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АНОТАЦІЯ 

 

 

Магістерська робота присвячена розв’язанню існуючих проблем та 

визначення напрямів удосконалення механізмів формування державної 

політики у сфері забезпечення енергетичної безпеки України. 

У роботі розглянуто теоретичні аспекти державної політики 

забезпечення енергетичної безпеки; узагальнено зарубіжний досвід 

державної політики забезпечення енергетичної безпеки; здійснено аналіз 

сучасного стану та результативність державної політики забезпечення 

енергетичної безпеки; з’ясовано проблеми та протиріччя державної політики 

забезпечення енергетичної безпеки України; обґрунтувано концептуальні 

підходи до формування державної політики забезпечення енергетичної 

безпеки України; розроблені пропозиції щодо напрямів удосконалення та 

перспектив розвитку державної політики забезпечення енергетичної безпеки 

України.  

Обґрунтовано теоретичні положення і розроблено практичні 

рекомендації щодо напрямів удосконалення механізмів формування 

державної політики у сфері забезпечення енергетичної безпеки України. 

Основні положення, висновки та пропозиції можуть бути використані в 

практичній діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування 

для подальшого удосконалення державної політики забезпечення 

енергетичної безпеки України. 
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ВСТУП 

Створення зручних і доступних умов отримання адміністративних 

послуг є однією з головних задач, що має вирішуватися органами місцевого 

самоврядування. Адже основне призначення публічної адміністрації – 

надання послуг, і саме за якістю послуг кожен громадянин оцінює 

компетентність та доброзичливість влади 

Актуальність теми магістерської роботи полягає у тому, що зараз, під 

час реалізації адміністративної реформи в Україні, особливо гостро постає 

питання розвитку інституту адміністративних послуг. Завданням 

адміністративної реформи є наближення апарату державної влади до потреб 

суспільства в цілому і кожної людини окремо. Окрім адміністративної 

реформи великого значення набуває процес перетворення України на 

сервісну державу для розбудови так званої «держави для громадян», а саме 

якісне та ефективне надання адміністративних послуг наближення органів 

виконавчої влади до потреб та інтересів народу є одним із значущих завдань 

на шляху створення держави для громадян. 

 Концепція держави яка являє собою взірець в відносинах з 

громадянами ґрунтується на запровадженні нового погляду на діяльність 

держави, як зі сторони «державних управлінців» так і зі сторони народу. 

Новий погляд полягає в служінні держави інтересам людини, формуванні 

такого типу управління, яке б було максимально близьким до потреб та 

інтересів громадян. Такі зміни стають особливо важливими для євро 

інтеграційних процесів, які зараз особливо актуальні в Україні. 

Вищезгадана концепція вже взята за основу в процесі реформування 

державної влади, проте поки що існують певні недоліки через те, що ідея  не 

стала пануючою як у свідомості державних службовців і в практичній 

діяльності органів виконавчої влади.  

Головною проблемою є те, що попри всі спроби держави максимально 

удосконалити інститут надання адміністративних послуг, держава не надає 
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якісних такі послуги , та не гарантує можливість їх отримання значної 

кількості громадян через фінансові чи організаційні недоліки.  

Попри всю проблематику, правове регулювання відносин органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування з громадянами та 

юридичними особами є одним із актуальних питань українського 

суспільства, а сфера послуг – одна з найбільш перспективних та таких, що 

стрімко розвивається галузей державного управління, а створення зручних і 

доступних умов для отримання адміністративних послуг – є однією із 

пріоритетних задач органів державної влади та місцевого самоврядування.  

Саме тому дослідження проблеми адміністративних послуг є 

актуальним напрямком сучасної правової науки. Особливо цікавими та 

недостатньо розробленими у літературі є проблематика та шляхи 

вдосконалення по даній темі. Сукупність зазначених чинників й зумовили 

вибір даної теми дослідження. 

Розробленість теми: Питання адміністративних послуг в Україні досить 

розроблені, проте потребують більш глибоких наукових досліджень та 

відповідного адміністративно-правового оформлення. 

Загальнотеоретичні положення розглядали таки вчені як: 

В. Авер’янов, К. Афанасьєв, О. Баранова, Б. Борисов, Л. Борисова, О. І. 

Васильєва, Н. В. Васильєва,  Вінніков, В. Гаращук, Н. Гнидюк, І. 

Голосніченко, Я. Гонцяж, В. Євдокименко, І. Ібрагімова, Р. Калюжний, А. 

Каляєв, В. Кампо, В. Кудря, А. Кураж, П. Приходько, Н. Нижник [4].  

Безперечно, вони певною мірою були предметом науково-теоретичних 

досліджень таких вчених як, С. Дембіцька, О. В. Долечек, І. Драган, С. 

Ківалов, А. Кірмач, Т. Коломоєць, І. Коліушко, Є. Куріний, Р. Куйбіда, І. 

Лазарєв, А. Ластовецький, М. Лесечко, А. Ліпінцев, О. Люхтергандт, Н. 

Нижник, О. Пастух, В. Петренко, О. Поляк, Г. Писаренко, В. Ребекало, В. 

Тимощук, Д Тихонова, О. Харитонова, О. Циганов, В. Ципук, А. Чемерис, Б. 

Шльоер, Х. Ярмакі та ін.  
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Мета магістерської роботи полягає в дослідженні інституту 

адміністративних послуг, визначенні порядку та якості надання 

адміністративних послуг та в опрацюванні існуючих недоліків та за досвіду 

розвинених країн. 

Завдання дипломної роботи обумовлене її метою: 

- визначити поняття інституту адміністративних послуг, 

- зробити класифікацію та розглянути джерела, які регулюють сферу 

надання адміністративних послуг, 

- визначити за якими критеріями здійснюється оцінювання якості 

надання адміністративних послуг, 

- виявити недоліки та запропонувати напрямки вдосконалення 

організації надання адміністративних. 

Об’єктом дослідження для даної магістерської роботи є суспільні 

відносини, які пов’язані з державними послугами, національне законодавство 

щодо регулювання цих відносин.  

Предметом дослідження є правовий інститут адміністративних послуг в 

Україні.  

Основними методами при здійсненні дослідження стали:  

1. Загальнонауковий метод. 

2. Діалектичний метод. 

3. Метод порівняльного правового дослідження. 

4. Методи системного та структурно-функціонального 

аналізу. 

Структура роботи обумовлена послідовністю розгляду теми. 

Магістерська  робота складається з вступу, трьох розділів: перший ,другий  

та третій розділ складаються з трьох глав, висновку та списку використаної 

літератури.  
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА  

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

1.1. Поняття та особливості адміністративних послуг 

Стосовно поняття державних управлінських послуг у механізмі 

адміністративно-правового регулювання суспільних відносин та серед форм і 

методів управлінської діяльності органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування ведуться дискусії.  

Узагальнюючи різні точки зору вчених, можна дійти висновку, що 

державні управлінські послуги треба визначати як: функцію державного 

управління; розпорядчу діяльність; організаційну діяльність або результат 

діяльності адміністративного органу. Також пропонували визнати такі 

послуги способом реалізації адміністративно-правових режимів.   

   Заслуговують на увагу й деякі інші думки про сутність послуг. Так, 

окремі дослідники акцентують, що в парадигмі адміністративної послуги 

з'являється принципово нова вимога — послуга повинна надаватися в 

максимально зручних для клієнта умовах з мінімальними витратами його 

сил, енергії та часу. Останній завжди є правим, якщо вимагає поважати його 

як особистість, піклуватися про економію часу тощо, а орган управління в 

нових умовах зобов'язаний кардинально переглянути організацію своєї 

роботи, скоротивши до мінімуму необхідність контактів із клієнтом[7]. 

Не вдаючись до дискусії, яка ж точка зору є правильною, для 

висвітлення взаємозв'язку категорій «законні інтереси» та «державні 

управлінські послуги» вбачається доцільним вказати на ознаки послуг. Так, 

В. Б. Авер'янов уважає, що говорити про надання державних управлінських 

послуг з боку уповноважених органів, посадових осіб можна за наявності 

таких обов'язкових ознак: 

а) ці послуги надаються конкретним приватним особам за їх ініціативою; 

б) шляхом надання цих послуг задовольняються правомірні вимоги, 

потреби й інтереси приватних осіб; 



10 

 

в) надання цих послуг спрямоване на створення належних умов для 

повноцінної реалізації приватними особами прав, що їм належать, і 

виконання покладених на них обов'язків; 

г) приватні особи вправі на свій розсуд (окрім неправомірних дій) 

користуватися результатами наданих їм послуг. Результатом послуг є 

отримання особою індивідуального адміністративного акта, що надає їй 

права та покладає на неї обов'язки або підтверджує раніше встановлений 

правовий статус[12]. 

З урахуванням наведеного пропоную визначити державні управлінські 

послуги як діяльність органів виконавчої влади або органів місцевого 

самоврядування (їх посадових осіб), пов'язану зі створенням організаційних 

умов або забезпеченням реалізації суб'єктивний прав, законних інтересів і 

виконаннях обов'язків фізичними або юридичними особами, яка 

здійснюється за зверненнями цих осіб і офіційним результатом якої є 

адміністративний (індивідуальний) акт. 

Тобто, адміністративна послуга - результат здійснення владних 

повноважень адміністративним органом, що відповідно до закону забезпечує 

юридичне оформлення умов реалізації фізичними та юридичними особами 

прав, свобод і законних інтересів за їх заявою видача дозволів,ліцензій, 

сертифікатів, посвідчень, проведення реєстрації тощо[5] 

Освітлюючи питання поняття та ознак адміністративних 

(управлінських) послу, В. Долєчек зазначає наступне.Одним з важливих 

моментів при визначенні поняття послуг є питання оплатності або 

безкоштовності управлінських послуг. Саме тут доцільно розрізняти два 

види послуг: 

- послуги державного управління щодо всього у загальному сенсі; 

- послуги державного управління окремим громадянам фізичним 

абоюридичним особам) за їх заявою. 

-  між обома видами послуг, а саме: щодо спільноти і щодо окремих осіб 

існують дві принципові розбіжності. 
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Загальні послуги надаються установами поточно, без заяви та 

«безкоштовно», бо установи виконують такі послуги на основі передбаченої 

законом компетенції та їх обов'язку здійснювати поточну діяльність і 

витрати, спричинені такими послугами, фінансуються із загального 

державного бюджету, тобто за рахунок загальних надходжень від податків. 

Послуги окремим громадянам (фізичним або юридичним особам) 

являють собою особливі послуги, які слугують задоволенню індивідуальних 

особистих інтересів і таким чином виконуються або можуть виконуватись 

установами (посадовими особами) тільки за заявою громадянина (фізичної 

або юридичної особи), бо держава без відповідної заяви не може знати, який 

громадянин має відповідні особисті інтереси. Те ж саме стосується послуг на 

комунальному рівні. У зв'язку з цим послуги, які державне (або комунальне) 

управління надає окремим особам, можуть ними оплачуватись[17]. 

Однак із загального бюджету, тобто з коштів від податкових 

надходжень, вони не можуть оплачуватися державним коштом, бо йдеться 

про задоволення індивідуальних особистої волі громадян. 

Аналізуючи вищенаведене, насамперед слід зауважити, що поняття 

правлінських послуг досить неточне та розмите. Про які управлінські 

послуги йдеться? Спочатку треба принципово визначитись, що держава 

надає громадянам (фізичним або юридичним особам) не тільки послуги, під 

час чого вона перевіряє дотримання норм у разі спорудження нової будівлі, а 

й гроші, наприклад, у вигляді фінансової допомоги соціально незахищеним 

особам (сім'ям) або речові предмети (постачання води з комунального 

водоводу або газу, електричної енергії тощо). Існують також комбінації таких 

послуг, наприклад, видача закордонного паспорта є поєднанням речової 

послуги (паспортна книжка) та послуги управлінської (видача та 

виготовлення паспорта)[24]. 

Однак, незважаючи на дискусії щодо поняття, все ж важливішим є 

розуміння його змісту, і хоча саме поняття, принаймні «управлінські 

послуги», вже використовується в політико-правовому обігу України, 
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наприклад, в актах глави держави, присвячених адміністративній реформі, 

проте його визначення ніде не дається. За основу необхідно взяти поняття 

«державні послуги», що визначається в Законі України «Про оподаткування 

прибутку підприємств» як «будь-які платні послуги, обов'язковість 

отримання яких встановлюється законодавством та які надаються фізичним 

чи юридичним особам органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування та створеними ними установами і організаціями, що 

утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів». До терміну 

«державні послуги» не включаються податки, збори (обов'язкові платежі), 

визначені Законом України «Про систему оподаткування». 

При цьому необхідно зробити декілька застережень.  

По-перше, Закон стосується фінансових правовідносин, тому в ньому 

зроблено акцент на платності. Безумовно, державні послуги загалом та 

управлінські зокрема можуть бути і безоплатними.  

По-друге, поняття «державні послуги» ширше, ніж «управлінські 

послуги», оскільки, крім останніх, воно включає послуги, які надаються 

державними установами й організаціями (освітні, медичні послуги тощо). 

Існує точка зору, що вся діяльність органів влади, в тому числі у 

втручальних провадженнях, є послугами, оскільки здійснюються на благо 

суспільства. В такому разі стверджується, що «управлінські послуги» — це 

не правова категорія, а політична чи ідеологічна, і жодного юридичного 

змісту вона не має. На мою думку, такий висновок ґрунтується на 

ототожненні понять «служіння» та «послуги», і в такому разі дійсно можна 

вважати, що навіть накладення адміністративного стягнення часто 

здійснюється для захисту прав та інтересів тієї особи, яка притягається до 

відповідальності[33]. 

Однак, крім ідеологічного значення, важливість якого вже зазначалася, 

необхідно враховувати і потреби практики, що зумовлюють необхідність 

правового опрацювання проблематики управлінських послуг.  
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По-перше, термін "Послуги» в публічному праві вже зустрічається. 

Крім Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», доцільно 

пам'ятати про затверджувані Кабінетом Міністрів переліки платних послуг, 

що надаються окремими органами виконавчої влади, хоча останні переважно 

є звичайною господарською діяльністю і, очевидно, виникли внаслідок 

теоретичної неопрацьованості проблематики публічних послуг.  

По-друге, саме чітке виокремлення правової категорії управлінських 

послуг дозволяє вирішувати питання запровадження елементів 

госпрозрахунку в діяльності органів виконавчої влади, які ці послуги 

надають. 

 По-третє, розуміння юридичного змісту такого явища, як управлінські 

послуги, дозволяє уніфіковано регулювати відповідні відносини та 

впроваджувати нові організаційні форми надання управлінських послуг 

створювати так звані «універсами послуг». 

Звідси можна виділити наступні ознаки управлінських послуг: 

1) управлінські послуги надаються за ініціативою (заявою) фізичних та 

юридичних осіб; 

2) необхідність і відповідно можливість отримання конкретної 

управлінської послуги безпосередньо передбачена законом; 

3) закон наділяє повноваженнями по наданню кожної управлінської 

послуги відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого 

самоврядування; 

4) для отримання управлінських послуг фізичним та юридичним особам 

необхідно виконати певні вимоги, визначені законом; 

5) управлінська послуга має кінцеву форму індивідуального 

адміністративного акта, в якому зазначений його адресат («споживач такої 

послуги») [8]. 

Отже, першою ознакою управлінських послуг є формальна ініціатива 

фізичної або юридичної особи незалежно від самої форми заяви особи (усна 

або письмова) та порядку її отримання органом влади. При цьому не має 
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значення чи всі особи зобов'язані звертатися за даною послугою, як 

наприклад за отриманням загальногромадянського паспорта, чи лише окремі 

категорії суб'єктів права, як у випадку з отриманням якоїсь ліцензії. 

По-друге, надання управлінської послуги можливе лише у випадку, 

коли є спеціальне правове регулювання порядку її надання. Вимога особи до 

органу влади вчинити якісь дії на її користь може розглядатися як 

адміністративна послуга лише тоді, коли вона ґрунтується на нормах 

законодавства. Не можна вимагати від органу влади надати управлінську 

послугу, якщо вона не передбачена законом. У цьому випадку можна лише 

просити щось зробити, але таке звернення має іншу правову природу[19]. 

За загальним правилом, за конкретною управлінською послугою можна 

звернутися лише до певного органу виконавчої влади чи місцевого 

самоврядування, визначеного законом, на відміну від інших видів звернень, 

які можуть бути адресовані ширшому колу суб'єктів, у тому числі 

політичним органам (Президенту, Верховній Раді чи Кабінету Міністрів), які 

в разі підтримання політичної доцільності конкретного звернення можуть 

переадресувати його компетентному органу влади. 

Отримати управлінську послугу можна лише за умови дотримання 

встановлених законом вимог. І немає різниці з точки зору процедури, чи 

особа не виконає певні вимоги, необхідні для отримання 

загальногромадянського паспорта, чи для реєстрації її як суб'єкта 

підприємницької діяльності, — результат буде однаковий: відмова органу 

надати послугу. 

Якщо ж процес надання управлінських послуг населенню органами 

виконавчої влади України розглядати комплексно, то варто зазначити, що 

вони можуть надаватись не лише за ініціативою громадян, а й органів 

публічної влади. При цьому в умовах ринкових перетворень і впровадження 

демократичних засад державного управління невирішеними на сьогодні 

запишаються такі складові загальної проблеми, як забезпечення належного 

рівня правового регулювання адміністративно-процедурних відносин, що 
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виникають за ініціативою державних органів, удосконалення порядку 

адміністративного й судового оскарження процесів надання управлінських 

послуг населенню органами виконавчої влади, що визначається як 

ефективний механізм захисту прав і свобод громадян, інтересів юридичних 

осіб, громадських формувань[30]. 

Специфікою управлінських послуг населенню органами виконавчої 

влади України є те, що їх не може надати інший суб'єкт, крім відповідного 

органу влади чи самоврядування, тобто у громадян та юридичних осіб немає 

права вибору, вони можуть звернутися тільки до чітко визначеного суб'єкта. 

Саме тому надзвичайно важливим є закріплення процедур звернення за тією 

чи іншою послугою, термінів її надання, розміру та порядку оплати, 

вирішення конфліктних ситуацій тощо. 

Пояснити таку ситуацію можна тим, що місцеві органи виконавчої 

влади є найбільш наближеними до населення, а їх діяльність безпосередньо 

стосується різноманітних проблем жителів певної адміністративно-

територіальної одиниці і, як правило, видається останнім більш зрозумілою, 

ніж діяльність представників вищих органів виконавчої влади. При цьому 

інтервал між прийнятими рішеннями і їх виконанням на місцевому рівні 

значно коротший, ніж на загальнодержавному, і, як наслідок, результати 

частіше усього бувають більш суттєві для місцевих жителів. 

Одночасно слід чітко відмежувати управлінські послуги населенню 

органами виконавчої влади України від цивільно-правових угод, які також 

можуть укладати суб'єкти публічної влади. Офіційний проект 

Адміністративно-процедурного кодексу України на сьогодні акцентував 

увагу на тому, що послуга - це результат діяльності адміністративного 

органу, що здійснюється за заявою фізичної або юридичної особи щодо 

юридичного оформлення умов реалізації її прав, свобод та законних 

інтересів. 
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1.2. Класифікація та принципи адміністративних послуг 

Закон України «Про адміністративні послуги» не систематизує 

адміністративні послуги та не вирішує питання поділу останніх на види.  

Водночас упорядкування адміністративних послуг в єдину систему є 

невід’ємною умовою, що впливає на покращення їх якості. У зв’язку з цим та 

для поліпшення стану (системи) надання адміністративних послуг особливої 

уваги набуває проблема їх класифікації. Упорядкування системи 

адміністративних послуг – важливий крок наближення влади до пересічного 

громадянина, задоволення його потреб, захисту прав та свобод.   

  Адміністративні послуги можна класифікувати за такими критеріями: 

1) за критерієм платності – платні та безоплатні; 

2) за джерелом фінансування – послуги, що фінансуються за 

рахунок коштів державного бюджету, та послуги, що фінансуються 

за рахунок коштів місцевого бюджету; 

3) за порядком надання – послуги, що надаються суб’єктами 

надання адміністративних послуг безпосередньо; послуги, що надаються 

через центри надання адміністративних послуг; послуги, що 

надаються через Єдиний державний портал адміністративних послуг; 

4) залежно від суб’єктів надання – державні та муніципальні[10]. 

Державні послуги – це послуги, що надаються органами державної влади 

(насамперед виконавчої) та державними підприємствами, установами, 

організаціями. Муніципальні послуги – послуги, що надаються органами 

місцевого самоврядування та комунальними підприємствами, установами, 

організаціями 

5) за змістом адміністративної діяльності – видання дозволів; 

реєстрація з веденням реєстрів; легалізація актів; соціальні 

послуги; послуги, які визначаються іншими видами адміністративної 

діяльності; 

6) за суб’єктом отримання – послуги, спрямовані на задоволення 

інтересів фізичних осіб; послуги, спрямовані на задоволення інтересів 
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юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців; послуги, спрямовані на 

задоволення як фізичних, так і юридичних осіб; 

7) за критерієм потреби – основні та додаткові; 

8) за критерієм обов’язковості – обов’язкові та добровільні; 

9) за галузями законодавства (за характером питань, за розв’язанням 

яких звертаються особи до адміністративних органів) – 

послуги у сфері землекористування; послуги в галузі природокористування; 

послуги в галузі підприємницької діяльності; послуги 

в галузі соціальних відносин та ін.; 

10) за кількістю суб’єктів, задіяних у процедурі надання 

послуги, – елементарні та композитні; 

11) за наявності проміжного результату – прості та складні; 

12) залежно від форми реалізації – послуги, пов’язані з реальним 

здійсненням конституційних прав і свобод громадян; власне адміністративні 

послуги, пов’язані з юридичним оформленням умов, необхідних для 

реалізації прав і свобод [15]. 

Таким чином, у визначенні поняття «адміністративні послуги» 

визначальною є ознака «адміністративні», що характеризує суб’єктів, які 

надають адміністративні послуги, і це вказує на публічний характер таких 

послуг. У зв’язку з цим і з метою формування єдиних концептуальних засад у 

сфері надання публічних послуг, на наш погляд, найбільш доцільно 

класифікувати адміністративні послуги на державні та муніципальні 

Державні послуги - це послуги, що надаються органами державної 

влади (насамперед, виконавчої) та державними підприємствами, установами 

й організаціями. До числа державних послуг відносяться також послуги, які 

надаються недержавними організаціями в порядку виконання делегованих 

повноважень тощо. У цьому випадку на перше місце для визначення природи 

послуги ставиться не безпосередній суб’єкт її надання, а суб’єкт, який несе за 

це відповідальність та джерело фінансування надання даного виду послуг, 

тобто вид бюджету[27]. 
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Муніципальні (комунальні) послуги - це послуги, що надаються 

органами місцевого самоврядування, комунальними підприємствами, 

установами й організаціями. Державні та муніципальні послуги, разом узяті, 

складають сферу публічних послуг[20]. 

Адміністративні послуги - це публічні послуги, які надаються органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (адміністративними 

органами) і надання яких пов’язане з реалізацією владних повноважень.  

Виокремлення відносин щодо надання адміністративних послуг: 

1) дозволяє змінювати характер відносин між адміністративними 

органами і приватними особами; 

2) уможливлює відмежування публічно-службової діяльності 

адміністративних органів від їхньої господарської діяльності; 

3) може використовуватися для розмежування діяльності органів влади 

з вироблення політики (розробки політичних програм, нормативних актів) і 

поточного адміністрування (залагодження конкретних життєвих 

ситуацій)[47]. 

Кожна адміністративна послуга повинна мати такі ознаки: 

1) надання за заявою особи; 

2) надання заради забезпечення умов для реалізації суб’єктивних прав 

конкретної особи; 

3) надання адміністративними органами (насамперед органами 

виконавчої влади та місцевого самоврядування) й обов’язково шляхом 

реалізації владних повноважень. Адже адміністративний орган володіє 

"монополією" на надання конкретної адміністративної послуги;  

4) право на отримання особою конкретної адміністративної послуги та 

відповідні повноваження адміністративного органу мають бути 

безпосередньо передбачені законом; 

5) результатом адміністративної послуги в процедурному значенні є 

адміністративний акт (рішення або дія адміністративного органу, якими 

задовольняється клопотання особи).  
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Важливою умовою ефективного функціонування системи 

адміністративних послуг є принципи надання таких послуг.  

Під принципами надання адміністративних послуг слід розуміти 

основоположні засади, на яких ґрунтується процес діяльності органів 

державної та місцевої влади щодо надання адміністративних послуг 

фізичним та юридичним особам[35]. 

У ст. 4 Закону України «Про адміністративні послуги» закріплено 

десять найбільш важливих взаємопов’язаних принципів, на яких має 

ґрунтуватись функціонування всієї системи адміністративних послуг і яким 

мають відповідати організація та порядок надання таких послуг, а саме: 

1) верховенства права, зокрема законності та юридичної визначеності; 

2) стабільності; 

3) рівності перед законом; 

4) відкритості та прозорості; 

5) оперативності та своєчасності; 

6) доступності інформації про надання адміністративних послуг; 

7) захищеності персональних даних; 

8) раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що 

вимагаються для отримання адміністративних послуг; 

9) неупередженості та справедливості; 

10) доступності та зручності для суб’єктів звернень.  

Ці принципи базуються на відповідних нормах Конституції України та 

ч. 3 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України [11]. 

Схарактеризуємо основні положення наведених вище спеціальних принципів 

надання адміністративних послуг:  

– принцип верховенства права в Конституції закріплений як основний 

принцип діяльності держави і його основна сутність полягає в утвердженні 

правопорядку, який ставить владу під контроль суспільства. І власне сама 

ідея сервісної держави, основною функцією якої є забезпечення 
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використання кожною людиною її основних прав та надання їй 

адміністративних послуг випливає з принципу верховенства права. 

 – принцип законності, виходячи зі змісту Конституції України, 

випливає із принципу верховенства права, є його логічним продовженням і в 

умовах утвердження конституційної демократії набуває все більш реального 

значення. Практична реалізація цього принципу у сфері надання 

адміністративних послуг означає, що правозастосовна діяльність 

адміністративних органів та її результати повинні суворо відповідати 

вимогам усіх правових норм, за допомогою яких здійснюється їх правове 

регулювання .  

– принцип юридичної визначеності також є одним із суттєвих 

елементів принципу верховенства права. Цей принцип має різні прояви. Він 

частково співпадає з принципом законності, і сутність його полягає в чіткому 

визначенні процедури і порядку її дотримання, а також законодавчого 

встановлення повноважень органів влади у відносинах із суб’єктами 

звернення.  

– принцип стабільності передбачає стійкість законодавства і 

врегульованих ним правовідносин, а також створює умови для усталеності 

правозастосування, основу для стійкості всієї системи права[1]. 

 – принцип рівності передбачає заборону дискримінації, відсутність 

необґрунтованих, безпідставних переваг чи привілеїв для окремих суб’єктів 

звернення. Це означає, що в процесі надання адміністративних послуг мають 

дотримуватись умови щодо рівності стосовно переліку документів, оплати, 

строків надання послуг і т. ін. Окрім того цей принцип передбачає рівність 

суб’єктів звернення і суб’єктів надання адміністративних послуг перед 

законом. 

– принцип відкритості й прозорості означає можливість для суб’єктів 

звернення отримувати всі необхідні їм достовірні відомості про 

функціонування системи надання адміністративних послуг 
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– принцип оперативності й своєчасності є правовою вимогою, 

відповідно до якої забезпечується своєчасність надання адміністративних 

послуг у часових межах за допомогою найбільш повного і раціонального 

використання всіх правових засобів, спрямованих на швидке та якісне 

отримання суб’єктом звернення відповідної послуги 

– принцип доступності інформації полягає в цілеспрямованому 

поширенні суб’єктами надання адміністративних послуг інформації стосовно 

переліку адміністративних послуг і порядку функціонування суб’єктів 

надання таких послуг 

– принцип захищеності персональних даних означає, що суб’єкти 

надання адміністративних послуг мають дотримуватись усіх вимог Закону 

«Про захист персональних даних»[15]. 

– принцип раціональної мінімізації кількості документів та 

процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг, 

передбачає чітко визначений перелік документів, необхідних для отримання 

адміністративної послуги, та зменшення кількості таких документів[19]. 

 – принцип доступності та зручності адміністративних послуг 

передбачає наявність умов, які забезпечують можливість доступу до 

адміністративних послуг якомога більшій кількості суб’єктів звернень, а 

також максимально доступний та комфортний спосіб одержання 

адміністративної послуги .  

Зауважу , що у ст. 4 Закону України «Про адміністративні послуги» не 

наведено такий принцип, як якість надання адміністративних послуг. 

Уважаємо, що цей принцип випливає з принципів відкритості та прозорості, 

оперативності та своєчасності, доступності інформації про надання 

адміністративних послуг, доступності та зручності для суб’єктів звернень 

тощо.  

Принципи надання адміністративних послуг є системою, тобто 

взаємопов’язаними та взаємозалежними. Тому порушення одного з них може 

призвести до порушення інших.  
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1.3. Законодавство України щодо адміністративних послуг 

Основними позитивами Закону «Про адміністративні послуги» поряд з 

офіційним визнанням ідеології служіння держави громадянам є: визначення 

завдань органам місцевого самоврядування та районним державним 

адміністраціям з утворення центрів надання адміністративних послуг; 

законодавча заборона вимагання документів та інформації, якою вже 

володіють суб’єкти надання адміністративних послуг, або яку вони можуть 

отримати самостійно; спрямування до впорядкування та оптимізації 

внутрішніх процедур надання адміністративної послуги (через 

запровадження технологічних карток послуг); надання зручної інформації 

для споживачів послуг (через встановлений обов’язок широкого 

інформування та запровадження інформаційних карток адміністративних 

послуг); введення поняття «адміністративний збір» як єдиної плати за 

адміністративну послугу (на заміну «державного мита», реєстраційних 

зборів, ліцензійних зборів тощо); створення легітимних умов для надання 

супутніх послуг у приміщеннях центрів надання адміністративних послуг та 

суб’єктів надання адміністративних послуг тощо.  

Серед питань, які досі залишаються дискусійними і продовжують 

перебувати в зоні ризику:  

- чи правильною є законодавча вимога до створення ЦНАП, якщо 

держава не забезпечує цей процес фінансово та у достатньому обсязі – 

методологічно. Чи, можливо, треба було закладати добровільний механізм 

утворення ЦНАП;  

- чи правильною є заборона надання адміністративних послуг через 

підприємства та установи. Адже це значно зменшує гнучкість у цій сфері. І 

це при тому, що «підприємства-паразити», проти яких була спрямована ця 

норма, досі успішно функціонують (як-от ДП «Документ» у сфері ДМС) 

 - чи правильною є вимога роботи ЦНАП лише через адміністратора. 

Адже у короткостроковій і середньостроковій перспективі це ускладнило 

надання через ЦНАП найширшого спектру послуг, а також «швидких 
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послуг» (тих, які надаються невідкладно або протягом 1-2 днів). Можливо, 

тут також треба було дати більше гнучкості.[22]. 

Загалом дія Закону поширюється на суспільні відносини, пов’язані з 

наданням адміністративних послуг, за винятком відносин щодо:  

1) здійснення державного нагляду (контролю);  

2) метрологічного контролю і нагляду;  

3) акредитації органів з оцінки відповідності;  

4) дізнання, досудового слідства;  

5) оперативно-розшукової діяльності;  

6) судочинства, виконавчого провадження;  

7) нотаріальних дій;  

8) виконання покарань;  

9) доступу до публічної інформації;  

10) застосування законодавства про захист економічної конкуренції;  

11) провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею;  

12) набуття прав на конкурсних засадах; 13) набуття прав стосовно 

об’єктів, обмежених у цивільному обігу[38]. 

У цьому переліку винятків є: - відносини, які по суті є 

адміністративними послугами (наприклад, набуття прав стосовно об’єктів, 

обмежених у цивільному обігу. Це, зокрема, може бути отримання дозволу 

на набуття права власності на вогнепальну гладкоствольну мисливську 

зброю), але з певних причин (не завжди обґрунтовано) виключені з-під дії 

Закону «Про адміністративні послуги»; - відносини, схожі на адміністративні 

послуги (наприклад, щодо доступу до публічної інформації) [39]. 

Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, які 

працюють у державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних 

архівах (державні нотаріуси) або займаються приватною нотаріальною 

діяльністю (приватні нотаріуси). У населених пунктах, де немає нотаріусів, 

окремі нотаріальні дії вчиняються посадовими особами органів місцевого 
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самоврядування. Хоча, можливо, для цієї сфери законодавцеві і треба було б 

передбачити виняток з винятку.  

Зрештою такі нотаріальні дії (а це посвідчення заповітів, довіреностей 

тощо), можуть за власною ініціативою надаватися такими посадовими 

особами органів місцевого самоврядування з урахуванням підвищених вимог 

Закону «Про адміністративні послуги». З огляду на пункт 9 частини 2 ст. 2 

Закону «Про адміністративні послуги», надання інформації на 

інформаційний запит не може розглядатися як вид адміністративної послуги 

та здійснюється на підставі та у порядку, передбаченому Законом України 

«Про доступ до публічної інформації» [47]. 

Важливо взяти до уваги, що у цих відносинах є спільні ознаки з 

адміністративними послугами (суб’єкт звернення, заява, суб’єкт розгляду 

тощо), але рішення (відповідь) про надання публічної інформації не 

спрямоване на створення прав та/або обов’язків особи. Проте, якщо особа 

звертається до органу публічної адміністрації по інформацію про 

адміністративну послугу, то така інформація має надаватись їй на підставі 

Закону України «Про адміністративні послуги». Інформаційне забезпечення 

надання адміністративних послуг регулюється ст. 6 Закону «Про 

адміністративні послуги». Така інформація має надаватися безкоштовно[38]. 

  Також на практиці можуть виникнути проблеми з розмежуванням 

відносин щодо доступу до публічної інформації та інформації, яка потрібна 

особі при вирішенні конкретних справ (насамперед, йдеться про різні 

«довідки»). Критерієм є власне наявність згадки про адресата довідки (його 

особу, майно, факти тощо) в інформації, яка надається за запитом. Адже на 

«надання довідок» та інші дії, «у результаті яких суб’єкту звернення, а також 

об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається 

або підтверджується певний юридичний статус та/або факт» Закон «Про 

адміністративні послуги» поширюється (частина 3 ст. 3 Закону).  

Набуття прав на конкурсних засадах охоплює широкий спектр 

правових відносин у різних сферах суспільного життя. Конкурс як умова 
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набуття окремих прав найчастіше встановлюється з метою раціонального 

забезпечення розподілу ресурсів, які є державною або комунальною 

(муніципальною) власністю, становлять особливий публічний інтерес, або у 

випадках, якщо певний вид ресурсів є обмеженим. Традиційно конкурс 

характеризується ускладненою процедурою, яка дозволяє виявити умови 

(визначити претендентів), що забезпечать ефективне та раціональне 

використання зазначених ресурсів. Насамперед це стосується закупівель 

товарів, робіт і послуг за державні кошти.  

Якщо первинна ініціатива щодо конкурсу виходить від органу 

виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, то ці дії не 

підпадають під поняття та ознаки адміністративної послуги, адже справа 

ініційована органом влади, а не заявою суб’єкта звернення. Хоча і це 

неоднозначно, адже заява про допуск до участі в конкурсі завжди присутня. 

Ще складніша ситуація, коли справа ініційована зверненням особи. Тобто 

особа подає заяву, але орган виконавчої влади чи орган місцевого 

самоврядування зобов’язаний оголосити конкурс (наприклад, щодо 

отримання дозволу на місцеві перевезення тощо)[21].  

Зрештою, саме первинний суб’єкт звернення може виявитися 

переможцем конкурсу і фактично в результаті отримати адміністративну 

послугу. Можна зробити висновок, що теоретично конкурсний етап (етапи) 

не перешкоджає розглядати певну діяльність (і її результат) як 

адміністративну послугу. Але законодавець в силу складності відповідних 

процедур, вирішив не поширювати на такі відносини Закон «Про 

адміністративні послуги». Проте це не перешкоджає суб’єктам надання 

відповідних адміністративних послуг в ініціативному порядку застосовувати 

за аналогією кращі підходи цього Закону[48].  

Крім того, Мінекономрозвитку планує ініціювати виключення із 

Закону цього винятку. Набуття прав стосовно об’єктів, обмежених у 

цивільному обігу. Відповідно до Додатку № 2 Постанови Верховної Ради 

України «Про право власності на окремі види майна» від 17 червня 1992 р. до 
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об’єктів, які обмежені у цивільному обігу, належать: вогнепальна 

гладкоствольна мисливська зброя, вогнепальна мисливська нарізна зброя; 

об’єкти, що перебувають на державному обліку як пам’ятки історії та 

культури; радіоактивні речовини. Зазначеною Постановою Верховної Ради 

закріплено дозвільний порядок набуття права власності громадянами на 

перелічені види об’єктів. Наприклад, дозволи на набуття права власності на 

вогнепальну гладкоствольну мисливську зброю, вогнепальну мисливську 

нарізну зброю надаються органами внутрішніх справ. На об’єкти, що 

перебувають на державному обліку як пам’ятки історії та культури, 

відповідні дозволи надаються спеціально уповноваженими державними 

органами охорони пам’яток історії та культури. Надання відповідних 

дозволів за своєю правовою природою є адміністративною послугою, хоча 

для цих відносин і є характерними специфічність об’єктів, стосовно яких 

виникають зазначені правові відносини[34]. 

Зрештою і в цьому разі органи, що надають відповідні дозволи на 

набуття прав на об’єкти, обмежені у цивільному обігу, можуть 

організовувати відносини з суб’єктами звернень за кращими підходами 

Закону «Про адміністративні послуги». Але не менш важливе значення для 

розуміння предмету регулювання Закону України «Про адміністративні 

послуги» має стаття 3 цього Закону, особливо її частина 3, згідно з якою 

«вимоги цього Закону поширюються на надання суб’єктом надання 

адміністративних послуг витягів та виписок з реєстрів, свідоцтв, довідок, 

копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті 

яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, 

володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний 

юридичний статус та/або факт». Метою цієї норми є те, щоб найширше коло 

відносин публічної адміністрації з приватними особами, в т.ч. відносин 

схожих на надання адміністративних послуг, регулювалися у спосіб, що 

створює зручні та доступні умови для суб’єктів звернення. Суб’єкти надання 

адміністративних послуг не повинні шукати формальні зачіпки для того, щоб 
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під приводом невідповідності певної дії (відносин) ознакам (поняттю) 

адміністративної послуги уникати дії Закону «Про адміністративні 

послуги»[13]. 

 У переліку дій, на які поширюються вимоги Закону є такі, що можуть 

бути адміністративною послугою, зокрема, надання свідоцтва (наприклад, 

Свідоцтво про реєстрацію шлюбу). Очевидно, що тут має місце повноцінна 

адміністративна послуга, адже йдеться про результат / правовий акт, що 

породжує права та обов’язки осіб, тобто надається певний юридичний статус 

та/або факт. У переліку дій, на які поширюються вимоги Закону є такі 

відносини, щодо яких можлива дискусія у питанні кваліфікації як 

«адміністративної послуги». Наприклад, з одного боку, надання витягу чи 

виписки з реєстру, зокрема, видачу витягу або витягу з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців можна розглядати як 

адміністративну послугу. Адже у результаті реєстрації суб’єкт 

господарювання не має іншої можливості підтвердити свій статус, інакше як 

отримавши згадані документи. З іншого боку, видача цих документів (витягів 

і може розглядатися як «довідка», зокрема, якщо їх видача не є результатом 

реєстрації суб’єкта господарювання, а отримується вже після факту 

реєстрації, до того ж повторно й іншими особами[3]. 

Більше того, для отримання такого витягу чи виписки потрібна окрема 

заява та окрема оплата. Третя група відносин - дій, на які поширюються 

вимоги Закону «Про адміністративні послуги», не підпадає під законодавче 

поняття адміністративних послуг, адже вони не спрямовані на набуття, зміну 

чи припинення прав та/або обов’язків особи. Зокрема, якщо йдеться про 

надання довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом 

дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в 

його власності, володінні чи користуванні, підтверджується певний 

юридичний статус та/або факт. Довідкою є документ, що підтверджує певний 

юридичний статус та/або факт (наприклад, довідка про склад сім’ї, довідка 

про трудовий стаж тощо). Але довідки не породжують прав та / або 
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обов’язків особи. Дублікат документа потрібен у випадку втрати первинного 

документа, але сам «дублікат» не породжує нових прав та обов’язків особи. 

 Хіба що може йтися про перерву у користуванні певними правами на 

період втрати та відсутності документа. Копія документа, як правило, взагалі 

потрібна тільки для того, щоб від одного суб’єкта надання адміністративних 

послуг передати її іншому суб’єкту. Отже, всі ці дії, згадані у частині 3 ст. 3 

Закону, виокремленні через їх невідповідність законодавчому поняттю 

адміністративної послуги, визначеному у пункті 1 ст. 1 Закону[38].  

Виходячи з мети норми частини 3 ст. 3, усі згадані у ній дії / відносини 

повинні бути включені до переліків (реєстрів) адміністративних послуг. При 

цьому видачу дублікатів та копій документів (як «похідні» послуги) можна 

не виокремлювати, а за потреби – доцільно поєднувати з базовою послугою. 

Довідки доцільно вносити до таких переліків / реєстрів, тільки якщо вони 

мають усталену (стандартизовану) форму, передбачену законодавством. Інші 

важливі норми Закону у цьому посібнику будуть аналізуватися у контексті 

конкретних інститутів та механізмів, як-от: вимоги до інформації щодо 

адміністративних послуг; інформаційні та технологічні картки 

адміністративних послуг, центри надання адміністративних послуг, супутні 

послуги, Реєстр адміністративних послуг та Єдиний державний портал 

адміністративних послуг тощо. Серед підзаконних актів, прийнятих на 

виконання Закону «Про адміністративні послуги» необхідно назвати 

постанови Кабінету Міністрів України: «Про затвердження Примірного 

положення про центр надання адміністративних послуг» від 20 лютого 2013 

року №118; «Про затвердження Примірного регламенту центру надання 

адміністративних послуг» від 1 серпня 2013 року №588; «Про затвердження 

вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги» від 30 

січня 2013 року № 44; «Про затвердження Типового порядку проведення 

конкурсу для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням 

адміністративних послуг» від 29 травня 2013 року №379; «Про затвердження 

Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг» від 30 січня 2013 року № 
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57; «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу 

адміністративних послуг» від 3 січня 2013 року №13; а також Розпорядження 

Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання адміністративних послуг 

органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» від 

16 травня 2014 р. №523-р[37]. 

Також кілька поправок спрямовані на більшу гнучкість для розвиту 

електронних ресурсів. Зокрема, передбачається, що у випадку надання 

адміністративних послуг в електронній формі послуг заява може бути подана 

через Єдиний державний портал адміністративних послуг та/або інтегровані 

з ним інші інформаційні системи. Зважаючи на практику, пропонується дві 

принципові поправки до статті 12 про ЦНАП.  

По-перше, пропонується визначити, що «Рішення про утворення 

центру, про затвердження положення про центр надання адміністративних 

послуг, а також переліку адміністративних послуг, які надаються через центр 

надання адміністративних послуг  не є регуляторними актами у сфері 

господарської діяльності та не підлягають державній реєстрації».  

По-друге, пропонується уточнити норми щодо режиму роботи ЦНАП. 

Зокрема, пропонується відповідну частину статті 12 викласти у такій 

редакції: «Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх 

адміністративних послуг, які надаються через центр надання 

адміністративних послуг, і становить: 1) у центрах надання адміністративних 

послуг, утворених при міських радах міст, що є адміністративними центрами 

областей, Автономної Республіки Крим, а також при Київській, 

Севастопольській міських та районних у містах Києві та Севастополі 

державних адміністраціях – не менше шести днів на тиждень та семи годин 

на день; 2) в інших центрах надання адміністративних послуг – не менше 

п’яти днів на тиждень та семи годин на день; 3) у територіальних підрозділах 

центру надання адміністративних послуг та у віддалених робочих місцях 

адміністраторів центру час прийому суб’єктів звернень визначається 

органом, що утворив центр надання адміністративних послуг [49]. 
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РОЗДІЛ 2.СУЧАСНИЙ СТАН МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ  ПОСЛУГ 

2.1. Проблеми отримання адміністративних послуг в Україні 
Сьогодення характеризується наближенням системи державного 

управління до стандартів Європейського Союзу, тому є необхідність 

реформування системи державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування відповідно до європейських стандартів, де механізм надання 

публічних послуг становить основу функціонування влади в демократичному 

суспільстві.  

У контексті оцінювання якості надання послуг в Україні А. Чемерис 

вважає, що оцінка результатів надання послуг передбачає порівняння цілей і 

досягнень та є засобом спонукання постачальників послуг до дії. Необхідним 

може бути також і врахування такого аспекту управління виконанням роботи, 

як зовнішній перегляд або інспекція, метою яких є перевірення та 

підтвердження інформації про результати роботи.  

І. Грицяк у дисертаційному дослідженні обґрунтовує потребу 

запровадження європейського виміру в реформування публічної служби як 

ключового елемента системи державного управління шляхом застосування 

європеїзаційнихвзаємодоповнюваних дій за такою логічною схемою: 

європеїзація – гармонізація – наближення – адаптація[18]. 

У подальших  наукових працях учений наголошує на необхідності 

дослідження європейського досвіду функціонування механізмів державного 

управління у різних сферах суспільного життя. Автор підкреслює виважене 

застосування європейських підходів до реформування різних сфер 

суспільного життя в Україні. Саме тут доречно вказати, що на запитання 

Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу «Чи 

розглядаєте Ви можливість застосування в діяльності державних органів 

моделі CAF (CommonAssessment Framework) для підвищення ефективності їх 

діяльності та покращення якості надання адміністративних послуг?» 58,4% 

респондентів відповіли «так, це можливо», 38,2% – «це можливо за умови її 
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адаптації», і тільки 3,4% – «це потребує додаткового вивчення», 0% – «не 

підтримую таку ініціативу» [260]. Модель CAF, яку в [275] визначено як «… 

каталізатор повного удосконалення внутрішніх процесів в організаціях…» 

використовують у Європі з 2000 року для аналізу, оцінення і покращання 

процесів функціонування у понад 2 000 державних установ і організацій 

шляхом запровадження в культуру адміністративних органів передового 

досвіду і принципів TQM (TotalQualityManagement), що зорієнтовано на 

підвищення їх ефективності і результативності завдяки відповідному впливу 

на персонал установи [6].  

У застосуванні на практиці найкращих європейських підходів 

важливою є думка Д. Дзвінчука, який розглядає надання адміністративних 

послуг в контексті добровільного об’єднання територіальних громад. 

Відомий науковець і практик зазначає, що основний принцип ефективності 

реформ полягає в наближенні публічних послуг до людей, що забезпечить їх 

економічну спроможність та забезпечить ефективне надання освітніх, 

медичних, соціальних, адміністративних послуг жителям новоутворених 

населених пунктів.  

Н. Гончарук та Л. Прокопенко наполягають на необхідності 

підвищення ефективності державного управління загалом і, зокрема, щодо 

переорієнтації діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування на надання якісних публічних послуг (адміністративних) Т. 

Паутова, проаналізувавши механізми державного управління у сфері надання 

адміністративних послуг в Україні, пропонує такі напрями його 

вдосконалення: раціоналізацію процедури розгляду пропозицій і скарг; 

узгодження норм законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про 

адміністративні  послуги» в частині надання адміністративних послуг; 

децентралізацію  повноважень органів влади; встановлення стандартів їх 

якості та критеріїв результативності, своєчасності, доступності, зручності, 

відкритості, поваги до особи, професійності. М. Лахижа переконаний, що 
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вдосконалення процесів надання адміністративних послуг є одним із  

найважливіших завдань адміністративної реформи та повинне суттєво 

змінити відносини громадян та юридичних осіб з органами виконавчої влади 

та місцевого самоврядування. А головною метою проголошено зміну 

ідеології «панування» держави над людиною» на ідеологію «служіння» 

держави інтересам людини [12]. 

Усі організаційні утворення і функціонери всіх гілок влади на всіх 

рівнях її ієрархічної піраміди покликані служити народу. Однак, залежно від 

місця розташування в цій ієрархічній системі конкретних утворень і їх 

функціонерів, цілі, завдання, процеси, процедури, функції та інструменти 

«служіння» досить сильно диференційовано як за обсягами, так і за 

категоріями споживачів.  

Слід зауважити, що в рамках цих проектів в Україні насправді уже 

впроваджено з позитивними результатами багато інноваційних практик в 

наданні державою послуг її громадянам , серед яких одним із найбільш 

масштабних прикладів слід вважати створення мережі ЦНАП за 

національним проектом «Утворення регіональних центрів надання 

адміністративних послуг», згідно з яким на початку 2014 року в усіх регіонах 

України мало б функціонувати біля близько 700 центрів. Створення цієї 

мережі є одним із пріоритетних напрямів реформування системи 

адміністративних послуг в Україні, а ЦНАПи, які працюють за принципом 

«єдиного вікна», покликані зробити процедуру отримання адміністративних 

послуг швидкою, прозорою, доступною і зручною для громадян. У 

нерозривному зв’язку з проектом створення мережі ЦНАП  масштабно 

запроваджують в адміністративне обслуговування населення різноманітні 

інформаційно-комп’ютерні технології в рамках міжнародної ініціативи 

«Партнерство «Відкритий Уряд»[15]. 

На думку відомого науковця  І. Лопушинського, в Україні є нагальна 

потреба адміністрування саме електронного урядування. На думку науковця, 

його впровадження гальмує людський фактор, оскільки електронне 
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урядування все більше буде усувати чиновника як посередника між 

державою і громадянином, у такий спосіб полегшуючи долю простої людини 

і унеможливлюючи корупційні діяння серед надавачів державних послуг. На 

думку Т. Буренко та О. Конотопцева, використання технологій електронного 

врядування саме в процесах надання адміністративних послуг є потенційною 

запорукою забезпечення їх системності і ефективностіза умови організації 

доступу громадян до них (О. Літвінов)[19]. 

Темпи, а також кількісні і якісні результати запровадження 

удосконалених інновацій досі є задовільними, тому сучасні негативні оцінки 

цих процесів і результатів, причини повільного розвитку процесів надання 

адміністративних послуг владними структурами населенню України 

потребують певного аналізу і пояснень.  

Погоджуюсь із наявністю проблем, які згідно з Концепцією розвитку 

системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади 

необхідно розв’язати для забезпечення розвитку системи надання 

адміністративних послуг, а саме: 

- наявність не передбачених законами видів адміністративних послуг;  

- поділ адміністративної послуги на кілька платних послуг;  

- необґрунтована оплата або великі розміри плати за надання певних 

видів адміністративних послуг;  

- обмеженість доступу до інформації, необхідної для отримання 

адміністративних послуг;  

- фактичне зобов'язування фізичних та юридичних осіб отримувати 

супутні платні послуги;  

- брак стандартів надання послуг;  

- ставлення до фізичних та юридичних осіб як до прохачів, орієнтація 

не на задоволення потреб особи, а на формальне дотримання процедури [27].  

Сучасний стан надання адміністративних послуг в Україні 

супроводжується значними проблемами, що підтверджується не лише 

особистим досвідом громадян, але й даними певних соціологічних 
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досліджень. Зокрема, обслуговуванням в органах влади та наданими 

послугами є незадоволеною більшість населення (54% опитаних – переважно 

або цілком незадоволені)[24]. 

Виділяється  три основні проблеми механізмів державного управління 

процесів надання адміністративних послуг, які слід вирішити у процесі 

реалізації адміністративної реформи: впорядкування переліку, визначення 

вартості та забезпечення зручності їх надання. А дані соціологічних 

досліджень (фонду «Демократичні ініціативи») думок споживачів 

адміністративних послуг вказують на складні процедури надання 

адміністративних послуг; територіальну розпорошеність адміністративних 

органів; занадто тривалі терміни надання багатьох адміністративних послуг; 

незручний та обмежений режим роботи адміністративних органів; великі 

черги в адміністративних органах; неналежні умови для очікування; брак 

інформації; проблему альтернативних способів звернення до 

адміністративних органів за адміністративними послугами; питання оплати 

адміністративних послуг; належне ставлення до відвідувачів 

адміністративних органів (деякі службовці досі сприймають свою посаду як 

мандат «на керування» і не відчувають морального зобов’язання перед 

платниками податків, які цей державний апарат і утримують)[36].  

Аналіз наукових та спеціальних публікацій засвідчує такі проблеми у 

процесах надання адміністративних послуг населенню:  

1. Згідно з наведеними даними, більшість публічних службовців  не має уяви 

про європейські цінності, філософію управління, дружнього до людини», 

тільки 4% бували в Європі і лише 2,5% володіє принаймні однією 

європейською мовою на рівні, який дозволяє вільно висловлювати свої 

думки…», що мотивує авторів до розроблення і реалізації низки заходів 

проекту «Новій Україні – нову владу за участю громадянського суспільства» 

2. Поняття «адміністративна послуга» сьогодні  осмислюються не як 

категорії концепції сервісної держави, а передусім як «бізнес-послуга» в 

межах розвитку концепцій ринкової економіки».  
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3. Низька якість послуг державних органів (99% – «задовільно» і 

«незадовільно»), на думку дослідників і укладачів рейтингу результати якого 

підтверджено відомою аудиторською компанією E&Y, полягає в  низькому 

рівні оплати держслужбовців та відсутності у них мотивації в задоволенні 

потреб громадян – клієнтів.   

4. За даними опитування фонду «Демократичні ініціативи», більшість 

населення – 67% – не знайома з діяльністю місцевої чи державної влади з 

надання адміністративних послуг», і тільки 4% знають про  створення 

офіційних веб-ресурсів, що стосуються адміністративних послуг . 

5. Хоча за даними Державного агентства з питань науки, інновацій та 

інформатизації Україну і віднесено до групи  із високим індексом розвитку 

електронного урядування, у 2014 році вона посідає тільки 87 місце серед 193 

країн-членів Організації Об’єднаних Націй з цілком очевидною тенденцією 

до погіршення цієї позиції, яка в 2012  була № 68, а у 2010 – № 54  

6. Безсистемність і непослідовність створення системи електронного 

урядування в Україні, лобіювання вузьковідомчих інтересів та ін. призвело 

до того, що «… більшість функцій та послуг, що надаються в європейських 

країнах за допомогою IT-технологій, в Україні так і залишаються мрією»  

7. Інформаційні термінали для самообслуговування встановлено лише в 

25%, систему електронної черги реалізовано лише в 22%, а можливість 

попереднього запису для відвідування передбачена тільки у 14% 

досліджених і оцінених ЦНАП [44].   

8. Тільки 61% ЦНАП обладнано пандусами, 8% – спеціальними 

вбиральнями, 4% – відповідним чином пристосованим інформаційним 

терміналом самообслуговування, 4% – кнопками виклику біля вхідних 

дверей, у 1% – для людей з обмеженими можливостями – передбачено 

інвалідний візок, встановлено автоматичні двері,  допомогу надає черговий . 

9. У новостворених ЦНАП подекуди є факти корупційних діянь та 

деякі працівники «… не задоволені прозорими стінами, так званим «open 

офіс».[57]. 
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10. 20% респондентів пропонували отримати адміністративну послугу 

через посередників (приватних фірм, громадських організацій, благодійних 

фондів, юридичних компаній тощо) за  додаткову плату, зокрема щодо 

державної реєстрації права власності та державної реєстрації юридичних та 

фізичних осіб-підприємців. 

11. У більшості ЦНАП (68%) не надають супутніх послуг (банківських, 

ксерокопіювання, ламінування, продажу канцелярських товарів, сканування 

тощо). 

12. Не вусіх ЦНАП час приймання звернень суб’єктів відповідає 

вимогам статті 12 Закону України, зокрема щодо 6 днів на тиждень та без 

перерви на обід [54]. 

Однак, недоповнюючи переліку виявлених недоліків, помилок і 

промахів у становленні і розвитку процесів надання адміністративних послуг 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування, 

незважаючи на негативні оцінки, епізоди і результати, ми повинні загалом 

позитивно оцінити результати створення і нарощування мережі ЦНАП.  

Адже Державна служба України з питань регуляторної політики та 

розвитку підприємництва у дослідженні якості надання адміністративних 

послуг, виявило позитивну динаміку задоволеності громадян якістю надання 

послуг, яка спричинена створенням ЦНАПів.  

Результат анкетування, проведеного Державною службою України з 

питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, продемонстрував, 

що 66% респондентів наголосили на підвищенні якості надання 

адміністративних послуг населенню як результаті створення центрів [32]. 

Якщо ж порівняти цю цифру із 99% задовільних і незадовільних оцінок 

якості надання послуг центральними органами виконавчої влади, наведених 

в, то позитивні зміни в оцінці роботи новостворених структур є цілком 

очевидними, а сумніватись в їх достовірності не слід. При цьому не викликає 

ніяких сумнівів ствердження, що ліквідація хоча б частини із вказаних вище 
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недоліків в організації роботи ЦНАП потенційно здатна суттєво змінити 

надання адміністративних послуг в Україні.   

Для ідентифікації найбільш узагальнених факторів, які спричиняють 

недоліки і генерують проблемні ситуації, достатньо звернути увагу на той 

факт, що із неповного переліку з 13 виявлених та названих різними авторами 

і джерелами недоліків в організації роботи ЦНАП тільки 4 є суто 

організаційними і функціональними, а 9 – безпосередньо зумовлені 

людським чинником (віковим та освітнім станом, володінням навиками, 

мотивацією, осмисленням, поінформованістю, незадоволенням та ін.)[56]. 

Зрештою, навіть названі організаційні і функціональні недоліки також 

цілком можна вважати результатами впливу людського чинника як наслідку 

витрачених інтелектуальних зусиль і запропонованих організаційних рішень. 

При цьому слід звернути увагу на ту обставину, що участь в генерації 

виявлених в роботі ЦНАП недоліків беруть як «суб’єкти звернення» 

(непоінформованість, необізнаність, схильність до використання 

корумпомотивуючих методів і т. п.), так і «суб’єкти надання» (пропозиції 

щодо додаткових і несанкціонованих платежів, слабка мотивація, пошук 

вигоди) адміністративних послуг [43]. 

Отже, потрібно звернути увагу на необхідність поглибленого 

дослідження місця, ролі і впливу людського чинника на формування системи 

і всіх необхідних складників механізму надання адміністративних послуг 

населенню держави з метою виявлення та використання потенціалу цього 

чинника в процесах удосконалення вітчизняної системи надання 

адміністративних послуг. 
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2.2. Взаємодія учасників процесів надання адміністративних послуг в 
Україні 

Закон України «Про адміністративні послуги» визначає такі поняття: 

адміністративна послуга, суб’єкт звернення та суб’єкт надання 

адміністративної послуги та одночасно детерміновано головну специфічну 

характеристику процесу обслуговування, в реалізації якого беруть участь, з 

одного боку, «суб’єкт звернення за отриманням адміністративної послуги», а 

з іншого – «суб’єкт надання адміністративної послуги», структурну схему 

якого в кібернетиці традиційно інтерпретують як дві взаємопов’язані частини 

(Р-R), зворотний зв'язок» існує між двома частинами, коли кожна впливає на 

іншу. Інтерпретація цього феномену зворотного зв’язку є взаємовпливами 

двох частин пари, а не домінантного впливу однієї частини на іншу[48]. 

Багато авторів і розглядали доцільність організації суб’єкт-суб’єктних 

стосунків між елементами соціальної системи, але не запропонували 

аналітичного опису їх взаємодії саме в такому режимі. Слід також вказати, 

що, незважаючи на поширене загалом розуміння того, що «… процес 

удосконалення надання державних послуг тісно пов’язаний з використанням 

принципу «зворотного зв’язку» зі споживачами послуг», більшість 

теоретичних моделей, практичних рекомендацій і методичних розробок щодо 

формування і використання зворотних зв’язків в рамках соціальних 

колективів перебуває на суб’єкт-об’єктних позиціях[40]. 

Окрім цього, хоча використання на практиці принципу «зворотного 

зв’язку» зі споживачем є перевіреним і ефективним методом вивчення 

сучасного стану в сфері надання послуг і формування стратегії подальшого 

удосконалення системи надання державних послуг з урахуванням потреб і 

запитів споживачів, будь-яких теоретичних і прикладних досліджень 

природи взаємодії пари «людина – людина» в ролі «суб’єкт звернення – 

суб’єкт надання», а також практичні рекомендації щодо використання їх 

результатів для «удосконалення процесів надання державних послуг» 

сьогодні також немає.  
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Отже, спроба інтерпретувати, розглянути і проаналізувати специфіку 

структурної схеми і процесу взаємодії її частин «суб’єкт звернення – суб’єкт 

надання» в категоріях традиційного трактування терміна «зворотний зв'язок» 

є актуальною і має певний потенціал наукової новизни та інноваційних 

рекомендацій їх удосконалення [42]. 

Саме щодо «механізму зворотного зв'язку»,розглядаючи 

співвідношення між категоріями «процес» і «механізм», доречно , що це 

відношення між двома взаємопов’язаними процесами, коли перший з них є 

загальним процесом, а другий – специфічним, призначеним для реалізації 

першого. Урахування того, що зворотний зв'язок є також механізмом 

використання відхилення системи (об’єкта) від визначеного стану для 

формування управляючого впливу, а самим механізмом є існування каналів 

для отримання владою інформації стосовно оцінки населенням, 

громадськими організаціями, підприємницькими колами,  іншими владними 

структурами тих чи інших аспектів її діяльності, дає можливість 

стверджувати, що без наявності зворотних зв’язків процеси самоорганізації, 

саморегуляції і самоврядування в соціальних системах є неможливими. 

 Саме в зв’язку з цим належна організація управління функціонуванням 

таких систем є пріоритетним завданням будь-якого учасника і суб’єкта 

державного управління. Адже система державного управління– система, 

елементами якої єсуб’єктидержавного управління, тобто органи державної 

влади;об’єкти державного управління, тобтосфери(наприклад, освіта) та 

галузі суспільного життя, що перебувають під організуючим, регулюючим і 

координуючим впливом держави; державно-управлінська діяльність 

(процес), тобто певного виду суспільні відносини, через які реалізуються  

численні прямі та зворотні зв’язки між суб’єктами та об’єктами державного 

управління.  

Отже, формулювання і вирішення завдання з удосконалення механізмів 

державного управління процесами надання адміністративних послуг вимагає 

попереднього теоретичного узагальнення та удосконалення тих механізмів, 
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які покликані забезпечити ефективну взаємодію між всіма учасниками –

численні прямі та зворотні зв’язки.  

Слід зауважити, що схемна інтерпретація процесу забезпечення якості 

діяльності з надання муніципальних послуг, яка врахувала вимоги 

методології опису процесів IDEF0, хоча й корисна та має узагальнений 

характер, але не розкриває суті самого процесу взаємовідносин між 

«суб’єктом звернення» і «суб’єктом надання». У запропонованій схемі, як і в 

більшості опублікованих праць вітчизняних дослідників різноманітних 

можливостей і аспектів удосконалення механізмів державного управління, 

поняття зворотний зв'язок  розглядають і використовують як певну даність, 

теоретичну аксіому, суть якої не підлягає поглибленому дослідженню на 

предмет ідентифікації можливостей удосконалення та інноватизації саме 

процесів державного управління[2]. 

Як правило, предметом дослідження, удосконалення та інноватизації 

обирають цілі, завдання, функції, методи, важелі, засоби, інструменти, 

стимули, мотиви, структури тощо. Погоджуюсь  із І. Ковалевічем щодо того, 

що існуючі в Україні дослідження не відбивають сучасного контексту 

вивчення феномену зворотного зв’язку в державному управлінні з 

урахуванням специфіки трансформаційних процесів в українському 

суспільстві а необхідною умовою є утвердження в роботі політичних 

структур механізму зворотного зв’язку, тобто симетричної моделі 

комунікації між інститутами влади та громадськістю[4]. 

Цілком очевидно, що таку ж саму симетричну модель комунікації 

доцільно утвердити і в структурі суб’єкт звернення – суб’єкт надання. 

Припустивши, що пара «суб’єкт звернення» і «суб’єкт надання» є 

управлінською парою суб’єкт-суб’єктного типу 
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2.3. Механізми формування оптимальної поведінки суб’єктів надання 
адміністративних послуг 

Непрості і різноманітні аспекти функціонування публічних службовців 

в системі складних взаємостосунків представників влади і посполитого 

суспільства є предметом дисертаційних досліджень з метою адаптації до 

світових і європейських управлінських стандартів та організаційної культури. 

Адже відомі європейські позитивні приклади і найкращі практики 

ефективного управління без корупції не є результатом якоїсь загадкової 

ментальної особливості організаційної культури західного світу, а, радше, 

наслідком застосування набору технологічних та інструментальних засобів 

досягнення прозорості і ефективності влади.  

Одним із напрямків, які, безперечно, позитивно впливають на процес 

зменшення корупційної поведінки державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування, є покращання технологій надання як самих 

адміністративних послуг, так і механізмів громадського моніторингу за їх 

якістю, повнотою, вчасністю тощо[3]. 

Значна відсутність серед вітчизняних досліджень технологічних та 

інструментальних рекомендацій практичного характеру щодо формування 

необхідної поведінки кадрового наповнення структур прямого 

обслуговування населення мотивує нас до пошуку інноваційних рішень. У 

розгляді нашого питання, виправданим вважаємо звернення до 

клієнтоорієнтованої CRM-концепції, тобто поняття, що охоплює концепції, 

котрі використовують компанії для управління їхніми взаємовідносинами зі 

споживачами, зокрема збирання, зберігання й аналіз інформації про 

споживачів, постачальників, партнерів та інформації про взаємовідносини з 

ними. Вважаємо необхідним наголосити на тому, що більшість вітчизняних 

досліджень в цій сфері були і є орієнтованими на можливості використання в 

процесах обслуговування клієнтів, суб’єктів звернення, технологій 

електронного урядування, програмного і алгоритмічного забезпечення, 

апаратних реалізацій тих чи інших ІТ-технологій  тощо[12]. 
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Доцільно звернутись до дослідження найбільш специфічних моментів 

прямої і безпосередньої взаємодії в процесах і процедурах надання 

адміністративних послуг людей – «суб’єктів звернення» і «суб’єктів 

надання»,  адже поки людина буде відчувати себе тільки об’єктом впливу, а 

не учасником формування життя, не буде ефективних 

державноуправлінських відносин. Варто синтезувати в єдину систему кращі 

методики, спрямовані на самовиховання та самоорганізацію особи, розвиток 

її інтуїції та творчого мислення, перебудову її особистісних установок та 

стереотипів відповідно до вимог сучасності. Оскільки у формуванні 

позитивного результату в процесах надання адміністративних послуг беруть 

рівноправну участь мінімально двоє суб’єктів-контактерів, то вважаю 

доречним розглянути відомі моделі, рекомендації і технології забезпечення їх 

успішної взаємодії на основі методик самоорганізації і самовиховання [11]. 

Прагнення сучасних реформаторів уникнути будь-яких контактів між 

«чиновним» і «прохачем», «службовцем» і «відвідувачем», і, нарешті, 

«суб’єктом надання» і «суб’єктом звернення» не можна реалізувати повною 

мірою ніколи.  

Фундаментальні соціально-психологічні дослідження міжособистісної 

взаємодії привели до створення численних теоретичних  моделей і 

практичних рекомендацій щодо успішної реалізації процесів взаємодії, коли 

справжня етика ділових відносин означає не формальне дотримання 

моральних норм, а виявлення у повсякденній практиці справжньої 

інтелігентності, здатності до співпереживання й активного впливу на 

обставини, допомоги людям у межах своїх повноважень» [46].  

Однак, вітчизняні дослідники недостатньо вивчили міжособистісну 

взаємодію суб’єктів, у зв’язку з чим варто використати для формування 

готовності суб’єктів державного управління до діалогу та співробітництва 

відому концепцію і модель Томаса Кілмена (KennethW. Thomas – Ralph H. 

Kilmann) для характеристики поведінки сторін, спеціально трансформованої 
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ним для теоретичного аналізу стратегічних пріоритетів міжособистісної 

взаємодії суб’єктів державного управління . 

 Об’єктивний аналіз цих прикладів демонструє їх орієнтованість на 

забезпечення внутрішньо-організаційної або міжорганізаційної взаємодії 

тоді, коли в нашому випадку йдеться про взаємодією двох людей, варіанти 

поведінки яких обмежені сучасними правилами, структурами, режимами, 

регламентами, чим і зумовлена відмінність використання моделі і 

рекомендацій, які формують стратегію поведінки не «суб’єктів державного 

управління», а «суб’єкта звернення» і «суб’єкта надання»[5]. 

Якщо стратегія поведінки «суб’єкта звернення» не є в повному 

розумінні «об’єктом управління», то «суб’єктом надання» мають керувати 

державний чи самоврядний орган управління, тож він зобов’язаний 

демонструвати робочу поведінку в рамках чинних законів, положень, правил 

і регламентів.  

Поширення і використання в глобальних масштабах концепції та 

моделі Томаса-Кілмена як інструменту налагодження продуктивних 

міжособистісних взаємин а також їх творче удосконалення деякими авторами 

для вирішення інших цілей (комбінованого використання стилів  поведінки, 

оцінювання персоналу, визначення пріоритетів підготування і розвитку 

персоналу, створення команд, лідерства, коучингу тощо) цілком виправдано 

мотивує дослідження і виявлення можливостей її використання для 

формування рекомендацій щодо організації ефективної взаємодії складників 

пари «суб’єкт звернення» – «суб’єкт надання»[7]. 

Специфіка можливого використання інструментарію ТКІ полягає в 

тому, що якщо «суб’єкт звернення» в процесі взаємодії із «суб’єктом 

надання» може використовувати усю палітру передбачених у моделі Томаса-

Кілмена стилів, стратегій чи манер поведінки, то для «суб’єкта надання» 

певні поведінкові зразки не можна рекомендувати взагалі або в режимах 

комбінування з іншими. 
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 Представлена на рисунку 2.7 координатна «кооперація»-«конкуренція» 

модель можливих зразків поведінки потенційних контакторів в процесі 

звернення і надання-отримання адміністративної послуги демонструє 

теоретично дозволені для обох сторін 5 можливих варіантів: 1 – уникнення, 2 

– змагання, 3 – компроміс, 4 –пристосування, 5 – співпраця.  
 

 

 

 

 

Не розкриваючи детально загальновідомий зміст вказаних 

поведінкових варіантів, слід наголосити на тому, що гіпотетичною метою 

трансформації цієї моделі в контексті вимог до «суб’єкта надання» 
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адміністративних послуг ми пропонуємо вважати досягнення персоналу 

«суб’єкта надання» стану ефективної робочої групи, здатної забезпечити всі 

поставлені завдання в режимі забезпечення максимально продуктивної 

співпраці зі «суб’єктом звернення» та мінімізації числа і серйозності 

конфліктних ситуацій, наприклад, повторних звернень. [17]. 

Свій підхід до вивчення і розв'язання конфліктних ситуацій у 

взаємостосунках між деякими людьми та оцінення їх поведінки К. Томас і Р. 

Кілмен обґрунтували свого часу необхідністю зміни традиційного ставлення 

до конфліктів, підкреслюючи, що термін «розв’язання конфліктів»  

Увага до інтересів інших людей означає можливість і необхідність їх 

позитивного вирішення, елімінації або, як у нашому випадку, недопущення 

виникнення і розвитку. Тому метою звернення до цієї методики та 

інструментарію є не вирішення конфліктів, а радше їх профілактика і 

попередження для досягнення «ідеального» безконфліктного стану, в якому 

«суб’єкт звернення» і «суб’єкт надання» співпрацюватимуть в повній 

гармонії.  

Маючи за орієнтир ствердження авторів концепції ТКІ, що в конфлікті 

жодна зі сторін-учасниць не досягає успіху за такої форми поведінки, як 

«уникнення», а за обопільного використання поведінки «змагання», 

«пристосування» і «компроміс» виграє тільки одна зі сторін, інша ж програє, 

нам слід ідентифікувати ті форми поведінки, які є найбільш прийнятними для 

рекомендації щодо використання в процесах виконання службових функцій і 

обов’язків працівниками «суб’єкта надання» адміністративних послуг [4]. 

Очевидно, що оптимальним або найбільш бажаним варіантом 

поведінки на службовому місці для будь-якого працівника «суб’єкта 

надання» (ідеально – 100%) є варіант «співпраця» як найбільш сприятливий 

режиму ефективного досягнення результату за мінімізації можливості 

виникнення конфліктних ситуацій.  

Якщо ж припустити, що будь-якого компромісу сторін – учасників 

процесу обслуговування владою населення – досягають, як правило,  лише за 
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результатами співпраці сторін, то є цілком доцільним рекомендувати цей 

варіант поведінки як менш бажаний, але можливий поведінковий зразок для 

працівників «суб’єкта надання», який приводить до позитивних результатів. 

Оскільки досягнення компромісу, як і «змагання» чи «пристосування» 

є алогічним, то такі зразки поведінки персоналу можна рекомендовати для 

використання працівниками «суб’єкта надання» в процесах виконання 

службових обов’язків щодо «суб’єктів звернення» тільки в комбінації з 

режимом «співпраця». Можливість застосування в чистому вигляді зразків 

поведінки «уникнення», «змагання» і «пристосування» слід максимально 

вилучити з арсеналу працівників або використовувати останніми в рамках 

таких обмежень: - «змагання» – поведінковий зразок, який можуть 

використовувати працівники «суб’єкта надання» тільки у виняткових 

випадках і в комбінації з режимом «співпраця» у випадку демонстрації 

неадекватної поведінки «суб’єкта звернення» (порушення режиму, правил, 

норм і стандартів) [19]. 

Поведінковий зразок «співпраця» повинен бути домінантним щодо 

«змагання»; - «пристосування» – найбільш небажаний в контексті нашого 

дослідження зразок поведінки, який у літературі з конфліктології трактують 

як пошук можливостей посприяти опоненту або підпорядкувати свою 

поведінку його інтересам і потребам в очікуванні майбутніх вигод. Саме з 

цих позицій така поведінка повинна бути максимально вилучена з 

дозволених варіантів поведінки працівників «суб’єкта надання». Адже 

цілком очевидно, що в майбутньому ці варіанти потенційно здатні поступово 

трансформуватись в небажаного типу усталені зв’язки як «суб’єктів 

звернення», так і «суб’єктів надання» з високим потенціалом порушень 

режиму, правил, норм і стандартів поведінки та орієнтацією на спільне 

досягнення певних вигод від девіантної поведінки сторін.  

Однак у цьому варіанті поведінки простежую певний позитив – 

прагнення працівника «суб’єкта надання» враховувати позицію «суб’єкта 

звернення» в рамках закону, в режимі «емпатії», який дозволяє 
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рекомендувати його тільки для часткового використання в комбінації з 

режимами «співпраця» і «компроміс»; - «уникнення» – аналізуючи потенціал 

цієї манери поведінки, можна прийти до висновку, що працівники, які 

схильні до поведінки такого типу, або за всіляку ціну прагнуть уникати 

робочих контактів із «суб’єктами звернень», нехтуючи виконанням 

службових обов’язків (адже «хто не працює, той не помиляється»), або 

будуть готові «заплющити очі» на будь-які порушення режиму, правил, норм 

і стандартів процесів і процедур надання послуг з метою уникнення 

дискомфорту через небажання ставати стороною конфлікту[13]. 

Цей поведінковий зразок в обох випадках є недопустимим для 

належного функціонування працівника «суб’єкта надання». У зв’язку з таким 

деструктивним характером режим «уникнення» також слід мінімізувати. У 

зв’язку з вищенаведеними міркуваннями, рекомендована модель 

поведінкових варіантів у процесах виконання службових обов’язків 

працівниками «суб’єкта надання» повинна складатися головним чином із 

застосування варіанта «співпраця» і частковим комбінуванням останнього із 

такими складниками: «компроміс», «змагання», «пристосування» і 

«уникнення» за умови мінімізації останніх [14]. 

Два варіанти модифікованої (згідно з нашими пропозиціями щодо 

інтерпретації результатів тестування) моделі Томаса-Кілмена щодо відбору 

рекомендованих зразків поведінки працівників «суб’єкта надання» 

адміністративних послуг з використанням запропонованих нами вище 

обмежень щодо мінімізації складників «компроміс», «змагання», 

«пристосування» і «уникнення» подано на рисунках 2.8 і 2.9. 
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На рисунках 2.8 і 2.9 затушовано т. зв. зони небажаних зразків 

поведінки персоналу зі споживачами послуг, а зони преференційних видів 

поведінки залишено чистими. Очевидно, що відмінність між 

запропонованими варіантами є тільки за обсягами обмеження небажаних 

варіантів поведінки персоналу «суб’єкта надання».  

Вочевидь, обмеження за другим варіантом модифікованої моделі є 

більш якісними в зв'язку з тим, що зразки «співпраця» і «компроміс» можна 
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використовувати майже на 100%, а «змагання», «пристосування» і 

«уникнення» є максимально обмеженими.  

Враховуючи ту обставину, що в поведінці будь-якої особистості завжди 

є всі складники і зразка поведінки «уникнення» не можна цілком уникнути, 

варіант № 2 модифікованої моделі є більш прийнятний для пошуку 

кандидатів з мінімізованими значеннями таких складників поведінки: 

«змагання», «пристосування» і «уникнення». Найкращим варіантом 

комплексу поведінкових характеристик особистості за варіантом моделі № 2, 

можна вважати наявність у кандидата домінантної поведінки «співпраця» → 

max та субдомінантних складників в порядку зменшення «компроміс» <max, 

«уникнення» <<max, та «конкуренція» і «пристосування» → min.    

Отже, за допомогою модифікованої моделі Томаса-Кілмена 

сформульовано рекомендації щодо бажаних комбінацій зразків робочої 

поведінки працівників «суб’єкта надання» в процесах і процедурах 

обслуговування «суб’єктів звернення», необхідних і доцільних для якісного 

виконання функцій обслуговування. Ця модифікована модель ґрунтується на 

нашому оціненні структурних і аналітичних умов оптимального 

функціонування  типової пари «суб’єкт звернення» – «суб’єкт надання» та 

обґрунтованій пірамідальній моделі інтелектуальних критеріїв відбору 

найкращих кандидатів для виконання дуже специфічних функцій надання 

адміністративних послуг громадянам інтелектуалізованого суспільства [50]. 

Отримані вище результати надають  можливість розробляти 

узагальнені рекомендації щодо процесно-психологічного проектування 

організаційних одиниць в складі функціональних одиниць і їх груп з надання 

адміністративних послуг.  

Традиційно проектувати будь-яке організаційне утворення як систему 

слід з урахуванням таких положень:  

- будь-яка система складається з базових  «елементів», які не можна 

поділити на інші елементи, призначені для виконання певних функцій і 

володіють певними характеристиками;  
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- «множина елементів» утворює певну підсистему, приналежну до 

системи,  

- структура прямих і зворотних зв’язків між «елементами» і 

«множинами елементів» утворює структуру системи – ординаційні 

відносини, які зв’язують «елементи» і «множини елементів» системи та 

забезпечують виконання «елементами» і «множинами елементів» функцій з 

досягнення цілі її існування.  

Для синтезу складних, ієрархічних і мультифункціональних 

організаційних структур (зокрема в органах державної влади) традиційно 

використовують відомі методи і процедури синтезу, в основі яких лежать 

чотири основні підходи, а саме: структурний, функціональний, процесний і 

проектний [34]. 

Найбільш сучасний процесний підхід, який поєднує більшість переваг 

всіх інших, фокусує увагу на управлінні т. зв. крос-функціональними 

бізнеспроцесами (BusinessProcessManagement), які проходять (як і в нашому 

випадку) через множину зв’язаних воєдино «елементів» і «множини 

елементів» з досягненням головної цілі – надання потрібної «суб’єкту 

звернення» адміністративної послуги.  

Діяльність організаційного утворення розглядають як комплекс або 

мережу взаємопов’язаних процесів, а певні його підрозділи вважають не 

структурними одиницями зі своїми цілями та інтересами, а учасниками 

єдиного процесу (механізму), який оцінюють, аналізують і оптимізують не 

щодо окремих «елементів» (працівників) або «множин елементів» 

(підрозділів), а щодо кінцевого результату, кінцевої продукції «суб’єкта 

надання» – отриманої і позитивно оціненої  «суб’єктом звернення» 

адміністративної послуги.   Значною перевагою процесного підходу слід 

вважати саме той факт, що за збереження системного підходу і структури 

одночасно забезпечують неперервність та цілісність управління не окремими 

процесами (субпроцесами) в системі, а їх крос-функціональним варіантом – 

ланцюжком сукупності робіт зі створення основного продукту системи – 
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адміністративної послуги. Крім того, орієнтація на процесний підхід, 

використання якого  визначено як одну з умов забезпечення управління 

якістю в Державному стандарті України ДСТУ ISO 9000-2001 [15], 

спрямовано на максимізацію продуктивності крос-функціональних процесів, 

які пронизують відділи і організацію, а не тільки на ефективне виконання 

доручених функціональним підрозділам або відділам певних завдань.  

Серед інших причин використання процесного підходу слід назвати 

динамічні зміни в сфері сучасних технологій, необхідність орієнтації на 

споживача локальних, регіональних і міжнародних ринків послуг, їх 

складність і вимоги до їх якості і скорочення часу надання, необхідність 

постійної адаптації, зниження витрат всіх видів ресурсів, спрощення 

управління.  

З урахуванням вищевказаних міркувань, алгоритм проектування такої 

організаційної одиниці повинен, окрім традиційних для процесного 

проектування завдань охоплювати і завдання з проектування ментально-

психологічних вимог до його кадрового наповнення[22]. 

Отже, алгоритм процесно-психологічного проектування організаційних 

одиниць з надання адміністративних послуг полягатиме в послідовній 

реалізації таких кроків:  

1. Формулювання завдання і створення опису системи повної множини 

процесів, які відбуватимуться в організаційній одиниці.  

2. Визначення послідовності, взаємозв'язків і взаємодії процесів у 

системі, які утворюють її структуру.  

3. Визначення ключових процесів у системі.  

4. Проектування із застосуванням соціокультурної рефлексії 

компетентнісних і ментально-психологічних вимог до таких елементів  

5. Визначення замовників або споживачів («суб’єкт звернення») 

кросфункціонального процесу та опис вимог до започаткування процесу 

звернення за послугою – форма, регламент, місце, час та ін.;  
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6. Визначення критеріїв ефективного менеджменту процесами в 

організаційній одиниці і вибір для них обґрунтованих та достовірних 

вимірювачів, якими були доказово обрані: tЖЦП → min– життєвий цикл 

процесу послуги, ЧІП → 1 – число ітерацій процесу послуги.  

7. Спланування процесів вимірювання показників виходу процесу як 

кількісно-якісних результатів функціонування організаційної одиниці.  

8. Опис процесу у формі блок-схеми або структурної схеми потоків з 

урахуванням системи менеджменту процесу. 

9. Визначення вхідних і вихідних документів за стадіями процесу 

(наприклад, регламент,посадові інструкції, робочий журнал та ін.).  

10. Опис і забезпечення необхідних і достатніх для ефективного 

менеджменту інформаційних потоків.  

11. Встановлення періодичності й умов регулярного моніторингу, 

аналізу та оціненняданих, які стосуються процесів. 

12. Встановлення періодичності й умов проведення коригувальних і 

запобіжних дій, спрямованих на досягнення цілей функціонування 

організаційної одиниці.  

13. Визначення умов і порядку внесення необхідних змін як до певних 

процесів, так і крос-функціонального процесу[26]. 

Отже, системний підхід до виявлення та опису всіх процесів та 

механізмів, що становлять інтерес для належного і якісного управління 

функціонуванням організаційної одиниці з надання адміністративних послуг, 

а також проектування ментально-психологічних характеристик людських 

ресурсів, які будуть реалізовувати як певні процеси, так і комплексний 

механізм державного управління процесів надання адміністративних послуг.  
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РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАДАННЯ АДМІНІСРАТИВНИХ ПОСЛУГ  

3.1.Потреби та перспективи реформи адміністративних послуг 

Проблематика адміністративних послуг наразі зосереджується навколо 

питань:  

1) дерегуляції та адміністративного спрощення;  

2) впорядкування оплати адміністративних послуг;  

3) створення інтегрованих офісів – центрів надання адміністративних 

послуг;  

4) децентралізації, тобто передачі або делегування повноважень з 

надання адміністративних послуг органам місцевого самоврядування;  

5) електронного урядування. Дерегуляція та адміністративне 

спрощення – це загальне скорочення кількості адміністративних послуг та 

спрощення процедур надання конкретних послуг[8]. 

На короткострокову перспективу тут значним прогресом стало б 

наведення порядку з «переліками платних послуг», затвердженими 

Кабінетом Міністрів. Насамперед слід припинити практику «подрібнення» 

адміністративних послуг на декілька окремих платних послуг. Найпростіший 

шлях для вирішення цієї проблеми – повне скасування усіх «переліків 

платних послуг». Звичайно, дерегуляція – це насамперед завдання для уряду 

та парламенту, адже, відповідно до Конституції, виключно законами 

визначаються повноваження органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування[31]. 

Особливу увагу треба приділяти адміністративним послугам, за якими 

без раціональної потреби щороку мільйонами звертаються українці 

(наприклад, отримання довідки про несудимість чи отримання дозволу на 

вчинення правочинів з майном неповнолітніх). Але й на муніципальному 

рівні можна здійснювати дерегуляцію та адміністративне спрощення. 

Насамперед, потрібно скасовувати всі адміністративні послуги, які не мають 
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належних правових підстав. Крім того, потрібно спрощувати процедури 

надання окремих адміністративних послуг.  

При цьому основними шляхами такого спрощення є:– скорочення 

кількості інстанцій, які залучені до надання адміністративної послуги 

(включно з кількаразовими внутрішніми реєстраціями однієї заяви, 

попереднім «розписуванням» документа міським головою чи його 

заступниками тощо); – скорочення кількості документів, які особі необхідно 

подавати для початку провадження. Припинити практику вимагання 

інформації, якою вже володіють суб’єкти надання адміністративних послуг 

або підпорядковані їм структури; – застосування принципу «мовчазної 

згоди», принаймні на етапі отримання погоджень, висновків; – уведення 

заявного (повідомного) принципу при наданні адміністративних послуг; – 

упровадження зручних стандартизованих форм анкет / формулярів для 

звернення за адміністративними послугами [49]. 

Також важливо наголосити, щоб без ухвалення закону про загальну 

адміністративну процедуру сфера правового регулювання адміністративних 

послуг в Україні зберігатиме багато прогалин в частині відносин між 

органами публічної адміністрації (в тому числі муніципальними) та 

приватними особами. Іншим напрямом реформи має бути впорядкування 

відносин щодо оплати адміністративних послуг. Основними проблемами 

споживачів адміністративних послуг в частині їх оплати є часто 

необґрунтовані розміри плати, насамперед, через «подрібнення» однієї 

послуги на кілька окремих «платних послуг», а також непрозорість системи 

оплати таких послуг.  

Для держави проблемою є неконтрольованість збирання та 

використання коштів за адміністративні послуги, що фактично має два 

наслідки. З одного боку, держава недоотримує кошти, які збираються 

різними неправомірними суб’єктами, що де-факто надають адміністративні 

послуги (зокрема, деякими державними підприємствами). З іншого боку, 

багато адміністративних послуг мають такі мізерні розміри (наприклад, за 
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деякі послуги РАЦС та за реєстрацію місця проживання платежі складають 

по 85 копійок), що це не виправдовує навіть витрат на адміністрування таких 

платежів[32]. 

Для органів місцевого самоврядування проблемою є брак ресурсів на 

забезпечення організації надання адміністративних послуг, включаючи такі 

елементарні потреби, як папір, картриджі, витрати на поштові відправлення 

тощо, оскільки абсолютна більшість адміністративних послуг місцевого 

самоврядування визначені законами як безоплатні для суб’єктів звернення. 

Серед основних причин виникнення цих проблем можна виділити 

кілька. По-перше, це хаотичність розвитку законодавства з питань оплати 

адміністративних послуг. В одних випадках плата за адміністративні послуги 

визначається у законах або актах аналогічного рівня (наприклад, Декрет 

Кабінету Міністрів України «Про державне мито» визначає розміри плати за 

видачу паспортних документів та деякі інші адміністративні послуги тощо). 

Таких законів налічується більше сотні, і вони по-різному називають платежі, 

які мають характер плати за адміністративні послуги («державне мито», 

«реєстраційний збір», «плата» тощо), а також по-різному визначають і самі 

розміри плати (в неоподатковуваних мінімумах, в мінімальних заробітних 

платах, в абсолютних одиницях, у відсотковому вимірі тощо). Ще частіше 

платежі за надання адміністративних послуг закріплюються на рівні 

підзаконних нормативно-правових актів.  

Багато «платних послуг», у тому числі фактично дублюючих або 

додаткових платежів за адміністративні послуги, визначені окремою групою 

актів Кабінету Міністрів України про затвердження згаданих «переліків 

платних послуг» (див., наприклад, Постанову Кабінету Міністрів України від 

26.10.2011 р. № 1098 «Деякі питання надання підрозділами Міністерства 

внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг»). Наразі 

таких «переліків платних послуг» біля 40 і ними затверджено понад 600 

«платних послуг». Більше того, фактично додаткові платежі за дії, які 

нав’язуються при наданні адміністративних послуг, закріплені в актах 
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центральних органів виконавчої влади та навіть окремих державних 

підприємств (наприклад, послуги Державного підприємства «Документ» у 

сфері управління Державної міграційної служби визначені наказом цього 

підприємства від 18.07.2012 р. №54/1).  

Таким чином, через невпорядкованість законодавства – закріплення 

норм оплати послуг у нормативно-правових актах різного рівня – зі 

споживачів кошти можуть стягуватися без належних підстав і в 

необґрунтованих розмірах. Закон «Про адміністративні послуги» визначив 

деякі параметри державної політики у цій сфері у статті 11. Визначено, що 

плата (адміністративний збір) справляється у випадках, передбачених 

законом. Розмір плати за надання адміністративної послуги 

(адміністративного збору) і порядок її справляння визначаються законом. 

Плата за надання адміністративної послуги (адміністративний збір) 

вноситься суб’єктом звернення одноразово за весь комплекс дій та рішень 

суб’єкта надання адміністративних послуг, необхідних для отримання 

адміністративної послуги (включаючи вартість бланків, експертиз, 

здійснюваних суб’єктом надання адміністративної послуги, отримання 

витягів з реєстрів тощо). Проте є проблеми і з виконанням цього Закону, і з 

нечіткістю деяких його положень. Адже у Законі відсутні критерії платності 

та безоплатності адміністративних послуг, крім соціальних. І найголовніше – 

не визначено, яким чином визначається розмір плати (адміністративного 

збору) за платні адмінпослуги. Другою причиною проблем у сфері оплати 

адміністративних послуг є формальна безоплатність багатьох 

адміністративних послуг.  

Популярною є точка зору, що адміністративні послуги мають бути 

безплатними, оскільки держава утримується на кошти платників податків. 

Проте податки витрачаються насамперед на загальні публічні функції: 

оборона, громадська безпека і т.д. Натомість, адміністративні послуги мають 

персоналізований характер, і громадяни користуються ними у різному обсязі 

або ж не користуються деякими послугами взагалі. Податки не можуть 



57 

 

покрити всі витрати адміністративних органів у зв’язку з наданням 

адміністративних послуг, і їх фінансування за рахунок державного бюджету є 

несправедливим відносно самих платників податків[11]. 

Формальна безоплатність багатьох адміністративних послуг може 

призводити лише до фактичного здороження їх вартості для суб’єктів 

звернення. Натомість законна офіційна платність адміністративних послуг, 

навпаки, може бути кориснішою для суспільства, оскільки зменшує 

корупційну мотивацію у суб’єктів звернення. І, нарешті, третя причина 

проблем у сфері оплати адміністративних послуг – це бюджетне 

недофінансування органів влади, фактична вимушеність до заробляння 

коштів. Тягар витрат покладається на напівлегальні побори зі споживачів 

адміністративних послуг. Проблема оплати адміністративних послуг також 

значною мірою залежить від порядку формування та наповнення Державного 

бюджету, що складається із загального та спеціального фондів[21]. 

Останніми роками більшість коштів за адміністративні послуги 

спрямовувалася до загального фонду Державного бюджету, де вони 

фактично «розчиняються». Відтак у суб’єктів надання адміністративних 

послуг бракує ресурсів на належне надання послуг. Це вважається однією з 

причин, чому органи влади зацікавлені у наданні додаткових «платних 

послуг», кошти за які більшою мірою виконують компенсаційну функцію. 

Наприклад, сьогодні у структурі оплати паспорта громадянина України для 

виїзду за кордон 170 гривень – це державне мито, що спрямовується до 

загального фонду Державного бюджету. А для компенсації витрат за бланк 

паспорта і за «оформлення і видачу паспорта…» з громадян стягуються 

додаткові кошти на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 

26.10.2011 р. № 1098.  

До речі, такий підхід подвійної оплати адміністративної послуги вже 

визнаний неправомірним за рішенням Верховного Суду України від 3 грудня 

2013 року, яке, проте, досі не виконується. Але переважна більшість платних 

послуг не захищені у Державному бюджеті від використання отриманих за 



58 

 

них коштів на інші цілі. З 2015 року більшість платежів за адміністративні 

послуги спрямовані до місцевих бюджетів. Це позитивний крок. Але тут, на 

наш погляд, є вже проблема розуміння з боку місцевих органів влади, адже ці 

кошти не завжди спрямовуються на забезпечення подальшого належного 

надання адміністративних послуг.  

Для розв’язання проблем з оплатою адміністративних послуг є 

доцільними розроблення івпровадження нового систематизованого 

законодавства. Такий закон можна назвати законом «Про адміністративний 

збір» (далі – закон). У ньому має бути максимально повно врегульовано 

порядок оплати та розміри адміністративних зборів. У законі треба дати чітке 

законодавче визначення поняття, видів та функцій адміністративного збору. 

Адміністративний збір має встановлюватися насамперед з метою 

повного або часткового відшкодування державі та/або громаді витрат на 

надання адміністративної послуги. У виняткових випадках адміністративний 

збір може встановлюватися також з метою отримання додаткових публічних 

доходів.  

Адміністративний збір мають складати витрати, безпосередньо 

пов’язані з розглядом і вирішенням справи про надання адміністративної 

послуги.  

Адміністративний збір в ідеалі має встановлюватися у фіксованому 

розмірі та визначатися в національній грошовій одиниці України – гривні. 

Хоча враховуючи нестабільність економіки України, особливо у кризові 

2014-2015 роки, прийнятним є варіант встановлення розмірів 

адміністративного збору з «прив’язанням» до мінімальної заробітної плати. 

Розміри адміністративних зборів повинні базуватися на середніх 

витратах, необхідних для надання адміністративних послуг конкретного 

виду. Підвищений розмір адміністративного збору може встановлюватись у 

випадку пришвидшеного (термінового) надання адміністративної послуги. 

Розміри адміністративних зборів мають періодично переглядатися. Закон 

«Про адміністративний збір» може містити у додатку перелік розмірів 
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адміністративного збору за конкретні адміністративні послуги, що 

користуються найбільшим попитом серед громадян, тобто так звані «базові» 

адмінпослуги [51]. 

Дуже важливо врегулювати питання цільового використання коштів, 

що надходять від сплати адміністративного збору. Розподіл 

адміністративного збору має передбачати забезпечення належної фінансової 

спроможності суб’єктів надання адміністративних послуг – безпосередніх 

суб’єктів надання послуг за рахунок коштів, отриманих в якості 

адміністративного збору. Саме тому адміністративний збір має 

зараховуватися до спеціального фонду державного та місцевого бюджетів 

(залежно від суб’єкта надання послуг) і відповідно «прив’язуватися» до 

суб’єкта надання адміністративної послуги.  

Суб’єкти надання адміністративної послуги зобов’язані готувати та 

оприлюднювати фінансові звіти, де повинна бути вказана інформація про 

зібрані у вигляді адміністративного збору кошти і про їх використання. У 

контексті проблематики оплати адміністративних послуг варто звернути 

увагу на активність Мінекономрозвитку щодо розробки проекту Закону 

України «Про перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний 

збір) за їх надання» (остання версія оприлюднена для громадського 

обговорення 20 травня 2015 р.). Цей законопроект, на мій погляд, не 

відповідає ознакам закону, оскільки є сумнівним з точки зору критеріїв 

правової визначеності та стабільності. Затвердження Верховною Радою 

запропонованого переліку адміністративних послуг (в одній з останніх версій 

- 249 сторінок тексту; 570 послуг; при цьому у деяких пунктах є ще десятки 

підпунктів - підпослуг) важко визнати раціональним.  

Щоденна робота парламенту, і, як наслідок, зміна, скасування чи поява 

нових адміністративних послуг кожного разу потребуватиме внесення 

відповідних змін до цього переліку-закону. У випадку, якщо зміни до цього 

переліку будуть вноситися несвоєчасно (не синхронно), то це лише 

спричинить колізії у законодавстві. Цілі, які очікуються від ухвалення 
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вказаного закону, на нашу думку, повинен виконувати Реєстр 

адміністративних послуг, який веде Мінекономрозвитку. Щоправда, сам 

Реєстр потребує впорядкування, і саме перелік, який йде додатком до 

Законопроекту, має стати основою для створення еталонного Реєстру 

адміністративних послуг. Законопроект не спроможний виконувати функцій 

з дерегуляції.  

Затвердження Законом запропонованого переліку адміністративних 

послуг не виключає наявності інших де-факто адміністративних послуг, що 

не потраплять у цей перелік з різних причин (технічних недопрацювань 

тощо), та міститимуться у інших нормативних актах. Відсутність таких дій у 

пропонованому переліку не вплине на можливість їх надання чи ненадання. 

Адже, якщо інший чинний нормативний акт передбачатиме вимогу 

отримання певних дозволів чи вчинення певних дій, то дана вимога може 

зникнути лише після скасування такого акта.  

Тобто ухвалення зазначеного законопроекту не знімає потреби 

проведення дерегуляційних реформ і перегляду та скасування конкретних 

законів, підзаконних актів чи їх окремих норм. Крім того, варто взяти до 

уваги, що існують адміністративні послуги органів місцевого 

самоврядування (наприклад, у Львові – дозвіл на в’їзд в центральну частину 

міста), які можуть не потрапити до переліку, і постане питання про їх 

легітимність. Законопроект, на жаль, не містить положень, які змістовно 

визначають параметри оплати адміністративних послуг.  

Тобто залишаються прогалини, починаючи від порядку ціноутворення 

за адміністративні послуги (визначення конкретних розмірів 

адміністративних зборів), їх верхньої межі, порядку встановлення та 

перегляду розмірів зборів, порядку їх сплати тощо. У запропонованому 

Мінекономрозвитку законопроекті основну увагу треба було б приділяти 

саме питанням оплати. Отже, на мій погляд, доцільно припинити роботу над 

розробленням і просуванням цього законопроекту.  
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Натомість варто:  

а) максимально упорядкувати Реєстр адміністративних послуг, що 

перебуває у розпорядженні Мінекономрозвитку. Саме даний Реєстр має 

відігравати роль еталонного джерела інформації про усі адміністративні 

послуги, що надаються в державі, їх правове регулювання та розміри плати; 

б) зосередитися на впорядкуванні відносин щодо оплати 

адміністративних послуг, тобто на розробленні та ухваленні Закону «Про 

адміністративний збір» (для цього управлінського завдання очевидно, що 

потрібно коригувати і Закон «Про адміністративні послуги», який передбачає 

законодавчу фіксацію і переліку адміністративних послуг).  

До такого Закону доцільно додати перелік базових адміністративних 

послуг (тих, що користуються найбільшою популярністю серед громадян) з 

чіткими розмірами плати за їх надання. Фактично це була б заміна Декрету 

Кабінету Міністрів України «Про державне мито» 1993 року.  

Ця робота повинна супроводжуватися актуалізацією конкретних 

розмірів плати за адміністративні послуги. Водночас, варто наголосити, що 

робота, проведена під час розроблення проекту Закону «Про перелік 

адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання» має 

значну практичну цінність. Напрацьований проект є важливим джерелом 

інформації для підготовки та реалізації реформи з дерегуляції і 

впорядкування Реєстру адміністративних послуг. Інший напрям державної 

політики у сфері адміністративних послуг має полягати у подальшій 

підтримці створення центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП), 

тобто інтегрованих офісів [19]. 

Навіть теперішні ЦНАП, у багатьох містах і районах ще дуже далекі від 

досконалості, підтверджують свої переваги для споживачів. За даними 

національного соціологічного дослідження, проведеного у грудні 2014 року 

на замовлення Центру політико-правових реформ (виконавець – Фонд 

«Демократичні ініціативи» ім. І. Кучеріва), менше 5% українців оцінюють 

якість адмінпослуг як «добру» і «дуже добру». І в той же час, у грудні 2014 
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році опитування споживачів послуг у ЦНАП десяти міст України дало 

середню оцінку «добре» і «дуже добре» у 79%. Тобто різниця майже у 40 

разів, і це є різниця у якості. Отже, очевидний позитив вже отримали 

мешканці багатьох міст України, де відкрито центри надання 

адміністративних послуг (ЦНАП) [42]. 

Сьогодні це щонайменше: Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Харків, 

Хмельницький, Черкаси, Чернігів, Кіровоград, Кривий Ріг та інші. У таких 

центрах громадяни і суб’єкти господарювання мають можливість у зручний 

спосіб в одному місці отримати велику кількість необхідних їм 

адміністративних послуг. Крім того, перевагами таких центрів є: 

орієнтований на громадян режим роботи (за законом – не менше 42 

прийомних годин на тиждень, без перерв на обід і т. п.), некабінетна система 

обслуговування (що додає і прозорості в роботу чиновників, і більшої 

впевненості відвідувачам); електронне регулювання черги (замість стихійної 

«самоорганізації» відвідувачів); максимальна інформативність (рецепція – 

допомога першого контакту, інформаційні термінали тощо); умови для осіб з 

обмеженими фізичними можливостями; супутні послуги (ксерокопіювання, 

банківські послуги і т. ін.).  

Міста-лідери запроваджують електронні консультації, можливість 

попереднього запису на прийом через телефон чи Інтернет, SMS-

інформування про готовність результату тощо. Прагнучи забезпечити більшу 

територіальну доступність послуг, Вінниця, Кривий Ріг та Харків вже 

відкрили додаткові територіальні підрозділи. При цьому у Вінниці в них 

можна отримати навіть соціальні адміністративні послуги (призначення 

субсидій, соціальних допомог тощо) та оформити послуги комунальних 

підприємств-монополістів [34]. 

Але у багатьох містах є серйозні проблеми. Це і недостатній перелік 

дійсно важливих для громадян послуг, і неадекватні приміщення, і 

диференційовані прийомні години тощо. Отже, значний обсяг роботи 

залишається ще за органами місцевого самоврядування. Щоправда ця робота 
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потребує не тільки фінансової підтримки, а насамперед передбачуваної і 

раціональної державної політики. Наприклад, для включення послуг органів 

виконавчої влади, які мають надаватися у ЦНАП за переліком, затвердженим 

Кабінетом Міністрів України від 16 травня 2014 року5, потрібні зміни до 

спеціальних (тематичних) законів, які б уможливили надання 

адміністративних послуг (насамперед, «швидких») адміністраторами та/або 

залучення «представників» суб’єктів надання адміністративних послуг до 

роботи у ЦНАП, принаймні на перехідний період.  

Також необхідне пріоритетне завершення створення ЦНАП у великих 

містах: обласних центрах та містах з кількістю мешканців понад 50-100 

тисяч. Як показує практика, далі позитивний досвід успішно відтворюється в 

інших містах та районах навколо належного ЦНАП.  

Але найважливіше – на шляху до загального підвищення якості 

надання адміністративних послуг особливої актуальності набуло саме 

питання децентралізації повноважень з надання адміністративних послуг на 

рівень органів місцевого самоврядування, зокрема через інструменти 

делегування. І хоча у багатьох випадках цей напрям потребує узгодження із 

реформою місцевого самоврядування та адміністративно-територіального 

устрою, проте частину повноважень можна вже зараз передати місцевому 

самоврядуванню (принаймні містам обласного значення).  

Зокрема, це стосується вже згаданих базових адміністративних послуг. 

На довгострокову перспективу така децентралізація має бути генеральним 

напрямом державної політики. Бо саме децентралізація дозволяє суттєво 

покращити якість послуг через підвищення впливу громади на суб’єктів 

надання цих послуг. У наданні адміністративних послуг в Україні досі 

домінує центральна виконавча влада та її територіальні органи.  

Враховуючи значний обсяг адміністративних послуг, проблематику 

децентралізації необхідно розглянути з акцентом на ключові послуги, яких 

потребують громадяни, тобто базових адміністративних послуг. До останніх 

може відноситися: реєстрація актів цивільного стану (далі – РАЦС); 
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реєстрація місця проживання, видача паспортів («внутрішнього» та «для 

виїзду за кордон»); надання дозволів у сфері будівництва та перепланування 

(зокрема, щодо індивідуальних будинків та перепланування квартир); 

реєстрація прав власності на нерухоме майно; реєстрація суб’єктів 

господарювання; реєстрація колісних транспортних засобів та видача 

посвідчень водія; соціальні адміністративні послуги (призначення різних 

видів соціальної допомоги та субсидій). До речі, це єдина сфера, яка досить 

давно делегована органам самоврядування у містах обласного 

підпорядкування[29]. 

Нині ці послуги майже повністю надаються органами виконавчої влади 

для сільського населення, за винятком окремих послуг у сфері РАЦС. При 

цьому мешканці сіл та селищ повинні звертатися на районний рівень: до 

районної державної адміністрації або територіальних органів/ підрозділів 

ЦОВВ на районному рівні.  

На рівні міст адміністративні послуги також надаються 

територіальними органами/підрозділами ЦОВВ, серед яких можна виділити: 

Міністерство юстиції / Державну реєстраційну службу (Укрдержреєстр 

наразі перебуває у стадії ліквідації), Державну міграційну службу, ДАІ/МВС. 

Головною проблемою базових адміністративних послуг є їх віддаленість 

(територіальна недоступність) для мешканців більшості сіл та селищ. Адже 

по їх отримання необхідно їхати в районний або навіть в обласний центр.  

Для ефективної децентралізації конкретних груп адміністративних 

послуг необхідне спрощення деяких процедур. Зокрема, функції реєстрації 

місця проживання, видачі паспортів (внутрішнього/в перспективі – 

посвідчення особи, та паспорта для виїзду за кордон) має бути передано 

органам місцевого самоврядування (виконавчим органам рад громад) в 

порядку виконання делегованих повноважень.  

Централізованому обліку має підлягати лише видача та відповідне 

виготовлення паспортів. Тобто замовлення такого паспорта має 

здійснюватися громадянином через виконавчий орган місцевого 
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самоврядування, який направляє відповідний запит до ЦОВВ чи його 

підприємства – виробника паспорта [23]. 

Щодо реєстрації місця проживання, то тут взагалі держава і громади 

лише виграють від децентралізації. Адже вести місцевий реєстр мешканців 

громади значно легше, ніж далі намагатися створити централізовану базу 

даних. Також було б значно реалістичніше перевести у електронну форму 

наявні нині паперові реєстри. При цьому має бути забезпечено умови для 

взаємодії між органами реєстрації.  

В ідеалі децентралізацію повноважень з реєстрації місця проживання 

було б добре поєднати зі зміною характеру такої реєстрації: переходом з 

«дозвільного» на «повідомний» порядок, коли особа подає лише заяву із 

зазначенням місця свого проживання. Аналогічні інституційні зміни 

стосуються реєстрації прав власності на нерухоме майно, в т.ч. на землю.  

Ці адміністративні послуги повинні надавати органи місцевого 

самоврядування у порядку делегування, аналогічно – до державних 

реєстраторів щодо суб’єктів господарювання до липня 2013 року. Кожен 

виконком громади повинен отримати автоматизовану точку доступу для 

роботи з відповідною базою даних. Ведення відповідних баз даних має 

залишатися у визначеному ЦОВВ. Фактично тут пропонується повернути 

модель реєстрації суб’єктів господарювання, яка функціонувала до липня 

2013 року [55]. 

Функції реєстрації колісних транспортних засобів, видачі посвідчень 

водія також у перспективі має бути передано від МВС до компетенції органів 

місцевого самоврядування. Звичайно, реєстрація транспортних засобів та 

інформація про видані посвідчення водія має вноситися у централізовані бази 

даних (реєстри), що ведуться уповноваженим ЦОВВ. Але при цьому у 

процедурі видачі посвідчення водія потрібно відмовитися від наявного нині 

подвійного здавання іспитів: спочатку у закладі з підготовки водіїв, а потім – 

повторно у МРЕВ. Держава повинна відповідально ставитися до акредитації 

закладів з підготовки водіїв, контролювати якість роботи цих закладів.  
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При реєстрації транспортних засобів достатньо відмовитися від 

експертного огляду номерів двигуна та кузова. За таких змін громадяни 

зможуть отримувати відповідні адмінпослуги лише на основі подання 

документів до виконавчих органів місцевого самоврядування / ЦНАП. 

Більше того, при такій моделі буде впорядковано і діяльність самої ДАІ, адже 

цей орган зможе зосередитися лише на інспекційній функції.  

Отже, загальна модель взаємодії центральних органів виконавчої влади 

(ЦОВВ) з органами місцевого самоврядування (ОМС) щодо надання цих 

«делегованих» повноважень може полягати у наступному. ОМС здійснює 

безпосереднє надання послуг, тобто спілкується з громадянами. За ЦОВВ 

зберігається функція ведення загальнодержавних реєстрів. ЦОВВ можуть 

здійснювати функцію допуску до роботи у деяких реєстрах. ЦОВВ може 

розглядати скарги в адміністративному порядку. Також за національним 

рівнем, але вже за відповідним міністерством, залишається функція 

вироблення правил (політики / законодавства)[17]. 

Для громадян і бізнесу децентралізація – це шанс на кардинальне 

покращення якості надання адміністративних послуг. Адже з точки зору 

споживачів послуг – це насправді інтеграція послуг, тобто їх об’єднання під 

єдиним керівництвом і відповідальністю. За таких умов і міста, і райони, і 

майбутні об’єднані сільські громади змогли б повноцінно надавати ці 

послуги через ЦНАП.  

Перевагами децентралізації також є: ефективна організація надання 

послуг (належні повноваження у керівника, відповідальність, можливість 

невідкладного надання «швидких послуг»); ефективне використання 

публічних ресурсів (персоналу, приміщень, техніки тощо).  
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3.2.  Міжнародний досвід в процесі удосконалення надання 
адміністративних послуг, та використання його в Україні 

Надання управлінських (адміністративних) послуг є новим інститутом 

державного управління в Україні. Щоб порівняти рівень надання 

адміністративних послуг який ми маємо в Україні варто звернутися до 

досвіду інших країн.  

Ініціативи щодо поліпшення якості послуг висуваються урядами країн 

Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), зокрема 

Австрії, Великобританії, Бельгії, Греції, Данії, Ірландії, Ісландії, Іспанії, 

Італії, Канади, Люксембургу, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Португалії, 

СІЛА, Франції, Швеції, Швейцарії, Туреччини, Японії, Фінляндії, Австралії, 

Нової Зеландії, Мексики, Чеської Республіки. В цих країнах існує думка, що 

поліпшення якості послуг змінює уявлення громадськості про державну 

службу, спосіб взаємодії державних службовців з громадськістю, спосіб 

організації державної служби [24]. 

Майже всі країни — члени ОЕСР проводять значну роботу в даному 

напрямі. В деяких країнах були розроблені спеціальні документи, які містять 

конкретні та найбільш помітні ініціативи чи пропозиції реформ в якості 

послуг. До них належать: Хартія прав споживачів державних послуг 

(Бельгія, 1992); Хартія прав громадян (Великобританія, 1992); Нагляд за 

дотриманням якості (Іспанія, 1992); Ініціатива стандартів якості (Канада, 

1992); Хартія дотримання якості при наданні державних послуг (Португалія, 

1993); Хартія державних послуг (Франція, 1992) [18]. 

Зосередження уваги на якості послуг — складова загального 

спрямування реформ державного управління, що проводяться країнами — 

членами ОЕСР, основна мета яких полягає у поліпшенні реагування 

організацій державного сектора на потреби громадськості, зокрема шляхом 

акцентування на кінцевих результатах їх діяльності. 

Якість у контексті надання послуг складається з кількох компонентів 

(наприклад, своєчасність, точність, доступність та відповідність, визначення 
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яких наведені нижче), що відбивають цінності надання послуг і як складову 

цього - зв'язок між постачальником та клієнтом. Так, у публікації Служби 

державного управління ОЕСР 1987 р. «Управління як надання послуг: 

громадськість як клієнт» визначаються наступні компоненти надання послуг 

як процесу реагування на потреби громадськості. 

1. Відкритість — клієнти повинні знати, яким чином здійснюється 

держав не управління, які чинники обмежують діяльність державних 

службовців, хто за що несе відповідальність і як можна виправити ситуацію у 

випадку неправильних дій. 

2. Залучення клієнтів — клієнтам не подобається, коли до них 

ставляться як до пасивних реципієнтів того, що пропонується їм органами 

влади. В багатьох випадках участь клієнтів обов'язкова, наприклад, при 

виконанні органа ми влади такої функції, як збір податків. 

3. Задоволення потреб клієнтів — при можливості клієнтам повинні 

пропонуватися послуги, які відповідають конкретній ситуації. 

4. Доступність — клієнти повинні мати легкий доступ до органів 

влади в зручний час і їм повинна надаватися інформація простою і 

зрозумілою мовою. Прикладом того, як полегшити контакт громадськості з 

державними служба ми і зробити його менш затратним у часі, є розміщення 

кількох урядових служб в одному приміщенні [39]. 

Наведені визначення залишаються в силі, хоча для сучасного етапу ре-

форми системи державного управління в Україні їх можна сформулювати 

таким чином: 

-клієнтів залучають до участі в прийнятті рішень або з ними 

консультуються щодо того, який рівень та вид послуг слід надавати; 

- їх інформують про рівень та вид послуг, які надаватимуться; вони 

мають підстави очікувати одержання цього рівня послуг; 

- вони мають право на подання скарги й отримання відшкодування, 

як що не забезпечується надання належного рівня послуг; 
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- служби з надання послуг повинні визначити завдання щодо 

дотримання якості послуг і звітуватися на їх підставі про результати 

виконаної роботи . 

Причини виникнення ініціатив щодо поліпшення якості різні для 

різних країн. Для одних країн вирішальним чинником були обмеження 

бюджету, для інших — загальне невдоволення урядовими послугами. В 

деяких країнах спостерігається поєднання декількох причин. Існують 

відмінності і щодо того, хто був автором ініціатив у різних країнах. В 

окремих країнах, наприклад, Великобританії, ініціативи висувалися і 

підтримувалися політичними лідерами. В деяких країнах (Австралія, Нова 

Зеландія, Швеція) керівництво та персонал окремих урядових організацій 

виступили з ініціативами щодо поліпшення якості надання послуг як 

складової внутрішньої реформи управління за відсутності централізованих 

ініціатив [31]. 

Ініціативи щодо поліпшення якості в країнах — членах ОЕСР досить 

важливі, оскільки вони безпосередньо пов'язані з питаннями відкритості та 

підзвітності органів влади. Під цими поняттями розуміється не тільки 

інформування клієнтів про послуги, що надаються, а й вимога звітності про 

результати роботи відповідно до попередньо встановлених цілей та 

стандартів, а також передбачається посилення контролю та перегляду 

діяльності державних організацій сторонніми органами. 

Таке розуміння відкритості та підзвітності узгоджується із загальними 

реформами управління в державному секторі, які підтримуються країнами — 

фенами ОЕСР. Нижче наводяться приклади компонентів якості надання 

послуг - типових для багатьох країн ОЕСР. 

1. Своєчасність надання послуги. Скільки часу необхідно чекати 

клієнтові на надання послуги? Скільки часу повинен чекати клієнт у 

громадській установі, щоб йому приділили увагу, або скільки часу займає 

отримання відповіді по телефону? Скільки часу потрібно для того, щоб 

повернули неправильно стягнуті податки? 
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2. Обсяг послуги. Наприклад, як часто ходять поїзди? Як часто 

особам похилого віку розвозять харчування або надають іншу допомогу 

вдома? 

3. Доступність і зручність послуги. Наприклад, яка відстань до 

найближчого залізничного вокзалу або, у випадку інших послуг, де міститься 

найближче відділення уряду, в якому громадяни можуть отримати необхідну 

пораду чи інформацію? 

Доступність послуг може включати питання рівноправності, такі 

насамперед як забезпечення послугами сільських жителів, надання послуг 

для яких коштує найдорожче. Великого поширення набула практика 

запровадження розподілу надання послуг між різними службами у 

віддалених районах, інноваційне використання інформаційних технологій 

також може сприяти вдосконаленню доступу до послуг для споживачів, які 

проживають у географічно віддалених регіонах. 

4. Наявність або безперебійність послуги. Наприклад, як часто 

трапляються перебої у водопостачанні або телефонному зв'язку і скільки часу 

потрібно для ліквідації неполадок? 

5. Точність надання послуги. Наприклад, чи одержувачам 

соціальної допомоги виплачується відповідна сума? Чи особи, які наводять 

довідки про послуги, отримують точну інформацію про свої повноваження, 

рівень надання послуг та свої обов'язки? Чи платники податків отримують 

точну інформацію для полегшення заповнення податкових декларацій? 

6. Безпека послуги. Наприклад, яким є ризик нещасних випадків при 

використанні громадського транспорту або наскільки безпечні медичні 

операції? 

7. Належність або відповідність послуги. Тут порушуються 

питання загальної ефективності програм. Чи послуга відповідає потребам 

клієнта або вирішує ті проблеми, які повинна? Інше питання, яке постає: чи 

клієнт має належний рівень вибору або можливість вибирати з асортименту 

різних послуг, наприклад, можливість вибору різних технологій у державній 
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системі телекомунікації Наскільки при цьому задовольняються потреби 

клієнтів, може бути визначено лише за допомогою опитування. 

Для забезпечення надання послуг важливими можуть бути й інші 

нижченаведені чинники. Спілкування з державними організаціями має бути 

якомога приємнішим та простішим для клієнтів. Під приємністю розуміється 

такі аспекти наданих послуг, як ввічливе обслуговування клієнтів та 

зручність і чистота приміщення прийому громадян та громадського 

транспорту. Простота — ключове поняття і багато ініціатив щодо 

поліпшення якості ставлять за мету спрощення адміністративних процедур. 

Наприклад, бланки повинні бути складені в простій та зрозумілій формі для 

полегшення їх читання та сприйняття. Спілкування з урядовими службами 

не повинне нагадувати біг з перешкодами. Тому слід ліквідувати 

безпідставні адміністративні вимоги . 

Окремі компоненти якості надання послуг можуть взаємодіяти. 

Забезпечення одного з них може справляти шкідливий вплив на інші. 

Поширеним прикладом цього є компроміс між своєчасністю та точністю 

надання послуг 

Деякі країни відносять до компонентів якості такі основні принципи 

надання державних послуг, як справедливість, рівноправність, 

безсторонність та конфіденційність. Інші країни вважають ці аспекти 

питаннями вищого порядку, які повинні змішуватися з компонентами якості 

надання послуг. У цілому вони використовуються як принципи забезпечення 

того, що громадяни не зазнають дискримінації через соціальний статус, 

расову та статеву приналежність, колір шкіри, походження та ін. Таким 

чином, вони слугують іншим цілям, ніж компоненти якості, завданням яких 

є забезпечення якнайкращого рівня послуг за наявних ресурсів. 

Отже, вище наведений опис компонентів якості послуг, які є 

важливими аспектами надання послуг з точки зору клієнта. Очевидно і те, що 

вони заохочують організації державного сектора бути більш відкритими, а не 

задовольнятися лише внутрішніми процесами діяльності. 
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Як видно з попереднього дослідження, не всі аспекти результатів 

діяльності одночасно є компонентами якості надання послуг. Насамперед до 

них не можна віднести витрати, а отже, ефективність роботи. Враховуючи 

витрати, визнаємо інтереси не тільки клієнтів, а й платників податків, які у 

більшості випадків оплачують програму. Звичайно, можливе включення 

витрат до стандартів надання послуг, як це зроблено в Канадській ініціативі 

зі стандартів послуг. Існує також можливість того, що не буде компромісу 

між вдосконаленням якості надання послуг та підвищенням витрат за умови, 

що зосередження більшої уваги на потребах клієнта приведе до зниження 

витрат шляхом спрощення адміністративних процедур та зменшення 

кількості помилок. Однак часто спостерігатиметься компроміс між 

витратами і відповідністю та іншими компонентами якості, насамперед 

такими, як обсяг або своєчасність послуг, що надаються. 

Таким чином, визнаючи надзвичайну важливість таких компонентів 

якісного надання послуг, як своєчасність, доступність, точність тощо, не слід 

забувати про інші важливі аспекти оцінки результатів роботи, а саме: 

ефективність або скорочення витрат та дієвість програми. 

Ефективність та зменшення витрат — Невід'ємна складова ініціатив 

щодо поліпшення якості надання послуг, оскільки метою останніх є перегляд 

обґрунтування конкретних програм та процедур, як і витрат на надання 

послуг. Майже у всіх країнах ініціативи щодо поліпшення якості нейтральні 

стосовно бюджету, а в деяких випадках вони слугують засобом для 

скорочення бюджетних витрат. Ці ініціативи не розглядаються як нагода 

пошуку додаткового фінансування для поліпшення надання послуг 

державними службами [42]. 

Вищезазначене ілюструє складність збалансування елементів 

якостінадання послуг з іншими аспектами результатів виконання та 

досягнення компромісів, які можуть бути необхідними при врахуванні 

інтересів громадськості в цілому та конкретних інтересів груп і клієнтів. 
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Важливим і складним питанням є також визначення рівня та якості 

надання послуг. Як зазначалося, при цьому може враховуватися громадська 

думка та вимоги клієнтів, рішення прийматиметься передусім органами 

влади або державними службами. Рішення також може залежати від 

політичної та фінансової ситуації. Тому воно повинне бути виваженим і 

враховувати питання витрат та політичний аспект. 

Ще одне питання, яке виникає, — це рівень свободи, який повинна 

мати служба з надання послуг у прийнятті рішень щодо рівня та типу послуг 

порівняно з рішеннями, які приймаються центральними оргазми влади. Тоді 

як прийняття стратегічних рішень, що стосуються використання ресурсів, є 

найбільш доречним для центру, інші рішення щодо надання послуг 

найкраще приймати в службах на місцях, оскільки вони тісніше пов'язані з 

клієнтами. З цим також пов'язане питання, на якому рівні повинні 

прийматися такі рішення в службах і таке право голосу при визначенні виду 

та обсягу послуг повинні мати ті, хто безпосередньо їх надає. Постачальники 

послуг у країнах — членах ОЕСР мають різний ступінь автономії у наданні 

послуг. У деяких країнах доцільним вважається проводити чітке 

розмежування між рішеннями, які визначають політику надання послуг 

(приймаються виробниками політики і відбивають бажані результати послуг) 

та управлінськими рішеннями стосовно способів надання послуг 

(приймаються постачальниками)[35]. 

Більшість органів влади визнають, що стандарти з надання послуг 

повинні враховувати не тільки права чи повноваження клієнтів, а й 

зобов'язання з їхнього боку. Способи вирішення даного питання різняться в 

різних країнах, до частково відбиває різні політичні та правові традиції 

стосовно зв'язків між громадянами та державою. У деяких хартіях 

(наприклад, у Бельгії) зобов'язання чітко визначені. Існує загальне визнання 

того, що клієнти не повинні зловживати послугами або марнувати їх і що 

їхнім обов'язком є помагати собі у прийнятті рішень. 
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У багатьох країнах — членах ОЕСР надання послуг громадськості як 

клієнтам є переважно діяльністю місцевих органів влади, а не центрального 

уряду. Наприклад, у скандинавських країнах і Великобританії освіта, 

охорона здоров'я та більшість інших соціальних послуг надаються 

місцевими органами влади. Стандарти послуг у цьому випадку можуть 

порушувати важливі питання стосовно відносин між центральним та іншими 

рівнями уряду і призводити до конфлікту між довготривалими традиціями 

унітарної держави, з одного боку, та місцевої автономії — з другого [20]. 

У Великій Британії, наприклад, виділено 40 основних сфер державних 

послуг, надання яких контролюється Кабінетом Міністрів. Для їх 

регламентування розроблено відповідну кількість так званих хартій, кожна з 

яких встановлює стандарти послуг, що може одержати споживач від 

конкретних державних установ у таких сферах, як освіта, соціальне 

забезпечення, працевлаштування, відпочинок, оподаткування та ін. 

Додатково до них місцеві органи влади Великої Британії розробили, з 

урахуванням конкретних умов різних районів, муніципальні хартії послуг у 

сфері охорони здоров'я, громадської безпеки, пожежної охорони тощо, яких 

вони зобов'язалися дотримуватись. 

Причому британські регламенти (хартії) встановлюють такі критерії 

якості надання послуг: наявність розроблених стандартів рівня забез-

печеності послугами та їх якості; інформаційна відкритість і повнота 

інформації про послуги й порядок їх надання; можливість вільного вибору; 

доступність послуг; право на апеляцію в разі незадовільної якості; 

поважання прав громадян при наданні послуг; ефективне використання 

ресурсів під час здійснення послуг; уведення інновацій у технологію 

йорганізацію надання послуг; залучення споживача до спільної роботи з 

провайдерами послуг; зворотний зв'язок з населенням; ступінь задоволеності 

споживачів кількістю та якістю наданих послуг[43].  

У процесі розроблення стандартів послуг, які надаються державними 

установами США, з'ясувалося, що багато органів управління не уявляли собі, 
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на яких клієнтів вони працюють. Це було наслідком того, що діяльність 

даних органів, по-перше, мала не цільовий, а процесуальний характер 

(орієнтований на процес регулювання, управління, контролю, а не на 

задоволення потреб громадян), по-друге, навіть у ринково орієнтованій 

країні, такій як США, запровадження методів управління, притаманних 

приватному сектору, стримується чиновництвом, не зацікавленим у 

кінцевому результаті діяльності. 

Водночас саме визначення груп клієнтів-споживачів дало змогу 

виявити соціальні пріоритети надання державних послуг. Серед таких груп: 

особи, які потребують соціального захисту (і отримують допомогу від 

федерального та місцевих урядів); підприємці; громадськість; суб'єкти, які 

перебувають у правових відносинах; представники сфери управління 

природними ресурсами; наукове та академічне співтовариства; працівники 

місцевих урядів, місцевого самоврядування, інші партнери федерального 

уряду; мандрівники, туристи, американці, які виїхали за кордон; 

федеральний уряд США та федеральні службовці; військові ветерани. Ці 

групи фактично є категоріями проблемно-клієнтної типології державних 

послуг, орієнтованої на максимізацію соціальної ефективності й розробленої 

відповідно до соціальних пріоритетів США. 

На нашу думку, в Україні існує нагальна потреба в розробленні й 

офіційному затвердженні саме такої клієнтоорієнтованої типології 

державних послуг, яка врахувує пріоритети соціального розвитку. 
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3.3. Побудова механізму удосконалення інформаційного 
забезпечення системи надання адміністративних послуг 

 

Особливо актуальним в системі надання державних послуг є розвиток 

інформаційних технологій, за допомогою яких відбувається інформатизація і 

раціоналізація механізму надання послуг органами виконавчої влади, а також 

трансформація діючої системи надання державних послуг з метою 

підвищення доступності та ефективності. 

При проведенні реформи в сфері адміністративних послуг для 

досягнення стійких результатів необхідно одночасно розвивати відповідні 

елементи інфраструктури на підтримку системи надання адміністративних 

послуг. Подібна інфраструктура включає створення мережі організацій і 

установ, які полегшують процес надання адміністративних послуг через 

проведення досліджень, формування інформаційних баз даних, надання 

консультацій та навчання як державних службовців, так і споживачів 

послуг[28]. 

Впровадження системи моніторингу оцінки споживачами і 

постачальниками якості надання адміністративних послуг є перевіреним і 

ефективним методом вивчення сучасного стану в сфері надання послуг та 

формування стратегії подальшого вдосконалення системи надання 

адміністративних послуг з урахуванням потреб і очікувань споживачів. 

Вважаю в Україні належить зробити дуже багато в сфері розробки та 

впровадження стандартів надання адміністративних послуг. На Заході цей 

процес почався більше двадцяти років тому і триває досі. Навіть в таких 

країнах з класичною демократією, як Франція, Великобританія, США, 

громадяни незадоволені роботою своїх чиновників. 

Важливим завданням є зміна ментальності державних службовців усіх 

рівнів, які повинні засвоїти, що їх завдання не командувати, наказувати, а 

надавати адміністративні послуги основному споживачу - населенню. 

Необхідним є перехід від адміністрування до менеджменту. Вимога 
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ефективності і якості надання адміністративних послуг має стати 

центральним пунктом політики державної служби. Підвищення якості 

надання адміністративних послуг зажадає і підвищення якості персоналу 

державного сектора. До державних службовців повинні пред’являтися більш 

високі, ніж зараз, вимоги, стає обов’язковими знання англійської або іншої 

іноземної мови, вміння користуватися комп’ютером [40]. 

Введення стандартів надання адміністративних послуг, орієнтованість 

діяльності державного апарату на споживачів-клієнтів послуг зажадає і 

вміння на більш якісному рівні працювати в безпосередньому контакті з 

населенням. 

На мою думку, в законі України «Про адміністративні послуги» від 

06.09.2012 № 5203-VI повинен міститися стандарт надання державних послуг 

в якості окремого розділу адміністративного регламенту. Стандарт 

адміністративної послуги створюється у вигляді нормативного правового 

акту, що визначає взаємодію органу виконавчої влади (посадових осіб) з 

громадянами та організаціями і являє собою обов’язкові для виконання 

правила, що встановлюють в інтересах одержувача адміністративної послуги 

вимоги до надання адміністративної послуги, що включають характеристики 

процесу, форми, змісту і результату надання даної адміністративної послуги. 

Основним же інструментом регламентації надання адміністративних 

послуг є прийняття адміністративних регламентів. Формування 

адміністративних регламентів з надання послуг дозволяє впорядкувати 

зобов’язання органів, які надають адміністративні послуги перед 

суспільством і впровадити процедури контролю та оцінки діяльності органів 

виконавчої влади [41]. 

Адміністративним регламентом надання державних послуг є 

нормативний правовий акт виконавчої влади, що встановлює строки і 

послідовність адміністративних процедур (дій) органу виконавчої влади та 

органу державного позабюджетного фонду, які здійснюються за запитом 

фізичної або юридичної особи або їх уповноважених представників у межах 
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встановлених нормативними правовими актами. Відсутність чіткого 

розмежування державних послуг від інших державних функцій органів влади 

на законодавчому рівні призводить до невірного сприйняття сутності 

державних послуг. 

Адміністративним регламентом передбачаються види дій, що 

здійснюються органами, посадовими особами та службовцями, в процесі 

надання державних послуг, послідовність вчинення дій, періодичність і 

терміни їх здійснення. Таким чином, забезпечується відкритість діяльності 

органів влади з надання державних послуг і досягається належне 

функціонування, легальність і передбачуваність дій органів влади, а отже 

звужуються межі адміністративного розсуду.  

Адміністративний розсуд це мотивований вибір для прийняття 

правомірних рішень і вчинення дій уповноваженим суб’єктом в межах його 

компетенції для виконання управлінських та інших завдань. У той же час 

розсуд створює сприятливу можливість для зловживання владою, 

хабарництва і корупції, а це саме ті фактори, які лягли в основу необхідності 

проведення адміністративної реформи . 

Головним підсумком застосування адміністративних регламентів має 

стати: скорочення термінів надання громадянам і організаціям 

адміністративних послуг; зменшення кількості документів, що подаються 

громадянином для отримання послуги; встановлення вичерпного і точного 

переліку підстав для відмови в наданні послуги; чітка регламентація 

процесів, включених до адміністративних процедур; широке використання 

сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій; створення 

механізмів досудового оскарження рішень, дій та бездіяльності працівників 

органів виконавчої влади, які беруть участь у наданні адміністративної 

послуги; підвищення персональної відповідальності посадових осіб за 

дотриманням адміністративних процедур. 

На мій погляд, ще одним важливим питанням, що потребує уваги, є 

специфічний характер правовідносин, які складаються з приводу надання 
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адміністративних послуг. Будучи в основі своїй адміністративно-правовими 

відносинами, дані правовідносини мають риси цивільно-правових відносин. 

Предметом адміністративного права в першу чергу є не 

адміністративна діяльність, а система правовідносин, які складаються на її 

грунті між правлячою владою і громадянами. Правовідносини є 

найважливішим і необхідним етапом у процесі досягнення цілей, результатів 

правового регулювання. Правовідносини, суб’єктами яких виступають 

посадова особа і громадянин, є домінуючими в адміністративно-правовій 

сфері. 

В адміністративно-правових відносинах обов’язковим учасником 

завжди є орган виконавчої влади і для такого роду суб’єкта правовідносин 

норми адміністративного права формулюють характер обов’язкової, а не 

належної поведінки. У таких відносинах суб’єкти виконавчої влади діють 

владно, а прийняті ними рішення і здійснювані ними дії набувають 

юридичної сили незалежно від згоди чи незгоди другої сторони. Але 

адміністративні правовідносини з надання державних послуг виникають з 

ініціативи громадян, юридичних осіб і відповідного виконавчого органу не 

використовує владні повноваження в інтересах «підпорядкування» 

ініціатора. Навпаки, у нього виникають певні юридичні обов’язки перед 

ініціатором в задоволенні його інтересів [56]. 

Законному інтересу громадянина і юридичної особи на отримання 

адміністративної послуги корелює обов’язок державних службовців, органів 

та організацій його задовольнити в межах своєї компетенції. Надання 

послуги завжди орієнтоване на споживача, тому діє юридична конструкція - 

клієнт має право отримувати послуги, орган зобов’язаний її надати. Але в 

будь-якому випадку ініціатива не робить вирішального впливу на головні 

якості адміністративно-правового регулювання державних послуг, 

вирішальною стороною в даних правовідносинах завжди є орган виконавчої 

влади, наділений владними повноваженнями. Тут владна діяльність 

державних органів обмежується організацією надання послуг, контролем над 
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органами, які ці послуги надають. При закріпленні повноваження за 

виконавчим органом державної влади уповноважений орган відповідає за 

організацію виконання повноваження і не завжди реалізовує його 

безпосередньо. Якщо мова йде про адміністративну послугу, то етап 

прийняття рішення, заключною стадією якого є видання правозастосовчого 

акта, відноситься до державно-владних повноважень. 

Обсяг наданої послуги і умови її надання визначаються нормативними 

приписами, встановленими державою, тому при регулюванні відносин з 

приводу надання державних послуг переважає імперативний метод 

правового регулювання, зумовлений адміністративно-правовою природою 

цих відносин (наприклад, нормативно визначається державою обсяг 

житлово-комунальних послуг, які забезпечуються державними 

комунальними службами)[52]. 

Таким чином, правові форми надання державних послуг можуть бути 

як публічно-правовими, так і приватно-правовими. Держава самостійно 

визначає, яким чином буде надаватися державна послуга, з використанням 

публічно-правових форм (адміністративний акт, адміністративний договір) 

або ж приватноправових форм (цивільно-правовий договір).  

Вибір тієї чи іншої правової форми надання адміністративних послуг 

здійснюється виходячи з критеріїв, що визначають ефективність і якість 

державних послуг, якість обслуговування, доцільність покладання 

повноважень на той чи інший суб’єкт надання державних послуг, з метою 

забезпечення задоволення встановлених або передбачуваних потреб 

отримувачів послуг. 

Досліджуючи поточний стан правового регулювання діяльності органів 

виконавчої влади з надання державних послуг, ми приходимо до висновку 

про необхідність ретельної регламентації принципів діяльності органів влади 

з надання державних послуг. Необхідність конкретизації принципів надання 

державних послуг в першу чергу обумовлена тим, що саме принципи 

визначають шляхи вдосконалення правових норм, зміст і напрямки 
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правового регулювання в сфері надання державних послуг і виступають в 

якості керівних ідей для законодавця. 

Адміністративна реформа повинна вплинути на вдосконалення 

відносин органів державної влади з бізнесом шляхом впровадження 

комплексу заходів: 

1) введення зручних і відкритих процедур прийняття рішень і 

отримання інформації; 

2) спрощення роботи підприємців в процесі їх реєстрації, ліцензування; 

3) налагодження ділових відносин бізнесу і влади в процесі спільного 

розгляду проектів законів та інших актів, складання і реалізації цільових 

програм; 

4) реалізація публічного контролю за дотриманням податкових, 

екологічних та інших норм в діяльності економічних суб’єктів. 

Вирішення завдань держави вимагає перерозподілу функцій його 

органів і появи необхідної системи державних послуг. Саме це дозволить 

визначити оптимальне співвідношення регулюючих, розпорядчих і 

контрольних функцій. Розвантаження державного апарату послужить 

розширенню переліку адміністративних послуг (реєстраційних, 

консультативних, інформаційних та ін.), що реалізуються державними 

установами і частково саморегульованими організаціями. 

Визначення функціональних «наборів» для кожного рівня і виду 

органів дозволить чітко встановити їх компетенцію. Наступний крок - 

прийняття закону про адміністративні процедури та їх реальне введення. 

Тоді компетенція кожного органу і організації буде здійснюватися 

послідовно і відкрито, а перерозподіл функцій, повноважень має відбуватися 

на суворій легальній основі. А для державних службовців потрібні 

адміністративні регламенти, які дозволять визначити їх права, обов’язки, 

взаємини і відповідальність. 

Отже, адміністративна реформа служить найважливішим засобом 

вдосконалення управління державними справами. Її успішне проведення 
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дозволить зробити державний апарат більш ефективним і демократичним і 

тим самим підвищити якість вирішення соціально-економічних завдань.  

Вивчення зарубіжного досвіду та аналіз сучасного стану системи 

надання адміністративних послуг в Україні дозволяють визначити наступні 

напрямки реформування системи надання адміністративних послуг: 

- формування стратегії підвищення якості надання адміністративних 

послуг, як частини загальної стратегії проведення адміністративної реформи; 

- визначення уповноваженого органу, відповідального за реалізацію 

стратегії підвищення якості надання адміністративних послуг; 

- вдосконалення нормативно-правової бази, яка регламентує процедури 

надання адміністративних послуг; 

- розвиток відповідної інфраструктури (створення інформаційних 

центрів, формування баз даних державних послуг) для вдосконалення 

системи інформування потенційних споживачів про адміністративні послуги 

та їх надання; 

- створення системи навчання державних службовців та споживачів 

послуг використання існуючих джерел інформації; 

- впровадження системи моніторингу оцінки споживачами і 

постачальниками якості послуг. Створення системи вивчення потреб і 

очікувань споживачів з метою вдосконалення регулювання та надання 

адміністративних послуг; 

- підвищення ефективності державної служби через викорінення 

корупції, підвищення відповідальності та підзвітності державних службовців, 

скорочення бюрократизму і тяганини при виконанні функцій. 

Першочерговим завданням на даному етапі є розробка стратегії 

підвищення якості надання адміністративних послуг, з постановкою цілей і 

завдань на коротко-, середньо- та довгострокову перспективу. Ми вважаємо, 

що в основу стратегії можуть бути покладені наступні принципи:  

- принцип орієнтації на споживача; 

- принцип інформованості споживачів адміністративних послуг; 
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- принцип зацікавленості виконавця; 

- принцип найменшої дії; 

- принцип делегування повноважень; 

- принцип «зворотного зв’язку»; 

- принцип системності стандартів надання адміністративних послуг. 

Для забезпечення належного рівня координації, доступу до інформації 

та взаємодії між учасниками процесу реформування системи надання 

адміністративних послуг, орган державної влади повинен мати відповідний 

статус для реалізації наступних функцій: координація та організаційно-

методичне забезпечення робіт з розробки та впровадження стандартів 

надання адміністративних послуг; організація і здійснення зовнішнього 

контролю за дотриманням стандартів надання адміністративних послуг[8]. 

На нашу думку, в результаті аналізу цілей і змісту чинного 

законодавства, і цільових програм в сфері розвитку інформаційного 

суспільства та використання інформаційно-телекомунікаційних технологій в 

діяльності органів державної влади, ці принципи треба розширити. 

Необхідно відзначити, що правові форми надання державних послуг можуть 

бути як публічно-правовими, так і приватноправовими. Незалежно від форми 

надання державних послуг, кожна державна послуга повинна бути 

зафіксована в Реєстрі державних послуг і надаватися відповідно до 

адміністративного регламенту і стандартів адміністративної послуги. 

Введення стандартів державних послуг надає діяльності органів публічної 

влади строго легальний, відкритий і передбачуваний характер, а також надає 

можливість обмежувати і усувати довільні дії. Впровадження 

адміністративних регламентів з надання державних послуг дозволить 

впорядкувати зобов’язання органів державної влади, які надають державні 

послуги, перед суспільством і впровадити процедури контролю та оцінки 

діяльності органів виконавчої влади. 

Практичне дослідження правовідносин у сфері державного управління 

з надання державних послуг проявляється в питаннях захисту прав громадян 
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і організацій. Найчастіше права, свободи і законні інтереси людей, 

підприємств порушуються в результаті неналежного виконання державними 

органами своїх обов’язків та функцій. Важливим питанням є відповідальність 

органів влади, їх посадових осіб, організацій за неналежне здійснення 

функцій з надання державних послуг, порядок захисту прав отримувачів 

державних послуг, так як найважливіше місце в системі гарантій прав і 

свобод займає інститут правової відповідальності держави, її органів. 

До дій органів державної влади, їх посадових осіб, державних 

службовців відноситься владне волевиявлення органів державної влади, їх 

посадових осіб, державних службовців, яке не набуло форми рішення, але 

спричинило порушення прав і свобод громадян, та організацій, або створило 

перешкоди до їх здійснення. В рамках адміністративного права це владне 

волевиявлення, що створює в системі управління певні юридичні наслідки 

або конкретний правовий ефект. До дій, наприклад, відносяться вимоги 

посадових осіб органів, повторного надання заявником документів для 

отримання державної послуги, затребування з заявника при наданні 

адміністративної послуги плати, не передбаченої нормативними правовими 

актами[19]. 

Спираючись на судову практику, щодо системи надання електронних 

державних послуг, як приклад можна привести такі оскаржувані дії як: 

обмеження доступу з технічних причин на отримання кадастрової виписки 

про земельну ділянку, не прийом заяви, поданої в формі електронного 

документа з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж 

загального користування з причини збою в програмному забезпеченні. 

До бездіяльності відноситься невиконання органом державної влади, 

посадовою особою, державним службовцям обов’язку, покладеного на них 

нормативними правовими та іншими актами, що визначають повноваження 

цих осіб (посадовими інструкціями, положеннями, адміністративними 

регламентами, наказами). До бездіяльності, зокрема, відноситься порушення 

терміну реєстрації запиту заявника про надання адміністративної послуги 
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через бездіяльність посадових осіб; нерозгляд скарги заявника 

уповноваженою посадовою особою. 

Скаргою на порушення порядку надання адміністративної послуги 

визнається вимога заявника або його законного представника про 

відновлення або захист порушених прав або законних інтересів заявника 

органом, що надає державну послугу, багатофункціональним центром, 

посадовою особою органу, який надає державну послугу, або 

багатофункціонального центру або державним службовцем при отриманні 

даним заявником адміністративної послуги. 

Законом України «Про адміністративні послуги» визначено, що до 

повноважень Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації 

належить забезпечення надання доступу до Єдиного державного реєстру 

державним реєстраторам, уповноваженим особам суб’єктів державної 

реєстрації прав, іншим суб’єктам відповідно до цього Закону та прийняття 

рішень про тимчасове блокування або анулювання такого доступу у 

випадках, передбачених цим Законом; розгляд скарг на рішення, дії або 

бездіяльність державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації, 

територіальних органів Міністерства юстиції України та прийняття 

обов’язкових до виконання рішень, передбачених цим Законом . 

Забезпечення комфортних умов для отримання адміністративної 

послуги та надання достовірної і повної інформації про державну послугу є 

запорукою підвищення якості та доступності державних послуг. У зв’язку з 

цим, з метою забезпечення захисту прав заявників і якості отримання 

адміністративних послуг, вважається за необхідне доповнити існуючий 

перелік підстав, при яких отримувачем послуги може бути подана скарга, 

наступними: 

- порушення вимог до місць надання адміністративної послуги, 

встановлених законодавством та підзаконними нормативними актами; 

- надання неповної та (або) недостовірної інформації про державну 

послугу (наприклад, на сайті органу влади). 
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Переведення державних послуг до електронного вигляду дозволяє 

виключити такі підстави для порушення прав громадян у сфері надання 

державних послуг, як: затребування у заявника документів і плати, 

непередбачених законодавством. Так як надання заявником документів на 

порталі державних послуг здійснюється строго у відповідності з 

адміністративним регламентом і з урахуванням полів форми доступною для 

заповнення на єдиному порталі. Тут посадова особа, уповноважена на 

розгляд заяви і прийняття рішення, безпосередньо не вступає в прямий 

контакт із заявником. А прийом заяви, поданої в електронній формі та оцінка 

достатності наданої інформації, здійснюється спеціально уповноваженою на 

те особою відповідно до адміністративного регламенту надання 

адміністративної послуги[22]. 

Питання про оскарження дій суб’єктів правовідносин, що складаються 

з приводу надання державних послуг, має вирішуватися на національному 

рівні, оскільки мова йде саме про державні послуги. 

На мою думку, якщо правовідносини при наданні адміністративної 

послуги виникають на основі адміністративного акта і цивільно-правового 

договору, оспорювання адміністративного акта здійснюється в порядку 

провадження у справах, що виникли з публічних правовідносин, а 

оспорювання цивільно-правової угоди здійснюється в позовному порядку. 

Таким чином, адміністративні органи можуть перебувати з 

громадянами та організаціями в правовідносинах різного змісту: 

адміністративних, цивільних, земельних, трудових. Адміністративні дії 

тягнуть в ряді випадків не тільки адміністративні, а й інші (цивільно-правові, 

наприклад) наслідки. У подібних випадках спір втрачає чисто 

адміністративний характер [39]. 

При встановленні незаконності дій (бездіяльності) органу виконавчої 

влади (посадової особи) суд одночасно вирішує питання про відшкодування 

шкоди. На відміну від судового адміністративний порядок, як правило, 

передбачає тільки визнання дій (бездіяльності) органу виконавчої влади 
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(посадової особи) незаконними, а питання про відшкодування шкоди 

дозволяється тільки в судовому порядку. 

Особливої уваги потребує питання адміністративної відповідальності 

суб’єктів, що надають державні послуги, встановленої законодавством. 

Адміністративна відповідальність є одним з найбільш затребуваних 

соціальною практикою інститутів системи українського права, який є 

важливим елементом методу адміністративно-правового регулювання. 

Основоположним документом, на який покладається суд при ухваленні 

рішення є адміністративний регламент надання державної послуги. Тому 

адміністративні регламенти повинні містити вичерпну інформацію про 

порядок надання адміністративної послуги та про стандарт адміністративної 

послуги. Отже, адміністративні регламенти повинні підтримуватися в 

актуальному стані органами, які надають державні послуги, і повинні 

відповідати вимогам законодавства. У зв’язку з цим представляється 

необхідним закріплення відповідальності посадових осіб органів виконавчої 

влади за відсутність адміністративних регламентів надання державних 

послуг або невідповідність адміністративних регламентів встановленим 

вимогам. 

Очевидно, важливим є чітке розмежування і нормативне закріплення 

юридичної відповідальності всіх суб’єктів, що надають державні послуги, а 

саме органів виконавчої влади, центрів надання адміністративних послуг, та 

інших організацій, уповноважених на надання державних послуг, посадових 

осіб органів, які надають державні послуги, працівників центрів надання 

адміністративних послуг, працівників організацій, що залучаються до 

реалізації функцій багато функціонального центру за порушення порядку 

надання державних послуг. 

В результаті вивчення наукових підходів до інформаційного 

забезпечення системи надання адміністративних послуг та розгляду чинного 

організаційно-економічного механізму надання послуг виявлено, що 

відсутній єдиний механізм організації та чітка деталізація процесу надання 
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державних послуг. Тому необхідна структурована нова модель системи 

надання адміністративних послуг, в основі якої буде діюча модель системи 

надання державних послуг, при цьому буде проведена функціональна 

декомпозиція процесу надання державних послуг на функціональні складові, 

об’єднавши значущі розрізнені елементи. Модель системи надання 

адміністративних послуг дозволить зробити відкритим процес надання 

державних послуг, визначити значимість і доцільність кожної його складової. 

Модель системи надання адміністративних послуг ґрунтується на 

фундаментальних принципах. Вони визначають ставлення до процесу, норми 

і закономірності, що випливають із сутності та особливостей надання 

адміністративних послуг. Дотримання принципів сприяє досягненню 

поставлених завдань, тобто надання якісних і доступних адміністративних 

послуг, до яких включаються: 

- принцип виконання державою встановлених законом послуг з 

орієнтацією на одержувача послуг і реалізацією ринкових механізмів; 

- принцип неполітичності, справедливості та об’єктивності, 

своєчасності та професійності; 

- принцип рівного доступу всіх членів суспільства до отримання послуг 

з урахуванням диверсифікації в суспільстві; 

- принцип надання послуг, що базується на стандартах якості, 

адміністративних регламентах і вимогах, що пред’являються до системи; 

- принцип розвитку інфраструктури системи надання державних 

послуг, націлений на досягнення результатів і формування ефективного 

електронного урядування; 

- принцип розвиненої мережі відносин, побудованої на цінності 

комунікацій, консультацій, кооперації, одноразового введення даних в 

систему і багаторазового ефективного результату їх використання. 

Реалізація цих принципів в системі надання державних послуг має 

відбуватися відповідно до законодавчої бази і розкриватися через взаємодію 

елементів і функціональних складових процесу надання державних послуг. 
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Для структурування внесених змін розглянемо докладніше 

функціональну декомпозицію системи надання адміністративних послуг та її 

складових, які дозволять підвищити ефективність і якість надання 

адміністративних послуг: 

1. Проектування і оцінка є основною складовою у визначенні 

легітимності і функціонуванні системи надання адміністративних послуг і 

має на увазі формування «бізнес-плану» (розробка, зміна, введення нових 

елементів), розрахунок ефективності впровадження абсолютно нових 

елементів, учасників для системи надання послуг, визначення доцільності 

внесення змін до системи в цілому і т. д. 

2. Транзакційна складова забезпечує обробку запитів і надання 

державних послуг і включає в себе: наявність законних каналів транзакцій та 

інфраструктури належного рівня; допоміжні бази даних; систему «єдиного 

вікна» (багатофункціональні центри, портали, офіси); цифрові системи 

прийому заяв, запитів, обробки інформації, надання послуг; наявність 

платіжних інструментів та систем для прийому платежів [22]. 

Суттєвою складовою є платіжна система, яка ефективно реалізується за 

допомогою пластикових банківських карт і є передумовою впровадження 

інноваційних технологій при оплаті державних послуг через сайти. 

Основним чинником, який не дозволяє використовувати пластикові карти в 

повному обсязі, є відсутність терміналів для обслуговування карт і слабка 

інфраструктура системи надання державних послуг. 

3. Інформаційно-інноваційна складова полягає в створенні єдиних баз 

даних, довідників, систем управління базами даних, які повинні бути 

доступними, легітимними, прозорими для всіх учасників даної системи. 

Основний принцип формування даної функціональної складової - це робота 

на принципах ринкової економіки і прагнення до формування інструментів 

для надання державних послуг з використанням засобів інформаційних 

технологій, телекомунікаційних мереж, інтернет-рішень. 
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Інформаційно-інноваційна складова може бути представлена як 

багаторівнева. Ядром цієї структури є корпоративна мережа, тобто 

розосереджена система високонадійного зберігання даних з певною 

системою доступу, інтеграцією з мережами інших організацій, системою 

контролю, інвентаризації інформації та управління ресурсами мережі. Тому 

необхідно внести зміни в діючі надбудови (рівні), які включають:  

- бази даних (населення, пільги, прилади обліку, пенсії, боржники, 

реєстр юридичних осіб, субсидії, житловий фонд);  

- платіжно-розрахункові системи (системи розрахунків субсидій, пільг, 

житлових платежів, прийом платежів);  

- систему управління обробкою запитів, документів;  

- управління відносинами з клієнтами (система реєстрації звернень, 

система видачі готових документів);  

- апаратно-технічне забезпечення (службовий зв’язок, відео, факс, e-

mail, банкомати, копіювання);  

- зовнішній рівень системи (інформування) центр телефонного доступу, 

мобільний доступ. 

4. Контроль визначає оцінку і моніторинг системи державних послуг, 

яка включає: дані про послугу, які відповідають регламентам та стандартам 

якості; оцінку ефективності використання бюджетного фінансування; 

соціально-економічну ефективність; відповідність критеріям програмно-

цільового фінансування. 

Оцінка ефективності є найважливішою характеристикою системи 

надання адміністративних послуг, так як вона забезпечує синтез економічних 

та соціальних аспектів. 

Характеристика ефективності системи надання адміністративних 

послуг багатовимірна і залежить від цілей, сформульованих суб’єктом 

оцінки. При цьому, застосовуючи ту чи іншу технологію оцінки 

ефективності, необхідно чітко виділити: суб’єкт оцінки; об’єкт оцінки; 

інструментарій ефективності. 
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5. Стандарти якості забезпечують і визначають систему вимог до якості 

адміністративної послуги відповідно до порядку, встановленого 

законодавством та адміністративними регламентами і стандартами якості. 

В даному елементі системи якість розглядається: як ступінь 

задоволеності очікувань одержувачів послуг; дотримання приписаних вимог і 

стандартів; позиції відповідності послуг, які надаються, їх вартості; загальна 

сукупність технічних, технологічних та експлуатаційних характеристик, за 

допомогою яких державна послуга буде відповідати потребам одержувача 

послуг. 

6. Співпраця передбачає розробку порядку і форм взаємодії учасників 

на умовах державно-приватного партнерства. Тут визначається перелік 

державних послуг, які можуть надаватися на умовах співпраці недержавними 

організаціями. 

7. Технічне виконання полягає в доведенні нормативно-правових актів 

до рівнів влади, їх супроводження та практичної реалізації. Якщо орган 

влади суб’єкта реалізує процес пошуку компанії-оператора, то він здійснює 

укладення договору, розробку адміністративного регламенту, форм типових 

документів послуги, розміщення інформації про послугу, розробку 

індикаторів для оцінки ефективності надання послуг. При цьому одночасно 

повинен бути визначений і юридично підтверджений порядок надання 

кожної адміністративної послуги. 

8. Трудові ресурси визначаються після детального опрацювання 

попередніх складових. При передачі функцій з надання адміністративних 

послуг зовнішнім компаніям зменшується обсяг робіт, відбувається 

скорочення штату державних службовців, знижується навантаження і 

проводиться оцінка діяльності кожного державного службовця, що дозволяє 

підвищити якість надання державних послуг і зменшити витрати на 

утримання апарату державних службовців. 

На підставі проведеного дослідження уточнимо, що інструментом 

вдосконалення нормативно-правового елементу буде наявність єдиного 
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класифікатора адміністративних послуг. Це призведе до вирішення проблеми 

дублювання послуг, створить основу для стандартизації якості, обліку та 

прогнозування обсягів реалізації; а також для вивчення попиту одержувачів 

послуг в системі надання адміністративних послуг. 

Виявлено, що кількість адміністративних послуг, узгоджених в реєстрі 

державних послуг, не відповідає повній кількості послуг, які надаються, а 

отже потребує коригування і уточнення. Тому одне із завдань поставлених в 

дослідженні, будемо вирішувати через удосконалення інструментарію 

інформаційного забезпечення системи надання адміністративних послуг на 

основі реалізації наступних заходів:  

- підтримка забезпечення комплексної інформатизації Центрів надання 

адміністративних послуг в процесі побудови єдиного інформаційного 

простору;  

- надання консультативної допомоги населенню в процесі отримання 

доступу до Єдиного державного порталу адміністративних послуг з метою 

скорочення інформаційної надлишковості та використання єдиних правил 

відкритих стандартів обміну та форматів даних; 

- забезпечення належного рівня координації, доступу до інформації та 

взаємодії між учасниками процесу реформування системи надання 

адміністративних послуг; 

- проведення системних тренінгів з забезпечення інформаційної 

грамотності населення, та створення умов вільного доступу громадян до 

інформаційної інфраструктури;  

- впровадження стимуляційних заходів генерування інформаційних 

ресурсів сприяння демократичним перетворенням, передбачивши надання 

номенклатури електронних адміністративних послуг населенню сільської 

місцевості;  

- підтримка забезпечення громадської дискусії щодо реалізації 

партнерських відносин між населенням та владою в процесі побудови 

інформаційного суспільства. 
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ВИСНОВКИ 

Україна – це демократична, соціальна, європейська держава. У 

сучасних умовах життя українського суспільства діє адміністративна 

реформа, яка являє собою комплекс політико-правових заходів, які 

полягають у структурних, функціональних та державно-службових 

перетвореннях, насамперед у сфері виконавчої влади, з метою перетворення ї 

з владно-репресивного механізму на організацію, що служить суспільству, і 

створення на цій основі ефективної системи державного управління . Одним 

із принципово важливих, на мій погляд, завдань адміністративної реформи – 

є покращення якості надання адміністративних послуг з використанням 

зарубіжного досвіду розвинених країн. 

Отримані в процесі дослідження результати дають змогу 

сформулювати такі висновки: 

1. Визначено, що ключовими сферами реалізації адміністративних 

реформ є роль держави в суспільстві, структура органів державного 

управління, підвищення ефективності та результативності діяльності 

державного апарату, управління державною службою, реформа фінансового 

управління, підзвітність і прозорість державного апарату.  

Сьогодні є безліч способів визначити сферу адміністративних реформ: 

це державне і муніципальне управління в цілому, державна служба, набори 

відповідних функцій і процедур та їх реструктуризація. Адміністративна 

реформа може бути визначена як процес перегляду функцій виконавчої 

влади, закріплення необхідних і скасування надмірних функцій, створення 

адекватної функції структури і системи виконавчої влади, а також 

інституційних змін в системі державного управління. Метою є створення 

системи ефективного виконання державних функцій, що забезпечує високі 

темпи економічного зростання і соціального розвитку. 

На основі аналізу правозастосовчої практики, чинного понятійного 

апарату і сутнісної характеристики державних послуг в якості 
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адміністративної послуги запропоновано розуміти законодавчо закріплені 

форми взаємодії органів державної влади та громадянського суспільства, які 

спрямовані на реалізацію прав та задоволення потреб громадян, результатом 

яких є реалізація інформаційних, консультаційних, реєстраційних та інших 

функцій адміністративного характеру, що здійснюються у заявному порядку 

та у відповідності зі встановленими регламентами.  

2. Встановлено, що необхідним є вдосконалення навичок в сфері 

інформаційно-комунікаційних технологій серед власників домогосподарств, 

підвищення інформованості жителів про можливості використання 

інформаційно-комунікаційних технологій, в тому числі про конкретні 

електронні послуги, які отримуються через Інтернет, та які необхідні у 

повсякденному житті. Тому, концептуальні підходи до підвищення 

результативності організації системи надання адміністративних послуг 

пропонується удосконалити за наступними напрямами: формування 

інституційних засад стимулювання становлення електронної взаємодії між 

органами державної влади та населенням, спрямованої на забезпечення 

розвитку громадянського суспільства; впровадження належного 

багаторівневої інформаційної інтеграції з метою забезпечення міжвідомчої 

комунікації послуг та оптимізації порядків адміністративних послуг в 

електронній формі; забезпечення доступної та висококваліфікованої 

консультаційної підтримки безпосередньо в центрах громадського доступу, 

орієнтованої на різний рівень володіння користувачами комп’ютерних, 

інформаційних та телекомунікаційних технологій; проведення моніторингу 

якості надання адміністративних послуг на основі використання 

інформаційно-комунікаційних технологій та заходів урядових комунікацій; 

координація здійснюваних заходів щодо забезпечення пріоритету 

дистанційної взаємодії між населенням та органами влади, які надають 

інтегровані електронні послуги, та сприяють розвитку електронної 

ідентифікації та наданню довірчих послуг; подолання цифрової нерівності 

населення через забезпечення доступу громадян та організацій до 
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стандартного сучасного набору інформаційних та комунікаційних сервісів 

Інтернет; стимулювання використання та поширення електронних форм 

зворотнього зв’язку; побудова корпоративних інформаційно-аналітичних 

систем. 

3. Визначено, що істотні зміни в принципах взаємодії держави і 

населення (організацій) вимагають звернути особливу увагу на питання 

нормативного правового забезпечення такої взаємодії, стандартизації та 

регламентації процесу надання державних послуг, технологічного 

забезпечення системи надання адміністративних послуг. Під стандартом 

надання адміністративної послуги треба розуміти нормативний правовий акт, 

схвалений органом влади, який надає послугу, що містить послідовний опис 

адміністративних процедур, необхідних для реалізації всіх складових 

елементів системи надання адміністративної послуги. 

Таким чином, в сучасних умовах існує необхідність комплексного 

удосконалення механізму надання адміністративних послуг з позиції 

розробки загальних особливостей правового регулювання таких відносин. 

Тому, пропонується удосконалити вектори розвитку системи надання 

адміністративних послуг в умовах впровадження системи електронного 

урядування за наступними напрямами: запровадження системи автоматизації 

обміну даними; розробка єдиних державних стандартів щодо електронних 

петицій та звернень за принципом використання заходів становлення 

відкритого демократичного суспільства; зниження адміністративних бар’єрів 

і обмежень, забезпечення рівних прав на отримання інформації з усіх 

загальнодоступних інформаційних систем, посилення контролю за 

доцільністю будь-якого розширення переліку вимог до господарюючих 

суб’єктів з боку державних і місцевих органів виконавчої влади; формування 

інфраструктури відкритих даних на основі публічної ідентифікації 

інтерфейсів прикладного програмування за підтримкою громадських 

ініціатив; впровадження електронного нотаріату, який дозволить виконувати 

нотаріальні дії з електронними документами з тим же рівнем комфорту, що 
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сьогодні існує в паперовому світі; впровадження стратегічних проектів 

розвитку публічно-приватного партнерства на засадах забезпечення 

централізованої підтримки реалізації типових заходів інформатизації та 

популяризації інструментів електронного урядування; стимулювання 

забезпечення матеріального добробуту громадян на основі використання 

інтерактивних інструментів системи надання адміністративних послуг на базі 

єдиного державного веб-порталу. 

4. Обгрунтовано, що організація надання адміністративних послуг в 

Україні вимагає внесення змін, систематичного редагування і доповнень у 

зв’язку з реформуванням і впровадженням нових механізмів, елементів і 

технологій. Отже, механізми розвитку системи надання адміністративних 

послуг в електронній формі необхідно удосконалити за наступними 

напрямами: впровадження методології використання новітніх 

конкурентоспроможних інформаційно-телекомунікаційних систем для 

упередження загроз «інформаційної нерівності» населення; формування 

єдиних вимог до використання альтернативних схем автентифікації та 

електронної ідентифікації для встановлення належного рівня довіри до 

надання послуг в електронній формі; виконання заходів регіональної 

інформатизації, в ході яких виявляються можливості підвищення 

ефективності застосування інформаційних систем і ресурсів;прогноз термінів 

модернізації інформаційних систем і ресурсів, термінів виведення з 

експлуатації інформаційних систем і ресурсів; підтримка забезпечення 

сервіс-орієнтованої моделі уніфікації інтерфейсів суб’єктів надання 

адміністративних послуг; визначення на законодавчому рівні питань 

регламентації та стандартизації системи надання електронних 

адміністративних послуг в умовах забезпечення інформаційної безпеки 

України; використання ефективних засад соціальних опитувань та глибинних 

інтерв’ю споживачів послуг в процесі реалізації контролю за якістю надання 

послуг. 
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5. Виявлено, що кількість адміністративних послуг, узгоджених в 

реєстрі державних послуг, не відповідає повній кількості послуг, які 

надаються, а отже потребує коригування і уточнення. Тому необхідним є 

удосконалення інструментарію інформаційного забезпечення системи 

надання адміністративних послуг на основі реалізації наступних заходів: 

підтримка забезпечення комплексної інформатизації Центрів надання 

адміністративних послуг в процесі побудови єдиного інформаційного 

простору; надання консультативної допомоги населенню в процесі 

отримання доступу до Єдиного державного порталу адміністративних послуг 

з метою скорочення інформаційної надлишковості та використання єдиних 

правил відкритих стандартів обміну та форматів даних; забезпечення 

належного рівня координації, доступу до інформації та взаємодії між 

учасниками процесу реформування системи надання адміністративних 

послуг; проведення системних тренінгів з забезпечення інформаційної 

грамотності населення, та створення умов вільного доступу громадян до 

інформаційної інфраструктури; впровадження стимуляційних заходів 

генерування інформаційних ресурсів сприяння демократичним 

перетворенням, передбачивши надання номенклатури електронних 

адміністративних послуг населенню сільської місцевості; підтримка 

забезпечення громадської дискусії щодо реалізації партнерських відносин 

між населенням та владою в процесі побудови інформаційного суспільства. 

6. Для вирішення проблем, які перешкоджають розвитку інституту 

електронних державних послуг, потрібне проведення скоординованих 

організаційно-технологічних заходів та узгоджених дій органів державної 

влади як на національному, так і на регіональному рівні. Удосконалення 

нормативно-правової бази, дозволить усунути відставання законодавства в 

цій галузі від потреб суспільства і характеру суспільних відносин, а також 

створити цілісну правову систему регулювання надання електронних 

державних послуг в умовах забезпечення інформаційної безпеки. 
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Запропоновано удосконалити напрями підвищення результативності 

системи надання адміністративних послуг в умовах забезпечення 

інформаційної безпеки, а саме: створення правових умов для визначення 

Єдиного реєстру обов’язкових електронних адміністративних послуг, що 

надаються за принципом «єдиного вікна»; сприяння посиленню заходів, 

спрямованих на подолання інформаційної неграмотності осіб, які отримують 

соціальну допомогу та потребують реабілітації; удосконалення напрямів 

синхронізації взаємодії органів державної влади та інститутів 

громадянського суспільства щодо надання адміністративних послуг 

населенню в умовах реінтеграції тимчасово окупованих територій; 

впровадження єдиної системи юридично значимої ідентифікації одержувачів 

державних послуг при наданні послуг з використанням мережі «Інтернет»; 

створення єдиного довірчого середовища електронної взаємодії суб’єктів 

правовідносин у сфері надання електронних державних послуг; формування 

стратегії публічної дипломатії в процесі забезпечення інформаційного 

суверенітету України; задоволення інформаційних потреб населення на 

основі реалізації місцевих ініціатив щодо запобігання розпалюванню 

міжконфесійних конфліктів в Україні. 

7. Встановлено, що важливим є питання забезпечення інформаційної 

безпеки інфраструктури електронного урядування. В процесі надання 

державних послуг відбувається накопичення великого обсягу, як 

персональних даних, так і службової інформації органів державної влади. На 

даному етапі питання інформаційної безпеки розглядається лише поверхово, 

і згадується в якості одного з показників системи електронного урядування. 

Не розроблено документи, що регламентують порядок обробки персональних 

даних та службової інформації на рівні державних та місцевих органів влади. 

Без належного рівня інформаційної безпеки, технологічні та соціальні 

наслідки комп’ютеризації та інформатизації різних сфер суспільного життя 

вельми плачевні як для бізнесу та держави, так і для людини, з огляду на те, 
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що велика частина персональних даних про споживачів послуг буде 

сконцентрована в межах єдиної системи електронного урядування.  

Обгрунтовано, щоінституційно-організаційний механізм розвитку 

адміністративних послуг в умовах забезпечення розвитку електронного 

урядування треба впроваджувати за допомогою наступних інструментів: 

мотивування забезпечення цифрової нерівності між органами влади на різних 

рівнях під час надання адміністративних послуг; забезпечення впровадження 

єдиних стандартів щодо координації та взаємодії замовників 

адміністративних послуг на основі залучення профільних асоціацій для 

підвищення ефективності розвитку інноваційного бізнесу; впровадження на 

державній службі ефективних технологій і сучасних методів кадрової роботи, 

а також на підвищення професіоналізму і компетентності державних 

службовців; підвищення результативності професійної службової діяльності 

державних службовців, задіяних у наданні державних послуг, здійсненні 

контрольних і наглядових функцій; запровадження інноваційних засобів 

електронної ідентифікації та реінжинірингу адміністративних процесів в 

органах влади всіх рівнів, спрямованих на прозорість для громадян та 

мінімізацію корупційних ризиків; створення базових реєстрів оцифрування 

паперових носіїв та розробка засад безпечного функціонування 

кіберпростору; забезпечення належної інформаційної інфраструктури з 

підтримки синхронізації веб-порталів Міжгалузевої ради з питань розвитку 

електронного урядування та Єдиного державного порталу адміністративних 

послуг. 
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