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Наукова стаття присвячена висвітленню принципів адміністративних послуг, що надаються 
підрозділами Міністерства юстиції України. Розглядається зміст принципів, таких як законність; 
оперативність і своєчасність; загальнодоступність правової та іншої необхідної інформації; неупе-
редженість і справедливість; юридична відповідальність адміністративних органів і їх посадових 
осіб; юридична визначеність; зведення до раціонального мінімуму кількості документів і процедурних 
дій, що вимагаються для надання адміністративних послуг; постійний моніторинг якості надання 
публічних послуг. 
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Постановка проблеми. Принцип (від 
лат. principium – начало, основа) – це осно-
вні засади, вихідні ідеї, що характеризують-
ся універсальністю, загальною значущістю, 
вищою імперативністю й відображують сут-
тєві положення теорії вчення, науки, системи 
внутрішнього та міжнародного права, полі-
тичної, державної чи громадської організації 
[16, с. 110]. 

Мета статті – висвітлити принципи адмі-
ністративних послуг, що надаються під-
розділами Міністерства юстиції України, 
розглянути їх зміст. 

Виклад основного матеріалу. Принципи 
права, зазначає М.І. Байтін, є тим, «на чому 
засноване формування, динаміка та дія права 
як демократичного або, навпаки, тоталітар-
ного. Принципи права виражають те голо-
вне, основне у праві, тенденції його розвитку, 
те, на що право має бути націлене» [5, с. 5]. 
Термін «принцип» походить від латинсько-
го слова «principium», яке означає «начало», 
«основа». 

О.С. Мельничук стверджує, що прин-
цип – це те, що лежить в основі певної тео-
рії науки, внутрішнє переконання люди-
ни, основне правило поведінки [12, с. 547]. 
За В.І. Далем, слово «принцип» означає нау-
кове чи моральне начало, основу, правило, 
від якого не відступають [15, с. 431]. 

У контексті означеної тематики під прин-
ципами варто розуміти основоположні заса-
ди, на яких ґрунтується процес діяльності 

органів державної та місцевої влади щодо 
надання адміністративних послуг фізичним 
і юридичним особам.

Так, А.М. Колодій переконаний, що 
принципи права – це такі відправні ідеї існу-
вання права, які виражають найважливіші 
закономірності й підвалини цього типу дер-
жави і права, є однопорядковими із сутністю 
права і становлять його головні риси, відріз-
няються універсальністю, вищою імператив-
ністю й загальною значущістю, відповідають 
об’єктивній необхідності побудови та зміц-
нення певного суспільного ладу. Принципи 
права спрямовують і надають синхронності 
всьому механізму правового регулювання 
суспільних відносин, досконаліше за інших 
розкривають місце права в суспільному жит-
ті і його розвиток. Саме принципи права є 
критерієм законності й правомірності дій 
громадян і посадових осіб, адміністративного 
апарату та органів юстиції й за певних умов 
мають велике значення для зростання право-
свідомості населення, його культури й освіти 
[8, с. 27].

Дослідник Ю.Ф. Кравченко метафорич-
но називає принцип своєрідним променем 
прожектора, який висвітлює певну площину. 
Можна перебувати з одного боку цього про-
меню, з іншого, зсередини, але не виходити 
за його межі [9, с. 204].

Так, у ст. 4 Закону України «Про адмі-
ністративні послуги» закріплено десять 
найбільш важливих взаємопов’язаних 
принципів, на яких має ґрунтуватися функ-
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ціонування всієї системи адміністративних 
послуг і яким мають відповідати організа-
ція та порядок надання таких послуг, а саме: 
1) верховенства права, у тому числі законнос-
ті та юридичної визначеності; 2) стабільнос-
ті; 3) рівності перед законом; 4) відкритості 
та прозорості; 5) оперативності та своєчас-
ності; 6) доступності інформації про надан-
ня адміністративних послуг; 7) захищеності 
персональних даних; 8) раціональної мінімі-
зації кількості документів і процедурних дій, 
що вимагаються для отримання адміністра-
тивних послуг; 9) неупередженості та спра-
ведливості; 10) доступності та зручності для 
суб’єктів звернень [11]. Ці принципи базу-
ються на відповідних нормах Конституції 
України й ч. 3 ст. 2 Кодексу адміністративно-
го судочинства України [6].

Г.Г. Забарний, Р.А. Калюжний, О.В. Тере-
щук, В.К. Шкарупа зазначають, що загальні 
принципи мають фундаментальне значення 
для всієї галузі адміністративного права. 
Вони виявляються й деталізуються в галузе-
вих принципах адміністративного права, які, 
у свою чергу, поділяються на основні прин-
ципи та принципи формування й функціону-
вання його окремих інститутів (наприклад, 
принципи державної служби, принципи  
адміністративної відповідальності, принципи 
адміністративної процедури тощо) [2, с. 15].

В.Б. Авер’янов, Ю.П. Битяк, В.В. Зуй 
стверджують, що загальні принципи україн-
ського адміністративного права, закріплені 
в Конституції України, конкретизуються й 
розвиваються в законодавчих та інших нор-
мативно-правових актах. До них належать: 
1) принцип пріоритету прав і свобод люди-
ни та громадянина; 2) принцип верховенства 
права та правового закону; 3) принцип рівно-
сті однорідних суб’єктів адміністративного 
права перед законом; 4) принцип демокра-
тизму; 5) принцип взаємної відповідальності 
суб’єктів публічної адміністрації й об’єктів 
публічного управління; 6) принцип гума-
нізму і справедливості у взаємовідносинах 
між суб’єктами публічної адміністрації та 
об’єктами публічного управління [3, с. 82].

Спеціальні галузеві принципи взаємо- 
пов’язані з принципами виконавчої діяль-
ності публічної адміністрації. Принципи 
виконавчої діяльності – це потенційна осно-
ва формування галузевих принципів адміні-
стративного права. Разом із тим варто зазна-
чити, що в нормах адміністративного права 
принципи виконавчої діяльності постають 
у зміненому вигляді, набуваючи форми кон-
кретних загальнообов’язкових вимог [3].

У сучасній українській науці адміні-
стративного права однією з перших спроб 
визначення принципів адміністративного 

права сучасного етапу реформування науки 
та галузі адміністративного права на осно-
ві демократичних стандартів є пропонована 
Г.Й. Ткач класифікація, згідно з якою виді-
ляються: 

1) загальні принципи: принцип законнос-
ті, принцип пріоритету прав і свобод людини 
та громадянина, принцип рівності громадян 
перед законом, принцип демократизму нор-
мотворчості й реалізації права, принцип вза-
ємної відповідальності держави й людини, 
принцип гуманізму і справедливості у вза-
ємовідносинах між державою й людиною;

2) спеціальні принципи: принципи дер-
жавної служби, принципи адміністративної 
відповідальності, принципи адміністратив-
ного процесу [14, с. 80–84].

Існує й інша точка зору, наприклад, пред-
ставлена в підручнику «Адміністративне 
право України» за редакцією Ю.П. Битяка: 
«Конституция Украины дает возможность 
отнести к принципам государственного 
управления такие: ответственность органов 
исполнительной власти (должностных лиц) 
за порученное дело перед человеком и госу-
дарством; верховенство права; законность; 
участие граждан и их объединений в управ-
лении; равноправие граждан в управлении; 
гласность» [1, с. 9].

Пропонуємо такий поділ принципів адмі-
ністративних послуг, що надаються підрозді-
лами Міністерства юстиції України: 

 – загальні (верховенства права; закон-
ності; рівності; відкритості та прозорості; опе-
ративності та своєчасності; загальнодоступ-
ності правової й іншої необхідної інформації; 
неупередженості та справедливості; юри-
дичної відповідальності суб’єктів публічної 
адміністрації та їх посадових осіб, свободи 
вибору, системності, гуманізму, демократиз-
му й науковості, територіально-галузевий, 
безперервності, цілеспрямованості, еконо-
мічної доцільності, результативності, профе-
сійності, доступності, єдності, централізації 
(підпорядкованості), зручності, своєчасності 
й зонально-предметний; юридичної відпо-
відальності суб’єктів публічної адміністрації 
та їх посадових осіб; свободи вибору; сис-
темності; гуманізму; демократизму; резуль-
тативності; плановості; територіальності);

 – спеціальні (якість надання публічних 
послуг; юридичної визначеності; зведення 
до раціонального мінімуму кількості доку-
ментів і процедурних дій, що вимагаються 
для надання публічних послуг; упроваджен-
ня нових організаційних форм надання пу-
блічних послуг (універсамів послуг, єдиних 
офісів тощо), більш зручних для фізичних 
і юридичних осіб; постійного моніторингу 
якості надання публічних послуг).
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М.І. Козюбра зазначає, що принцип вер-
ховенства права повною мірою проявляється 
в його меті: утвердження такого правопоряд-
ку, який обмежує розсуд державної, переду-
сім виконавчої, влади, ставить її під контроль 
суспільства, створюючи для цього відповідні 
правові механізми [7, с. 30–63]. Цей принцип 
обмежує й законодавчу владу, яка також є і 
виконавцем раніше ухвалених законів, тобто 
є «зв’язаною» законами [10, с. 81]. Це означає, 
що, ухвалюючи нове законодавство з питань 
публічних послуг, парламент має дотримува-
тися обмежень, установлених у ст. 5 Закону 
України «Про адміністративні послуги» [11]. 

Одне з провідних місць принципу вер-
ховенства права визначено в ч. 1 ст. 8 Кон-
ституції України, зокрема щодо визначення 
України як правової держави, а також щодо 
визнання та дії в Україні принципу верхо-
венства права [1]. Зрештою, сама ідея сер-
вісної держави та публічних послуг випли-
ває з принципу верховенства права. Адже, 
згідно зі ст. 3 Конституції України, людина, 
її честь і гідність визнаються в Україні най-
вищою соціальною цінністю; права і свобо-
ди людини та їх гарантії визначають зміст і 
спрямованість діяльності держави. Принцип 
верховенства права виявляється в повазі 
до людської гідності й включає приязне став-
лення органу публічної адміністрації до гро-
мадянина [10, с. 82].

Принцип законності можна розглядати 
і як складник принципу верховенства права, 
і як окремий принцип [10, с. 82–83]. Найцін-
нішим у ньому є саме вимога до рівня право-
вого регулювання адміністративних послуг, 
що надаються підрозділами Міністерства 
юстиції України. Тобто таке регулювання 
має здійснюватися законами. У Законі Укра-
їни «Про адміністративні послуги» принцип 
законності найбільш чітко виражено в ст. 5, 
за якою виключно законами встановлюють-
ся підстави для одержання адміністратив-
ної, в тому числі публічної, послуги; суб’єкт 
надання послуг і відповідні його повнова-
ження; перелік і вимоги до документів для 
отримання послуги; платність або безоплат-
ність послуги; граничний строк надання; 
перелік підстав для відмови в наданні адмі-
ністративної послуги; перелік адміністратив-
них послуг, що надаються в державі [11]. 

Як правильно зазначає С.Г. Стеценко, 
принцип законності ефективно діє тоді, коли 
положення чинного законодавства є чіткими, 
зрозумілими, реалістичними [13, с. 261]

Принцип рівності означає формальну 
рівноправність – ідентичність обсягу прав 
і юридично санкціонованих можливостей 
учасників правовідносин, у нашому випадку 
насамперед рівність суб’єктів звернення й 

суб’єктів адміністративних послуг, що нада-
ються підрозділами Міністерства юстиції 
України перед законом. Не менш важливе 
значення цього принципу в рівності різних 
суб’єктів звернення. Принцип виражається 
в концептах формальної рівності, заборо-
ни дискримінації, відсутності необґрунто-
ваних, безпідставних переваг чи привілеїв 
для якогось із суб’єктів звернення. У сфері 
надання публічних послуг принцип рівності 
суб’єктів звернення передбачає додержання 
вимоги обслуговувати відвідувачів у поряд-
ку черговості (в порядку «живої черги» чи 
з використанням електронної черги). Одна-
кові чи однотипні послуги повинні надава-
тися на однакових умовах (щодо строків, 
переліку документів, оплати, змісту рішень) 
[10, с. 85–87].

Принцип відкритості й прозорості перед-
бачає можливість насамперед для суб’єктів 
звернення – потенційних споживачів 
послуг – і всіх зацікавлених суб’єктів повсяк-
часно й оперативно отримувати всю повноту 
необхідних їм достовірних відомостей щодо 
функціонування системи адміністративних 
послуг, що надаються підрозділами Мініс-
терства юстиції України [10, с. 87–88]. 

Так, принцип юридичної визначеності, 
що полягає в необхідності визначати безпо-
середньо в законодавчому акті види адміні-
стративних послуг, що надаються підрозді-
лами Міністерства юстиції України, а деякі 
процедури – як особливості надання адмі-
ністративних послуг відповідними підрозді-
лами Міністерства юстиції України за міс-
цем проживання (реєстрації) фізичних чи 
за юридичною адресою (місцем реєстрації) 
юридичних осіб.

Принцип результативності передба-
чає спрямованість підрозділів Міністерства 
юстиції України, що здійснюють надан-
ня адміністративних послуг на позитивне 
вирішення справи. Результативність також 
передбачає орієнтацію на цілісність послуги, 
тобто отримання особою загального очікува-
ного результату.

Принцип доступності передбачає фак-
тичну можливість особи звернутися за 
отриманням адміністративних послуг, що 
надаються підрозділами Міністерства юсти-
ції України. Доступність включає наявність 
інформації про орган, який надає відповідні 
послуги, її достатність (повноту) й корек-
тність; різноманітність і доступність джерел 
такої інформації, в тому числі можливість 
отримання інформації телефоном, через 
мережу Інтернет; територіальну наближе-
ність органу до споживачів послуг; можли-
вість вільного (безперешкодного) доступу 
споживачів послуг у приміщення адміністра-
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тивного органу; наявність і безкоштовність 
бланків та інших формулярів, необхідних 
для звернення за послугою, можливість 
отримання таких бланків із веб-сторінки 
органів публічної адміністрації; справедли-
вий (обґрунтований) розмір плати за послу-
гу (якщо послуга платна).

Принцип зручності передбачає враху-
вання інтересів і потреб споживачів послуг. 
Зручність включає можливість вибору спосо-
бу звернення за адміністративною послугою, 
що надаються підрозділами Міністерства 
юстиції України, в тому числі забезпечення 
можливості звернення поштою, електро-
нною поштою тощо; мінімізацію кількості 
інстанцій, залучених до надання послуги; 
максимальний обсяг і зручність для спожи-
вачів часу особистого прийому громадян, 
чітку визначеність цього часу та його реаль-
не дотримання; відсутність черг або впо-
рядкованість (організованість) особистого 
прийому громадян, використання механіз-
мів попереднього запису, прозорої (нумеро-
ваної) черги тощо; зручний порядок оплати 
послуги (якщо послуга платна).

Своєчасність як один із принципів адмі-
ністративних послуг, що надаються підроз-
ділами Міністерства юстиції України, перед-
бачає дотримання установленого терміну 
надання послуги з орієнтацією на якнай-
швидше вирішення справи. Орган, що надає 
адміністративну послугу, повинен урахову-
вати законні інтереси особи щодо прискоре-
ного надання послуги.

Наприклад, у ст. 10 Закону України «Про 
адміністративні послуги» зазначається, що 
граничний строк надання адміністративної 
послуги не може перевищувати 30 календар-
них днів з дня подання суб’єктом звернення 
заяви та документів, необхідних для отри-
мання послуги. Суб’єкт надання адміністра-
тивних послуг надає адміністративну послу-
гу, а центр надання адміністративних послуг 
забезпечує організацію надання такої послу-
ги в найкоротший строк і за мінімальної кіль-
кості відвідувань суб’єктом звернення. У разі 
надання адміністративної послуги суб’єктом 
органу публічної адміністрації, який діє на 
засадах колегіальності, рішення про надання 
адміністративної послуги або про відмову в її 
наданні приймається у строк, визначений ч. 
ч. 1 або 2 ст. 10 Закону України «Про адмі-
ністративні послуги», а в разі неможливос-
ті прийняття зазначеного рішення в такий 
строк – на першому засіданні (слуханні) піс-
ля закінчення цього строку.

Адміністративна послуга, що надається 
підрозділами Міністерства юстиції Укра-
їни, вважається наданою з моменту отри-
мання її суб’єктом звернення особисто або 

надіслання поштою (рекомендованим лис-
том із повідомленням про вручення) листа 
з повідомленням про можливість отримання 
такої послуги на адресу суб’єкта звернення. 
У випадках, передбачених законодавством, 
відповідний документ може бути надісланий 
поштою (рекомендованим листом із повідо-
мленням про вручення) або за допомогою 
засобів телекомунікаційного зв’язку. При 
цьому строк доставки поштової кореспон-
денції не зараховується до строку надання 
адміністративної послуги [11]. Тобто зако-
нодавець визначив, що строк надання адмі-
ністративної послуги не може бути більшим, 
ніж тридцять днів з моменту реєстрації заяви 
щодо отримання конкретної послуги. 

Принцип оперативності й своєчаснос-
ті адміністративних послуг, що надаються 
підрозділами Міністерства юстиції Украї-
ни, втілено в закріплених нормами Закону 
України «Про адміністративні послуги» 
численних вимогах до строків виконання 
тих чи інших дій [10, с. 88–90]. Оператив-
ність означає, що справу має бути вирішено 
якомога швидше, у якомога коротший пері-
од часу, незважаючи на офіційно відведений 
на це строк. Тобто цей принцип засуджує 
практику штучного й невмотивованого 
зволікання з прийняттям рішення у спра-
ві – до останнього дня чи іншого критично 
малого періоду часу в рамках відведеного 
законодавством строку. Вимога своєчас-
ності означає, що справу має бути вирішено 
в передбачений законодавством строк, при 
цьому в період до настання обставин, коли 
втрачається сенс в отриманні суб’єктом 
звернення відповідної послуги. 

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 8 Закону Укра-
їни «Про адміністративні послуги» [11], 
інформаційна картка адміністративної 
послуги містить відомості про строк надання 
послуги. Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 8 зазначеного 
Закону, в технологічній картці адміністра-
тивної послуги також мають зазначатися 
строки виконання окремих етапів (дії, рішен-
ня) у рамках процедури розгляду справи про 
надання послуги. Питанням строків у цьому 
Законі присвячено окрему ст. 10, яка й роз-
криває складники цього принципу. Приписи 
ч. 3 ст. 10 цього Закону визначають необ-
хідність надання послуги в найкоротший 
строк і за мінімальної кількості відвідувань 
суб’єктом звернення, що є вимогою оператив-
ності. Натомість норми ч. ч. 1 і 2 ст. 10 Закону 
України «Про адміністративні послуги» про 
граничний строк надання послуги орієнтова-
ні насамперед на вимогу своєчасності. 

Законом України «Про адміністративні 
послуги» передбачено також організацій-
но-правові механізми реалізації цього прин-
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ципу з чітким визначенням повноважень: 
за п. 5 ч. 4 ст. 13, здійснення контролю за 
додержанням суб’єктами надання адміні-
стративних послуг термінів розгляду справ 
і прийняття рішень належить до основних 
завдань адміністратора ЦНАП.

Висновки

Отже, принципи адміністративних 
послуг, що надаються підрозділами Мініс-
терства юстиції України, – це основопо-
ложні засади, на яких ґрунтується процес 
діяльності суб’єктів публічної адміністрації 
щодо надання публічних послуг фізичним і 
юридичним особам. Тому порушення одного 
з них може призвести до порушення інших. 
Якість надання публічних послуг досягаєть-
ся послідовним застосуванням усієї системи 
принципів і кожного з них окремо.
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Научная статья посвящена освещению принципов административных услуг, предоставляе-
мых подразделениями Министерства юстиции Украины. Рассматривается содержание принци-
пов, таких как законность; оперативность и своевременность; общедоступность правовой и другой 
необходимой информации; беспристрастность и справедливость; юридическая ответственность 
административных органов и их должностных лиц; юридическая определенность; сведение к рацио-
нальному минимуму количества документов и процедурных действий, которые требуются для пре-
доставления административных услуг; постоянный мониторинг качества предоставления публич-
ных услуг.

Ключевые слова: услуга, административная услуга, принципы, административные услуги, предо-
ставляемые подразделениями Министерства юстиции Украины.

The scientific article is devoted to the coverage of the principles of administrative services provided by 
the units of the Ministry of Justice of Ukraine. The content of the principles such as: legality; promptness and 
timeliness; public availability of legal and other necessary information; impartiality and justice; legal respon-
sibility of administrative bodies and their officials; legal certainty; minimizing the number of documents and 
procedural steps required to provide administrative services; continuous monitoring of the quality of public 
services.

Key words: service, administrative service, principles, principles, administrative services, provided by 
units of the Ministry of Justice of Ukraine.


