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Стаття присвячена одній з найбільш 
проблемних питань для громадян – надання 
адміністративних послуг органами держав-
ної влади.
Однією з складних для реформування 

галузей є реформування системи надан-
ня адміністративних послуг. Складність 
пов’язана з організацією великої кількості 
людей .Результатом реалізації цього на-
пряму повинно стати створення такого 
правового поля та його реального втілення 
в адміністративно-правову практику, за 
якого споживачі адміністративних послуг 
володітимуть широкими правами і повнова-
женнями і не будуть пасивними суб’єктами, 
якими маніпулюють державні службовці. 
На сьогоднішній день здобутків реформуван-
ня цією системи дуже мала кількість, яка 
пов’язана з тим, наприклад, що замість 
мотивування працівників працювати з гро-
мадянами ефективніше – кадри скорочують 
або зменшують зарплатні. 
Адміністративні послуги є провідним 

засобом реалізації прав громадян у сфері ви-
конавчої влади, адже абсолютна більшість 
справ, що вирішуються органами публічної 
адміністрації, ініціюються самими гро-
мадянами і стосуються їхніх суб’єктивних 
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прав. Найважливішим є виявлення проблем 
у сфері правового регулювання, а також тих 
проблем, які виявляються при комунікуван-
ні суб’єктів надання послуг з громадянами. 
Звісно, реформування має відбуватись 

по чіткій стратегії, яка буде побудована в 
залежності від бажаних результатів, тому 
дослідження вищезгаданого питання є до-
сить актуальним та виправданим. 
Ключові слова: адміністративні послу-

ги, отримання адміністративних послуг, 
механізм державного регулювання, влада, 
публічні інструменти, комунікація з грома-
дянами. 

Вступ
З кінця 80-х років минулого століття 

багато розвинених країн світу, зокрема, 
Велика Британія, США, Канада, Нідер-
ланди, Швеція, Фінляндія почали запро-
ваджувати клієнтоорієнтовані моделі об-
слуговування громадян, тобто організа-
цію роботи органів влади з громадянами 
за принципами приватного сектору. Суть 
цих змін полягає у тому, щоб переорієн-
тувати заскорузлу бюрократичну машину 
на гнучкішу, приязнішу до громадян сис-
тему обслуговування. Тоді ж стали вико-
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ристовувати оцінювання роботи органів 
влади, що ґрунтуються на очікуваннях та 
уподобаннях споживачів. Серед критеріїв 
оцінки якості публічних (у т.ч. адміністра-
тивних) послуг переважно виділяються: 
результативність, своєчасність, професій-
ність, компетентність, привітність, зруч-
ність. При цьому категорія «послуг» у пу-
блічному, у тому числі муніципальному 
секторі, у своїй основі має те саме наван-
таження, що й у приватному секторі, – це 
діяльність щодо задоволення певних по-
треб особи, яка здійснюється переважно 
за зверненням цієї особи [5].
На сьогоднішній день Україна має низ-

ку проблем у реалізації адміністративних 
послуг. Причиною для такого положення 
речей є недосконале правове регулюван-
ня, відсутність мотивації робітників дер-
жавного сектору, урізання фінансування, 
не логічний механізм надання послуг і т.д. 
Україна є державою, де громадяни ви-

значаються як найбільша цінність і тому 
питання надання адміністративних послуг 
є дуже важливим об’єктом для реформу-
вання. З таким видом надання послуг зі-
штовхується кожен громадянин і тому по-
пулярність цієї сфери зобов’язує бути ор-
ганізованою та ефективною. 
У статті представлено результати до-

сліджень різних наукових дисциплін та 
поглядів, що конкретним чином стосують-
ся таких сфер юридичної науки, як визна-
чення адміністративних послуг, загальна 
характеристика їх проблематики, як пра-
вової та і практичної. 
Аналізу теоретико-правових особли-

востей адміністративних послуг присвяче-
ні праці таких представників академічної 
спільноти, як В. Авер’янов, Р. Атаманчук, 
О. Бандурка, Д. Бахрах, Ю. Битяк, Л. 
Біла, Н. Бортник, Т. Гуржій, Є. Додін, Р. 
Калюжний, Т. Коломоєць, В. Колпаков, О. 
Кузьменко, Є. Курінний, В. Ортинський, 
О. Остапенко, С. Пєтков, М. Тищенко та 
інші. Теоретичні надбання зазначених ав-
торів спрямовані на визначення загальних 
практико-правових особливостях змісту 
адміністративних послуг та проблематику 
їх правової та практичної реалізації. Про-
те попри наявні проблеми реформування 

сфери ще не відбулось, що відображає ак-
туальність теми статті та її практичну зна-
чущість.
Метою статті є комплексне досліджен-

ня змісту адміністративних послуг в Укра-
їні та проблемні питання, як правового 
регулювання так і практичної реалізації 
механізму.

Результати
Тлумачення поняття «адміністративні 

послуги» надається багатьма вітчизняни-
ми вченими, проте опорним залишається 
визначення, яке дається в Законі Укра-
їни «Про адміністративні послуги» від 6 
вересня 2012 року. Зокрема, згідно з цим 
Законом, адміністративна послуга – це 
«результат здійснення владних повнова-
жень суб’єктом надання адміністративних 
послуг за заявою фізичної або юридичної 
особи, спрямований на набуття, зміну чи 
припинення прав та/ або обов’язків такої 
особи відповідно до закону» [8].

 Із законодавчого визначення можна 
виділити ключові ознаки адміністративної 
послуги: 

1) адміністративна послуга надаєть-
ся лише за заявою фізичної або юридич-
ної особи. Це означає, що діяльність, яка 
складає зміст відповідної послуги, здій-
снюється уповноваженим суб’єктом лише 
за ініціативою особи, яка потребує такої 
послуги. Відтак, діяльність органів вико-
навчої влади, органів місцевого самовря-
дування, їх посадових осіб, що здійснюєть-
ся за власною ініціативою таких органів 
(наприклад, інспекційні перевірки), або 
за скаргами чи іншими зверненнями (про-
позиціями, рекомендаціями тощо) не на-
лежать до адміністративних послуг. Заява 
– це вид звернення особи, що містить про-
хання (вимогу) про вчинення певних дій 
та/ або прийняття рішень тим, кому адре-
совано звернення. Належність звернення 
особи до категорії «заява» має визначатися 
суб’єктом надання адміністративної послу-
ги, оскільки громадянин чи інший суб’єкт 
звернення може не зазначати у своєму 
зверненні назви такого звернення або ж 
визначити її помилково. Заява може пода-
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ватися в письмовій (у тому числі електро-
нній) або усній (у тому числі телефоном) 
формі, залежно від вимог спеціальних (те-
матичних) законів і реальних технічних 
можливостей органів влади. Поза юридич-
ною категорією «адміністративні послуги» 
може йтися про ширше розуміння поді-
бної категорії. Адже певне обслуговування 
може здійснюватися органами влади і за 
власною ініціативою, зважаючи на певні 
життєві обставини (наприклад, соціально-
го характеру), або ж діючи на випереджен-
ня (наприклад, у деяких країнах пенсійні 
органи можуть наперед інформувати осо-
бу про наближення її права виходу на пен-
сію, орієнтований розмір пенсії та потребу 
звернутися до них).

 2) заява призводить до певного резуль-
тату, спрямованого на набуття, зміну чи 
припинення прав та/або обов’язків особи. 
Наразі під таким результатом може розу-
мітися: - рішення індивідуальної дії (адмі-
ністративний акт), що ухвалюється щодо 
конкретної особи і породжує, змінює або 
припиняє права та/або обов’язки особи. 
Це рішення може оформлятися у вигляді 
певного документа (наприклад, свідоцтво 
про реєстрацію шлюбу, ліцензія на певний 
вид господарської діяльності) або ж мати 
характер реєстраційної дії (реєстрація фі-
зичної особи - підприємця, тобто внесення 
відповідного запису у Єдиний державний 
реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - 
підприємців) тощо; - адміністративний до-
говір, за яким відбувається набуття, зміна 
чи припинення прав та/або обов’язків осо-
би. Наприклад, договір, що укладається 
між уповноваженим органом виконавчої 
влади або органом місцевого самовряду-
вання і суб’єктом підприємницької діяль-
ності на місцеві перевезення [5].
Термін «адміністративна послуга» 

спрямований не на виокремлення нового 
виду відносин між державними органами 
і приватними (фізичними та юридичними) 
особами, а на змістовну переоцінку харак-
теру їхніх взаємовідносин»[1]. 
Категорія «послуги» акцентує увагу на 

виконанні саме обов`язків держави пе-
ред приватними особами, спрямованих 
на юридичне оформлення умов, необхід-

них для забезпечення належної реалізації 
ними своїх прав і охоронюваних законом 
інтересів [7].
При дослідженні адміністративних по-

слуг, як правового інституту адміністра-
тивного права потрібно звернути увагу 
на те, що в теорії права інститут права ви-
значається як система відносно відокрем-
лених від інших і пов’язаних між собою 
правових норм, що регулюють певну гру-
пу однорідних суспільних відносин. Тому 
необхідно погодитися з позицією І. Колі-
ушко: «У зв`язку з однорідністю відносин, 
пов’язаних з адміністративними послу-
гами, однорідністю норм, якими регулю-
ються ці відносини, тривалою історією та 
широкою правовою базою адміністративні 
послуги заслуговують на виділення в окре-
мий інститут права » [2].
Заслужений юрист України Авер’янов 

Вадим Борисович пропонує наступне ви-
значення поняття адміністративних по-
слуг: адміністративна послуга – це спрямо-
вана на забезпечення умов для реалізації 
суб’єктивних прав фізичної або юридичної 
особи публічно-владна діяльність адміні-
стративного органу, яка здійснюється за 
заявою особи [7].
Адміністративна послуга, як зазнача-

ють А. Ліпенцев, Ю. Жук, явище право-
вої дійсності, що становить виражену у 
нормах права, гарантовану державою ці-
леспрямовану діяльність зі задоволення 
прав та законних інтересів, а також ви-
конання деяких обов’язків фізичною або 
юридичною особою [3, с. 145–146]. Тільки 
там, де держава визнає громадську зна-
чущість приватних інтересів особистості, 
виникає адміністративна послуга, як, опо-
середкована, об’єктивним правом гаран-
тія держави в задоволенні такого інтересу. 
Сутність правової категорії, “адміністра-
тивна послуга” полягає в діалектичності 
взаємодії різнорівневих інтересів особис-
тості, суспільства та держави, які повністю 
регламентовані та закріплені у прийня-
тих нормах права. Ця взаємодія різнорід-
них учасників правовідносин основується 
на юридичному дозволі, або виконанні 
обов’язків громадян або юридичних осіб 
і правозастосовній діяльності компетент-
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них органів держави або уповноважених 
державою, структур.
Доцільно проводити певне розмеж-

ування між поняттям «адміністративні 
послуги» та деякими суміжними категорі-
ями. Послуги, що надаються державою та 
місцевим самоврядуванням, разом склада-
ють сферу публічних послуг. За ознаками 
суб’єкта, що надає публічні послуги, мож-
на розрізняти державні та муніципальні 
послуги. Державні послуги – це послуги, 
що надаються органами державної влади 
(як правило, виконавчої) та державними 
підприємствами, установами, організаці-
ями. Муніципальні послуги – послуги, що 
надаються органами місцевого самовряду-
вання та комунальними підприємствами, 
установами [5].
У дослідженні теоретичної основи по-

няття «адміністративні послуги» важлива 
класифікація за специфічними критерія-
ми. На наш погляд думка, яка викладена у 
дослідженні О. Малікіної та В. Фуртатова, 
є досить влучною, зокрема передбачає такі 
підстави для класифікації: за суб’єктами, 
які надають послуги: послуги державного 
сектора (в складі яких розглянуто і місце-
ві) і недержавного сектора; за суб’єктами, 
які отримують послуги: послуги, спрямо-
вані на задоволення інтересів фізичних 
осіб, послуги, спрямовані на задоволення 
інтересів юридичних осіб і послуги, спря-
мовані на задоволення як фізичних, так і 
юридичних осіб [3]. У такому разі необхід-
но виділяти суб’єкта, що одержує послугу, 
і суб’єкта, що споживає благо в результаті 
отримання послуги; за сферами суспіль-
них відносин: послуг соціальні, економічні 
та цивільно-правові, послуги, що забезпе-
чують громадську безпеку; за спрямова-
ністю: публічної послуги на забезпечення 
суб’єктивних прав, законних інтересів або 
обов’язків; за критерієм необхідності для 
споживача можна виділити основні та до-
даткові послуги. Основна послуга прямо 
спрямована на задоволення конкретної 
потреби. Додаткова послуга супроводжує 
основну послугу і, як правило, окремо від 
основної не застосовується, оскільки її від-
окремлене надання немає сенсу.[4]

Окрім класифікації не менш важливим 
залишається питання ознак адміністра-
тивних послуг. У цьому питанні повністю 
підтримуємо думку Пахомова І.С. до ознак 
адміністративних послуг відносить: 
по-перше, суб’єкт виконавчої влади не 

має владних повноважень, хоча є держав-
ним службовцем; 
по-друге, він не може брати плату за 

послуги, які є його посадовим обов’язком 
і за виконання яких отримує винагороду 
від держави, по-третє, вказані відносини 
виникають на підставі джентльменської 
угоди; 
по-четверте, суб’єкти відносин перебу-

вають у рівному становищі, жодна зі сто-
рін щодо іншої не має функцій влади;
по-п’яте, контроль за реалізацією прав 

і обов’язків суб’єктами цих відносин здій-
снює держава; по-шосте, ці відносини пе-
редують виникненню адміністративно-
правових відносин, є їх юридичними фак-
тами[6].

 Проте не стане науковим відкрит-
тям той факт, що адміністративні послу-
ги в Україні регулюються та надаються з 
певними проблемами. Це можно пояснити 
недосконалістю нормативної бази, відсут-
ністю налагодженої системи документоо-
бігу. Проте найчастішим явищем з яким 
зіштовхується кожен громадянин – анти 
лояльне ставлення з боку працівників ор-
гану, який виступає суб’єктом надання по-
слуг. 
У контексті проблем у комунікації гро-

мадян та суб’єкта наданні адміністратив-
них послуг було проведено порівняльне 
соціологічне дослідження 2014 року [5]. 
На першому місці споживачі ставлять про-
блему складних процедур отримання ад-
міністративних послуг, які передбачають 
відвідання замовником адміністративної 
послуги значної кількості інстанцій, по-
дання великої кількості документів, отри-
мання різноманітних проміжних рішень 
(погоджень, висновків) тощо. Пов’язаною 
проблемою є предметна (компетенційна) 
та територіальна розпорошеність суб’єктів 
надання адміністративних послуг. Адже 
навіть для отримання однієї адміністра-
тивної послуги особа зазвичай мусить від-
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відати кілька органів або структурних під-
розділів, що часто розташовані в різних 
будівлях та частинах міста [5]. 
На друге місце за корупціогенністю 

споживачі ставлять занадто тривалі термі-
ни надання багатьох адміністративних по-
слуг. На жаль, рідко суб’єкти надання ад-
міністративних послуг намагаються вирі-
шувати справу оперативно, і рішення пе-
реважно приймається в останні дні відве-
деного законодавством терміну. В Україні 
практично не існує «швидких послуг», тоб-
то таких, що надаються негайно (за один 
візит). Також споживачі адміністративних 
послуг в Україні нарікають на проблему 
обмеженого й незручного режиму роботи 
суб’єктів надання адміністративних по-
слуг. До ухвалення Закону України «Про 
адміністративні послуги» домінувала прак-
тика прийому відвідувачів два-три рази на 
тиждень протягом кількох робочих годин. 
Невдоволеність споживачів адміністратив-
них послуг обумовлюється також різнома-
нітними перервами (обідня, технологічна 
тощо). Вищевказана проблема, як наслі-
док, тягне за собою й іншу – наявність ве-
ликих черг. Більшість громадян, які звер-
талися за отриманням адміністративних 
послуг, залишилися незадоволеними саме 
великими чергами. Через відсутність у ба-
гатьох суб’єктів надання адміністративних 
послуг системи регулювання черги, спо-
живачі фактично змушені «самоорганізо-
вуватися» у чергах, що додатково негатив-
но впливає на оцінку послуг. Час очікуван-
ня споживача у черзі супроводжується й 
іншими проблемами, зокрема, відсутністю 
належних умов для очікування (місця для 
сидіння, місця для заповнення докумен-
тів, кімнати особистої гігієни). Окремий 
блок проблем пов’язаний з поганим обла-
штуванням приміщень адміністративних 
органів під потреби осіб з обмеженими фі-
зичними можливостями, відвідувачів з ді-
тьми тощо [5].
До вагомих проблем належить і пи-

тання оплати адміністративних послуг. 
Суб’єктам звернення бракує інформації 
про розміри та порядок оплати послуг. До 
цього додається ще й невпорядкованість 
та непрозорість законодавства щодо опла-

ти адміністративних послуг. Незручним є 
й сам порядок оплати, коли потрібно до-
датково відвідувати банківські установи 
поза приміщенням органу влади, адже 
службовці в Україні не мають права при-
ймати кошти від громадян за адміністра-
тивні послуги. Нарешті, окремо треба від-
значати таку загальну проблему, як брак 
належного шанобливого і позитивного 
ставлення до громадян. На це впливає і 
брак комунікаційних навичок, і навітьо-
блаштування робочого простору в органах 
влади. Типовою є «коридорно-кабінетна» 
система прийому громадян, що має нега-
тивні наслідки з психологічної точки зору 
для відвідувачів, які почувають себе «про-
хачами». Частими є випадки некоректного 
поводження з громадянами, неповаги до 
громадян. Окремі службовці досі сприйма-
ють свою посаду як мандат на «керування» 
і не відчувають морального зобов’язання 
перед платниками податків, які утриму-
ють адміністративний апарат. Звичайно, 
ця ситуація потребує змін [5].
Основними недоліками правового ре-

гулювання контролю за якістю адміні-
стративних послуг є відсутність стандар-
тів якості адміністративних послуг і неви-
значеність кола суб’єктів, щоздійснюють 
контроль у цій сфері [9]. В основу держав-
ного контролю та нагляду в сфері надання 
адміністративних послуг має бути покла-
дено стандарт адміністративної послуги.
Ефективне здійснення функції надан-

ня адміністративних послуг державними 
органами виконавчої влади і підвідомчи-
ми їм установами потребує вдосконалення 
нормативно-правової бази. У цьому аспек-
ті наші погляди збігаються з пропозиція-
ми К. Фуогевич [10], тому необхідно: 

– прийняти закон про стандарти адмі-
ністративних послуг;

 – удосконалити порядок ведення реє-
стру адміністративних послуг;

 – в положеннях про центральні органи 
виконавчої влади точно формулювати цілі 
і завдання їхньої діяльності, конкретизу-
вати повноваження у контексті надання 
адміністративних послуг; 

– розробити стандарти адміністратив-
них послуг; 
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– розробити уніфікований порядок 
створення, діяльності та ліквідації терито-
ріальних органів виконавчої влади, який 
має передовсім дозволити усунути дублю-
вання повноважень з надання адміністра-
тивних послуг місцевими органами влади; 

– розробити порядок міжвідомчої взає-
модії, що регулює надання адміністратив-
них послуг під час взаємодії територіаль-
них органів виконавчої влади та централь-
них органів виконавчої влади України; 

– вирішити питання про надання юри-
дичної значущості електронних докумен-
тів, активніше впроваджувати в практику 
надання адміністративних послуг вико-
ристовуючи мережу Інтернет.
У цілях підвищення ефективності та 

якості адміністративних послуг необхідно 
конкретизувати підстави адміністративної 
відповідальності державних службовців, 
враховуючи положення адміністративно-
правових актів надання адміністратив-
них послуг і стандартів адміністративних 
послуг (випадки їх прийняття), доповни-
ти статтю 212-3 “Порушення права на ін-
формацію та права на звернення” Кодекс 
України про адміністративні правопору-
шення положеннями щодо відповідаль-
ності за неналежне забезпечення доступу 
до отримання інформації про діяльність 
державних органів виконавчої влади та 
порушення порядку прийому та (або) роз-
гляду звернень. Адміністративне право є 
однією з небагатьох галузей права, нор-
ми якої слугують у руках держави засобом 
прямого, повсякденного, безперервного 
керівництва та регулювання об’ємних і 
багатоскладових соціальних процесів, зо-
крема і процесів, що відбуваються у сфері 
надання адміністративних послуг. Тому 
законодавство, що формується сьогодні, 
яке регулює суспільні відносини, що скла-
даються у сфері надання адміністративних 
послугу в Україні, має створити фундамен-
тальні правові основи для впровадження 
ефективних механізмів надання адміні-
стративних послуг. Однак треба зазначи-
ти, що нормативно-правові акти самі по 
собі не правлять, і функціонують лише так 
і остільки, як і оскільки їх застосовують 

державні службовці у своїй щоденній ро-
боті [4].

Висновки
Аналізуючи вищевикладене, можна 

констатувати, що адміністративна послуга 
– це «результат здійснення владних повно-
важень суб’єктом надання адміністратив-
них послуг за заявою фізичної або юридич-
ної особи, спрямований на набуття, зміну 
чи припинення прав та/ або обов’язків та-
кої особи відповідно до закону». У процесі 
надання адміністративних послуг вітчиз-
няні науковці виділяють низку проблем, 
зокрема основними недоліками правового 
регулювання контролю за якістю адміні-
стративних послуг є відсутність стандар-
тів якості адміністративних послуг і неви-
значеність кола суб’єктів, щоздійснюють 
контроль у цій сфері. Щодо проблем у про-
цесі комунікації з громадянами виділяють: 
споживачі ставлять проблему складних 
процедур отримання адміністративних 
послуг, які передбачають відвідання за-
мовником адміністративної послуги зна-
чної кількості інстанцій, подання великої 
кількості документів, отримання різнома-
нітних проміжних рішень (погоджень, ви-
сновків) тощо, на друге місце за корупціо-
генністю споживачі ставлять занадто три-
валі терміни надання багатьох адміністра-
тивних послуг. На жаль, рідко суб’єкти 
надання адміністративних послуг намага-
ються вирішувати справу оперативно, і рі-
шення переважно приймається в останні 
дні відведеного законодавством терміну. В 
Україні практично не існує «швидких по-
слуг», тобто таких, що надаються негайно 
(за один візит). 

 Загалом, виокремлення проблем-
них питань, як результат має нести за со-
бою вирішення та реакцію органів влади. 
Але можливі шляхи їх вирішення та на-
дання рекомендацій може стати предме-
том вже для подальших досліджень.

Література
1. Авер’янов В. Б. Адміністративне 

право України. Академічний курс: 
Підруч.: У 2 т.: Т. 2. Особлива частина / 



209

Êóë³ø À.Ì., Ìèðãîðîä-Êàðïîâà Â.Â., Áîíäàðåíêî Î.Ñ. - Àäì³í³ñòðàòèâí³ ïîñëóãè...

SUMMARY 
The article is devoted to one of the most problem-

atic issues for citizens - the provision of administra-
tive services by state authorities. 

One of the most diffi cult sectors to reform is the 
reform of the system of providing administrative ser-
vices. The complexity is associated with the organi-
zation of a large number of people. The result of 
the implementation of this direction should be the 
creation of such a legal fi eld and its real implemen-
tation in administrative and legal practice, under 
which users of administrative services will have 
broad rights and powers and will not be passive sub-
jects who are manipulated government offi cials. To 
date, the number of achievements of reforming this 
system is very small, which is related to the fact that, 
for example, instead of motivating employees to work 
more effectively with citizens, staff are cut or salaries 
are reduced. 

Administrative services are the leading means of 
realizing the rights of citizens in the sphere of ex-
ecutive power, because the absolute majority of cases 
decided by public administration bodies are initiated 
by citizens themselves and concern their subjective 
rights. The most important thing is to identify prob-
lems in the fi eld of legal regulation, as well as those 
problems that arise when service providers communi-
cate with citizens. Certain steps to achieve the above-
mentioned goal are taken in this time. They develop 
and adopt administrative acts for the provision of 
administrative services, positions regulations of civil 
servants, implemented in the work of state bodies of 
executive power electronic systems for providing ad-
ministrative services. But it is still too early to talk 
about implementation of all the program-target set-
tings of the administrative reform in this area.

That is why the question is extremely relevant 
optimal legal regulation of the procedure for provid-
ing administrative services in the fi eld of activities of 
executive authorities and local authorities self-gov-
ernment in order to prevent violation of the rights 
and freedoms of the citizen.

 Of course, the reformation should take place 
according to a clear strategy, which will be built de-
pending on the desired results, therefore the study of 
the above-mentioned issue is quite relevant and justi-
fi ed.

 Keywords: administrative services, receiving 
administrative services, mechanism of state regula-
tion, power, public tools, communication with citi-
zens.
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