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Одним із основних предметів кон�
ституційно�правового регулювання є
влада, тобто безпосереднє народовлад�
дя та державна влада як форма політич�
ної організації суспільства. Незважаю�
чи на відсутність у нормах основного
Закону держави [1] посилань на такий
атрибут державної влади як послуги,
що надаються її інститутами, в Консти�
туції України визначено засади прав і
свобод людини і громадянина, які фак�
тично встановлюють  основи і межі
діяльності державних інституцій, зок�
рема в частині гарантій надання дер�
жавних послуг. Аналіз статей Консти�
туцій України [2] дає підстави зробити
висновок про наявність ознак, дос�
татніх для спрямування  державних
органів  у їх діяльності щодо надання
послуг , а також принципів, які гаран�
тують їх отримання насамперед грома�
дянами. Так, уже в ст. 1 Конституції
України закладено основи, які мають
визначати зміст і технологію органі�
зації надання послуг. Це проголошен�
ня сутності держави Україна як демок�
ратичної, соціальної і правової країни.
Тобто функціонування державних
інститутів має забезпечити демокра�
тичний характер взаємодії зі спожива�
чем послуги, в основу якої має бути
покладено соціальні гарантії її отри�
мання, причому здійснюватися вона
має виключно на правових засадах. [3]

Разом з цим аналіз нормативних
актів показує, що вживаючи поняття "по�
слуга", не завжди враховується те
змістовне навантаження, яке, продовжу�
ючи традиції римського приватного пра�
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ва, використовується цивільному праві і
в повсякденній мові. Під послугами ро�
зуміють певні дії чи то сукупність дій
(діяльність), які здійснюються в інтере�
сах фізичної чи юридичної особи. Під
терміном "державні послуги" слід розу�
міти будь�які платні послуги, обов'яз�
ковість отримання яких встановлюється
законодавством, та які надаються фізич�
ним чи юридичним особам органами ви�
конавчої влади, органами місцевого са�
моврядування та створеними ними уста�
новами і організаціями, що утримуються
за рахунок коштів відповідних бюджетів.
До терміна "державні послуги" не вклю�
чаються податки, збори (обов'язкові пла�
тежі), визначені Законом України "Про
систему оподаткування" [4]. Зрозуміло,
що даний закон визначає державну по�
слугу відповідно до сфери його дії, тоб�
то податкової сфери, тому визначення
державної послуги як обов'язкової плат�
ної не можна вважати узагальненим тер�
міном. Однак, незважаючи на зазначені
обставини, все ж таки вбачається за мож�
ливе наблизитися до загального визна�
чення поняття "державна послуга", вид�
іливши найхарактерніші його ознаки.

Стислий словник маркетингу виз�
начає слово "послуга"як будь�який
захід або вигоду, які одна сторона може
запропонувати іншій і які в основному
не відчутні та не призводять до заволо�
діння будь�чим [5]. У словнику законо�
давчих термінів дано визначення тільки
тих видів послуг, які зустрічаються в
різних нормативно�правових актах, що
регулюють певні сфери надання послуг:
послуга громадського харчування, по�

слуга зв'язку, послуга поштового зв'яз�
ку, послуга військового призначення,
послуги стільникового зв'язку, послу�
ги типу "інжирінг" [6]. Щодо економіч�
них енциклопедичних видань, то їх ав�
тори теж не дають будь�яких визначень
терміна "державна послуга". На�
томість, характеризуючи послуги, кла�
сифікують їх як особисті, що задоволь�
няють потреби людини в отриманні ос�
віти, охорони здоров'я, культурно�по�
бутового обслуговування, і послуги, що
задовольняють колективні та суспільні
потреби (охорона суспільного порядку,
оборона, управління суспільством) [7].
Все ж таки абсолютна більшість енцик�
лопедій та словників визнають за тер�
міном "послуга" результат діяльності
щодо задоволення потреб у певній
сфері. Найбільш загальним є визначен�
ня у контексті прав споживачів; "послу�
га — діяльність виконавця з надання
(передачі) споживачеві певного визна�
ченого договором матеріального чи не�
матеріального блага, що здійснюється
за індивідуальним замовленням його
особистих потреб" [8]. На наш же по�
гляд, саме ця обставина — первинність
потреби замовника в діях виконувача,
а не навпаки — відрізняє послуги від
різного роду юридично значущих дій,
які здійснюються в інтересах інших
суб'єктів, в тому числі державних
органів і посадових осіб. Об'єктом цих
правовідносин виступають певні блага,
як правило, які не мають матеріально�
го (речового) результату.

Досить часто громадяни звертають�
ся до державного органу не задля отри�
мання особисто вигідних і необхідних
благ, а в зв'язку з отриманням документів
чи то здійсненням в їх відношенні конт�
рольних і дозвільних дій. Ці дії зумовлені
не інтересом громадянина, а виконанням
обов'язків, і є "вимушеними" діями. На�
приклад, ліцензія не має ніякого інтере�
су для громадянина як така — він зму�
шений звернутися по неї, позаяк він не
зможе здійснити діяльність, що він ліцен�
зує. Власне, адміністративні правовідно�
сини мають свою специфіку, яка обу�
мовлена їх владною природою. В них пе�
реважає не приватний інтерес, а публіч�
ний (державний). Не заперечуючи мож�
ливість використання методів приватно�
го права під час регулювання відносин по
наданню державних послуг, наголошує�
мо, відповідно до того, що державні по�
слуги за своєю юридичною природою є
публічно�правовими відносинами, вони
лише у виняткових випадках передбача�
ють використання окремих прийомів і
засобів, принципів, які складають мето�
ди регулювання приватного права.

Ще однією відмінною рисою держав�
них послуг у вузькому розумінні є їх ад�
ресат. Суб'єктом, отримувачем послуг,
виступає конкретна і зацікавлена в їх от�
риманні особа. В той час як категорія
"публічні послуги" в Франції і Германії [9]
досить широко розроблена і використо�
вується давно, в Україні її сприйняття по�
роджує поки що більше проблем, ніж її
рішень. Категорія "державні послуги" в
теперішній час розуміється і як діяль�
ність, відмінна від реалізації владних,
перш за все контрольно�наглядових по�
вноважень, і як практично вся діяльність
державного органу [10].

Державні послуги досить часто роз�
глядаються як теоретико�правова кон�



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Економiка та держава № 8/200988

струкція, близька до функцій держави,
тобто безпосередньо відтворюються
положення теорії суспільного договору
[11]. Суб'єктом, отримувачем цих послуг
є суспільство, абстрактний народ. Про�
те цей підхід не слід використовувати
для розуміння і регулювання державних
послуг, отримувачем яких є конкретна
особа, а надає їх державний службо�
вець. В цьому адміністративно�правово�
му розумінні послуга — конкретні дії,
повсякденна діяльність державних
органів і службовців по відношенню до
фізичних і юридичних осіб, під час якої
громадянин чи юридична особа отриму�
ють певні блага. Відповідно до цього за�
рахування до державних послуг тих
відносин, які не відповідають природі
послуг, може привести до двох на�
прямків розробки цього питання:

1. Визнання того, що в адміністра�
тивних регламентах мова йде не про
послуги в їх звичайному розумінні, а
про "квазі"�послуги, а потім і розробка
теорії цих "послуг";

2. Другий варіант — визнати, що
надання послуг в адміністративно�пра�
вових відносинах також має місце. В
цих послугах загальна (за наявності
певної кількості специфічних рис) при�
рода з тими послугами, які врегульовані
адміністративним правом, але державні
послуги регулюються переважно мето�
дами публічного права і в зв'язку з цим
набувають нових рис і втрачають ряд
атрибутів, характерних для послуг в
адміністративному праві (наприклад,
відшкодування).

В цьому випадку серед повнова�
жень державних органів необхідно
відмежувати ті види діяльності, які пе�
редбачають отримання громадянських
благ, вигідних особисто йому, а не аб�
страктному суспільству в цілому. Ці
блага відображені в компетенції, цілях
і завданнях державних органів.

"Повноцінних" державних послуг
не так вже і багато. Це, перш за все, на�
дання інформації, а також різноманітні
форми консультаційної і іншої підтрим�
ки. Таким чином, лише незначна части�
на проявів функцій держави може бути
зведена до послуг, інша — обов'язки
держави, зумовлені її природою і при�
значенням. Натомість дуже широке тлу�
мачення зустрічається в роботах В. Со�
роко, в яких він надає державним послу�
гам масштабного значення. Так, за В.
Сороко, державними є послуги, що на�
даються громадянам та їх об'єднанням,
фізичним і юридичним особам (далі —
користувачам) державними органами
[12]. Він пропонує розглядати термін
"державні послуги" як консолідуючий
термін, що об'єднує поняття "управлі�
нська" і "адміністративна послуга". Під
державною послугою пропонується ро�
зуміти дії державних органів стосовно
реалізації функцій і завдань держави,
визначених Конституцією України,
іншими законодавчими актами. Послу�
гами в цьому випадку є надання корис�
тувачам результатів виконання функцій
державних органів, за допомогою яких
останні виконують зобов'язання держа�
ви перед громадянами — забезпечують
реалізацію їхніх прав і обов'язків.

На наш погляд, особливість норма�
тивного регулювання державних по�
слуг — окремий вид діяльності і поля�
гає в тому, що саме адміністративний

регламент розглядається як основний
засіб закріплення адміністративних
процедур, тобто дій, які здійснюються
під час надання державних послуг.
Саме тому пропонуємо розуміти дер�
жавну послугу так, як це запропонова�
но російським вченим Л. К. Терещенко:
"Державна послуга, в першу чергу, ха�
рактеризує суб'єкта, який надає послу�
гу: це завжди державні органи" [13].

Інститут державних послуг як су�
купність правових норм не тільки не має
вигляду системного створення, але і
відсутня і логічність в його розвитку.
Необхідним, на наш погляд є потреба в
відмежуванні тих дій органів державної
влади , які можливо було б розглядати
як послуги. І це повинні бути дії,
відмінні від дій з виконання функцій.
Проте реального розподілу регла�
ментів не відбулось. На жаль, ці обста�
вини не враховуються в державному
правотворенні, але найбільше негатив�
них наслідків відсутності концепції
відмежування державних послуг від
інших функцій породжує на регіональ�
ному рівні. Прийняття регламентів з
ліцензування, акредитації як регла�
ментів з надання послуг вже має місце
в місцевому самоврядуванні. Так, на�
приклад, Харківська міська рада зосе�
реджена на наданні членам територі�
альної громади таких послуг, як послу�
ги, пов'язані з питаннями планування і
забудови міста; послуги, пов'язані з ко�
мунальним землекористуванням і вико�
ристанням природних ресурсів (на�
приклад, надання дозволів на розроб�
лення проектів відведення земельних
ділянок); дозволи (наприклад, на занят�
тя окремими видами підприємницької
діяльності) тощо. Наявні переліки дер�
жавних послуг не виокремлюють адмі�
ністративні послуги. Послуги, пов'язані
з реалізацією державної влади, губ�
ляться серед таких, які можуть бути
надані суб'єктами, не наділеним дер�
жавно�владними повноваженнями. Се�
ред послуг — дії органів влади, пов'я�
зані із здійсненням ними контрольно�
наглядових повноважень [14].

У більшій мірі відповідає правильно�
му розумінню державних послуг розроб�
ка адміністративних регламентів надан�
ня державних послуг громадянам, що
знаходяться в скрутній життєвій ситу�
ації, як необхідна невідкладна соціальна
допомога; громадянам похилого віку і
інвалідам з організації реабілітаційних і
лікувальних заходів, культурного і побу�
тового обслуговування в відділеннях ста�
ціонару, з проведення соціально�реабіл�
ітаційних заходів в відповідності з індив�
ідуальними програмами реабілітації
інвалідів; безпритульним дітям, які зали�
шились без опіки батьків, з організації
комплексної реабілітації в стаціонарних
умовах. У цьому випадку перед розроб�
никами регламентів стоїть дуже складне
завдання — обмежити державні послу�
ги, які надаються державними служ�
бовцями, від соціальних послуг, які на�
даються громадянам в закладах соціаль�
ної сфери. Якщо в першому випадку не�
обхідно прийняття адміністративних рег�
ламентів надання державних послуг, то
в другому — прийняття стандартів по�
слуг, а також нормативних і ненорматив�
них правових актів з метою організації
процесу надання послуг поруч з уже
існуючим регулюванням.

Розглянуті і визначені проблеми
можна розглянути таким чином. З ме�
тою удосконалення правового регулю�
вання потрібен закон про державні по�
слуги, а також приблизні регламенти
окремо з послуг і окремо з функцій, які
могли б слугувати орієнтиром як для
державного, так і муніципального зако�
нотворення.
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