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Окремі проблеми визначення поняття
«адміністративна послуга» 

та способи їх вирішення

Системне оновлення вітчизняно-
го адміністративного законодавства,
необхідність якого визначено фор-
муванням законодавчо закріплених
гарантій незворотності демократич-
них перетворень в Україні, передбачає
глибоке дослідження базових катего-
рій адміністративного права, відпо-
відних трансформаціям суспільного
розвитку. Однією з таких категорій
виступає категорія адміністративної
послуги, яка найбільш повно, систем-
но відтворює засади реалізації кон-
цепції людиноцентризму в діяльності
органів державної влади, органів міс-
цевого самоврядування і відображає
публічно-сервісний характер діяль-
ності суб’єктів владних повноважень,
про пріоритет якого наголошував ака-
демік В. Б. Авер’янов. Ба більше,
вчений підкреслював необхідність
наголосу на дефініції «публічно-сер-
вісне право», поряд із усталеною 
дефініцією «управлінське право» у 

визначенні сутності й суспільного
призначення адміністративного права.
Дефініція «публічно-сервісне право»
акцентує вирішальне спрямування
цієї галузі на служіння потребам най-
повнішого забезпечення реалізації та
захисту належних приватним особам
прав, свобод і законних інтересів у
їхніх стосунках із органами публіч-
ного (державного і самоврядного)
управління [1, с. 270].

Саме таке спрямування має Закон
України «Про адміністративні по-
слуги» від 06.09.2012 № 5203-VI [2],
яким на законодавчому рівні здійсне-
но розмежування адміністративних
позитивних правовідносин у сфері їх
надання та державно-владної діяль-
ності, яка стосується контролю і на-
гляду, реалізації права доступу до
публічної інформації, здійснення юрис-
дикційних повноважень та ін. Без-
перечно позитивним є й розмежування
в указаному Законі адміністративних



і цивільних правовідносин у сфері
надання послуг. Утім, попри нова-
ційний характер приписів Закону
України «Про адміністративні по-
слуги», підзаконних актів, прийнятих
на виконання його норм, на стан 
правового регулювання діяльності
суб’єктів владних повноважень проб-
лема запровадження якісної адмініст-
ративної послуги не втрачає актуаль-
ності.

Про актуальність цієї проблеми
свідчить звернення до наукових на-
працювань з адміністративного права,
в яких сутність категорії «адміністра-
тивна послуга» була предметом аналі-
зу вчених-адміністративістів переваж-
но в контексті окремого предмета 
її використання або враховуючи при-
мат європейського досвіду запрова-
дження цього інституту. Так, з-поміж
наукових праць, виконаних на рівні
дисертаційних досліджень, доцільно
вказати на праці Г. М. Писаренко,
яка аналізувала організаційно-право-
ві аспекти адміністративних послуг
(2006 р.), С. Л. Дембіцької (2010 р.),
О. О. Ільницької (2012 р.) та ін.
Доцільно також відзначити праці 
вчених із державного управління, ви-
конані на рівні кандидатської дисер-
тації, зокрема В. С. Долечека, який
аналізував проблему надання управ-
лінських послуг населенню органами
виконавчої влади України в організа-
ційно-правовому аспекті (2005 р.).
Слід згадати праці вчених, які до-
сліджували суміжну проблематику,
зокрема дозвільну діяльність у про-
цесуально-процедурному аспекті; це –
Д. С. Денисюк (2010 р.), С. В. Лиха-
чов (2001 р.), М. М. Романяк (2010 р.),
І. В. Солошкіна (2006 р.), О. В. Хари-
тонов (2004 р.) та ін. Серед наукових
праць, виконаних до 2000 р., предмет
аналізу становила дозвільна діяль-
ність міліції у сфері обігу спеціально
визначених законодавством об’єктів –
зброї та боєприпасів до них, печа-
ток, штампів тощо – В. А. Гуменюк
(1999 р.), І. Г. Кириченко (1989 р.).

Можна відзначити публікацію, прис-
вячену аналізові закордонного досві-
ду існування адміністративної послуги,
оцінювання якості надання адміні-
стративних послуг (І. Б. Коліушко,
В. П. Тимощук).

На доктринальному рівні, що
полягає у визначенні місця категорії
адміністративної послуги серед інших
категорій адміністративного права,
досліджували вказану проблему ака-
демік В. Б.Авер’янов, І. П. Голоснічен-
ко, В. П. Колпаков, О. В. Кузьменко,
А. О. Селіванов та ін.

Але, попри наукові напрацюван-
ня, зокрема доктринального змісту,
проблема опрацювання теоретичної
моделі надання адміністративних по-
слуг не втрачає актуальності, тим
паче, що у процедурному аспекті цю
проблему було проаналізовано тільки
у контексті дозвільних проваджень.
Мало того, залишається проблемним
питання термінології, а саме – фор-
мування підходів щодо розмежування
терміна «адміністративна послуга» із
термінами «публічна послуга», «муні-
ципальна послуга».

У ст. 1 Закону України «Про 
адміністративні послуги» розкрито
зміст відповідного чільного терміна.
Адміністративна послуга – результат
здійснення владних повноважень
суб’єктом надання адміністративних
послуг за заявою фізичної або юри-
дичної особи, спрямований на набут-
тя, зміну чи припинення прав та/або
обов’язків такої особи відповідно до
закону. Цей термін трапляється і в
Господарському кодексі України, де 
у ч. 3 ст. 191 зазначено про те, що дер-
жавні регульовані ціни встановлюю-
ться на бланки документів, зокрема
суворого обліку, які використовуються
органами виконавчої влади, іншими
державними органами для оформлен-
ня результатів надання адміністратив-
них послуг (окрім власних бланків цих
органів), відповідно до закону [3].

Слід указати, що тільки протя-
гом грудня 2012 р.– березня 2013 р.
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було внесено три законопроекти,
спрямовані на вдосконалення право-
вого регулювання надання адміні-
стративних послуг (реєстрац. № 0924
від 12.12.2012, № 2149 від 31.01.2013,
№ 2472 від 05.03.2013). Ці проекти
спрямовано на вдосконалення право-
вого регулювання відносин щодо впо-
рядкування питання адміністративних
послуг, усунення корупційних ризиків
за їх надання, зарахування плати за
надання. Одначе жоден із переліче-
них проектів не передбачав внесення
змін до ст. 1 Закону України «Про
адміністративні послуги» відносно уточ-
нення чільної дефініції, хоча потреба
у цьому є нагальною.

З-поміж проблемних питань визна-
чення дефініції «адміністративна по-
слуга» слід указати такі. Насамперед,
законодавча невизначеність терміна
«владні повноваження». Словоспо-
лучення «владні повноваження» ви-
користовується у Кодексі адмініст-
ративного судочинства України для
визначення одного з суб’єктів проце-
суальних відносин щодо здійснення
судової адміністративної юрисдикції –
«суб’єкт владних повноважень». Від-
повідно до п. 7 ч. 1 ст. 3 Кодексу адміні-
стративного судочинства України,
суб’єкт владних повноважень – орган
державної влади, орган місцевого
самоврядування, їхня посадова чи
службова особа, інший суб’єкт при
здійсненні ними владних управлін-
ських функцій на основі законодавства,
в тому числі на виконання делего-
ваних повноважень [4]. Одначе таке
визначення змісту зазначеної дефі-
ніції піддається науковцями критиці 
(В.М.Бевзенко,О.П.Рябченко,О.М.Со-
ловйова та ін.). Законодавча неви-
значеність характеру повноважень,
що їх реалізує відповідний суб’єкт,
тягне невизначеність такого суб’єкта,
а відповідно – його правосуб’єктність
у відносинах щодо надання адмініст-
ративних послуг.

Приміром, можна навести діяль-
ність прокурора як суб’єкта, якого

наділено владними повноваженнями
щодо розгляду звернень громадян.
Виходячи з наведеного в Законі 
України «Про адміністративні по-
слуги» визначення прокурор у роз-
гляді, наприклад, скарг громадян та
реагування за скаргою надає адміні-
стративну послугу. Однак у теорії
адміністративного права існує підхід
(і він є усталеним, хоч і не беззапе-
речним), за яким розгляд скарг грома-
дян є адміністративною юрисдикцій-
ною діяльністю. Зокрема М. М. Ти-
щенко відносить провадження з роз-
гляду скарг громадян до адмініст-
ративних юрисдикційних проваджень
[5; 6, с. 506].

Академік В. Б. Авер’янов за-
значав про умовне визначення діяль-
ності з надання послуг як «публічно-
сервісної». Тобто це – діяльність від-
повідних державних і недержавних
органів щодо забезпечення в ході
їхніх взаємостосунків з населенням,
конкретними фізичними і юридич-
ними особами умов, за яких останні
здатні ефективно реалізовувати і
захищати свої права, свободи і закон-
ні інтереси. Вчений наводив визна-
чення управлінської послуги, надане
в Концепції адміністративної рефор-
ми в Україні (1998 р.), як послуги 
з боку органів виконавчої влади, що є
необхідною умовою реалізації прав і
свобод громадян – зокрема реєстра-
ції, ліцензування, сертифікації та ін.
[1, с. 269].

Сформульований академіком 
В. Б. Авер’яновим авторський підхід
щодо сутності адміністративних по-
слуг і визначений Концепцією адміні-
стративної реформи в Україні відріз-
няється, насамперед, за суб’єктами їх
надання. Академік В. Б. Авер’янов
пропонував не обмежуватися тільки
органами виконавчої влади як такими
суб’єктами, а долучити до них дер-
жавні й недержавні органи. Сутність
адміністративних послуг не зазнала
принципових змін і характеризується
створенням умов реалізації прав,
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свобод і законних інтересів суб’єкта-
ми звернення за наданням адміністра-
тивної послуги.

Творчий характер наукового по-
шуку академіка В. Б. Авер’янова
обумовлено існуванням наукового
підходу щодо обґрунтування виріз-
нення не «адміністративної» чи «упра-
влінської» послуги, а «виконавської»
послуги. Як аргумент такого підходу
вчений зазначав, що недоречність
характеристики послуг як «управлін-
ських» (чи «адміністративних»)  обумов-
лена владно-організаційним аспектом
управлінських дій. У випадку надання
послуги прийнятнішим був би «ви-
конавсько-зобов’язальний» аспект,
оскільки «послуга» – це виконання
певних обов’язків [1, с. 379–380]. Важ-
ливим і перспективним під кутом 
зору відтворення сутності адміністра-
тивної послуги у визначенні відпо-
відного поняття є положення, сфор-
мульоване академіком В. Б. Авер’яно-
вим, про мету застосування дефініції
«послуга». Вчений зазначав, що дефі-
ніція «послуги» має на меті акценту-
вати на виконанні обов’язків держави
перед приватними особами, зокрема
тих, що спрямовані на юридичне
оформлення умов, необхідних для
забезпечення належної реалізації своїх
прав і охоронюваних законом інте-
ресів [1, с. 379].

З таким підходом академіка 
В. Б. Авер’янова слід погодитися без-
заперечно, оскільки в його основу
покладено правову природу і зміст
категорії «послуга», трансформацію
акцентів діяльності державних орга-
нів у напрямку примату «публічно-
сервісного» характеру такої діяль-
ності. Якщо ж абстрагуватися від «ви-
конавсько-зобов’язального» акценту
категорії «послуга», змістивши його
на владно-організаційний характер
управлінської діяльності, то прийнят-
ною має бути інша теоретико-право-
ва конструкція, ніж «послуга» у ви-
значенні єдиним терміном діяль-
ності державних органів щодо здійс-

нення реєстрації, надання ліцензій,
довідок тощо. Як видається, зазна-
чене питання потребує окремого 
аналізу.

Повертаючись до предмета дослі-
дження проблеми визначення поняття
адміністративної послуги, доцільно
вказати на підхід І. І. Котюка, який 
за результатами узагальнення науко-
вої думки щодо визначення адміні-
стративної послуги вирізняє декілька
підходів: а) як характеристика діяль-
ності органів державної влади щодо
громадян, підприємств, організацій;
б) як діяльність органів державної
влади щодо обслуговування населен-
ня, підприємств, організацій; в) регу-
люються цивільним правом, а відпові-
дальність за належну організацію
несе орган виконавчої влади. Дослід-
ник обґрунтовує необхідність уведен-
ня «інтегрального» поняття «публічні
послуги», що надаються державними
структурами, органами місцевого
самоврядування або іншими суб’єкта-
ми на рахунок публічних коштів. При
цьому адміністративні послуги роз-
глядаються як різновид публічних
послуг, поряд із державними, муніци-
пальними (комунальними) та управ-
лінськими. Зміст адміністративних
послуг запропоновано розглядати в
контексті Концепції розвитку систе-
ми надання адміністративних послуг 
та обмежитись у визначенні суб’єкт-
ного складу органами виконавчої
влади. І. І. Котюк формулює поняття
адміністративної послуги як категорії
адміністративного права, що поро-
джує адміністративні правовідносини
в реалізації суб’єктивних прав фізич-
ної або юридичної особи (за їхньою
заявою) у процесі публічно-владної
діяльності адміністративного органу
для отримання певного результату 
[7, с. 106–107].

Однак у визначенні І. І. Котю-
ком поняття адміністративної послуги
допущено методологічну помилку,
оскільки дослідник уважає, що кате-
горія може породжувати правовідно-
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сини, а не юридичні факти, як про те
зазначено в теорії права і є загально-
відомим доктринальним положенням.
Окрім того, використання сформульо-
ваного визначення не дозволяє вказа-
ти на те, що певна діяльність є адміні-
стративною послугою. Так, «певний»
результат за заявою особа (фізична
чи юридична) отримує у відносинах із
приводу реалізації права доступу до
публічної інформації, згідно з Законом
України «Про доступ до публічної
інформації» [8] чи в розгляді упов-
новаженим органом відповідно до
Закону України «Про звернення гро-
мадян» [9].

Слід сказати, що заявний харак-
тер діяльності щодо надання адміні-
стративних послуг відзначають прак-
тично всі дослідники – І. Литвиненко,
В. П. Тимощук, Г. М. Писаренко та ін.
Саме у визначенні відповідного по-
няття доцільно врахувати ознаку
виникнення відносин щодо надання
адміністративних послуг на підставі
звернення до уповноваженого органу.
Крім того, доцільно вказати на те,
що надання адміністративних послуг –
це, насамперед, діяльність, яка прова-
диться за наявності підстав. До ознак
адміністративних послуг, що виріз-
няються вченими, слід віднести і 
ознаку зв’язку із забезпеченням умов
для реалізації суб’єктивних прав 
конкретної особи. Поряд із цим
необхідно врахувати підхід академі-
ка В. Б. Авер’янова: про такі умови

створюються не тільки для реалізації
суб’єктивних прав, а й прав, свобод і
законних інтересів суб’єктів звернен-
ня, незалежно від того, чи є вони
фізичними або юридичними особами,
а також потребує відтворення вико-
навсько-зобов’язальний аспект дій
щодо надання адміністративних по-
слуг. У визначенні суб’єктів надання
адміністративних послуг доцільно
приєднатися до наукових здобутків
більшості вчених, які обстоювали
підхід, за яким до таких суб’єктів слід
віднести органи виконавчої влади та
органи місцевого самоврядування.
А ще перелік суб’єктів надання 
адміністративних послуг доцільно
розширити, вказуючи на посадових
осіб зазначених органів як тих суб’єк-
тів, що безпосередньо реалізують ком-
петенцію з надання адміністративних
послуг, похідну від компетенції відпо-
відного органу.

Отже, поняття адміністративної
послуги доцільно сформулювати так.
Адміністративна послуга – діяльність
уповноважених органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядуван-
ня, їхніх посадових осіб, яка прова-
диться в заявному порядку за звернен-
ням суб’єкта – фізичної чи юридичної
особи – і полягає у виконанні обов’яз-
ків держави перед цими суб’єктами,
зокрема тих, які полягають у юри-
дичному оформленні умов реалізації
суб’єктами прав, свобод і законних
інтересів.

Окремі проблеми визначення поняття «адміністративна послуга»...
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Петьовка В. В. Окремі проблеми визначення поняття «адміністративна послуга»
та способи їх вирішення

У статті піддано критичному аналізу визначення в теорії адміністративного
права і в законодавстві поняття «адміністративна послуга». Встановлено неодно-
значність і спірність наявних теоретичних підходів щодо сутності цього поняття та
недосконалість визначення у Законі України «Про адміністративні послуги».
На підставі результатів теоретико-правового аналізу запропоновано визначення
поняття «адміністративна послуга».

Ключові слова: адміністративна послуга, публічно-сервісна діяльність, органи
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування.

Петёвка В. В. Отдельные проблемы определения понятия «административная
услуга» и пути их решения

В статье критически проанализированы определения в теории административ-
ного права и в законодательстве понятия «административная услуга». Установлены
неоднозначность и спорность существующих теоретических подходов к определе-
нию содержания этого понятия и несовершенство определения в Законе Украины
«Об административных услугах». На основании результатов теоретико-правового
анализа предложено определение понятия «административная услуга».

Ключевые слова: административная услуга, публично-сервисная деятельность,
органы исполнительной власти, органы местного самоуправления.

Petyovka V. Some of the problems of the «administrative service» concept definition
and ways of their solution

The «administrative services» concept definition in the theory of administrative law
and in the legislation is subjected to critical analysis in the article. Ambiguity and divisi-
veness of existing theoretical approaches concerning the essence of this concept and the
imperfection of the definition in the Law of Ukraine «On administrative services» is
established. On the basis of the theoretical-legal analysis results «administrative services»
definition is proposed.

Key words: administrative service, public-service activitiy, executive power bodies,
local self-government bodies.


