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ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОНЯТТЯ «АДМІНІСТРАТИВНА ПОСЛУГА» 
В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Анотація.У статті розглянуто в хронологічній послідовності нормативно-право-
ві акти, щопередували унормуванню терміна«адміністративна послуга».У сучасному 
світі відбулися трансформації уявлень про сутність і  зміст діяльності системи пу-
блічного управління: якщо раніше публічне управління розглядалося як діяльність 
держави щодо управління суспільством, то на сучасному етапі функціонування дер-
жави пов’язують із сервісною функцією, тому на перший план виходить поняття «по-
слуга». Починаючи з кінця минулого століття в науковий вжиток, а потім у держав-
ноуправлінську практику входить поняття «адміністративна послуга». Такий процес 
цілком логічно знайшов своє відображення в нормативно-правовій базі. Протягом 
часу уявлення про зміст і  розуміння адміністративної послуги трансформувалося, 
що знайшло відображення й у законодавстві, тому постає нагальне завдання щодо 
дослідження змістовного наповнення поняття «адміністративна послуга» в право-
вому полі України. 

Виділено 3 періоди унормування адміністративної послуги : 1) 1998-2005 рр. − 
період теоретичних напрацювань і формування парадигми системи адміністратив-
них послуг; 2) 2006-2012 рр. − період реформування адміністративної діяльності ор-
ганів влади; 3)2012 р.-дотепер – становлення Закону України «Про адміністративні 
послуги». 

Зроблено висновок, що зміни, які вносилися в нормативно-правові акти, стосу-
ються здебільшого окремих аспектів врегулювання процесів надання адміністра-
тивних послуг та форми їх надання, натомість питання відповідальності суб’єкта на-
дання адміністративних послуг та контролю за якістю їх надання, нераціонального 
розподілу повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самовряду-
вання щодо надання адміністративних послуг залишилися поза увагою законодав-
ців попри значні напрацювання науковців.

Ключові слова:державна (управлінська) послуга, адміністративна послуга, про-
цес надання адміністративних послуг.



117

Gunbina Olena Volodymyrivna, 
Postgraduate of the Department of Law and European Integration of the Kharkiv Regional Institute 
of Public Administration of the National Academy of Public Administration about the President of 
Ukraine, 61001, Kharkiv, Moskovsky Av., 75, tel.: +380660001700, e-mail: e.gunbina@gmail.com, 
https://orcid.org/0000-0002-7967-4125

TRANSFORMATION OF THE CONCEPT OF «ADMINISTRATIVE 
SERVICE» IN THE LEGISLATION OF UKRAINE

Abstract.The article considers, in the chronological order, the legal acts which had 
forerun the legal definition of the term “the administrative service”. The transformation 
of understanding of the nature and the content of the system of the public administration 
has been made: when the public administration had been considered as the state activity 
to manage the society before, at the present stage, the function of the state is connected 
to the service function, so the term ”service” moves to the forefront. Since the end of 
the last century the term “the administrative service” has entered scientific usage and 
the state management practice. Quite logically, this process has found its reflection in 
the legal base. As time went on, the understanding of the content and recognition of the 
administrative service had been changing, which was reflected in the legislation, so the 
urgent task according to the research of the details of the term “the administrative service” 
in the legal area of Ukraine moves to the forefront. 

There were defined 3 periods of standardization of the administrative service: 
1) 1998-2005 − the period of the theoretical experience and setting up the paradigm of 
the system of administrative services; 2) 2006-2012 − the period of the reformation of the 
administrative activity of the state bodies; 3) since 2012 till now – the establishment of the 
Law of Ukraine “On administrative services”. 

There had been concluded the point, that the changes which had been made to the 
legal acts are mostly connected to the particular aspects of the regulation of the processes 
of provision of the administrative services and the forms of this provision, but the issues 
of the responsibilities of the subject of the provision of the administrative services and 
the control of the quality of the mentioned provision, the unreasonable division of the 
responsibilities of the state executive bodies and the local governing bodies had remained 
out of the attention of the legislators despite the significant groundwork of scientists.

Keywords: administrative service, state (managerial) service, unified office of 
permissions, provision of the administrative services, public service. 
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Постановка проблеми.У сучас-
ному світі відбулися трансформації 
уявлень про сутність і зміст діяльності 
системи публічного управління:якщо 
раніше публічне управління розгля-
далося як діяльність держави щодо 
управління суспільством, то на сучас-
ному етапі функціонування держави 
пов’язують із сервісною функцією, тому 
на перший план виходить поняття «по-
слуга». Саме надання різноманітних 
послуг стає основою функціонування 
сучасної держави. Україна також про-
голосила курс на зміну сутнісного уяв-
лення про зміст публічного управління. 
Починаючи з  кінця минулого століття 
в  науковий вжиток, а потім у держав-
ноуправлінську практику входить по-
няття «адміністративна послуга». Та-
кий процес цілком логічно знайшов 
своє відображення в нормативно-пра-
вовій базі. Протягом часу уявлення про 
зміст і розуміння адміністративної по-
слуги трансформувалося, що знайшло 
відображення й у  законодавстві,тому 
постає нагальне завдання щодо дослі-
дження змістовного наповнення по-
няття «адміністративна послуга» в пра-
вовому полі України. 

Мета статті –на основінауково-
го осмислення концептуальних засад 
надання адміністративних послуг та 
періодизації їх нормативно-правово-
го забезпечення в  Українівизначити 
перспективи розвитку системи надан-
ня адміністративних послуг в Україні.

Аналіз досліджень і  публікацій.
Питання,пов’язанізрозробкоютерміна 
«адміністративна послуга»,досліджу-
валисяупрацяхтакихвітчизнянихв-
чених, як:В.  Авер’янов, Б.  Адамов,В.
Бакуменко,Л.Біла,І. Голосніченко, І.Ко-
ліушко,О.Коротич,Р.Куйбіда, А.Ліпен-
цев,В.  Ляшенко,В.Малиновський,Н.

Нижник,Г.Писаренко, В.  Тимощук, та 
ін. Ці автори намагалися теоретично 
осмислити змістовність поняття «ад-
міністративні послуги» в  контексті 
українських реалій.

Виклад основного матеріалу.В 
Україні питання надання та регла-
ментації державних (управлінських) 
послуг вперше було відображено 
в  нормативно-правовому докумен-
ті державного рівня після видання 
Указу Президента України від 22лип-
ня1998року №810/98 «Про заходи 
щодо впровадження Концепції адміні-
стративної реформи в Україні». Основ-
ною метою реформи було проголоше-
но реформування системи державного 
управління, яка забезпечить станов-
лення України як високорозвиненої, 
правової, цивілізованої європейської 
держави з  високим рівнем життя, со-
ціальною стабільності, культури та де-
мократії. Відповідно до плану заходів 
щодо формування Концепції, окрім 
іншого, її метою було також форму-
вання системи державного управлін-
ня, яка стане близькою до потреб і за-
питів людей, а головним пріоритетом 
її діяльності буде служіння народові, 
національним інтересам. Одним із 
завдань було запровадження нової 
ідеології функціонування виконавчої 
влади і  місцевого самоврядування як 
діяльності щодо забезпечення реалі-
зації прав і свобод громадян, надання 
державних та громадських послуг. Од-
нією з  вихідних засад реформування 
центральних органів виконавчої вла-
ди була переорієнтація їх діяльності 
з  суто адміністративно-розпорядчих 
функцій на надання державних управ-
лінських послуг громадянам та юри-
дичним особам, а також забезпечення 
дії принципу верховенства права [1].
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Окремі позиції впорядкування 
надходження коштів від послуг було 
врегульовано постановами Кабінету 
Міністрів України від 25червня2001ро-
ку №702 «Про порядок використання 
коштів, отриманих органами держав-
ної влади від надання ними послуг 
відповідно до законодавства, та її роз-
міри» [2] та від 17 травня 2002  року 
№  659 «Про затвердження переліку 
груп власних надходжень бюджетних 
установ, вимог щодо їх утворення та 
напрямів використання», якою пе-
редбачено класифікацію фінансових 
надходжень, які надійшли бюджетним 
установам як плата за послуги, надан-
ня яких пов’язане з  виконанням ос-
новних функцій та завдань бюджетних 
установ [3]. 

Дослідженняпарадигми адміні-
стративних послуг  – особливо значу-
ща тема для науковців та аналітиків 
Центру політико-правових реформ, 
оскільки перші пропозиції запрова-
дити юридичну категорію «адміні-
стративна послуга» запропонували 
І. Коліушко, В. Авер’янов, В. Тимощук, 
Р.  Куйбіда, І.  Голосніченко в  науко-
во-практичному нарисі «Адміністра-
тивна реформа для людини» у 2001 ро-
ці[Ошибка! Неизвестный аргумент 
ключа.].

Експерти акцентують увагу на 
тому, що держава не управляє грома-
дянами, а надає їм управлінські послу-
ги, тобто її різноманітні дії спрямовані 
на створення умов для реалізації гро-
мадянами своїх прав і  свобод. Систе-
ма надання управлінських послуг має 
бути організована таким чином, щоб 
вона була зручна громадянам (а не чи-
новникам), потребувала мінімум часу, 
довідок і  грошей. В адміністратив-
но-правовому значенні управлінські 

послуги є одним з  найпоширеніших 
і найважливіших видів адміністратив-
них процедур.

Для кращого розуміння сутності 
управлінських послуг як явища, на-
уковці проаналізували чинне на той 
час законодавство й виокремили такі 
групи управлінських послуг за їх пред-
метом:

1) видача дозволів (наприклад: 
на зайняття окремими видами підпри-
ємницької діяльності; на проведення 
мітингів, демонстрацій; на розміщен-
ня реклами; на придбання, зберігання, 
носіння і  перевезення зброї; на ство-
рення творчих груп для виготовлен-
ня телерадіопродукції), у  тому числі 
акредитація, атестація, сертифікація 
(наприклад: акредитація вищих на-
вчальних закладів, закладів охорони 
здоров’я; атестація підприємств, ро-
бочих місць, судових експертів; серти-
фікація товарів, робіт і послуг);

2) реєстрація з  веденням реє-
стрів (наприклад: реєстрація актів 
громадянського стану, суб’єктів під-
приємницької діяльності, автомо-
тотранспортних засобів), у тому числі 
легалізація суб’єктів (наприклад: лега-
лізація об’єднань громадян);

3) легалізація актів (наприклад: 
консульська легалізація документів), 
нострифікація (визнання дипломів, 
виданих в  інших країнах) та верифі-
кація (встановлення достовірності 
сертифікатів про походження товарів 
з України);

4) соціальні управлінські послу-
ги (наприклад: призначення субсидій, 
пенсій) [так само].

Для відокремлення правової ка-
тегорії адміністративних послугнау-
ковці І.  Коліушко, В.  Авер’янов,В.  Ти-
мощук, Р  Куйбіда досліджували саме 
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питання законодавчого забезпечен-
ня повноважень і  діяльності органів 
виконавчої влади в  контексті здійс-
нюваної в  Україні адміністративної 
реформи, у  тому числі проблематики 
адміністративно-процедурних відно-
син.

І.  Коліушко акцентує увагу на 
становленні такого інституту пра-
ва, як адміністративні послуги,адже 
однорідність відносин і  норм, яки-
ми регулюються ці відносини, є оче-
видною, якщо, наприклад, проаналі-
зувати порядок реєстрації суб’єктів 
підприємницької діяльності, процеду-
ру дозвільної діяльності Міністерства 
внутрішніх справ, процесуальну ді-
яльність органів соціального забезпе-
чення тощо. Однією з ознак інституту 
права називають тривалість існування. 
Адміністративні послуги, хоча саме 
поняття в законодавстві й не згадува-
лося, мають тривалу історію та широку 
правову базу й містилися в  багатьох 
законах України, зокрема, «Про під-
приємництво», «Про громадянство», 
«Про об’єднання громадян», «Про ор-
гани реєстрації актів громадянського 
стану», «Про імміграцію», «Про патен-
тування деяких видів підприємниць-
кої діяльності», «Про підтвердження 
відповідності», «Про стандартизацію», 
«Про ліцензування певних видів гос-
подарської діяльності» та інших. Не-
обхідно відзначити, що багато адмі-
ністративних послуг, які стосуються 
саме пересічних громадян, на сьогодні 
передбачені йурегульовуються підза-
конними нормативним актами, і це є 
орієнтиром для діяльності законодав-
ця. [5, с.107]

В.  Тимощук дає таке визначення 
адміністративної послуги  – це та ча-
стина публічних послуг, які надаються 

органами виконавчої влади та органа-
ми місцевого самоврядування і надан-
ня яких пов`язане з реалізацією влад-
них повноважень. [6, с. 119]

В.  Авер’янов у  своїй публікації 
в  серії наукових видань «Адміністра-
тивно-правова реформа в  Україні» 
зауважує, що з  огляду на зростаючу 
роль у  сфері державного управління 
діяльності з  надання адміністратив-
них послуг варто визнати доцільність 
розробки та прийняття базового Зако-
ну «Про загальні заходи надання ад-
міністративних послуг», який мав би 
доповнюватись кількома спеціалізо-
ваними законодавчими актами щодо 
регулювання конкретних видів зазна-
чених послуг [7, с.29].

Розглянемо методологічні аспекти 
Закону України «Про дозвільну систе-
му у  сфері господарської діяльності», 
ухваленого Верховною Радою Украї-
ни 6 вересня 2005  року, яким вперше 
визначено правові та організаційні 
засади функціонування та порядок ді-
яльності дозвільних органів, уповно-
важених видавати документи дозвіль-
ного характеру у  сфері господарської 
діяльності (окрім ліцензування гос-
подарської діяльності, захисту еконо-
мічної конкуренції; дозвільної діяль-
ності, яка поширюється на операції зі 
зброєю, бойовими припасами, вибухо-
вими матеріалами і речовинами, силь-
нодіючими отруйними речовинами; 
ядерною енергією) [8]. 

Серед основних принципів дер-
жавної політики з  питань дозвільної 
системи у  сфері господарської ді-
яльності є: захист прав, законних ін-
тересів суспільства, територіальних 
громад і  громадян, життя громадян, 
охорона навколишнього природного 
середовища та забезпечення безпеки 
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держави; прозорість процедури вида-
чі документів дозвільного характеру; 
додержання рівності прав суб’єктів 
господарювання під час видачі доку-
ментів дозвільного характеру; відпо-
відальність посадових осіб дозвільних 
органів, адміністраторів та суб’єктів 
господарювання за порушення ви-
мог законодавства з  питань видачі 
документів дозвільного характеру; 
установлення єдиних вимог до по-
рядку видачі документів дозвільно-
го характеру. Серед ключових вимог: 
законодавче регулювання відносини, 
пов’язаних із одержанням докумен-
тів дозвільного характеру, яким вста-
новлюються: необхідність одержання 
документів дозвільного характеру та 
їх види; дозвільний орган, уповнова-
жений видавати документ дозвільного 
характеру; платність або безоплатність 
видачі (переоформлення, анулюван-
ня) документа дозвільного характеру; 
строк видачі документа дозвільного 
характеру або відмови у  його видачі; 
вичерпний перелік підстав для відмо-
ви у  видачі, переоформлення, анулю-
вання документа дозвільного харак-
теру; строк дії документа дозвільного 
характеру або необмеженість строку 
дії такого документа; перелік доку-
ментів дозвільного характеру у  сфері 
господарської діяльності; перелік та 
вимоги до документів, які суб’єкту го-
сподарювання необхідно подати для 
одержання документа дозвільного ха-
рактеру [так само].

У цей період в  Україні розпочали 
роботу єдині дозвільні центри. Зако-
нодавець удосконалював правову та 
організаційно-методичну складову 
концепту діяльності дозвільних цен-
трів, які згодом набули статусу робо-
чого органу місцевої ради (її виконав-

чого органу) або місцевої державної 
адміністрації та в  яких представники 
регіональних, місцевих дозвільних 
органів та державний адміністратор 
діють за принципом організаційної 
єдності щодо видачі документів доз-
вільного характеру, переоформлення, 
видачі дублікатів, анулювання доку-
ментів дозвільного характеру.

Науковий погляд Г. Писаренко має 
інший вектор переорієнтації дозвіль-
но-розпорядчих функцій органів дер-
жавної влади в  управлінські послуги. 
Автор вважає за необхідне провести 
саме зміну змісту функцій органів ви-
конавчої влади (насамперед їх низо-
вих органів) щодо регулювання суб’єк-
тів господарювання від переважно 
дозвільних до переважно інформа-
ційних, консультаційних, роз’ясню-
вальних, аналітичних та облікових 
функцій. Саме такі функції становлять 
зміст управлінських послуг, що і є од-
нією зі сторін істинного призначення 
державного управління в  правовому 
суспільстві  – урегулювання та впо-
рядкування багатоманітних відносин 
особистості, суспільства та держави 
шляхом установлення соціально-раці-
ональних взаємозв’язків [9].

Науковці Б.  Адамов, В.  Ляшенко, 
Б.  Сорокін, Г.  Толмачова ретельно до-
сліджували роботу єдиних дозвільних 
центрів і  серед прогресивних ново-
введень виділили досконалість прин-
ципів створення правової основи для 
впровадження «єдиного вікна» щодо 
видачі потрібних дозволів – так званих 
дозвільних центрів, у яких одночасно 
працюють представники всіх органів, 
що приймають рішення. Також запро-
ваджено посаду адміністратора, який 
організовує видачу дозволів без участі 
суб’єктів господарювання (це значно 
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спрощує процедуру й зменшує витра-
ти підприємців для їх здобуття). Такий 
підхід до видачі дозволів, за задумом 
авторів закону, повинен був обмежити 
контакти чиновників з підприємцями, 
а також можливість поборів. Серед пе-
реваг «єдиного вікна» фахівці назива-
ють: швидкість (термін видачі більшо-
сті дозволів – п’ять днів), зручність (усі 
чиновники дозвільних органів зібрані 
в одному місці і приймають одночас-
но), дешевизна (ніяких хабарів і  не 
передбачених законами платежів за 
дозволи) [10].

Отже, період 1998-2005років є пе-
ріодом теоретичних напрацюваньі 
формування парадигми системи адмі-
ністративних послуг, що характеризу-
ється такими ознаками:

• визначено суб’єктність фор-
мату взаємовідносин органів влади й 
громадян, необхідність встановлення 
відповідних раціональних зв’язків;

• відокремленоспрямованість 
діяльності органів влади на задово-
лення законних потреб громадян, як 
гарантованих державою, обов’язкових 
(наприклад паспорт, ідентифікацій-
ний код), так іза потребою;

• визначено необхідність нор-
мативного впорядкування механіз-
му виконання повноважень і функцій 
органів влади щодо надання послуг: 
класифікувати послуги за видами та 
суб’єктами надання, визначити поря-
док плати та її розмірів; доцільні тер-
міни надання послуги;

• визначено критерії якості на-
дання послуг: зручність, доступність, 
прозорість;

• упроваджено європейський 
досвід надання послуг за «принципом 
організаційної єдності» на прикладі 
роботи єдиних дозвільних центрів;

• установлено необхідність ви-
значення поняття «адміністративна 
послуга» та закріплення її на законо-
давчому рівні.

Розглянемо наступний етап  – 
з2006року по2012рік, який став періо-
дом реформування адміністративної 
діяльності органів владив прямому 
розумінні цього процесу, по-перше, 
з  огляду на практичне застосування 
теоретичних напрацювань та євро-
пейської практики надання послуг; 
по-друге, з погляду активізації роботи 
законодавців у  частині нормативного 
врегулювання процедур надання по-
слуг; по-трете, з  огляду на увагу ши-
рокого кола науковців та аналітиків до 
теоретичних і практичних засад меха-
нізму надання послуг. Зазначений пе-
ріод варто висвітлити детальніше.

Одним із основних, дійсно стар-
тових правових документів в  частині 
реформування сфери надання адмі-
ністративних послуг, є затверджена 
Кабінетом Міністрів України 15люто-
го2006року Концепція розвитку сис-
теми надання адміністративних по-
слуг органами виконавчої влади [11]. 
Завданням цієї Концепції є визначен-
ня принципів і  напрямів подальшого 
реформування діяльності органів ви-
конавчої влади у сфері адміністратив-
них послуг.

Незважаючи на те, що ця Концеп-
ція має в  назві основним адресатом 
органи виконавчої влади, без сумніву, 
більшість її положень є однозначно ак-
туальними і  прийнятними також для 
органів місцевого самоврядування. 
Установлено, що важливою складовою 
як державних, так і  муніципальних 
послуг є адміністративні послуги. У 
Концепції уряд зафіксував теоретичні 
аспекти доктрини адміністративних 
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послуг (поняття, принципи та стандар-
ти надання послуг, критерії оцінки їх 
якості). Отже «адміністративна послу-
га»− результат здійснення владних по-
вноважень уповноваженим суб’єктом, 
що відповідно до закону забезпечує 
юридичне оформлення умов реаліза-
ції фізичними таюридичними особа-
ми прав, свобод і законних інтересів за 
їх заявою (видача дозволів (ліцензій), 
сертифікатів, посвідчень, проведення 
реєстрації тощо) [так само].

У червні2007року затверджено 
План заходів щодо реалізації Кон-
цепції розвитку системи надання 
адміністративних послуг органами 
виконавчої влади, у  якому, серед ін-
шого, передбачено проведення аналі-
зу надання адміністративних послуг 
центральними та місцевимиорганами 
виконавчої влади з метою визначення 
правової обґрунтованості видів, роз-
мірів і  порядку справляння плати за 
їх надання; перегляд переліків плат-
них послуг, що надаються органами 
виконавчої влади, а також переліки 
платних послуг, що надаються уповно-
важеними підприємствами, установа-
ми та організаціями, що належать до 
сфери їх управління, і вжиття заходів 
для розмежування таких послуг на 
адміністративні і господарські; підго-
товку пропозицій щодо законодавчо-
го врегулювання питання про переда-
чу повноважень центральних органів 
виконавчої влади стосовно видачі 
документів дозвільного характеру на 
місцевий рівень; розробка стандартів 
надання адміністративних послуг [12].

Уряд поставив перед міністер-
ствами та органами виконавчої влади 
завдання до кінця 2007року підготу-
вати проєкт концепції законопроєк-
ту про адміністративні послуги, роз-

робити й подати в  установленому 
порядку Кабінетові Міністрів України 
законопроєкт про адміністративні 
послуги, доопрацювати та подати Ка-
бінетові Міністрів України проєкт Ад-
міністративно-процедурного кодексу 
України.Проте тільки через два  роки 
− у  червні  2009  року − було схвалено 
Концепцію проєкту Закону України 
«Про адміністративні послуги», а від-
повідний закон нарешті булоухвалено 
у2012році.Упродовж такого тривалого 
періоду реформування адміністратив-
них процедур урядом було прийнято 
близько десяти підзаконних актів, які 
містять насамперед новизну та зміни 
термінологічного й організаційного 
характеру, унормування саме проце-
су надання адміністративних послуг. 
Нарешті законодавець класифікував 
послуги, створивЄдиний державний 
портал адміністративних послуг та за-
твердив Тимчасовий порядок надання 
державних, у  тому числі адміністра-
тивних послуг, які надаються орга-
нами виконавчої влади, державними 
підприємствами, установами та орга-
нізаціями в порядку виконання ними 
делегованих державоюповноважень, а 
також послуги, що надаються іншими 
підприємствами, установами та орга-
нізаціями, яким делеговані закріплені 
згідно з  нормативно-правовими ак-
тами за органами виконавчої влади, 
повноваження щодо їх надання (далі – 
суб’єкти) й належать до державних 
послуг[13]. При цьому до державних 
послуг не було віднесено господарські 
послуги, які надаються органами ви-
конавчої влади, державними підпри-
ємствами, установами, організаціями. 
Адміністративна послуга визначена як 
державна послуга, яка є результатом 
здійснення суб’єктом повноважень 



124

щодо прийняття згідно з  норматив-
но-правовими актами на звернення 
фізичної або юридичної особи адмі-
ністративного акта, спрямованого на 
реалізацію та захист її прав і законних 
інтересів та/або на виконання особою 
визначених законом обов’язків (отри-
мання дозволу (ліцензії), сертифіката, 
посвідчення та інших документів, реє-
страція тощо).

Отже, законодавець визначає ад-
міністративну послугу як «результат 
діяльності та реалізації владних по-
вноважень органів влади та органів 
місцевого самоврядування», на відмі-
ну від думки окремих науковців, які 
адміністративну послугу» розуміють 
саме як «діяльність органів влади та 
органів місцевого самоврядування».

І. Бригілевич і  співавтори визна-
чили адміністративні послуги як пу-
блічні послуги, які надаються орга-
нами виконавчої влади та органами 
місцевого самоврядування, іншими 
уповноваженими особами, і  надання 
яких пов’язане з  реалізацією владних 
повноважень (тобто прийняттям влад-
них рішень / вчиненням реєстрацій-
них дій тощо) [14].

Практичними надбаннями зазна-
ченого (другого) етапу автор статті 
вважає:

• закріплення поняттєвого змі-
сту адміністративних послуг у  право-
вій площині;

• створення правової основи та 
впровадження регламентації процесу 
надання адміністративних послуг;

• напрацювання практичного 
досвіду організаційної єдності та вза-
ємодії суб’єктів господарювання, орга-
нів виконавчої влади та органів місце-
вого самоврядування у роботі єдиних 
дозвільних центрів; 

• розширення кола науковців 
та аналітиків, які досліджують тему 
надання адміністративних послуг 
іпропонують науковообґрунтовані 
методичні рекомендації з  розробки 
проєктів нормативно-правових актів, 
у тому числі щодо доцільності враху-
вання позитивного досвіду зарубіж-
них держав.

Наступний етап − становлен-
ня Закону України «Про адміністра-
тивні послуги», який булоухвалено 
06.09.2012 іякий на даний час має 13 
редакцій [Ошибка! Неизвестный ар-
гумент ключа.]. Наразі цим законом 
чітко визначено поняття «адміністра-
тивної послуги» як результату здійс-
нення владних повноважень суб’єктом 
надання адміністративних послуг за 
заявою фізичної або юридичної осо-
би, спрямований на набуття, зміну чи 
припинення прав та/або обов’язків та-
кої особи відповідно до закону, зокре-
ма розмежовано поняття «адміністра-
тивна послуга», «суб’єкт звернення» 
та «суб’єкт надання адміністративної 
послуги»:

1) адміністративна послуга  – ре-
зультат здійснення владних повнова-
жень суб’єктом надання адміністра-
тивних послуг за заявою фізичної або 
юридичної особи, спрямований на на-
буття, зміну чи припинення прав та/
або обов’язків такої особи відповідно 
до закону;

2) суб’єкт звернення – фізична осо-
ба, юридична особа, яка звертається за 
отриманням адміністративних послуг;

3) суб’єкт надання адміністратив-
ної послуги – орган виконавчої влади, 
інший державний орган, орган влади 
Автономної Республіки Крим, орган 
місцевого самоврядування, їх поса-
дові особи, державний реєстратор, 
суб’єкт державної реєстрації, уповно-
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важені відповідно до закону надавати 
адміністративні послуги [так само].

Упродовж 2013  року Кабінетом 
Міністрів України було ухвалено 5 
постанов, які регламентували та впо-
рядковували процеси надання ад-
міністративних послуг, а саме: від 
03.01.2013  року №  13 «Про затвер-
дження Порядку ведення Єдиного 
державного порталу адміністративних 
послуг»; від 30.01.2013 року № 44 «Про 
затвердження вимог до підготовки 
технологічної картки адміністратив-
ної послуги»; від 30.01.2013 року № 57 
«Про затвердження Порядку ведення 
Реєстру адміністративних послуг»; від 
20.02.2013  року №  118 «Про затвер-
дження Примірного положення про 
центр надання адміністративних по-
слуг»; від 01.08.2013  року №  588«Про 
затвердження Примірного регламен-
ту центру надання адміністративних 
послуг», а також одне розпорядження 
КМУ від 11.09.2013 року № 718-р «Про 
затвердження плану заходів щодо 
створення Єдиного державного пор-
талу адміністративних послуг», яке 
передбачало низку конкретних захо-
дів для створення Єдиного державно-
го порталу адміністративних послуг. 
Упродовж 2014-2015 років така робота 
на рівні центрального органу виконав-
чої влади була продовжена, ухвалено 
ще низку постанов і розпоряджень, які 
мали вдосконалити процеси надання 
адміністративних послуг, у тому числі 
через центри надання адміністратив-
них послуг, а саме: від 07.05.2014 року 
№  152«Про затвердження зразка 
бланка, технічного опису та Порядку 
оформлення, видачі, обміну, переси-
лання, вилучення, повернення держа-
ві, визнання недійсним та знищення 
паспорта громадянина України для 
виїзду за кордон», від 07.05.2014 року 

№  153 «Про затвердження зразка 
бланка, технічного опису та Порядку 
оформлення, видачі, обміну, переси-
лання, вилучення, повернення держа-
ві, знищення посвідчення особи без 
громадянства для виїзду за кордон 
з безконтактним електронним носієм» 
та розпорядження від 16.05 2014 року 
№  523-р «Деякі питання надання ад-
міністративних послуг органів вико-
навчої влади через центри надання 
адміністративних послуг». 

З 2015 року постало питання щодо 
уточнення повноважень органів міс-
цевого самоврядування в  процесах 
надання адміністративних послуг, а 
також потреба в  розмежуванні їх із 
органами виконавчої влади у  проце-
сах надання адміністративних послуг 
та інтеграції до Єдиного державного 
порталу. Так, 10.12.2015  року №  888-
VIII було ухвалено Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо розширення 
повноважень органів місцевого само-
врядування та оптимізації надання 
адміністративних послуг». На вирі-
шення цих же цілей Кабінет міністрів 
України у 2016 році видає одну поста-
нову та два розпорядження відповід-
но: від 08.09.2016  року №  606 «Деякі 
питання електронної взаємодії дер-
жавних електронних інформаційних 
ресурсів»; від 24.06.2016  року №  474-
р «Деякі питання реформування дер-
жавного управління України» та від 
16.11.2016 року № 918-р «Про схвален-
ня Концепції розвитку системи елек-
тронних послуг в  Україні». Також до 
координації цієї роботи з 2016 року за-
лучаються профільні міністерства, які 
видають накази, що врегульовують ді-
яльність місцевих органів виконавчої 
влади та органів місцевого самовряду-
вання в процесах надання адміністра-
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тивних послуг (наприклад, наказ від 
08.09.2016 № 1501/248 Мінекономроз-
витку та Мінрегіонбуду України «Про 
затвердження Порядку інтеграції ін-
формаційних систем державних ор-
ганів та органів місцевого самовряду-
вання до Єдиного державного порталу 
адміністративних послуг»).

Із цього часу й дотепер 
(2016−2020  роки) нормативні акти, 
видані Кабінетом Міністрів України, 
стосуються вдосконалення певних 
процесів надання послуг та запрова-
дження надання послуг в електронно-
му вигляді, зокрема: розпорядження 
КМУ від 04.10.2017  року №  770 «Про 
затвердження Порядку використання 
коштів, передбачених у  державному 
бюджеті для забезпечення розвитку 
електронного урядування у  сфері на-
дання адміністративних послуг»; від 
23.05.2018  року №  395 «Про внесен-
ня змін до Порядку ведення Єдиного 
державного порталу адміністративних 
послуг»; від 30.01.2019 року № 47 «Про 
затвердження Порядку внесення до 
Єдиного державного реєстру юридич-
них осіб, фізичних осіб – підприємців 
та громадських формувань відомостей 
про ліцензування виду господарської 
діяльності, документи дозвільного ха-
рактеру»; від 30.01.2019  року №  37-р 
«Про затвердження плану заходів 
щодо реалізації Концепції розвитку 
системи електронних послуг в Україні 
на 2019-2020 роки».

Проаналізувавши шлях законодав-
чого внормування поняття «адміні-
стративна послуга», а також змістовно-
го його наповнення, слід відзначити, 
що на сьогодні:

• відсутність базової дефініції 
та наукової систематизації поняття 
«адміністративна послуга» призве-

ла до ситуативного вживання його як 
у підзаконних актах, так і на практиці; 

• зміни, що були внесені до нор-
мативно-правових актів, стосуються 
здебільшого окремих аспектів регулю-
вання процесів надання адміністра-
тивних послуг та форми їх надання, 
натомість питання відповідальності 
суб’єкта надання адміністративних 
(у тому числі муніципальних) послуг 
у взаємозв’язку із контролем за якістю 
її надання, нераціонального розподілу 
повноважень органів виконавчої вла-
ди та органів місцевого самоврядуван-
ня щодо надання адміністративних 
послуг залишилися поза увагою зако-
нодавців попри значні напрацювання 
науковців;

• зберігається потреба в подаль-
шому вдосконаленні чинних норма-
тивно-правових актах як загальнодер-
жавного, так і локального рівнів щодо 
надання послуг, а отже,і наукових до-
слідженьіз цієї проблематики.
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