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Реферат (укр.)

Дисертацію присвячено визначенню особливостей дозвільної діяльності Міністерства юстиції України, а також
формулюванню перспективних напрямків удосконалення адміністративного законодавства в цій частині. Визначено
поняття та сутність дозвільної послуги як предмета діяльності Міністерства юстиції України та об’єкта адміністративноправового регулювання і сформулювати особливості останньої. Розкрито зміст діяльності Міністерства юстиції України як
суб’єкта надання дозвільних послуг. З’ясовано зміст та коло правових засад та принципів надання дозвільних послуг
Міністерством юстиції України та окреслити місце серед них норм адміністративного законодавства. Охарактеризовано
дозвільні процедури Міністерства юстиції України у сфері нотаріату. З’ясовано зміст та особливості реєстраційних
процедур Міністерства юстиції України. Розкрито особливості дозвільних процедур Міністерства юстиції України у сфері
банкрутства. Охарактеризовано зарубіжний досвід надання дозвільних послуг та можливості його використання в Україні.
Окреслено адміністративно-правові критерії оцінки ефективності процедури надання дозвільних послуг Міністерством
юстиції України. Сформульовано напрямки удосконалення адміністративно-правового регулювання процедури надання
дозвільних послуг Міністерством юстиції із врахуванням прогресивних практик і стандартів в цій сфері.

Реферат (англ.)
The dissertation is devoted to the definition of the peculiarities of the permitting activity of the Ministry of Justice of Ukraine, as
well as to the formulation of perspective directions of improvement of the administrative legislation in this part. The concept
and essence of the permitting service as a subject of activity of the Ministry of Justice of Ukraine and object of administrative
and legal regulation are defined and to formulate features of the last. The content of the activity of the Ministry of Justice of
Ukraine as a subject of providing permitting services is revealed. The content and range of legal bases and principles of
providing permitting services by the Ministry of Justice of Ukraine are clarified and the place of norms of administrative
legislation is outlined among them. The permitting procedures of the Ministry of Justice of Ukraine in the field of notaries are
described. The content and features of registration procedures of the Ministry of Justice of Ukraine are clarified. The
peculiarities of the permitting procedures of the Ministry of Justice of Ukraine in the field of bankruptcy are revealed. The
foreign experience of providing permitting services and the possibility of its use in Ukraine are described. The administrative
and legal criteria for assessing the effectiveness of the procedure for providing licensing services by the Ministry of Justice of
Ukraine are outlined. The directions of improvement of administrative and legal regulation of the procedure for providing
permitting services by the Ministry of Justice are formulated, taking into account progressive practices and standards in this
area.
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