
норVІан1нно-ІІраноними акта\1И України. Крім топ), нстанон.;Існиtі у 

статті 9 К(щсксу а;(мі ністрати нноІпсу;ючинстна України І Іри НІ (И ІІ3акон

ності ІІ(m\І3аниіі :1 ІЮЖ)ЖСНЮІ\1 частини ІІСрІІЮЇ статті 129 Конститу1~ії 
України. ІЗіJпові;:шо до частини 1 статті 9 uього Коцексу суц вирішує 
справи віJповідно цо Конституції та законів України, а також міжнарод

пих цогоnоріn, згожt па обоn'язкоnість яких пацана Верхошюю Радою 

України. Відпоnіцпо цо частипи 4 статті 9 uього ж Ко,::rексу у разі пе
nідпоnіцпості пор~штишю-праnоnого акта Копституції України. :шкапу 
України, VІіжнароіLНО\1У ;ют нору, 3Іхча на обон'и~жоністh }І КОП) на;(ана 

Всрхонною Ра)·юю України, або інІІІому 11раноно\1у акту CY,iL :шстосонуt-: 
правовий акт, який :v~ає вишу юридичну сrпу. 

Проте, використання по.:южень пі,::rзаконних нормативно-правових 

актіn Кабінету Міністріn України при nирішеппі n судоnо~1у порядку 
споріn n сфері соціального захисту пасе.1еппя мож..1иnе, якшо закони 
України n сфері соціа.lьІюго захисту пасе.1еппя бешосерецпьо ~tістять 
ні,Т(ІІОНі.іLНі б~шнкстні НЩ1VІИ IILOJ(O рсІ·у~ІЮНаНЮІ Кабінстом Міністрік 
УкраЇНИ ОКрСМИХ O.iLHOpi.iLHИX суСІІіJІhНИХ Ні.іLНОСИН. 

Отже, враховуючи наве,::rені положення чинного законо,::rавства 

України в сфері соціа.1ьного захисту гро:v~а,::rян, які постражца.1и вна

слі,::rок Чорноби.1ьської катастрофи, ~южна зробити висновок про вірну 

прапоnу позицію тих cy,::rin, які приймаючи рішення у спраnі застосоnу
ють положепня ст.ст. 50 та 54 .За копу України <{Про статус і соuіа.1ьпий 

-шХИСТ 1110\HC:l}lll, ИКі ІІОСТраЖ,Т(а;ІИ ІНШСJІі,:юк ЧЩ1ІЮ6И.ІІ>СІ,КОЇ катастро
фИ>> ні,т( 2Х ;ІютоІ·о 1991 року N9 796-ХІІ. У су,т(ін ІІС\оНІС ІІраІЮІН1Х ІІі,:tслш 
HiJ(MOH.Is.JTИ ІТЮ\13)ШНаМ, s.JKi ІІОСТраЖJ(ШІИ HHHCJІiJ(OK 1 Jорноб~1;ІhСhКОЇ 

катастрофи, у нарахунанні со І (іШІ hH их ни ІІJІат, нрахонуючи нормати нно
ІІраноні акти Кабінету Міністрік України. 

САРИБАЄВА Г. М. 

ІІшІіон<LІ hН~Ій уні нерсІл ет <<О,,есhК<І юрИ,\І1чна ака,,е\ІіЯ>•. 

лоuепт кафелрJr а,nІіпістратишюго та фінансового права, 
КаН1 1~1 1 ШІ- ЮрИ,\11ЧНИХ наук, )ІОІІеН"І 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ДЕРЖАВНА ПОСЛУГА» 

В КОІІП:КСТІ СТАІІОВ.Ш:ІІІІЯ О:РВІСІІОЇ 
КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ 

Використання тер~tіпу <{держаnпа посл)та•> с характер1ш~1 .LlЯ пер

ниннот стаІІУ станон~ІСНН}І ссрнісної конІ(СІІІ(іЇ J(Сржани н Україні. н 

ІІрОІІ.ссі структурунанюІ ІІуб;Іічних Іюс;ІуІ: Трина~Іиtі час тср\Іін «;tср

жавні послуги•> використовува.1ися як синоні:v~ пу6.1ічних пос.1уг або 
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алміністратинних rrocлyr: Терміноvr «J(Сржанна rrослуга» оrrсруншrи 

кі;rnка норvrатинних актін у сфері оrrо;(аткунанн$.1, ::;окрема, ЗУ «Про 

оrrолаткунанн~r rrриGутку rrі;rrrриємстн» ні,т( 2R. 12.1994 р., ЗУ «Про J(Ср
жавну реєстраuію юри;:rи~ших осіб та фізичних осіб - підприємuів» від 

15.05.2CIOJ р., але в пода.1ьшому, із поступовою конкрет:изацією кр:ите
ріїn розмежування публічних пос.1уг за їхнім змістом, термін <{.Jержаnпа 

послуга)> було nилучено із норматишюго обігу. 

Наукоnо-теоретичне опрашоnаппя проб.1еми публічних послуг та 
3акріrr.ІІСНН$.І на :шконоланчому рінні к...1rючоr-шх ,Jtcфiнirriй у ціі1 сфері 

il03HOJІИJrи у:шr'шrnнити їх систему. ни3начити критерії к.rасифікації та 

сформувати основні видові характеристики. Найбільшого поширення 

отримали такі критерії юшс:ифікації публічн:их пос.1уг, як зміст і суб'єкт 

падання. За Jмістом nиокремлоються а;:rміпістратиnпі, госпо;:rарські, 

соціальні. по.1іцейські, іпформаuійпі пос.1уги. Пропес ро3ширеппя 
сфери публічних послуг триnас, що прrлnо;:rить до формуnапня поnих 

нrщін rrу(іrічних rroc.1ry1; икі характсри::;уютnс~І осоG.rини\1 ::;містонним 

наr rоннс НН$.1 \1. 
Критерієм формування .Jержавних послуг як окремого різнови.Jу 

публічних послуг є суб'єкт їх надання. ІЗикористання цього критерію 

.Jозволяє класифікувати пуб.1ічні пос.1уги на .Jержавні, муніuипа.1ьні 

та громадські. При цьому~ кожен із пре;:rстаn.1епих piJiюnи;:rin об'сдпус 

n собі декі.1ька груп рілшх Ja Jмістом послуг, що падаються nід імені 
iLCpЖatH1. 

Ро:Jмсжуваr 11 1~1 11уG.rічІ rих ІЮСJІJТ :ш критсріс.\1 суG\:кта 1 ЩІЩІ 11 ш ви
маt'аt-; його конкрсти:шції, тому н теорії. сформуна;rиси ;rна оснонні rri;(
xo;(и J(O рLвумінюr ;(сржанних rrocлyr: Ву::~nкий rrі,т(хі,т( нrпначає ;(сржан

ною rroc.Іryr'oю на,т(аНН$.1 користуначам рс::;улnтатін никонанни функці~-~ 

;:rержавних органів, за допомогою яких останні виконують зобов'язання 

;:rержави перед громадянами - забезпечують реалізацію їхніх прав і 

обоn'яJкіn. Натомість. широкий пi;:rxi;:r за рахоnус ;:ro дер:ж-tшшх послуг 
й ті. що падаються державними устапоnа ми і підприс:\-tстnами, зокре11а, 

осnіта, :\-tе;:rичпе обслугоnуnапня транспортні послуги тощо [ 1. с. 12]. 
Лсржанним rroc.Іryr·avr rrритаvrанні осоGлині риси, икі характери::;уютn 

їх $.1 к снт-:рілн ий феномен: І) такі rroc.Іryпf на;rаютnс~r суG\-:ктам и ні;r іме
ні держави; 2) суб'єкт надання ;:rержавної послуги завж;:ш ВІвначений 
нормативно, в більшості випадків - на рівні закону, рідше - на рівні 

підзакошюго норматишюго акту; 3) ;:rжере.1ом фіпапсушшпя ;:rержашшх 
послуг с ;:rержашшй бюджет; 4) формалізоnа ність поря;:rку Іrа;:rаппя дер
жаnпої пос.1уги; 5) держані пос.1уги падаються лише за умоnи паяшюсті 
нілrrоні;rних функrr.ій ;rсржани і є фор_\юю їх рса.rі3ації; 6) ,Jtсржанні rrо
С.ІІУІ'~І ХОЧ<! І Є 1НіlИНЩуаm:ЮН3НИМИ, 3<-lHЖ,IU1 M<liOTh на МСТІ 3а;ЮНШІСНН$.l 
публічного інтересу у ві.Jповідній сфері; 7) споживач послуги має право 
вимагати її надання. Л.1я .Jержавних послуг є характерним, що суб'єкт 

надання зобов'язаний надати послугу при жлриманні споживачем 
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ни:тачсних Jаконо,т(анстном нимоІ'; R) Jміст ;rсржанних Іюслуг VІає ні;r
Іюні;(ати нстанонлсни\-1 Конститу1rією і :шконами України соІ(іа;ІhНИ\-1 

І'аранті~ІМ і умонам рса.Іі3аІІіЇ ІJ:ЮVІаі[ИН3МИ СНОЇХ ІІран та о6он\І3Кін; 

9) універсальність ;:rержавних пос.:Jуг, яка має вираз в узагальнених стан
дартах надаННЯ ;:rержаБНИХ ПОС .. l)Т та упраБ.lіННЯ ЇХ ЯКіСТЮ r2, С. 126]. 

Державні послуги Груптуються па ІІІ:пuі пршщипів. які забезпечу
ють сдпїсть підхо;:rіn ;:ro їх падашІя, серед них орісптоnапість па потреби 
споживача послуг; доступність пос.1уг для всіх фіJИЧІІИХ та юридичних 
осіб; ні;(крити{і .ІtостуІІ ;ш інфор\ШІІіЇ І Іро ІІОрЩ(ОК і ум они їх отриманн~1; 

лотриманн~І стан,1щртін на,1щнн~1 ІІОСJІ)т; нілкритістh; Gс:юІІJІатністh або 

відпові;:rність ролліру плати за пос.:Jуги економічно обгрунтованим ви

тратам, пов'язаним з їх на;:rанням. 

Група ;:rержаnпих пос.1уг охоп.:Jюс значпу кількість рілюмапітпих 

послуг, які можуть бути класифіковашнпr Ja різними пі;:rстаnами . .За 

Jмістом державні пос.1уги охоп.:Jюють госпо;:rарські, адміпістрапшпі, 

фінансоні, інфор_\ШІІійні, соІ(іа;Іhні, оснітні, куJІhтурно-LІроснітниІІhкі, 

ІЮСJІ)ТИ :1 охорони :1,r(орон\1. 

'3а критерієм оплатності виокремлюють оплатні і безоплатні послу

ги. Наявність мож.rшвості отри:'Іtrати послугу на безоплатній основі є ри

сою, що відрізняє послуги, які станов.1ять загальносуспіттьний інтерес 

nід пос.1уг, які реа..1ізуються у привалюправовій сфері. 
За кількіспою характеристикою суб'скта падапня державні по

сJІупt можуТІ, бути КJІасифіковаІІі 11<1 а.ІІJ>І'СІJІІатишІі і Gс:шJІІ,тсрІІатив

ні. Також можна 11ровссти І'ра;t<щію )tсржавних ІІОСJІ)Т :ш суб\:кто_\1 

на;rаннs.~ і ниокрсмити J(Hi ІlJУІІИ Іюс;ІуІ': ті, ІІ(О на,т(аютьсs.~ суб\-:ктом, 

Наі[1JІСНИМ нла;[НИМИ ІІОННОН3ЖСНН~ІМИ- ,!(СрЖаННИVІИ ОрІ'аЮlМИ 1 ор
І'аНаІ\fИ VI1CIICHOI'O СаVІОНр~І,І(уНаННИ, 1 Т1, 11(0 НаіШЮТhС~ ,!(СрЖ3ННИМИ 
пі;:rприємствами й установами. 3а пре;:rметом (характером) питань 

шо;:rо вирішення яких звертається споживач можна виокремити: пі;:r

присмпицькі послуги; соціа.1ьпі послуги; .земельні пос."Іуги; будівель

по-комунальні пос.1уги та іп. За результатом Jверпеппя споживача до 

отримапня державної послуги :\южпа шюкремити послуги, безпосе
рс;rнhо ІІон'~І:шні 3 рсшІhНІ1М 3J(і{існснним конституІ(і{іних І Іран і сно

бо;( І'рОVІ3NІН (VІСіlИЧНі ІІОС.,ІУП1, ІІОСJІУП1 у сфері ку.ІІhТури, СОІ(іаJІhНОІ'О 

захисту, освіти та ін.), і послуги, пов'язані із створенням умов, необ

хідних ;:r.1я реа.1ізації прав і свобод громадян (адміністративні, інфор

маційні пос.1ути та іп.). 

За 11ето;:rом падапня держашюї послуги можна виокремити пос.lуги

Jобоn'я.заппя і поштиnні пос.1уги . .Цержавпі послуги-зобов'язання ха
рактсриJуютhоІ на~Інністю ІІр~Імо ІІсрс;(бачсноп) :шконом обон\ІJІ<У 

особи отримати ІІОСJІУІ'У у ни3начсних умонах /(JІ~І шІасноІ·о GJшІ·а. 

Позитивні державні послуги пере;:rбачають отримання ві.іІ держави бл а

га ви:к.1ючно на власний розсуп (наприкла.іІ, отримання субсидії, вишої 

освіти та ін.). 
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1lсржанні rrослуги, осоGлино 3Нажаюч~r на Ge3 шrnтсрнатинністr-, J(е
$.ІКИХ і:1 них, rroтpeGyютr-, осоGлиної уrшr'и l\O лотриvrанни стан,т(артін 

$.І Кості їх на,т(анни. Ви3начснн~r $.І Кості іtержанних rrocJryr' 3J(і~існюєтnс~r 
через оuінку таких основних критеріїв, як результативність, тобто рі

вень за;::юво.1ення потреби споживача послуги; своєчасність, тобто на

дання держашюї пос.1уги n устаноn.1ений законо11 або роJу1ший строк; 
доступність, що прояn.1ясться у фактичній мож.1иrюсті споживача звер
нутися і 1tакси1tа.1ьно шnи;:rко отри:\шти послугу; зручність- оргапіза

r(і~іна ;юсконшrістn, н тоv1у чис.rі урі:1ноvrанітнснн~r фopvr на;(анн~r rro
c;ryr'; ні;tкритістn тоGто Gc3rrcpcrrr ко;tнс о.іtсржанн~r усієї нсоGхl;tної J(ШІ 
отримання ;:rержавної пос.1уги інфор:'Іtrаuії; повага до споживача; профе

сійність, що забезпечується належни:'ІtІ рівнем ква.1іфікації прапівників 

суб'єктів надання державних послуг. 
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КОЗАЧУК )(. А. 

Національний: }-1rіnсрситст <<Одеська юри,;::uгша академія», 

доuснт кафедри а;::І)1іністрапшноrо та фінансового права, 

канщща т юридичних па ук 

ПРОБЛЕМИ ДИНАМІКИ АдМІНІСТРАТИВНО

ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН 

.Ц.1я бу;:rь-якої галузі праnа nи:шачешrя специфіки праnоnідносин, 

що її <<напошпоють•>. с пайбі.1ьш принциповим питанням, проте, і па 
І'аJІу3е НОVІУ JJl HHl, 1 на JJl HHl 3<-ll'i:\.,1 hHO-TeOJJCTИЧ нovry, 33JI И ІІІ 3ЄТhСЯ ЧИ vra.ro 
l([1скусі~іних асrrсктін, rrшroжeнr-,, rrro не отримшrи належного науконо
І'О оGr'рунтунанни. А.Іtміністратинниі1 rrpor(ec Е о;(нією і:1 нaйGiJrnrrr су

пере'шивих категорій в сучасній украшській юриспруденuн, частково 

і тому~ що відсутнє не лише усталене розуміння сфери його поширен

ня. але й сутності nідносин, шо стапоn.1ять його пред11ет. БеJперечпо, 

nилrачеппя систе:ми адміністратишю-процесуа.1ьних праnоnідносин, 

їх структури :мас nажлиnе як теоретичне, так і практичне лrачеппя, а.1е 
не мcнrrr нажJrиними є і~ rrитанюr юнначснн~r vrovrcнтy ниникнсНН}І і 

rrриrrиненни ttиx ні,Іtносин, 3н\r3кін, rr(o характср~tJуютr-, їх існунанюr, 
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