст. 1 Закону України «Про Національну поліцію» як центральний 

орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення 

охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної 

безпеки і порядку, який координується Кабінетом Міністрів України через 
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Міністра внутрішніх справ України, а загальну систему поліції складають: 

1) центральний орган управління поліцією; 2) територіальні органи 

поліції (ст. 13 Закону України «Про Національну поліцію», правосуб’єктність 

Головного сервісного центру МВС мала б визначатися подібно. За такого 

підходу система надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ мала 

б складатися з: 1) центрального органу надання сервісних послуг МВС чи 

Головної сервісної служби МВС (а таким, відповідно, має визнаватися 

Головний сервісний центр МВС); 2) територіальних органів надання сервісних 

послуг МВС (такими мають визнаватися територіальні сервісні центри МВС). 

Запропоновано пункт 1 Розділу І Положення про Головний сервісний центр 

МВС, затвердженого Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 

07.11.2015 р. № 1393 викласти в наступному формулюванні: «Головний 

сервісний центр МВС є структурним підрозділом МВС України з надання 

сервісних (адміністративних) послуг.  

Система надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ 

складається з: 1) центрального органу надання сервісних послуг МВС 

(виконання повноважень покладається на Головний сервісний центр МВС); 

2) територіальних органів надання сервісних послуг МВС (виконання завдань 

покладається на територіальні сервісні центри МВС). 

Головний сервісний центр МВС та регіональні сервісні центри МВС 

створюються як юридичні особи публічного права. Територіальні сервісні 

центри діють як філії Головного сервісного центру МВС. 

Діяльність Головного сервісного центру та територіальних сервісних 

центрів спрямовується та координується згідно із законом». 

Визначено, що місце Головного сервісного центру МВС у системі суб’єктів 

визначається його компетенцією, функціями, завданнями та повноваженнями, 

покладеними для їх виконання як спеціалізованого органу державної влади в 

системі МВС з надання сервісних послуг.  

У підрозділі 3.3 «Поняття та зміст адміністративно-правового статусу 

Головного сервісного центру МВС України» визначено поняття та зміст 

адміністративно-правового статусу Головного сервісного центру МВС України. 

З’ясовано особливості адміністративно-правового статусу Головного 

сервісного центру МВС на основі аналізу його визначення як юридичної особи 

публічного права. Висловлено підхід, що оскільки під час створення юридичної 

особи публічного права вона наділяється певними елементами правоздатності, 

які і характеризують її як юридичну особу публічного права та як учасника 

владно-розпорядчих відносин, обсяг правоздатності якої визначається метою, 

цілями та завданнями, які визначаються в момент її створення, то цілком 

закономірним є висновок щодо визначення правомочностей такої особи, 

зумовлених особливостями адміністративно-правового статусу такого суб’єкта, 

який визначається повноваженнями, делегованими державою, що визначає 

характер діяльності такої юридичної особи публічного права (органу публічної 

влади) діяти від імені держави, але в інтересах суспільства. Науковці з 

приватного права назвали б таку конструкцію довірчою, а саме суспільство – 

вигодонабувачем (бенефіціаром). 



21 

У роботі обґрунтовується визначення, що структуру адміністративно-

правового статусу Головного сервісного центру МВС України визначають його 

елементи: 1) компетенція; 2) завдання та функції (повноваження); 

3) організаційна побудова та місце в системі суб’єктів адміністративного права; 

4) права та обов’язки; 5) структурні зв’язки з іншими суб’єктами, залученими 

до реалізації покладених на цей орган функцій; 6) відповідальність. 

Запропоноване авторське визначення адміністративно-правового статусу 

Головного сервісного центру МВС як закріплену Положенням про Головний 

сервісний центр та іншими нормативними актами інституціонально-

функціональну конструкцію, що визначає його місце в системі суб’єктів 

адміністративного права, завдання та мету діяльності, функції та повноваження 

надання сервісних послуг як виду адміністративних послуг у сфері 

правоохоронної діяльності з забезпечення безпеки дорожнього руху та 

експлуатації автомобільного транспорту. 

Визначено прийнятність підходу та обґрунтованість його застосування у 

визначенні адміністративно-правового статусу Головного сервісного центру 

МВС щодо визначення класифікації компонентів адміністративно-правового 

статусу суб’єкта на основі: 1) цілей: завдань, функцій та принципів діяльності; 

2) організаційно-правової форми та структури: особливостей створення, 

реорганізації, ліквідації органу; особливості структурної та функціональної 

підпорядкованості; 3) компетенції: визначення кола питань, щодо вирішення 

яких органу надано відповідні повноваження; 4) відповідальності.  

Обґрунтовано, що правовий статус Головного сервісного центру 

визначають його правомочності як елементи правосуб’єктності (суб’єкта 

адміністративного права), тоді як його правове положення визначається 

правами та обов’язками учасника конкретного правовідношення. 

Визначено, що, попри доктринальні підходи, які визначають обов’язок 

суб’єктів надання надати адміністративну послугу та недопустимість 

безпідставної відмови у її наданні, Закон України «Про адміністративні 

послуги» не закріплює ані відповідного права суб’єкта звернення та 

кореспондованого йому обов’язку суб’єкта надання адміністративної послуги 

надати таку послугу, ані наслідків безпідставної відмови у її вчиненні (наданні). 

Обґрунтовано, що цей недолік має бути усунутий шляхом перегляду Закону 

України «Про адміністративні послуги» на новій концептуальній основі, яка 

базувалась би на ідеї пріоритетності прав людини та їх забезпечення. До того ж 

запропоновано доповнити частину 1 ст. 9 Закону України «Про адміністративні 

послуги» абзацом 3 наступного змісту: «Суб’єкт надання адміністративної 

послуги зобов’язаний надати адміністративну послугу суб’єкту звернення на 

його звернення відповідно до підстав, порядку та процедури надання 

відповідної адміністративної послуги, крім випадків, коли відсутні правові 

підстави для задоволення такої заяви чи наявні ознаки протиправного діяння, 

виявлені в документах, об’єктах, пред’явлених для огляду чи діях заявника чи 

третіх осіб, пов’язаних з предметом такої заяви. У такому разі суб’єкт надання 

адміністративної послуги зобов’язаний відмовити у наданні такої 
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адміністративної послуги та вжити необхідних заходів правоохоронного 

характеру». 

У підрозділі 3.4 «Відповідальність Головного сервісного центру МВС 

України» надано правову характеристику особливостей юридичної 

відповідальності Головного сервісного центру МВС, його посадових, 

службових осіб та співробітників. 

Визначено поняття юридичної відповідальності Головного сервісного 

центру МВС як обов’язку претерпівати негативні наслідки у формі стягнень, 

передбачених санкцією правової норми як наслідку неправомірної поведінки, 

які застосовуються до порушника в установленому законом порядку. 

Аналіз чинного законодавства та практики його застосування, висновків та 

аргументів науковців щодо загальних характеристик юридичної 

відповідальності дає підстави для висновку, що залежно від характеру 

протиправних дій і ступеня їх громадської безпеки працівники Головного 

сервісного центру МВС можуть нести кримінальну, матеріальну, 

адміністративну або дисциплінарну відповідальність. Щоправда, як ми вже 

зазначали, це положення має бути закріплене в Положенні про Головний 

сервісний центр МВС. 

З метою усунення цього недоліку пропонуємо доповнити Розділ V 

Положення про Головний сервісний центр МВС, затвердженого Наказом 

Міністерства внутрішніх справ України від 07.11.2015 р. № 1393 пунктом 21 

наступного змісту: «21. У разі вчинення протиправних діянь начальник, 

заступники, службовці та співробітники Головного сервісного центру МВС 

несуть кримінальну, адміністративну, цивільно-правову, матеріальну та 

дисциплінарну відповідальність відповідно до закону. 

Підстави та порядок притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, а 

також застосування заохочень визначаються Дисциплінарним статутом 

Сервісної служби МВС, що затверджується законом. 

Держава відповідно до закону відшкодовує шкоду, завдану фізичній або 

юридичній особі рішеннями, дією чи бездіяльністю Головного сервісного 

центру МВС, посадовими, службовими особами та співробітниками під час 

здійснення ними своїх повноважень». 

Визначено, що попри те, що Головний сервісний центр МВС є самостійною 

юридичною особою публічного права, він не наділений власним майном, а тому 

відповідальність за шкоду, надану ним чи його посадовими особами чи 

співробітниками, несе держава на підставі положень ст.ст. 1173-1175 ЦК 

України. 

Стосовно дисциплінарної відповідальності працівника Головного сервісного 

центру МВС визначаємо, що Положенням про Головний сервісний центр МВС 

така не визначена. Водночас щодо осіб кадрового складу ГСЦ МВС, на які 

поширюється дія Закону України «Про державну службу», поширюються його 

положення щодо притягнення державного службовця до дисциплінарної 

відповідальності. 

Запропоновано авторське визначення поняття дисциплінарної 

відповідальності посадових осіб та працівників Головного сервісного центру як 
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виду дисциплінарної відповідальності державного службовця як обов’язку 

державного службовця зазнавати негативних наслідків примусового й 

обмежувального характеру за вчинення ним дисциплінарного проступку 

(вчинення протиправної винної дії або бездіяльності чи прийняття рішення, що 

полягає у невиконанні або неналежному виконанні працівником чи посадовою 

особою Головного сервісного центру МВС своїх посадових обов’язків, в тому 

числі недотримання правил внутрішнього службового розпорядку, 

перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу 

кримінального або адміністративного правопорушення та інших вимог, 

встановлених нормативно-правовими актами, за яке до нього може бути 

застосоване дисциплінарне стягнення). 

Захист прав особи, постраждалої внаслідок незаконних рішень, дій чи 

бездіяльності цього органу, можливий в один із способів, передбачених ст. 16 

ЦК України, в тому числі визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності 

органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу 

місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб; відшкодування 

збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди (ст.ст. 1173-1175 ЦК 

України); відшкодування моральної (немайнової) шкоди на підставі прийняття 

судом рішення відповідно до ч. 2 ст. 245 КАС України щодо: 1) визнання 

протиправним та нечинним нормативно-правового акта чи окремих його 

положень; 2) визнання протиправним та скасування індивідуального акта чи 

окремих його положень; 3) визнання дій суб’єкта владних повноважень 

протиправними та зобов’язання утриматися від вчинення певних дій; 

4) визнання бездіяльності суб’єкта владних повноважень протиправною та 

зобов’язання вчинити певні дії. На основі позитивного досвіду Естонії 

запропоновано доповнити їх положеннями, закріпленими у § 2 Розділу першого 

Закону RVastS Естонії щодо вимог особи: припинення тривалого порушення 

права; утримання від видання адміністративного акта чи вчинення дії; видання 

адміністративного акту або вчинення певної дії; відшкодування завданої 

шкоди; повернення речі або грошей, отриманих безпідставно в публічно-

правових відносинах. 

Визначено, що вирішення питань нормативного закріплення підстав для 

задоволення окремих вимог постраждалої особи внаслідок рішень, дій чи 

бездіяльності державних органів, особливо якими завдано шкоду, потребує 

конкретизації на рівні норм матеріального права, тобто в окремому 

законодавчому акті, як це має місце в Законі RVastS Естонії. Тому вважаємо за 

доцільне імплементувати положення відповідних норм у національне 

законодавство, не виключно, що навіть шляхом прийняття окремого акту, який 

би врегульовував правові підстави, умови, критерії та правові наслідки 

порушень прав особи незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів 

державної влади, в тому числі захисту прав постраждалої від них особи, 

включно відшкодування завданої шкоди.  

Обґрунтовано, що «примусова реалізація невиконаних юридичних 

обов’язків», наприклад, застосування примусу на основі судового рішення у 

разі бездіяльності Головного сервісного центру МВС у наданні сервісної 



24 

послуги з метою примушування його до вчинення дії, надання сервісної 

послуги є примусом до виконання обов’язку, але не відповідальністю, оскільки 

не кожен примус, навіть судовий, тягне негативні наслідки матеріального чи 

нематеріального характеру.  

Розділ 4 «Правове регулювання функцій Головного сервісного центру 

МВС України як суб’єкта адміністративного права» складається з двох 

підрозділів та присвячений визначенню особливостей правового регулювання 

функцій Головного сервісного центру МВС України як суб’єкта 

адміністративного права. 

У підрозділі 4.1 «Загальна характеристика адміністративної 

правосуб'єктності Головного сервісного центру МВС України» надано загальну 

характеристику адміністративної правосуб’єктності Головного сервісного 

центру МВС України. 

Визначено доцільність розуміння загальної та спеціальної 

правосуб’єктності. Загальна правосуб’єктність визначається правовими 

характеристиками Головного сервісного центру МВС як юридичної особи 

публічного права. Спеціальна – визначена специфікою, зумовленою: 

1) суб’єктом створення та покладеними на нього функціями і завданнями; 

2) конкретизацією мети створення органу, кола відносин, щодо яких суб’єкт 

наділяється владними повноваженнями (компетенцією); 3) завдань; 

4) специфікою наданих повноважень у зв’язку з обов’язком виконання 

поставлених завдань. Визначено, що головною ознакою спеціальної 

правосуб’єктності органу державної влади є його компетенція. Вона визначає 

одного такого суб’єкта (орган державної виконавчої влади) з-поміж інших 

суб’єктів владних повноважень, визначає мету його створення, сферу 

діяльності та адміністративно-правовий статус, сферу компетенції Головного 

сервісного центру МВС, призначеність правосуб’єктності його як органу 

державної влади. Таким є така «сервісна діяльність МВС України», як 

здійснення особливих владних повноважень Міністерства внутрішніх справ 

України з надання адміністративних та інших сервісних послуг через сервісні 

центри МВС. 

Визначено, що сферою компетенції Головного сервісного центру МВС є 

завдання, визначені в Положенні про Головний сервісний центр МВС, зокрема: 

1) реалізація державної політики у сферах надання адміністративних та інших 

послуг, безпеки дорожнього руху та перевезення небезпечних вантажів, 

забезпечення у визначеному порядку державного контролю за додержанням 

суб’єктами господарювання законодавства у визначеній сфері; 2) здійснення 

контролю за відповідністю конструкції, комплектації та обладнання 

транспортних засобів, номерних знаків транспортних засобів нормам і 

стандартам та погодження відповідної нормативно-технічної документації; 

3) забезпечення державного обліку зареєстрованих транспортних засобів, 

видачі (обміну) посвідчень водія, ДОПНВ-свідоцтв про підготовку водіїв, 

накопичення інформації з цих питань у Єдиному державному реєстрі МВС та 

Єдиному державному реєстрі транспортних засобів; 4) забезпечення організації 

та здійснення контролю за підготовкою, перепідготовкою та підвищенням 
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кваліфікації водіїв транспортних засобів, обліком суб’єктів підприємницької 

діяльності всіх форм власності, що провадять таку діяльність; 5) ведення обліку 

суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю 

транспортними засобами; 6) ведення реєстру суб’єктів здійснення 

обов’язкового технічного контролю транспортних колісних засобів; 

7) формування загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового 

технічного контролю транспортних засобів та інше. 

Створення Міністерством внутрішніх справ України Головного сервісного 

центру МВС дає підстави для висновку про виокремлення в компетенції цього 

органу спеціалізованих завдань з надання сервісних послуг МВС, що дає 

підстави визначати центральним органом державної виконавчої влади з 

надання сервісних послуг саме Міністерство внутрішніх справ. Визначено, що 

застосування положень Закону України «Про адміністративні послуги» до 

діяльності Головного сервісного центру МВС та його структурних підрозділів 

наразі є дискусійним, попри прагнення розуміти «сервісну послугу», яка 

надається спеціалізованим органом МВС, як один із видів надання 

адміністративних послуг. Тому пропонуємо для визначення їх співвідношення 

як «загального» і «особливого» прямо визначити це питання і в Законі України 

«Про адміністративні послуги», і в Положенні про Головний сервісний центр 

МВС.  

Конкретизовано, що об’єктом функцій сервісних центрів МВС України є не 

всі «об’єкти підвищеної небезпеки», а лише колісні транспортні засоби, що 

усуває з кола таких об’єктів зброю, інші види транспорту, тварин тощо, попри 

те, що вони є предметом реєстраційно-дозвільної діяльності органів внутрішніх 

справ. 

У підрозділі 4.2 «Функції та повноваження Головного сервісного центру 

МВС» визначено функції та повноваження Головного сервісного центру МВС. 

З’ясовано, що «компетенція» і «повноваження» співвідносяться як «загальне» і 

«особливе». Тобто, якщо під компетенцією Головного сервісного центру МВС 

розуміти сферу питань, сферу суспільних відносин, «адмініструвати» яку і 

призначено цьому органу державної виконавчої влади, то під 

«повноваженнями» розуміємо коло чи навіть перелік питань, вирішувати які 

має цей орган. Відповідно, «компетенція» виділяє такий орган (Головний 

сервісний центр) з-поміж інших суб’єктів адміністративного права та учасників 

адміністративних правовідносин, і такою, безперечно, має визнаватися сервісна 

діяльність (організація та надання сервісних послуг) як діяльність 

спеціалізованого державного органу державної виконавчої влади в системі 

органів МВС. Обґрунтовано, що поняття «функції» в Положенні про Головний 

сервісний центр МВС визначено некоректно, адже функції є напрямами 

діяльності, якими є сфера компетенції та покладені в її межах завдання. 

Відповідно, ті положення, які в Положенні про Головний сервісний центр МВС 

визначено як функції, є змістовно його повноваженнями. Визначено, що 

здійснення публічно-сервісних функцій ГСЦ МВС не є за своєю природою 

управлінськими. Водночас управління у сфері надання публічно-сервісних 

послуг через організацію діяльності, сприяння, забезпечення та контроль 
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регіональних та територіальних сервісних центрів МВС є проявом 

управлінської діяльності з визначеними владно-розпорядчими 

повноваженнями, які визначають як публічно-сервісний, так і владно-

розпорядчий характер адміністративно-правового статусу Головного сервісного 

центру МВС. 

Визначено, що повноваження Головного сервісного центру МВС 

поєднують: управлінські повноваження (управління у сфері надання публічно-

сервісних послуг) та публічно-сервісні. Запропоновано класифікувати 

повноваження ГСЦ МВС за двома категоріями: 1) зобов’язуючі; 

2) управомочуючі. Положення про Головний сервісний центр МВС розподіляє 

їх, визначаючи перші функціями, а другі – правами ГСЦ. Надано класифікацію: 

І) зобов’язуючих повноважень Головного сервісного центру МВС: 1) публічно-

сервісні: а) дозвільні; б) реєстраційні; в) преюдиційні; г) інформаційні; 

2) управлінські (владно-організаційних, владно-розпорядчих, спрямованих на 

забезпечення функціонування системи сервісних центрів МВС): 

а) організаційні; б) методичні; в) контрольні; г) моніторингові; д) забезпечуючі; 

е) нормативного забезпечення; є) просвітницькі; ж) матеріально-технічного 

забезпечення та бухгалтерського обліку; з) правоохоронні; и) кадрові; 

і) євроінтеграційні; ї) комунікаційні; ІІ) управомочуючих повноважень, 

визначених в Розділі IV Положення про Головний сервісний центр МВС як 

«права ГСЦ МВС» (включають правомочності прав на власні дії та права 

вимоги) від суб’єктів підпорядкування чи учасників правовідносин з надання 

сервісних послуг: 1) інформаційні: а) створювати, використовувати та 

знищувати інформацію (відповідно до компетенції); б) отримувати інформацію 

(відповідно до компетенції); в) користуватися інформаційними базами даних 

Єдиної інформаційної системи МВС (відповідно до компетенції); г) вносити 

зміни або виправлення до інформації, що міститься в Єдиному державному 

реєстрі МВС та Єдиному державному реєстрі транспортних засобів (відповідно 

до компетенції)); 2) управлінські (владно-розпорядчі): скликати наради для 

організації належного виконання покладених на нього завдань, залучати 

фахівців, здійснювати контроль тощо; 3) представницькі: укладати договори, 

бути позивачем та відповідачем у суді. Запропоновано удосконалення функцій 

та повноважень Головного сервісного центру МВС відповідно до сучасних 

вимог формування інформаційного суспільства та відповідальної влади на 

основі оновлених підходів, які базуються на концепції «Good Governance», 

оновлення напрямів формування сучасного е-урядування, яке будується на 

новій філософії швидкісної комунікації, цифрової доступності документів та 

сервісних послуг та забезпечення права людини на повну та достовірну 

інформацію і її доступність. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення наукової проблеми щодо вдосконалення законодавства, яким 
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врегульовано адміністративно-правовий статус Головного сервісного центру 

МВС: 

За результатами дисертаційної роботи сформульовано такі основні 

висновки: 

1. Встановлено, що передумовою створення Головного сервісного центру 

МВС та визначення його завдань та функцій як міжрегіонального 

територіального органу надання сервісних послуг МВС є перехід від концепції 

«державного управління» до «публічно-сервісного» обслуговування, дійсного 

служіння влади народу на основі концепту «сервісної держави», що ґрунтується 

на Концепції адміністративної реформи в Україні, започаткованій Указом 

Президента України від 22 липня 1998 року № 810/98. 

2. Охарактеризовано, що адміністративно-правовий статус Головного 

сервісного центру МВС та його елементи: особливості утворення, структура 

органу, його права та обов’язки, визначені державою компетенція, завдання та 

функції, повноваження та відповідальність сприймаються через конструкцію 

юридичної особи публічного права, наділеної державно-владними 

повноваженнями, що є основною ознакою державного органу. 

3. Визначено, що «завдання» ГСЦ МВС, закріплені в Положенні про 

Головний сервісний центр МВС, є видами та напрямами його діяльності, які 

визначають його компетенцію. 

4. Доведено, що головний сервісний центр МВС поєднує функції надання 

адміністративних послуг з іншими видами функцій, які покладено на органи 

внутрішніх справ України, в тому числі контрольно-наглядових, особливо в 

процесі здійснення дозвільної та реєстраційної діяльності. 

5. Визначено, що сервісні послуги МВС, які є метою створення та 

функціонування Головного сервісного центру МВС, є «адміністративними 

послугами» (як вид «публічних послуг»). Сервісна послуга МВС є об’єктом 

правовідносин між суб’єктом звернення (особою приватного права) та 

суб’єктом надання сервісної послуги (Головний сервісний центр МВС в особі 

його територіальних відділень). Будучи за своєю сутністю «благом», сервісна 

послуга має загальні ознаки «послуг» за критеріями споживання та 

нематеріальністю результату такої діяльності. Видання індивідуального 

адміністративного акту (дозволу, посвідчення, свідоцтва) є результатом 

діяльності органу державної влади (суб’єкта надання адміністративної послуги) 

у вигляді документу, що підтверджує наслідки правовстановлення або 

преюдційності результату такого адміністративного акту (як результату 

дозвільної, реєстраційної, чи інформаційно-преюдиційної діяльності Головного 

сервісного центру МВС).  

6. Встановлено, що забезпечення публічного інтересу та публічного блага 

діяльністю Головного сервісного центру МВС під час реалізації наданих йому 

повноважень у сфері надання сервісних послуг МВС, які є індивідуалізованим 

вирішенням певних питань, що мають юридичне значення для суб’єкта 

звернення, не суперечать такому підходу, адже відбувається забезпечення 

«загального» через «одиничне» чи «окреме». 
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7. Доведено, що формування адміністративно-правового статусу Головного 

сервісного центру МВС має ґрунтуватися на основних засадах, визначених 

Конституцією України, законодавчими актами, якими визначено принципи та 

порядок організації та функціонування органів державної виконавчої влади, 

зокрема Стратегією розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на 

період до 2020 р., серед яких: людиноцентричний підхід, безпековість 

середовища існування людини; служіння інтересам суспільства; застосування 

сучасних методів державного управління; прозорість діяльності; підзвітність та 

демократичний цивільний контроль; відповідальність; інформатизація; 

залучення суспільства до процесів публічного адміністрування; дотримання і 

забезпечення прав людини і основних свобод у діяльності органів системи 

МВС; реалізація органами системи МВС своїх функцій відповідно до потреб 

людини; забезпечення високої якості та доступності адміністративних послуг 

через дотримання стандартів їх надання відповідно до очікувань споживачів – 

замовників адміністративних послуг. 

8. Обґрунтовано, що огляду на функції держави забезпечення законності, 

правопорядку та прав, свобод і законних інтересів людини основною метою 

діяльності Головного сервісного центру МВС має бути визначено забезпечення 

безпеки, тим більше, що вона визначена серед напрямів державної політики у 

сфері забезпечення дорожнього руху. 

9. Визначено адміністративно-правовий статус Головного сервісного центру 

МВС за наступними критеріями: 1) за організаційно-правовою формою – є 

юридичною особою публічного права, органом державної влади; 2) за 

структурою – складається зі структурних підрозділів та відокремлених 

структурних підрозділів – регіональних сервісних центрів (РСЦ); 3) за 

аксіологічним критерієм є первинним суб’єктом як орган публічної 

адміністрації, наділений владними повноваженнями відповідно до Положення 

про Головний сервісний центр МВС, затвердженого Наказом Міністерства 

внутрішніх справ України від 07.11.2015 № 1393; 4) підпорядкування та 

підзвітності, підконтрольності вищим органам – ГСЦ МВС очолює начальник, 

який підпорядковується Міністру внутрішніх справ України, призначається на 

посаду і звільняється з посади державним секретарем МВС у встановленому 

порядку; 5) фінансування – за рахунок коштів Державного бюджету України, 

інших джерел, не заборонених законом, використання доходів виключно для 

фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) за 

напрямами діяльності, визначеними Положенням з урахуванням вимог 

бюджетного законодавства; 6) відповідальність – згідно з діючим 

законодавством. Адміністративна, дисциплінарна та цивільна відповідальності 

Головного сервісного центру МВС, його посадових, службових осіб та 

співробітників не конкретизовані та потребують нормативного регулювання; 

7) інші ознаки: є неприбутковою установою, має самостійний баланс, має 

рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах 

банку, має печатку із зображенням Державного Герба України зі своїм 

найменуванням, інші печатки, штампи і бланки, необхідні для здійснення його 

діяльності, може мати власний бренд, не має власного майна: майно Головного 
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сервісного центру МВС є державною власністю і закріплюється за ним на праві 

оперативного управління; 8) ліквідація – ГСЦ МВС ліквідується, 

реорганізується Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра внутрішніх 

справ України. 

10. Встановлено, що існуюча структура сервісної служби МВС України 

врегульована фрагментарно та непослідовно. Відповідальним за діяльність 

територіальних сервісних центрів перед Міністром внутрішніх справ є 

начальник Головного сервісного центру МВС, при тому, що ані територіальний 

сервісний центр, ані його начальник не є безпосередньо підзвітними та 

підконтрольними ні Головному сервісному центру, ні його начальнику. Згідно з 

п. 5 Розділу І Положення про Головний сервісний центр МВС перед ним 

відповідальними та підконтрольними є регіональні сервісні центри. З метою 

усунення недоліків та протиріч правового регулювання в організації та 

здійсненні повноважень Головного сервісного центру МВС та територіальних 

сервісних центрів МВС, визначеності їх місця в системі суб’єктів 

адміністративного права, чіткості визначеності компетенції та повноважень у 

сфері публічно-сервісної діяльності, визначеності характеру владних зв’язків 

між ними (координації, субординації) запропоновано п. 1 Розділу І Положення 

про Головний сервісний центр МВС, затвердженого Наказом Міністерства 

внутрішніх справ України від 07.11.2015 р. № 1393, викласти в наступному 

формулюванні: «Головний сервісний центр МВС є структурним підрозділом 

МВС України з надання сервісних (адміністративних) послуг.  

Система надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ 

складається з: 1) центрального органу надання сервісних послуг МВС 

(виконання повноважень покладається на Головний сервісний центр МВС); 

2) територіальних органів надання сервісних послуг МВС (виконання завдань 

покладається на територіальні сервісні центри МВС). 

Головний сервісний центр МВС є юридичною особою публічного права. 

Регіональні сервісні центри МВС та Територіальні сервісні центри МВС є 

філіями Головного сервісного центру МВС. Регіональні сервісні центри МВС 

підзвітні та підконтрольні Головному сервісному центру МВС та МВС України. 

Територіальні сервісні центри МВС підзвітні та підконтрольні відповідним 

Регіональним сервісним центрам та безпосередньо Головному сервісному 

центру МВС. 

Діяльність Головного сервісного центру, регіональних сервісних центрів та 

територіальних сервісних центрів спрямовується та координується згідно із 

законом». Відповідно, пункт 4 Розділу І Положення про Головний сервісний 

центр МВС, затвердженого Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 

07.11.2015 № 1393, викласти в наступному формулюванні: «Структуру ГСЦ 

МВС затверджує Міністр внутрішніх справ. 

ГСЦ МВС складається зі структурних підрозділів та відокремлених 

структурних підрозділів – регіональних сервісних центрів (далі – РСЦ), які є 

його філіями. 
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РСЦ складається зі структурних підрозділів, до яких у тому числі входять 

територіальні підрозділи – територіальні сервісні центри МВС (далі ТСЦ 

МВС), які є також філіями Головного сервісного центру МВС України. 

РСЦ та ТСЦ підзвітні та підконтрольні ГСЦ МВС та безпосередньо МВС 

України. 

ГСЦ МВС, РСЦ і ТСЦ МВС разом становлять систему сервісних центрів 

МВС». 

11. Пункт 1 Розділу І Положення про територіальний сервісний центр МВС, 

затвердженого Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 

29.12.2015 р. № 1646, запропоновано викласти в наступному формулюванні: 

«Територіальний сервісний центр МВС (далі – ТСЦ МВС) є структурним 

підрозділом територіального органу МВС – регіонального сервісного центру 

МВС (далі – РСЦ МВС), філією Головного сервісного центру МВС. 

ТСЦ підзвітні та підконтрольні відповідним Регіональним сервісним 

центрам МВС та Головному сервісному центру МВС (ГСЦ МВС) та 

безпосередньо МВС України». 

12. Визначено, що Законом України «Про адміністративні послуги» 

врегульовано підстави та порядок надання адміністративних послуг, вимоги до 

їх якості, але упущено їх надання суб’єкту звернення, закріплення права такого 

суб’єкта на надання такої послуги та її якість і своєчасність, гарантії цього 

права. Цей недолік має бути усунутий шляхом перегляду Закону України «Про 

адміністративні послуги» на новій концептуальній основі, яка базувалась би на 

ідеї пріоритетності прав людини та їх забезпечення. До того ж пропонуємо 

доповнити частину 1 ст. 9 Закону України «Про адміністративні послуги» 

абзацом 3 наступного змісту: «Суб’єкт надання адміністративної послуги 

зобов’язаний надати адміністративну послугу суб’єкту звернення на його 

звернення відповідно до підстав, порядку, та процедури надання відповідної 

адміністративної послуги, крім випадків, коли відсутні правові підстави для 

задоволення такої заяви чи наявні ознаки протиправного діяння, виявлені в 

документах, об’єктах, пред’явлених для огляду, чи діях заявника чи третіх осіб, 

пов’язаних з предметом такої заяви. У такому разі суб’єкт надання 

адміністративної послуги зобов’язаний відмовити у наданні такої 

адміністративної послуги та вжити необхідних заходів правоохоронного 

характеру». 

13. Визначено, що повноваження Головного сервісного центру МВС 

поєднують: управлінські повноваження (управління у сфері надання публічно-

сервісних послуг) та публічно-сервісні. Щоправда, останні обмежені пп. 23 п. 1 

Розділу ІІІ Положення про Головний сервісний центр МВС наданням 

«адміністративних та інших послуг», що потребує нормативного визначення 

виключного переліку сервісних послуг, адміністратором надання яких 

територіальними сервісними центрами повинен бути визначений Головний 

сервісний центр. Для цього запропоновано закріпити ці повноваження в проєкті 

закону «Про сервісну службу МВС та надання сервісних послуг» 

(запропоновано автором), а до того внести зміни до Положення про Головний 

сервісний центр МВС, доповнивши п. 1 Розділу ІІІ пунктом 66 наступного 
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змісту: «66) виконує функції адміністратора надання сервісних послуг 

операторами надання сервісних послуг Головного сервісного центру МВС та 

територіальних сервісних центрів МВС». 

14. Обґрунтовано, що повноваження, які покладено на Головний сервісний 

центр МВС України, є «правообов’язком», оскільки поєднують покладання 

обов’язку здійснювати діяльність, визначену в межах його компетенції, та 

надають правомочності, необхідні для здійснення публічних організаційно-

владних повноважень та надання публічно-сервісних послуг, або ж здійснення 

публічно-сервісної діяльності). Запропоновано класифікувати повноваження 

ГСЦ МВС за двома категоріями: 1) зобов’язуючі; 2) управомочуючі. 

Положення про Головний сервісний центр МВС розподіляє їх, визначаючи 

перші функціями, а другі – правами ГСЦ.  

15. Запропоновано класифікацію зобов’язуючих повноважень Головного 

сервісного центру МВС: 1) публічно-сервісні: а) дозвільні; б) реєстраційні; 

в) преюдиційні; г) інформаційні; 2) управлінські (владно-організаційні, владно-

розпорядчі, спрямовані на забезпечення функціонування системи сервісних 

центрів МВС): а) організаційні; б) методичні; в) контрольні; г) моніторингові; 

д) забезпечуючі; е) нормативного забезпечення; є) просвітницькі; 

ж) матеріально-технічного забезпечення та бухгалтерського обліку; 

з) правоохоронні; и) кадрові; і) євроінтеграційні; ї) комунікаційні. 

16. Запропоновано класифікацію управомочуючих повноважень, 

визначених у Розділі IV Положення про Головний сервісний центр МВС як 

«права ГСЦ МВС». Визначено, що під ними слід розуміти правомочності, 

оскільки вони включають і право на власні дії, і право вимоги від суб’єктів 

підпорядкування чи учасників правовідносин з надання сервісних послуг: 

1) інформаційні: а) створювати, використовувати та знищувати інформацію 

(відповідно до компетенції); б) отримувати інформацію (відповідно до 

компетенції); в) користуватися інформаційними базами даних Єдиної 

інформаційної системи МВС (відповідно до компетенції); г) вносити зміни або 

виправлення до інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі МВС 

та Єдиному державному реєстрі транспортних засобів (відповідно до 

компетенції)); 2) управлінські (владно-розпорядчі): скликати наради для 

організації належного виконання покладених на нього завдань, залучати 

фахівців, здійснювати контроль тощо; 3) представницькі: укладати договори, 

бути позивачем та відповідачем у суді. 

17. Визначено, що повноваження Головного сервісного центру МВС 

детерміновані завданнями, покладеними державою на нього як спеціалізований 

орган МВС з надання сервісних послуг. Вони перебувають у фарватері 

державної політики, яка впливає на формування концептуальних підходів 

оновлення публічного адміністрування. У сфері надання сервісних послуг МВС 

оновленими вимогами, які повинні віднайти своє місце у відповідних 

повноваженнях ГСЦ МВС, зокрема: вимогами якості, прозорості діяльності, 

урахування потреб споживачів сервісних послуг, діджиталізації як основного 

напряму формування сучасного цивілізаційного е-урядування, яке будується на 

новій філософії швидкісної комунікації, цифрової обробки документів та 
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обміну інформації, онлайн доступу до реєстрів та послуг, забезпечення права 

людини на інформацію, на доступ до інформації, на повну та достовірну 

інформацію. 

18. Визначено, що в Положенні про Головний сервісний центр МВС 

відсутній такий елемент його правового статусу, як відповідальність. Ці 

питання врегульовано галузевим законодавством: кримінальним, 

адміністративним, цивільним, трудовим, яким визначено підстави та порядок 

притягнення до юридичної відповідальності: кримінальної, адміністративної, 

цивільної, матеріальної, дисциплінарної та інших. Відшкодування шкоди, 

завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю держави, наразі 

врегульовано ст.ст. 1173-1175 ЦК України. З метою усунення цього недоліку 

пропонуємо доповнити Розділ V Положення про Головний сервісний центр 

МВС, затвердженого Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 

07.11.2015 р. № 1393, пунктом 21 такого змісту: «21. У разі вчинення 

протиправних діянь начальник, заступники, службовці та співробітники 

Головного сервісного центру МВС несуть кримінальну, адміністративну, 

цивільно-правову, матеріальну та дисциплінарну відповідальність відповідно 

до закону. 

Підстави та порядок притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, а 

також застосування заохочень визначаються Дисциплінарним статутом 

Сервісної служби МВС, що затверджується законом. 

Держава відповідно до закону відшкодовує шкоду, завдану фізичній або 

юридичній особі рішеннями, дією чи бездіяльністю Головного сервісного 

центру МВС, посадовими, службовими особами та співробітниками під час 

здійснення ними своїх повноважень». 

19. Запропоновано авторське визначення поняття дисциплінарної 

відповідальності посадових осіб та працівників Головного сервісного центру як 

вид дисциплінарної відповідальності державного службовця – обов’язок 

державного службовця зазнавати негативних наслідків примусового й 

обмежувального характеру за вчинення ним дисциплінарного проступку 

(вчинення протиправної винної дії або бездіяльності чи прийняття рішення, що 

полягає у невиконанні або неналежному виконанні працівником чи посадовою 

особою Головного сервісного центру МВС своїх посадових обов’язків, в тому 

числі недотримання правил внутрішнього службового розпорядку, 

перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу 

кримінального або адміністративного правопорушення та інших вимог, 

встановлених нормативно-правовими актами, за яке до нього може бути 

застосоване дисциплінарне стягнення). 

20. Визначено, що відшкодування шкоди, завданої державним органом, в 

тому числі Головним сервісним центром МВС, внаслідок ненадання чи надання 

недостовірної інформації, наразі не регламентоване чинним законодавством 

України. Вони мають бути визначені як окремий склад правопорушення та 

підстава для відшкодування шкоди, завданої такими діями / бездіяльністю в 

актах цивільного та адміністративного законодавства. 
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21. Визначено, що вирішення питань нормативного закріплення підстав для 

задоволення окремих вимог постраждалої особи внаслідок рішень, дій чи 

бездіяльності Головного сервісного центру МВС, особливо якими завдано 

шкоду, потребує конкретизації на рівні норм матеріального права, тобто в 

окремому законодавчому акті, як це має місце в Законі RVastS Естонії (Закон 

про державну відповідальність) та особливостей їх застосування в КАС 

України. Такий закон має визначати: правові наслідки порушень прав особи 

незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, 

правові підстави, умови, критерії притягнення органу державної виконавчої 

влади до відповідальності, права вимоги та особливості захисту прав особи, 

порушених рішеннями, діями чи бездіяльністю таких органів. 
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Петров С.Є. Адміністративно-правовий статус Головного сервісного 

центру МВС. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2021. 

Дисертація є першим у вітчизняній науці адміністративного права 

комплексним дослідженням адміністративно-правового статусу Головного 

сервісного центру МВС, на підставі якого розроблено оновлену концепцію 

адміністративно-правового статусу цього органу як правоохоронного органу в 

широкому розумінні, діяльність якого у сфері забезпечення публічно-сервісної 

функції держави в особі МВС має виконувати правоохоронну роль щодо 

забезпечення безпеки дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів. 

Визначено методологічний підхід, який визначає загальну ідеологію та 

спрямованість дослідження і включає: основоположні ідеї людиноцентризму, 

формування безпекового середовища існування людини на основі підходу 

управління ризиками, організації та здійснення адміністративного управління 

на основі принципів верховенства права та закону, спрямованості діяльності 

органів публічного адміністрування на забезпечення прав людини, 

відповідність сучасним принципам «розумного управління», цифрової 

трансформації, забезпечення виваженого балансу та компромісу інтересів 

окремої особи приватного права та публічних інтересів як інтересів спільноти 

осіб приватного права. 
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Визначено, що створення Головного сервісного центру МВС як 

міжрегіонального територіального органу з надання сервісних послуг 

зумовлене необхідністю впровадження ідей адміністративно-правової реформи, 

серед яких: «служіння» держави людині, в тому числі шляхом надання 

адміністративних послуг, видом яких у діяльності МВС є «сервісні послуги». 

Проведено теоретико-правовий аналіз адміністративних послуг у системі 

МВС України. З’ясовано особливості становлення інституту адміністративних 

послуг в Україні та визначено поняття, ознаки та види адміністративних 

послуг, які надаються в системі МВС. Обґрунтовано, що сервісні послуги МВС, 

які є метою створення та функціонування Головного сервісного центру МВС, є 

«адміністративними послугами» як вид «публічних послуг», які надаються ним 

у межах компетенції (у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та 

експлуатації транспортних засобів) на підставі наданих повноважень. 

Визначено генезис становлення та розвитку адміністративно-правового 

статусу Головного сервісного центру МВС, особливості формування, 

становлення та формалізації ідеї адміністративно-правового статусу Головного 

сервісного центру МВС. Обґрунтовано теоретичні основи визначення місця 

Головного сервісного центру МВС у системі суб’єктів адміністративного права. 

Визначено поняття та зміст адміністративно-правового статусу Головного 

сервісного центру МВС та особливості його відповідальності як юридичної 

особи публічного права, органу державної влади та особливості юридичної 

відповідальності його посадових, службових осіб та співробітників.  

Проаналізовано зміст правового регулювання функцій та повноважень 

Головного сервісного центру МВС як суб’єкта адміністративного права, 

зокрема, надано загальну характеристику його адміністративної 

правосуб’єктності, визначено функцію та повноваження ГСЦ МВС та 

запропоновано їх класифікацію. Визначено, що серед функцій та повноважень 

лише реєстраційна та дозвільна діяльність віднесена до сфери надання 

сервісних послуг. Інші детерміновані забезпеченням виконання покладених на 

ГСЦ МВС завдань.  

Ключові слова: адміністративно-правовий статус, владні повноваження, 

Головний сервісний центр, дозвільна система, імператив, компетенція, МВС, 

повноваження, поліцейські послуги, публічне адміністрування, публічні послуги, 

публічно-сервісні функції, сервіс, сервісні послуги. 

 

Петров С.Е. Административно-правовой статус Главного сервисного 

центра МВД. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право, информационное право. – Запорожский национальный университет. 

Запорожье, 2021. 

Диссертация является первым в отечественной науке административного 

права комплексным исследованием административно-правового статуса 

Главного сервисного центра МВД, на основании которого разработана 

обновленная концепция административно-правового статуса этого органа как 
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правоохранительного органа в широком смысле, деятельность которого в сфере 

обеспечения публично-сервисной функции государства в лице МВД направлена 

на выполнение правоохранительных функций по обеспечению безопасности 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Определен методологический подход, который определяет общую 

идеологию и направленность исследования и включает: основополагающие 

идеи человекоцентризма, формирования безопасной среды обитания человека 

на основе подхода управления рисками, организации и осуществления 

административного управления на основе принципов верховенства права и 

закона, направленности деятельности органов публичного администрирования 

на обеспечение прав человека, соответствие современным принципам «умного 

управления», цифровой трансформации, обеспечения взвешенного баланса и 

компромисса интересов отдельной личности частного права и публичных 

интересов как интересов сообщества лиц частного права. 

Определено, что создание Главного сервисного центра МВД как 

межрегионального территориального органа по предоставлению сервисных 

услуг обусловлено необходимостью внедрения идей административно-

правовой реформы, среди которых: «служение» государства человеку, в том 

числе путем предоставления административных услуг, видом которых в 

деятельности МВД являются «сервисные услуги». 

Проведен теоретико-правовой анализ административных услуг в системе 

МВД Украины. Выяснены особенности становления института 

административных услуг в Украине и определено понятие, признаки и виды 

административных услуг, предоставляемых в системе МВД. Обосновано, что 

сервисные услуги МВД являются целью создания и функционирования 

Главного сервисного центра МВД и является «административными услугами» 

как вид «публичных услуг», предоставляемых им в пределах компетенции (в 

сфере обеспечения безопасности дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств) на основании предоставленных полномочий. 

Определены генезис становления и развития административно-правового 

статуса Главного сервисного центра МВД, особенности формирования, 

становления и формализации идеи административно-правового статуса 

Главного сервисного центра МВД. Обоснованы теоретические основы 

определения Главного сервисного центра МВД в системе субъектов 

административного права. Определено понятие и содержание 

административно-правового статуса Главного сервисного центра МВД и 

особенности его ответственности как юридического лица публичного права, 

органа государственной власти и особенности юридической ответственности 

его должностных, служебных лиц и сотрудников. 

Проанализировано содержание правового регулирования функций и 

полномочий Главного сервисного центра МВД как субъекта 

административного права, в частности, предоставлена общая характеристика 

его административной правосубъектности, определены функции и полномочия 

ГСЦ МВД и предложена их классификация. Определено, что среди функций и 

полномочий только регистрационная и разрешительная деятельность отнесена 
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к сфере оказания сервисных услуг. Иные детерминированы обеспечением 

выполнения возложенных на ГСЦ МВД задач. 

Ключевые слова: административно-правовой статус, властные 

полномочия, Главный сервисный центр, императив, компетенция, МВД, 

полицейские услуги, полномочия, публичное администрирование, публично-

сервисные функции, публичные услуги, разрешительная система, сервис, 

сервисные услуги. 

 

Petrov S.E. Administrative and legal status of the Main Service Center of the 

Ministry of Internal Affairs. – Manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of legal 

sciences on a specialty 12.00.07 – administrative law and process; finance law; 

information law. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2021. 

The dissertation is the first in domestic science of administrative law 

comprehensive study of the administrative and legal status of the Main Service 

Center of the Ministry of Internal Affairs, based on which an updated concept of its 

administrative and legal status as a law enforcement body in the broadest sense. The 

Ministry of Internal Affairs must play a law enforcement role in ensuring road safety 

and vehicle operation. 

The dissertation defines the methodological principles of research of the 

administrative and legal status of the Main Service Center of the Ministry of Internal 

Affairs on the basis of an integrative three-level system that combines dialectically 

interconnected elements: 1) principles of scientific knowledge; 2) methodological 

approaches; 3) methods of scientific research. The methodological approach is 

defined, which determines the general ideology and direction of research and 

includes: basic ideas of human-centeredness, formation of safe environment of 

human existence on the basis of risk management approach, organization and 

implementation of administrative management on the basis of rule of law, priority of 

human rights human rights administration, compliance with modern principles of 

“smart governance”, digital transformation as one of the means to achieve the goal of 

modern doctrine of public administration, ensuring a balanced balance and 

compromise of individual interests of private law and public interests as a community 

of private law. 

It is determined that the creation of the Main Service Center of the Ministry of 

Internal Affairs as an interregional territorial body for the provision of services is due 

to the need to implement the ideas of administrative and legal reform, including 

“service” of the state to man, which is implemented in government, the type of which 

in the activities of the Ministry of Internal Affairs is defined as “service”. 

Theoretical and legal analysis of administrative services in the system of the 

Ministry of Internal Affairs of Ukraine is carried out. The peculiarities of the 

formation of the institute of administrative services in Ukraine are clarified and the 

concepts, features and types of administrative services provided in the system of the 

Ministry of Internal Affairs are defined. 

It is substantiated that the services of the Ministry of Internal Affairs, which are 

the purpose of the establishment and operation of the Main Service Center of the 
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Ministry of Internal Affairs, are “administrative services” (a type of “public 

services”). The Main Service Center is a specialized body of the Ministry of Internal 

Affairs with certain competence in the field of road safety and operation of vehicles 

on the basis of the powers granted. 

The genesis of formation and development of the administrative and legal status 

of the Main Service Center of the Ministry of Internal Affairs, features of formation, 

formation and formalization of the idea of the administrative and legal status of the 

Main Service Center of the Ministry of Internal Affairs are determined. Theoretical 

bases of determining the place of the Main Service Center of the Ministry of Internal 

Affairs in the system of subjects of administrative law are substantiated. The concept 

and content of the administrative and legal status of the Main Service Center of the 

Ministry of Internal Affairs and the features of its responsibility as a legal entity 

under public law, a public authority and the features of legal responsibility of its 

officials and employees are defined. 

It is substantiated that the definition of the features of the administrative and legal 

status of the Main Service Center of the Ministry of Internal Affairs is due to the 

dichotomy of the subject of modern administrative law, which combines managerial 

(power-administrative) and public-service relations. 

It is proved that the basis for determining the competence, tasks, functions and 

powers of the Main Service Center of the Ministry of Internal Affairs should be the 

purpose of such a body: security, law and order, rights, freedoms and legitimate 

interests of private law, public and private interests in their dialectical relationship in 

the field of road safety, operation of vehicles and safety of dangerous goods. It is 

based on a “source of increased danger”, which combines: special properties of the 

object that can cause damage, especially in violation of the rules of their operation; 

activities on such facilities, which creates such an increased risk. It is substantiated 

that security (public interest in security) is possible through risk management, the 

stages of which are: detection, identification, analysis, assessment, impact on risk, 

control in the process of risk management. 

It is substantiated that the structure of the administrative and legal status of the 

Main Service Center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine is determined by 

its elements: 1) competence; 2) tasks and functions (powers); 3) organizational 

structure and place in the system of subjects of administrative law; 4) rights and 

obligations; 5) structural relations with other entities involved in the implementation 

of the functions assigned to this body; 6) responsibility. 

The content of legal regulation of functions and powers of the Main Service 

Center of the Ministry of Internal Affairs as a subject of administrative law is 

analyzed, in particular, the general characteristics of its administrative legal 

personality are given, the function and powers of the Main Service Center of the 

Ministry of Internal Affairs are defined. It is determined that among the functions and 

powers only registration and permitting activities are related to the provision of 

services. Others are determined by ensuring the implementation of the tasks assigned 

to the Main Service Center of the Ministry of Internal Affairs. 
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Key words: administrative and legal status, authority, competence, imperative, 

Main Service Center, Ministry of Internal Affairs, permitting system, police services, 

powers, public administration, public service functions, public services, service.
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