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Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного 

управління за спеціальністю 25.00.01 «Теорія та історія державного 

управління». – Харківський регіональний інститут державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України, 

Харків, 2021. 

У дисертації вперше у вітчизняній науці державного управління 

вирішено важливу наукову проблему щодо обґрунтування теоретичних та 

методологічних засад, науково-практичних рекомендацій щодо 

децентралізації надання публічних послуг в Україні. 

Актуальність теми дослідження обґрунтована суспільно-політичними 

змінами, що викликані адміністративно-територіальною реформою в Україні, 

що підсилюються процесами трансформації суспільних потреб і 

переорієнтацією влади на забезпечення партикулярних потреб і сприйняття 

отримувача послуги в якості суб'єкта системи. 

Існуючі підходи на сьогоднішній день не спроможні забезпечити 

належним чином процеси змін і виклики, які при цьому постають. За такої 

ситуації пошуки нових підходів до системи надання публічних послуг 

перебувають у фокусі науки державного управління й зумовлюють 

актуальність обраної теми дисертаційного дослідження.  

Розкрито сутність комплексу сервісів клієнто-центрованого 

публічного управління  як єдиної системи, яка поєднує різні сфери надання 

публічних послуг, на принципах доступності, субсидіарності, комплексного 

надання послуг, що створює підґрунтя для подолання дисбалансу розвитку 

окремих сфер надання публічних послуг, коли кожна з них розвивається за 

власними пріоритетами, суттєвого підвищення якості публічних послуг, а 
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також формування нової культури надання й споживання публічних послуг і 

конструктивної співпраці різних заінтересованих сторін, які залучені до 

процесів їх надання. 

Теоретично обґрунтовано необхідність реалізації принципу 

субсидіарності в системі надання публічних послуг через залучення 

громадських об’єднань у якості посередників між суб’єктом надання послуги 

та суб’єктом звернення на засадах аутсорсингу, що дозволить забезпечити 

новий рівень якості послуг на основі використання потенціалу та унікальних 

властивостей цих об’єднань та їх можливостей щодо залучення додаткових 

фінансових і людських ресурсів в умовах відсутності надмірних 

адміністративних обмежень.  

Розроблено теоретичні підходи до розкриття сутності поняття 

«публічна послуга» через визначення його основних ознак: суб’єктом 

надання виступає орган публічної влади, є процесом та/або результатом 

здійснення владних повноважень, спрямованість на вирішення інтегрованої 

потреби, право на отримання визначається/має визначатися законом. 

З метою впорядкування множини всіх послуг за сферами надання 

розроблено підходи до класифікації публічних послуг, що дозволило виділити 

серед них три основні групи, до яких віднесено адміністративні, 

соціогуманітарні та соціотехнічні, а також за ознакою можливості 

делегування, в результаті чого виділено п’ять груп: послуги, які не можуть 

бути делеговані; які можуть бути делеговані від органу державної влади 

органу місцевого самоврядування; які можуть бути делеговані від органу 

державної влади/місцевого самоврядування комунальному підприємству; які 

не може виконувати орган публічної влади в силу їхньої специфіки, як то 

надання шкільної освіти або в сфері охорони здоров'я; які можуть бути 

делеговані комерційним організаціям або неприбутковому сектору.  

Одним із невід'ємних елементів удосконалення системи надання 

публічних послуг виступає імплементація успішних зарубіжних практик щодо 

залучення інститутів самоорганізації населення до надання публічних послуг 
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із врахуванням особливостей функціонування вітчизняної системи, а також 

ступеня готовності до цього всіх зацікавлених сторін, що стал можливи 

завдяки розробці відповідних методологічних основ.  

Розглянуто вітчизняну систему надання публічних послуг через 

призму світових тенденцій, серед яких виділено трансформацію структури 

суб’єкт-об’єктних відносин; зміну вектору публічної влади в бік забезпечення 

партикулярних потреб із акцентом на якості; фокус на зміщення процедури 

надання послуги в площину електронної взаємодії; формування нової сервіс-

орієнтованої культури. 

Аргументовано, що формування системи надання публічних послуг в 

умовах децентралізації дозволяє розглядати її як сукупність 

взаємопов’язаних елементів та процесів, є відкритою, виступає елементом 

системи більш високого рівня – публічного управління, функціонує на 

засадах безперервності й має єдину мету. 

Запропоновано розширення ресурсної бази системи надання 

публічних послуг за рахунок залучення наявного потенціалу, ґрунтуючись на 

досвіді країн пострадянського простору, що успішно втілюють цей досвід у 

практичну площину, запорукою успішної імплементації чого виступає 

подібність існуючих передумов внаслідок спільного минулого. 

Удосконалено методологічні підходи до змін, спричинених 

адміністративно-територіальною реформою, які пов’язані з укрупненням 

територіальних громад, передачею їм більш широких повноважень, 

зростанням їх ролі на всіх рівнях суспільно-політичного життя, що не тільки 

створює нові умови, але й висуває нові виклики перед громадою, впоратися з 

якими публічна влада може тільки в тісній співпраці зі всіма секторами 

суспільства, в тому числі й у системі надання публічних послуг. 

Проаналізовано нормативну базу формування правового механізму 

аутсорсингу в системі надання публічних послуг, в результаті чого виділено 

п’ять етапів: становлення «нового публічного менеджменту», створення 

передумов інституційних змін, унормування механізмів створення й 
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функціонування «універсамів послуг», удосконалення; останній з них 

незавершений, а відтак – постає потреба в прийнятті правового акту, що 

врегулював би зазначені питання. 

Удосконалено структуру існуючої нормативної бази системи надання 

публічних послуг шляхом розробки Концепції Закону України «Про публічну 

корисність», прийняття якого відповідає найактуальнішому завданню 

публічної влади – забезпечення якості надання публічних послуг через 

залучення до виконання завдань громадських об'єднань, що створює низку 

переваг на шляху до розбудови «сервісної» держави 

Ключові слова: публічна послуга, система надання публічних послуг, 

якість публічних послуг, децентралізація, громадські об'єднання, делегування 

повноважень, аутсорсинг, суб’єкт надання послуги, звернення, інститут 

посередництва, центр надання адміністративних послуг. 

 

ABSTRACT 

Serohina T. V. The system of public services in decentralization: 

methodological principles. -. − Qualifying research paper.  

The dissertation for obtaining the scientific degree of the Doctor of 

Sciences in Public Administration in speciality 25.00.01 «Theory and History of 

Public Administration». – Kharkiv Regional Institute of Public Administration of 

the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine. – 

Kharkiv, 2021. 

In the dissertation for the first time in the domestic science of public 

administration an important scientific problem on substantiation of theoretical and 

methodological bases, scientific and practical recommendations on 

decentralization of public services in Ukraine is solved. 

The relevance of the research topic is substantiated by socio-political 

changes caused by administrative-territorial reform in Ukraine, intensified by the 

processes of transformation of social needs and reorientation of power to meet 

particular needs and perception of the recipient as a subject of the system. 
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Existing approaches today are not able to adequately address the processes 

of change and the challenges that arise. In this situation, the search for new 

approaches to the system of public services is in the focus of public administration 

science and determine the relevance of the chosen topic of dissertation research. 

The essence of the complex of services of client-centered public 

administration as a single system that combines different areas of public services, 

on the principles of accessibility, subsidiarity, comprehensive services, which 

creates a basis for overcoming the imbalance of individual areas of public services, 

when each of them develops own priorities, a significant improvement in the 

quality of public services, as well as the formation of a new culture of provision 

and consumption of public services and constructive cooperation of various 

stakeholders involved in the processes of their provision. 

The need to implement the principle of subsidiarity in the system of public 

services through the involvement of public associations as intermediaries between 

the subject of service and the subject of outsourcing, which will provide a new 

level of service quality based on the use of potential and unique properties of these 

associations and their capacity to attract additional financial and human resources 

in the absence of excessive administrative constraints. 

Theoretical approaches to the disclosure of the essence of the concept of 

"public service" through the definition of its main features: the subject of provision 

is a public authority, is a process and / or result of the exercise of power, focus on 

integrated needs, the right to receive is determined / should be determined by law . 

In order to streamline the set of all services by areas of development, 

approaches to the classification of public services have been developed, which 

allowed to distinguish three main groups, which include administrative, socio-

humanitarian and socio-technical, as well as the possibility of delegation, resulting 

in five groups: services that cannot be delegated; that may be delegated from a 

public authority to a local government; which may be delegated from a public 

authority / local government to a utility; which cannot be performed by a public 

authority due to their specifics, such as the provision of school education or in the 
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field of health care; which may be delegated to commercial organizations or the 

nonprofit sector. 

One of the integral elements of improving the system of public services is 

the implementation of successful foreign practices in involving institutions of self-

organization in the provision of public services, taking into account the 

peculiarities of the domestic system, as well as the degree of readiness of all 

stakeholders. . 

The domestic system of public services through the prism of world trends 

is considered, among which the transformation of the structure of subject-object 

relations is highlighted; changing the vector of public power towards meeting 

particular needs with an emphasis on quality; focus on shifting the procedure for 

providing services in the plane of electronic interaction; formation of a new 

service-oriented culture. 

It is argued that the formation of a system of public services in 

decentralization allows us to consider it as a set of interconnected elements and 

processes, is open, acts as an element of a higher level system - public 

administration, operates on a continuous basis and has a common goal. 

It is proposed to expand the resource base of the public services system by 

attracting existing capacity, based on the experience of post-Soviet countries that 

successfully implement this experience in practice, the key to successful 

implementation is the similarity of existing prerequisites due to the common past. 

Methodological approaches to the changes caused by administrative-

territorial reform are improved, which are connected with consolidation of 

territorial communities, transfer of wider powers to them, growth of their role at all 

levels of social and political life, which not only creates new conditions but also 

poses new challenges. to the community, which public authorities can deal with 

only in close cooperation with all sectors of society, including the system of public 

services. 

The normative base of formation of the legal mechanism of outsourcing in 

the system of providing public services is analyzed, as a result of which five stages 
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are allocated: formation of "new public management", creation of preconditions of 

institutional changes, standardization of mechanisms of creation and functioning of 

"service variety store"; the last of them is incomplete, and hence there is a need to 

adopt a legal act that would regulate these issues. 

The structure of the existing regulatory framework of the public services 

system has been improved by developing the Concept of the Law of Ukraine "On 

Public Availability", the adoption of which meets the most urgent task of public 

authorities - ensuring the quality of public services through involvement in public 

tasks. development of the "service" state 

Keywords: public service, public service delivery system, quality of public 

services, decentralization, public associations, delegation of powers, outsourcing, 

subject of service provision, appeal, institution of mediation, administrative 

services center. 
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11. Серьогіна Т. Адміністративно-територіальна реформа як 

складова децентралізації влади в Естонській Республіці / Т. Серьогіна // 
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та їх вплив на систему надання публічних ппослуг / Т.В.Серьогіна // Аспекти 
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20. Серьогіна Т. Публічні послуги: сучасні підходи до класифікації / 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Одну з ключових позицій у теорії публічного 

управління займає наукова проблема надання якісних публічних послуг, що в 

умовах адміністративно-територіальної реформи набуває особливого 

значення. Це підтверджується тим, що публічні послуги передусім відіграють 

вирішальну роль у процесі функціонування регіональної влади, забезпечення 

соціальної безпеки громадян, створення умов для повного здійснення їхніх 

прав на працю, гідний рівень життя тощо. Отже, з’ясування методологічних 

засад розвитку системи надання публічних послуг в умовах децентралізації, 

широке залучення громадськості до цього процесу, застосування сучасних 

цифрових технологій є не тільки комплексною науковою проблемою, a й 

згодом може трансформуватись у дорожню карту реалізації державної 

політики у сфері забезпечення конституційно закріплених прав та свобод 

громадян.  

Варто звернути увагу і на те, що процеси децентралізації в Україні, які 

відбуваються як під впливом сучасних трансформаційних перетворень 

усередині країни, так і в умовах зовнішніх викликів, вимагають, окрім 

іншого, формулювання нових концептуальних положень щодо подальшого 

розвитку системи надання публічних послуг. Крім того, доцільним виглядає 

застосування підходу, за яким переваги децентралізації можна вжити на 

користь суспільства, якщо для цього буде створено необхідні підвалини. При 

цьому одним з обов’язкових факторів виступає рівноправна участь у 

процесах децентралізації всього українського суспільства на партнерських 

засадах. Це дозволяє створити унікальну модель публічного управління, що 

базуватиметься на українських традиціях та найкращих зарубіжних 

практиках. 

Проте й до сьогодні існує низка проблемних питань, що стоять на 

перешкоді становленню в Україні сучасної системи надання публічних 

послуг, подальше розгортання її теоретичного і практичного контекстів. 
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Зокрема, наявні підходи до розуміння змістовних ознак системи надання 

публічних послуг не розкривають у повному обсязі її особливостей як на 

сучасному етапі, так і в історичному ракурсі, що не дозволяє повною мірою 

отримати чітке уявлення щодо специфіки її становлення в соціально-

просторовій ретроспективі. Безперечно, питання про роль сфери послуг у 

суспільних трансформаціях супроводжувало людство на всіх етапах його 

цивілізованого існування, проте варто зазначити і те, що суспільний уклад 

традиційно спирався ніяк не на сектор послуг. Бурхливим розвитком, а також 

зростанням своєї частки у структурі валового внутрішнього продукту 

економічно розвинених країн світу, цей сектор економіки має завдячувати 

лише попередньому століттю. 

Найбільш наочно ці процеси можна було спостерігати з середини ХХ 

ст. в країнах Заходу паралельно з розвитком теорії держави загального 

добробуту (Welfare State), що, своєю чергою, зумовило відповідні 

трансформації в системі надання публічних послуг. За таким концептуальним 

підходом, відповідальність за якість життя та соціальні стандарти, a 

відповідно, і процеси надання публічних послуг, незалежно від надавача, 

взяла на себе держава. Інакше кажучи, держава як суб’єкт надання публічних 

послуг залучає до цього процесу стейкхолдерів, які найбільш ефективно і 

якісно можуть з цим упоратися, а саме інституції, зазвичай наділені статусом 

посередника і тісно пов’язані з громадським сектором. Отже, країни Європи 

й до сьогодні значну увагу приділяють питанням залучення громадських 

організацій як провідників у системі надання публічних послуг. Це дозволяє 

шляхом делегування залучати такі організації до цього процесу, що значною 

мірою сприяє покращанню якості послуг, що надаються.  

Натомість закріплена в Україні практика фінансування статутної 

діяльності громадських організацій не дозволяє повною мірою 

запроваджувати процедуру делегування, що негативно впливає не тільки на 

систему надання публічних послуг, але й на процеси децентралізації загалом. 

Вказуючи на домінантну роль публічної влади в урегулюванні зазначених 
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проблемних питань, на увагу заслуговують теоретичні розробки основ 

формування сучасної системи публічного управління, що висвітлені в 

роботах таких українських науковців, як О. Антонова, В. Бакуменко, 

В. Баштанник, Л. Бєлова, О. Борбровська, Є. Бородін, В. Бульба, 

В. Вакуленко, Н. Гончарук, А. Дєгтяр, І. Дегтярьова, В. Дзюндзюк, І. Дробот, 

В. Загорський, М. Їжа, С. Квітка, В. Колтун, В. Корженко, О. Крутій, 

Т. Крушельницька, О. Крюков, М. Латинін, М. Лахижа, Н. Липовська, 

Т. Лозинська, І. Лопушинський, В. Мамонова, В. Мартиненко, Т. Мотренко, 

П. Надолішній, І. Письменний, А. Попок, Л. Прокопенко, Л. Прудиус, 

А. Рачинський, С. Серьогін, Н. Статівка, О. Сушинський, В. Толкованов, 

А. Чемерис, В. Єлагін та ін.  

Питання щодо актуалізації введення інформаційних систем у роботу 

органів публічної влади, зокрема і в систему надання публічних послуг, 

викладено у працях Н. Грицяк, В. Дрешпака, О. Орлова, А. Семенченка, 

С. Чукут та ін. Проблематика розроблення сучасних підходів до публічного 

управління щодо сервісного забезпечення громадян розкрито в працях 

українських вчених: О. Акімова, Е. Афоніна, Т. Бєльської, Т. Буренко, 

Н. Васильєвої, М. Гаман, Д. Карамишева, О. Карпенка, І. Коліушка, 

С. Кравченка, Ю. Куца, Є. Легези, А. Ліпенцева, Т. Маматової, В. Міненка, 

В. Сичової, В. Сороко, Д. Сухініна, І. Чикаренко, Ю. Шарова, І. Аршави, а 

також зарубіжних дослідників: М. Арнберга, І. Барцица, М. Грегор, 

К. Деммке, Р. Нормана, Т. Лунде, І. Понкина, Д. Садлера, Д. Гаррінгтона, 

Дж. Хартлі та ін. 

Незважаючи на значний науковий інтерес до окресленої проблеми, 

питання розроблення теоретико-методологічних основ децентралізації 

надання публічних послуг в Україні не знайшло системного відображення й 

найчастіше розглядається крізь призму окремих сфер, при цьому також 

залишається поза увагою проблема комплексної реалізації принципу 

субсидіарності. Ці питання не знайшли втілення і в нормативній базі та 
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здебільшого представлені окремими положеннями у правових актах різних 

сфер, які перетинаються з процесами надання публічних послуг.  

Виходячи з вищезазначеного, у теоретичному і практичному планах 

постає наукова проблема щодо обґрунтування методологічних засад, 

розроблення науково-практичних рекомендацій щодо розвитку системи 

надання публічних послуг в Україні на засадах децентралізації. Таким чином, 

вибір теми дисертації зумовлений необхідністю формування системного 

підходу до надання публічних послуг, що є невід'ємним у сервісній 

діяльності публічної влади як однієї з центральних функцій. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження проводилося згідно з комплексним науковим 

проектом «Державне управління та місцеве самоврядування» Національної 

академії державного управління при Президентові України, у рамках якого 

дисертантка взяла участь у виконанні таких науково-дослідних робіт: 

«Процес європеїзації та його вплив на публічне адміністрування в Україні» 

(ДР № 0109U000465), особистий внесок – проаналізовано досвід Польщі в 

процесі європеїзації публічного адміністрування; «Досвід реформування 

територіальної організації влади в країнах ЄС та шляхи його адаптації в 

Україні» (ДР № 0111U003433), особистий внесок – досліджено процеси 

формування сучасної територіальної організації влади в Естонській 

республіці; «Гуманізація публічної служби в Україні в контексті формування 

сучасної парадигми державотворення "Держава для людей": науково-

практичні засади» (ДР № 0113U001136), особистий внесок – виділено 

етично-моральні передумови формування нових підходів публічного 

управління на засадах децентралізації; «Системний підхід як методологія 

реформування державної служби в Україні» (ДР № 0115U002888), особистий 

внесок – обґрунтовано розгляд системи місцевого самоврядування в якості 

сукупності територіальних громад, що в свою чергу складаються з набору 

елементів; «Проблемні аспекти управління розвитком та співробітництвом 

об'єднаних територіальних громад» (ДР № 0115U002888), особистий внесок 
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– досліджено європейські практики забезпечення дієвості інститутів 

самоорганізації населення як одного з провідних секторів об'єднаних 

територіальних громад; «Проблемні аспекти управління розвитком та 

співробітництвом об'єднаних територіальних громад» (ДР № 0116U002696), 

особистий внесок – розкрито правові засади удосконалення партнерських 

відносин у публічному управлінні; «Забезпечення ефективності та 

оцінювання динаміки розвитку об'єднаних територіальних громад» (ДР №  

0118U006490), особистий внесок – проаналізовано передумови 

реформування системи захисту прав дитини в Україні в умовах 

децентралізації; «Трансформація статусу посадової особи місцевого 

самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні» 

(ДР № 0117U007184), особистий внесок – уточнено співвідношення суб'єкта 

надання послуги й посередника в системі місцевого самоврядування в 

контексті децентралізації влади в Україні; «Інноваційні інструменти 

забезпечення інвестиційного та інфраструктурного розвитку об'єднаних 

територіальних громад» (ДР № 0120U102642), особистий внесок – 

проаналізовано методологічні основи формування системи надання 

публічних послуг в умовах децентралізації; «Еволюція інститутів і форм 

публічного управління: теоретико-методологічні засади» 

(ДР № 0118U006488), особистий внесок – розроблено сучасний підхід до 

класифікації публічних послуг. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження 

полягає в обґрунтуванні методологічних засад, а також розробленні науково-

практичних рекомендацій щодо розвитку системи надання публічних послуг 

в Україні в умовах децентралізації. 

Для досягнення поставленої мети визначено такі дослідницькі 

завдання: 

- здійснити огляд проблемного поля дослідження й уточнити сутність 

поняття «публічна послуга» в теорії державного управління; 
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- запропонувати новий підхід до класифікації публічних послуг, 

ураховуючи сучасні адміністративні перетворення в України; 

- обґрунтувати методологічні засади формування системи надання 

публічних послуг в умовах децентралізації; 

- схарактеризувати світові тенденції розвитку систем надання 

публічних послуг; 

- проаналізувати найкращі європейські практики в контексті залучення 

неурядових організацій до сервісної діяльності публічного сектору з метою 

розроблення пропозицій щодо можливості адаптації їх до умов України; 

- здійснити порівняльно-історичний розгляд досвіду країн 

пострадянського простору щодо реформування систем надання публічних 

послуг на сучасному етапі; 

- виявити наявні тенденції щодо децентралізації влади в контексті 

надання публічних послуг в Україні; 

- розкрити методологічні засади залучення громадського сектору до 

функціонування й розвитку системи надання публічних послуг; 

- визначити періодизацію формування правового механізму 

аутсорсингу в системі надання публічних послуг в Україні;   

- розробити ключові положення Концепції Закону України «Про 

публічну корисність». 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у процесі 

розвитку системи надання публічних послуг. 

Предметом дослідження – методологічні засади системи надання 

публічних послуг в Україні. 

Методи дослідження. Тeoрeтичну та мeтoдoлoгiчну oснoву 

дисeртaцiйнoї рoбoти стaнoвлять фундaмeнтaльнi пoлoжeння тeoрiї 

дeржавного упрaвління, нaукoвi прaцi вiтчизняних i зaрубiжних нaукoвцiв із 

питaнь розроблення основ формування сучасної системи публічного 

управління, актуалізації втілення інформаційних систем у практику публічної 

влади, вироблення сучасних підходів до публічного управління щодо 
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сервісного забезпечення громадян. У диceртaцiї зacтocoвувaлося 

зaгaльнoнaукoвi тa cпeцiaльнi мeтoди дослідження: абстрагування, 

узагальнення, аналізу і синтезу, індукції й дедукції, системного аналізу. 

Зокрема: 

- аналітичний метод дозволив здійснити відбір наукової інформації за 

темою дисертації, розкрити напрацювання вітчизняних та зарубіжних 

дослідників у цій галузі, виявити недостатньо досліджені питання,  

розроблення яких, власне, і лягло в основу дослідження методологічних 

засад системи надання публічних послуг; 

- діалектичний метод було застосовано для розгляду проблем, що 

виникають у процесі вдосконалення системи надання публічних послуг, що 

сприяло формулюванню більш ґрунтовних та вичерпних висновків 

дисертаційної роботи; 

- логіко-семантичний метод дозволив дослідити наявний категорійний 

апарат, виділити поняття, які вимагають уваги в контексті дослідження, що 

дало змогу їх уточнити й конкретизувати; 

- метод аналізу й синтезу став основою виявлення та дослідження 

основних тенденцій та успішних зарубіжних практик, у результаті чого 

розроблено підходи щодо вдосконалення окремих елементів системи надання 

публічних послуг в Україні; 

- графічний метод сприяв унаочненню матеріалу шляхом схематичного 

зображення окремих елементів дисертаційного дослідження, зокрема під час 

оформлення результатів розроблення авторського підходу до класифікації 

публічних послуг; 

- структурно-функціональний метод було покладено в основу аналізу 

нормативно-правового регулювання діяльності органів публічної влади в 

контексті їхньої сервісної діяльності; 

- неоінституціональний підхід дозволив виділити та проаналізувати 

внутрішні та зовнішні умови, серед яких особливе місце посідають процеси 
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децентралізації, що супроводжують сучасні трансформації в системі надання 

публічних послуг; 

- системний підхід дав змогу з’ясувати каузальність окремих публічних 

послуг, що лягло в основу розроблення методологічних засад розвитку 

системи надання публічних послуг, а також підходів до її вдосконалення; 

- метод абстрагування в поєднанні з системним методом дозволили 

виділити найістотніші проблеми, що склалися в системі надання публічних 

послуг, здійснити їхнє узагальнення;  

- формально-юридичний метод використано у процесі виділення та 

аналізу правових норм, а також виявлення елементів системи надання 

публічних послуг, що вимагають урегулювання; 

- метод єдності історичного й логічного підходів використовувалося 

під час дослідження закономірностей розвитку системи надання публічних 

послуг крізь призму децентралізації.  

Емпіричну базу дисертації становлять результати досліджень 

Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра 

Разумкова, Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», також 

аналітичні звіти, настанови, практичні посібники щодо сервісної діяльності 

органів публічного управління, розроблювані в межах діяльності 

міжнародних організацій, проєктів і програм (ISO, DESPRO, EUPAN, UNDP, 

U-LEAD тощо). 

Наукова новизна одержаних результатів. Сутність наукової новизни 

результатів дослідження полягає у вирішенні актуальної наукової проблеми з 

обґрунтування методологічних засад, а також розроблення науково-

практичних рекомендацій щодо розвитку системи надання публічних послуг 

в Україні в умовах децентралізації. Найбільш важливими науковими 

результатами, що відбивають ступінь та зміст отриманої наукової новизни та 

виносяться на захист, є такі: 

уперше: 
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- розкрито сутність комплексу сервісів клієнтоцентрованого публічного 

управління як єдиної системи, що, на відміну від наявних розробок, доводить 

доцільність раціонального поєднання різних сфер у системі надання 

публічних послуг на принципах доступності, субсидіарності, комплексного 

обслуговування, що створює підґрунтя для подолання дисбалансу розвитку 

окремих підсистем, коли кожна з них розвивається за власними 

пріоритетами, зазнає суттєвого підвищення якості публічних послуг, а також 

сприяє формуванню нової культури їхнього надання і споживання й 

забезпечує конструктивну співпрацю стейкхолдерів, залучених до процесів 

їхнього надання; 

- теоретично обґрунтовано необхідність реалізації принципу 

субсидіарності в системі надання публічних послуг через залучення 

неурядових організацій у якості посередників між суб’єктом надання послуги 

та суб’єктом звернення на засадах аутсорсингу, що дозволить забезпечити 

новий рівень якості послуг на основі використання потенціалу та унікальних 

властивостей цих об’єднань та їхніх можливостей щодо залучення 

додаткових фінансових і людських ресурсів в умовах відсутності надмірних 

адміністративних обмежень; 

удосконалено: 

- обґрунтування методологічних засад щодо формування системи 

надання публічних послуг в умовах децентралізації, що дозволяє розглядати 

її як сукупність взаємопов’язаних елементів та процесів, яка є відкритою, 

виступає елементом системи більш високого рівня – публічного управління, 

функціонує на засадах безперервності й має єдину мету; 

- теоретичні положення щодо розширення ресурсної бази системи 

надання публічних послуг за рахунок залучення наявного потенціалу громад 

та територій, беручи за основу здобутий  країнами пострадянського простору 

результативний досвід, на користь якого свідчить подібність передумов,  

детермінованих спільним минулим; 
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- підходи до періодизації формування правового механізму аутсорсингу 

в системі надання публічних послуг, у результаті чого виділено чотири 

етапи: становлення «нового публічного менеджменту»; створення передумов 

інституційних змін; унормування механізмів створення й функціонування 

«універсамів послуг»; удосконалення, що триває й нині, отже виникає 

потреба у прийнятті правового акта, що врегулював би зазначені питання;  

- концептуальні положення щодо реалізації пріоритетного завдання 

публічної влади в Україні – забезпечення якості надання публічних послуг – 

через зміцнення чинної нормативної бази шляхом прийняття нормативних 

документів, які легітимують залучення до виконання завдань громадських 

об'єднань, що дозволило розробити Концепцію Закону України «Про 

публічну корисність», прийняття якого створить низку переваг на шляху до 

розбудови «сервісної» держави; 

дістали подальшого розвитку: 

- теоретичні підходи до розкриття сутності поняття «публічна послуга» 

через визначення його змістовних ознак, як-от: суб’єктом надання виступає 

орган публічної влади; є процесом та/або результатом здійснення владних 

повноважень; спрямованість на вирішення інтегрованої потреби (нерозривно 

пов’язаних між собою публічної та партикулярної особистої потреби, а не 

суто абстрактної потреби суспільства), право на її отримання 

визначається/має визначатися законом;  

- підходи до класифікації публічних послуг, що дозволило 

впорядкувати множину всіх послуг за сферами надання й виділити серед них 

три основні групи, до яких віднесено адміністративні, соціогуманітарні та 

соціотехнічні, а також за ознакою можливості делегування, у результаті чого 

виділено п’ять груп: послуги, які не може бути делеговано; які може бути 

делеговано від органу державної влади органу місцевого самоврядування; які 

може бути делеговано від органу державної влади/місцевого самоврядування 

комунальному підприємству; яких не може виконувати орган публічної 

влади через їхню специфіку (наприклад, надання шкільної освіти або послуги 
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у сфері охорони здоров'я); які може бути делеговано комерційним 

організаціям або неприбутковому сектору; 

- методичні основи імплементації успішних європейських практик 

щодо залучення неурядових організацій до надання публічних послуг з 

урахуванням особливостей функціонування вітчизняної системи, а також 

ступеня готовності до цього всіх зацікавлених сторін; 

- підхід до визначення світових тенденцій у системі надання публічних 

послуг, серед яких виділено: трансформацію структури суб’єкт-об’єктних 

відносин; зміну вектору публічної влади в бік забезпечення партикулярних 

потреб з акцентом на якості; фокус на зміщення процедури надання послуги 

в площину електронної взаємодії; формування нової сервісоорієнтованої 

культури. 

Практичне значення одержаних результатів. Основні концептуальні 

положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи мають практичне 

спрямування та можуть бути враховані при визначенні публічної політики в 

контексті децентралізації надання публічних послуг. 

Висновки та рекомендації наукового дослідження були використані: 

- Офісом реформ у Дніпропетровській області – у процесі розроблення 

практичних рекомендацій щодо визначення пріоритетів розвитку 

територіальних громад Дніпропетровської області (довідка від 12.09.2019 р. 

№ 01/1-8/2/395); 

- Центром підвищення кваліфікації Дніпропетровського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України – у підготовці професійних 

(сертифікатних) та короткострокових програм підвищення кваліфікації під 

час проведення семінарів для державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування з питань надання адміністративних послуг, 

моніторингу та оцінювання їхньої якості (довідка від 17.10.2019 р. б/н) ; 

- Центром оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби 

Української школи урядування Національного агентства України з питань 
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державної служби – під час розроблення тестів на знання загального 

законодавства (довідка від 30.01.2020 р. № 2/1-2020); 

- Департаментом муніципальних послуг та регуляторної політики 

Кам’янської міської ради в реалізації загальносистемних заходів щодо 

зниження адміністративних бар’єрів у сфері надання адміністративних 

послуг, що дозволить мінімізувати моральні, матеріальні та часові витрати; у 

визначенні шляхів удосконалення представлення інтересів суб’єктів 

звернення під час їхньої взаємодії з державними органами, органами 

місцевого самоврядування, а також органами, що беруть участь у наданні 

адміністративних послуг (довідка від 15.01.2021 р. № 01-04/88). 

- Департаментом соціального захисту населення Дніпропетровської 

обласної державної адміністрації – під час підготовки Міжвідомчою робочою 

групою з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей 

проєкту Програми «Регіональний план реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей з одночасним розвитком послуг 

для дітей та сімей з дітьми в громадах Дніпропетровської області на 2019–

2026 роки» (довідка від 02.02.2021 р. № 847/0/192-21); 

- Дніпропетровською обласною асоціацією органів місцевого 

самоврядування – під час експертно-консультативного супроводу процесів 

забезпечення спроможності територіальних громад (довідка від 02.02.2021 р. 

№ 01); 

- Департаментом економічного розвитку Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації – з метою забезпечення ефективної комунікації в 

частині міжвідомчої взаємодії під час внесення змін до процесу надання 

адміністративних послуг юридичним особам (довідка від 03.02.2021 р. 

№ 212/0/31-21); 

- Дніпропетровським регіональним інститутом державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України – 

під час розроблення навчально-методичного забезпечення освітніх програм 

обов’язкової дисципліни «Управління якістю в публічних організаціях» 
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освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» 

(перший (бакалаврський) рівень), «Проєктна діяльність в публічному 

управлінні» освітньо-професійної програми «Управління проєктами» (другий 

(магістерський) рівень), «Еволюція публічного управління: закономірності та 

сучасні тенденції» (третій (освітньо-науковий) рівень) (довідка від 

08.02.2021 р. № 03-10-1-42). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеною самостійною 

науковою роботою, у якій за результатами проведених досліджень отримано 

нові обґрунтовані теоретичні та методологічні результати, що закладають 

базу для вирішення важливої наукової проблеми – розкриття сутності 

комплексу сервісів клієнтоцентрованого публічного управління як єдиної 

системи. Наукові результати, висновки та положення, винесені на захист, 

одержані автором самостійно. Особистий внесок у публікаціях, 

опублікованих в співавторстві, наведено у списку публікацій [2–6; 9; 10; 14; 

24].   

Апробація результатів дисертаційного дослідження.   

Основні результати дисертаційного дослідження оприлюднено на 

науково-практичних конференціях «Актуальні проблеми європейської та 

євроатлантичної інтеграції України» (м. Дніпро, 2009 р., 2011–2020 рр.), 

«Правові аспекти публічного управління: теорія та практика» (м. Дніпро,  

2011–2012 рр., 2016–2020 рр.), «Теорія та практика державної служби: 

напрями модернізації» (м. Дніпро, 2011 р., 2013–2017 рр.), «Реформування 

публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний 

досвід» (м. Одеса, 2016 р.), «Науково-практичне забезпечення розвитку та 

співробітництва об’єднаних територіальних громад» (м. Дніпро, 2016, 2018 

рр.), «Наука і техніка: перспективи ХХІ століття» (м. Дніпро, 2017 р.), 

«Державне і муніципальне управління: теорія, методологія, практика» (м. 

Запоріжжя, 2017 р.), у тому числі за міжнародною участю «Проблеми 

розвитку публічного управління в Україні» (м. Львів, 2018 р.), «Публічне 



34 

 

управління ХХІ століття: світові практики та національні перспективи» (м. 

Харків, 2018 р.). 

Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 

53 наукові праці, серед них: 1 одноосібна монографія, 5 колективних 

монографій, 15 статей у наукових фахових виданнях, 2 статті у зарубіжних 

виданнях, 1 стаття у виданні, включеному до міжнародних наукометричних 

баз Scopus, 29 публікацій у матеріалах науково-комунікативних заходів. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, п’яти розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел і 

додатків, викладена на 347 сторінках друкованого тексту, з яких 279 сторінок 

– основний текст. Матеріали дисертації містять 7 рисунків, 6 таблиць, 4 

додатки. Список використаних джерел налічує 401 найменування, з них 

іноземними мовами – 40. 

 

.    
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 

СИСТЕМИ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

 

1.1. Сутність поняття «публічна послуга» в теорії державного 

управління 

 

Від самого початку становлення України як незалежної держави 

майже всі сфери суспільного життя опинилися під впливом 

загальнонаціональних трансформаційних процесів, не оминули реформи й 

публічну владу. Традиційний вектор на вирішення загальних суспільних 

потреб, що є природним покликанням держави як форми організації 

суспільства в нових умовах потребував перегляду. Адже перехід держави 

на демократичну основу урядування передбачає задоволення не тільки 

абстрактних суспільних інтересів, але й врахування інтересів кожної 

окремої особи, як фізичної, так і юридичної. Вказуючи на домінантну роль 

публічних послуг в цьому, вчені розробляли адекватну систему поглядів на 

їхню сутність та місце в становленні демократичної держави. 

Проте намагання теоретиків виділити основні ознаки поняття 

«послуга» не завжди давали бажаний результат, адже сама за себе говорить 

складність дефініції, яку визначають як багатоманітні дії або результат цих 

дій, що є одним із видів економічних благ, не є сталими, а можуть 

змінюватися під впливом певних умов. Це обумовило численні невдачі 

дослідників щодо спроби визначення категорії [347].  

Отже, в найбільш загальному розумінні, така складна й 

багатоаспектна категорія як «послуга» розуміється в якості результату 

праці, виконання корисної дії, надання допомоги тощо. Аналогічний зміст 

вкладається в поняття «послуга» в англійській мові, що в перекладі (англ. – 
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service) означає дію щодо допомоги або виконання роботи для когось (авт. 

переклад) [359]. 

Доповнити зміст поняття покликані мультидисциплінарні підходи, 

зокрема, через призму менеджменту в контексті споживчої вартості [125], 

категорія «послуга» розглядається в якості продукту, причому на відміну 

від товару, який також розглядається як продукт, послуга не завжди 

передбачає матеріальне вираження. Про недоцільність ототожнення понять 

товару і послуги зазначається також Н. Васильєвою, згідно з точкою зору 

авторки й розмежовувати їх також недоречно, оскільки вони існують у 

тісному взаємозв’язку. Послуга є діяльністю, яка має споживчу вартість і 

спрямовується на задоволення потреб конкретної особи, колективу та 

суспільства; товар є матеріально-речовинним продуктом діяльності [36]. 

З деякими існуючими позиціями можна не погодитися, зокрема, в 

частині розгляду послуги як діяльності чи завершеного результату, надання 

якої засновується на попиті. Особливістю послуги в такому розрізі 

виступає невід'ємність результату від процесу виробництва, чим 

обумовлена неможливість встановлення права власності на такий продукт. 

Саме продукт отримує споживач послуги, натомість виробник послуги 

сприймає її як товар, якому властива певна споживча вартість. Таку думку 

висловив К. Маркс із власним поглядом на розуміння поняття послуга, 

розуміючи її в якості корисної дії, що несе в собі певну споживчу вартість 

[124]. 

Інша група концепцій представлена підходами через призму 

юридичної науки, де послуга розглядається як об’єкт цивільних 

правовідносин, виокремлений за цільовим призначенням і правовим 

режимом. За такого підходу науковці ототожнюють матеріальні і 

нематеріальні блага з речовими і духовними цінностями; економісти під 

першими розуміють об’єкти, які наділені уречевленою формою, а 

розмежовуючи матеріальні та нематеріальні блага, виділяють «товар» і 
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«послугу» [34]. Про «нематеріальність» послуг свідчить той факт, що вона 

виходить із таких характеристик послуг, як неможливість транспортування, 

зберігання або демонстрації, наприклад, перед продажем [112]. 

Окрема група концепцій дозволяє із загального масиву виділити три 

підходи щодо трактування поняття «послуга», до яких відносяться: 

економічна (вигода), соціальна (обслуговування) та правова (створення 

умов). Зокрема, згідно з правовим підходом послуга розглядається як 

«визначені дії або сукупність дій (діяльність), що здійснюються в інтересах 

фізичної або юридичної особи» [152, С. 29]. При цьому для правознавців 

особливу важливість представляє той аспект, що первинним у діях 

виконавця виступає потреба замовника. 

В. Рєзнікова розділяє існуючи концепції щодо сучасного 

трактування поняття послуга на чотири основні групи. Одну групу 

складають підходи, згідно з якими послуга – це діяльність, що не набуває 

матеріально-речової форми і задовольняє певні потреби замовників-

споживачів. Друга група представляє з себе підходи науковців, згідно з 

якими послуга являє з себе результат діяльності. З точки зору економічної 

науки, як зазначає автор, бачення послуги при цьому виглядає в якості 

окремого закінченого результату або продукту діяльності у сфері послуг, 

що надається виробником споживачеві у відповідності до попиту і 

встановлених вимог до властивостей, якості послуги. Іншими словами 

«послуга – це трудова доцільна діяльність, результати якої виражаються в 

корисному ефекті, який задовольняє будь-які потреби людини» [152, С. 29]. 

Третю групу підходів складає викладення поняття послуги як 

сукупності діяльності та її результату, адже, як зазначається науковцем, 

при наданні послуг продається не сам результат, а дія, яка до нього 

привела. На відміну від попередніх, четверта група поєднала в собі 

підходи, згідно з якими, сутність послуги полягає в діяльності, що не має 

уречевленого результату. Віднесення послуги до розряду благ сформувало 
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інший погляд на тлумачення поняття, згідно з яким, послуга виступає в 

якості діяльності, спрямованої на зміну стану т. зв. неуречевленого блага. 

При цьому зазначається, що виробництво послуг та їх споживання 

збігаються у часі та просторі і в момент надання послуги її виробник і 

споживач вступають у безпосередній контакт. Однією з концепцій 

виділяється розуміння послуги як будь-якої функції, пов’язаної 

безпосередньо або опосередковано із задоволенням особистісних потреб, 

але безпосередньо не спрямованої на виробництво будь-яких предметів 

[253]. 

Відтак, в той час як однією з ознак послуги як економічної та 

правової категорії виступає ініціатива споживача послуги, то ключовою 

відмінністю послуги як управлінської категорії виступає відсутність 

необхідності такої ініціативи щодо отримання певних груп послуг. До 

таких послуг відносяться прибирання та благоустрій територій, вуличне 

освітлення тощо. В контексті даного дослідження розгляд публічних 

послуг зосереджено саме на тій групі, що вимагають звернення споживача 

послуги. 

Перш ніж перейти до категорії «публічні послуги», варто виділити 

особливості, що їм притаманні на відміну від послуг, які надаються 

приватним сектором. В основі останніх лежать економічно-правові засади, 

в той час як у основі публічних послуг крім зазначеного лежить публічний 

інтерес, на користь чого говорить наступний приклад: «обов’язок вищого 

навчального закладу проводити просвітницьку діяльність витікає з чинного 

законодавства й наявності в нього свідоцтва про державну акредитацію, 

проте не з договору між студентом і навчальним закладом. У здобувача 

освіти відсутні підстави вимагати видачі диплому державного зразка на 

основі укладеного договору. Диплом про освіту видається внаслідок того, 

що випускник вищого навчального закладу володіє обов’язковим рівнем 

знань, вмінь та навичок і успішно склав випускні іспити, а не в силу 
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договору» [336, С. 115]. 

Варто зазначити, що в поле наукових досліджень категорія 

публічної послуги потрапила відносно недавно, що пов’язане перш за все з 

адміністративними реформами, які відбулися наприкінці ХХ ст. в країнах 

Європи, США, Канади та ін. Одним із провідних положень, що лягли в 

основу реформ, виступило розуміння системи публічної влади в якості 

надавача публічних послуг. Ця теза вперше була озвучена в 1986 році у 

звіті Організації економічного співробітництва та розвитку «Управління як 

надання послуг – громадськість як клієнт» (Administration as a Service – the 

Public as a Client : The OECD Report) [90, С. 257 – 258]. 

Найбільш дискусійним виступає питання відмежування послуги, що 

надає орган влади від функції, яку він виконує. Тому з метою 

попередження можливих неточностей, з урахуванням визначення 

семантичного значення поняття «надання послуги» як: прислужитися, 

удружити, статися в нагоді, задовольнити тощо [12], невід’ємною ознакою 

процесу надання послуги виступає потреба особи.  

Відтак, узагальнюючи наведене вище, можна сказати, що послуга – 

це сукупність діяльності та результату щодо створення благ з метою 

задоволення певної потреби. Слід звернути увагу, що наведене визначення 

в подальшому дозволяє відокремити виконання функцій органом публічної 

влади з метою задоволення загального суспільного інтересу від надання 

послуги, ініціювати яку покликаний суспільний інтерес, пов'язаний з 

конкретною потребою фізичної або юридичної особи. Важливо при цьому 

враховувати, що від особистого інтересу в загальному розумінні слід 

відрізняти «приватний інтерес суб’єктів публічного адміністрування», про 

що йдеться в дослідженні Є. Легези [109, с. 125]. 

Сукупність заходів, спрямованих на становлення сервісно-

орієнтованої держави, від початку здобуття незалежності, окрім іншого, 

активізували дослідження понятійно-категоріального апарату системи 
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надання послуг органами публічної влади. Це знайшло відбиток в процесах 

еволюції поняття «послуга» так, одним із найбільш розповсюджених 

виступало поняття «управлінська послуга», що з юридичної точки зору 

представлено як створення організаційних умов для реалізації свого права 

громадянином або іншим суб’єктом адміністративно-правових відносин 

[43].  

З точки зору державного управління «управлінська послуга» 

постала як результат функціональної діяльності державного органу щодо 

вироблення і реалізації державної політики з регулювання певного сектору 

економіки чи соціального життя. За великим рахунком це є відображенням 

теоретичної моделі, за якою держава сприймається в якості агентства, що 

надає послуги на кшталт «захисту й правосуддя» в обмін на податки [384]. 

Подібний підхід відносно змісту поняття «публічна послуга» має місце, 

коли остання розуміється як «віддзеркалення реалізації колективних цілей 

суспільства на основі принципів, які всі поділяють, таких як рівність 

доступу та суспільна солідарність, спрямованих на досягнення спільного 

блага» [14]. Такий теоретичний концепт дозволяє переосмислити місце та 

роль держави в суспільстві проте з урахуванням домінантної ролі послуг.  

Сприяти наближенню розуміння поняття «послуга» до сучасних 

підходів покликані розвідки вітчизняних науковців, які продовжували 

працювали в даному напрямі, зазначаючи, що «управлінська послуга – це 

адміністративно-процедурна діяльність, яка здійснюється за заявою 

фізичних та юридичних осіб. При цьому не має значення, чи ці особи 

зобов’язані звертатися за даною послугою, як наприклад, за отриманням 

загальногромадянського паспорта, чи це лише їхнє право, як у випадку з 

отриманням якоїсь ліцензії» [1, с. 28]. В даному визначенні можна виділити 

два елемента: по-перше, необхідність наявної ініціативи суб’єкта звернення 

(у вигляді заяви фізичних та юридичних осіб), що дає можливість 

відокремити процес надання послуги від реалізації функції органа влади, 
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коли здійснюється діяльність, спрямована на задоволення публічних 

інтересів поза конкретним суб’єктивним інтересом. По-друге, в цьому 

визначенні звертає на себе увагу елемент процедурної діяльності, що 

окреслює межі реалізації повноважень щодо надання послуги у вигляді 

сукупності взаємопов’язаних і послідовних дій. 

Іншим поглядом на поняття «управлінські послуги», таким, що 

також зробило певний вклад в еволюцію понятійно-категоріального 

апарату, було наступне: управлінські послуги це постійна, доцільна 

діяльність органів державної виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування в суспільному просторі з метою повної реалізації сутності 

правової, демократичної держави, її призначення служити потребам та 

інтересам своїх громадян [347]. 

Враховуючи, що за великим рахунком призначенням діяльності 

органів виконавчої влади є забезпечення прав та свобод громадян, 

І. Голосніченко визначає управлінську послугу як створення 

організаційних умов для реалізації свого права громадянином або іншим 

суб’єктом адміністративно-правових відносин [43]. 

Поза сумнівом, що вирішення питання ролі й місця публічних 

послуг у державі й, поряд з цим, понятійного апарату, гальмується 

відсутністю єдиного підходу до розуміння понять «публічна влада», «орган 

публічної влади», «публічна служба» тощо. Так само зазначені терміни не 

знайшли свого висвітлення й у законодавчій базі, виключенням виступає 

Кодекс адміністративного судочинства [91], в якому зазначається 

визначення поняття «публічна служба» - «публічна служба - діяльність на 

державних політичних посадах, у державних колегіальних органах, 

професійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна 

(невійськова) служба, інша державна служба, патронатна служба в 

державних органах, служба в органах влади Автономної Республіки Крим, 

органах місцевого самоврядування». Спираючись на дане визначення, 
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можна зазначити, що, на відміну від розуміння поняття «публічна служба» 

в європейських країнах, де до публічних службовців відносяться також 

персонал організацій та установ, які знаходяться в підпорядкуванні 

органам державного управління та місцевого самоврядування, вітчизняний 

підхід цього не передбачає. В аспекті зазначених умов, вважаємо за 

доцільне визнати інтерпретацію поняття «публічна послуга», яку можна 

було б застосовувати однаково рівно як по відношенню до існуючого на 

сьогоднішній день вітчизняного розуміння поняття «публічна влада», так і 

по відношенню до поняття, притаманного європейському підходу.  

Цілком логічним є те, що органи публічної влади створюються з 

метою реалізації покладених на них функцій, при цьому невід'ємним, але 

вторинним виступає зобов’язання щодо надання послуг у сфері, до якої 

вони власне належать. Інша точка зору передбачає, що первинним у 

створенні органів публічної влади виступає задоволення публічного 

інтересу, при цьому «саме публічний інтерес лежить в основі надання 

публічних послуг» [109, С. 40]. Згідно з таким підходом у основі створення 

органів публічної влади першочерговим виступає надання публічної 

послуги, говорячи іншими словами, основним їх призначенням виступає 

служіння потребам та інтересам своїх громадян. Відтак, у такому ракурсі 

«публічна послуга» розглядається як «задоволення фізичної та/або 

юридичної особи відповідно до законодавчо встановленої компетенції та 

забезпечується суб’єктами публічної адміністрації» [109, С. 41].  

В цьому ракурсі цікаво розглянути й визначення поняття 

«публічний інтерес», що представляє з себе «важливі для значної кількості 

фізичних та юридичних осіб потреби, які відповідно до законодавчо 

встановленої компетенції забезпечуються публічною адміністрацією» [40]. 

Проте основою демократичної правової держави виступає реалізація 

потреб значної кількості осіб лише у зв’язку з потребою кожної окремо 

взятої особи, що виступає відправною точкою надання публічної послуги. 
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Аналогічний підхід виклала в своїй роботі О. Морозова: «публічна 

послуга має місце там, де в задоволенні особистого інтересу є суспільний 

інтерес. Поєднуючи в собі особисті, суспільні та державні інтереси дана 

категорія спирається на діалектичну єдність особистості, суспільства й 

держави» [137]. 

Ґрунтуючись на існуючих напрацюваннях, теоретичний підхід до 

категоріального апарату системи послуг, які надаються органами публічної 

влади отримав подальший розвиток, що сприяло нівелюванню поняття 

«управлінські послуги». Ця дефініція втратила актуальність через 

остаточну термінологічну невизначеність і неможливість врахування в 

цьому терміні всіх аспектів сервісної діяльності публічної влади [270]. До 

того ж паралельно існували й інші поняття, які за змістом не мали чіткого 

формулювання, що викликало суперечності й дискусійні моменти, такі як 

«державні послуги», «публічні послуги», «громадські послуги» й т. п., про 

що зазначає в своєму дослідженні В. Сороко: «як тотожні поняттю 

«публічні послуги» використовують поняття «державні послуги», 

«адміністративні послуги», «муніципальні послуги», «громадські послуги» 

тощо».  

Нормативно-правова база на той час так само містила різні за 

змістом терміни, що застосовувалися як тотожні, зокрема під час 

визначення завдань для досягнення мети адміністративної реформи 

зазначено: «запровадження нової ідеології функціонування виконавчої 

влади і місцевого самоврядування як діяльності щодо забезпечення 

реалізації прав і свобод громадян, надання державних та громадських 

послуг» [209]. Зазначений підхід однозначно втратив свою актуальність на 

сьогоднішній час. 

Аналогічно неприйнятним у рамках сьогодення є й розгляд 

«державних послуг» в якості консолідуючого терміну, «що об’єднує 

поняття управлінська і адміністративна послуга» [313]. При цьому 
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поширення набуло визначення державної послуги як «діяльності по 

виконанню запита або вимоги громадян або організацій щодо визнання, 

встановлення, зміни або припинення їх прав, а також отриманні 

матеріальних і фінансових коштів для їх реалізації в випадку й в порядку, 

передбачених законодавством, встановленні юридичних фактів або наданні 

інформації по питанням, які входять до компетенції виконавчого органу 

державної влади й включеним у реєстр державних послуг» [243, с. 2] 

Іншим поглядом на розуміння поняття «державна послуга» виділено 

наступні критерії: 

- надання на основі нормативних правових актів, що 

встановлюють повноваження суб’єкта на надання відповідної послуги; 

- фінансування здійснюється за рахунок коштів бюджету й (або) 

позабюджетних фондів; 

- адресна спрямованість; 

- наявність впливу на зміну стану цільової групи отримувачів 

(соціально-економічний результат або ефект); 

- наявність закритого регламентованого переліку державних 

послуг [152, с. 29]. 

На окрему увагу заслуговує аналіз поняття «управлінська послуга», 

що розглядається «як результат функціональної діяльності державного 

органу щодо вироблення і реалізації державної політики з регулювання 

певного сектора економіки чи соціального життя» [313]. Подібне 

формулювання знаходимо в роботах юридичного спрямування: «надання 

публічних послуг повинне розглядатися як функція сучасної соціальної 

держави» [137].  

Проте актуальним на сьогоднішній день виступає проведення 

чіткого відмежування між послугою, що надає орган публічної влади та 

функцією, яку вони виконують. Тут доречним є наведення думки І. 

Понкина щодо ознак публічних послуг, «які дозволяють відмежувати їх від 
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публічних функцій (функцій органів публічної влади): 

1) ознака додатковості (додатковості публічних послуг по 

відношенню до функцій органів публічного управління); 

2) ознака партикулярності (приватності) публічних послуг 

(публічні послуги пов’язані з задоволенням конкретних партикулярних 

(особистих) потреб і запитів, пов’язаних із публічними інтересами); 

3) ознака дискретності (роздільності, по-разового характеру) 

публічних послуг; 

4) ознака конкретної семантичної визначеності (найменування, 

артикульованості), чіткості і вузькості (на відміну від функцій органів 

публічної влади, які в законодавстві в абсолютній більшості випадків 

вичерпно чітко не визначені); більш вузькій характер поняття (більш 

вузька семантична область, що охоплює поняття) [157, С. 275]. 

Дискусійні питання щодо застосування поняття послуг, які 

надаються органами публічної влади, виявилися й в нормативно-правовому 

забезпеченні. Так у Концепції адміністративної реформи в Україні від 1998 

р. зазначається, що «виконавча влада, реалізуючи призначення 

демократичної, соціальної правової держави, створює умови для реалізації 

прав і свобод громадян, а також надання їм широкого кола державних, в 

тому числі управлінських, послуг» [99]. Тобто, аналізуючи зазначене 

положення, можна зробити висновок, що управлінські послуги 

розглядаються в даному нормативному документі в якості різновиду 

державних послуг.  

Попри доволі різні підходи вчених до трактування понять окремих 

груп послуг, відносна стабільність спостерігається в сприйнятті масиву 

публічних послуг як простої сукупності державних (надання користувачам 

результатів виконання функцій державних органів, за допомогою яких 

останні виконують зобов'язання держави перед громадянами – 

забезпечують реалізацію їхніх прав і обов'язків [313] і муніципальних 
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послуг, тобто таких, які надаються органами місцевого самоврядування.  

Одним із перших нормативних актів, де міститься згадування про 

публічні послуги, виступає Концепція розвитку системи надання 

адміністративних послуг органами виконавчої влади: «послуги, що 

надаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами, організаціями, які перебувають в їх 

управлінні, становлять сферу публічних послуг» [100]. 

Теоретичне обґрунтування такого підходу розкрито в працях 

І. Коліушка [94], причому серед публічних послуг автором окремо виділені 

адміністративні послуги, що являють собою передбачену законом 

розпорядчу діяльність адміністративних органів як виконавчої влади так і 

місцевого самоврядування, що здійснюється за ініціативою фізичних та 

юридичних осіб і спрямована на реалізацію їх прав, свобод та законних 

інтересів.  

Згідно з іншим підходом, «адміністративна послуга» розглядається 

як «результат здійснення владних повноважень уповноваженим суб’єктом, 

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, довідок, 

проведення реєстрацій тощо)» [350]. 

На думку В. Сороко, адміністративні послуги представляють з себе 

результат роботи виконавчого механізму державного органу чи його 

апарату із забезпечення інтересів і свобод фізичних та юридичних осіб на 

їхнє звернення в контексті законодавчо визначених порядків реалізації 

своїх повноважень, що конкретизовані нормативно-правовими актами, 

зареєстрованими у законодавчо визначеному порядку [312]. 

В Законі України «Про адміністративні послуги» термін 

адміністративна послуга вживається в якості результату здійснення 

владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за 
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заявою фізичної або юридичної особи, спрямованого на набуття, зміну чи 

припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону [165]. 

А. Ліпенцев пропонує ряд ознак, судячи з яких можна 

ідентифікувати чи діяльність органу влади (інших суб’єктів) відноситься 

до адміністративної послуги:  

1. «Адміністративна послуга надається за заявою фізичної або 

юридичної особи. Тому так звана «втручальна» діяльність 

адміністративного органу (інспекційні перевірки тощо) не є 

адміністративною послугою. 

2. Надання адміністративних послуг пов’язане із забезпеченням 

умов для реалізації суб’єктивних прав конкретної особи (тобто таких, що 

можуть бути захищені у судовому порядку). Найбільш типовими 

прикладами адміністративних послуг є різноманітна діяльність щодо 

проведення реєстрації (суб’єктів господарювання, транспортних засобів, 

майнових прав тощо), видачі дозволів (ліцензій) тощо. 

3. Право на отримання особою конкретної адміністративної послуги 

має визначатися законом. В ідеалі закон повинен визнавати і відповідне 

повноваження (правообов’язок) адміністративного органу, і порядок 

надання послуги. Також можливим є варіант, коли закон визначає загальні 

підстави для існування адміністративної послуги, а її «запровадження» 

залишається на розсуд компетентного органу (наприклад, законодавство 

про охорону архітектурної спадщини може передбачати повноваження 

органів місцевого самоврядування на обмеження руху в окремих частинах 

населеного пункту. Відповідно введення спеціального дозволу на в’їзд на 

певну територію населеного пункту буде муніципальною 

адміністративною послугою). 

4. Адміністративні послуги надаються виключно адміністративними 

органами через реалізацію ними владних повноважень. Поняття 

«адміністративного органу» тут вживається не у статутному 
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(організаційному) значенні (такими, наприклад, є органи виконавчої влади, 

виконавчі органи місцевого самоврядування), а у функціональному. Тобто 

адміністративним органом може вважатися будь-який суб’єкт (зокрема 

установа, організація, підприємство незалежно від форми власності тощо), 

який на виконання закону чи у порядку делегування здійснює функції 

державного управління або місцевого самоврядування. Наприклад, 

адміністративними органами у функціональному значенні є бюро технічної 

інвентаризації (які мають на сьогодні статус державно-комунальних 

підприємств) при вчиненні певних реєстраційних дій тощо. (Варто при 

цьому зазначити, що отримати конкретну адміністративну послугу можна, 

як правило, тільки в одному адміністративному органі. У цьому сенсі 

адміністративний орган володіє «монополією» на надання такої 

адміністративної послуги [283] – прим. авт.) 

5. Результатом адміністративної послуги у процедурному значенні є 

адміністративний акт – рішення або дія адміністративного органу, яким 

задовольняється звернення особи. Такий адміністративний акт має 

конкретного адресата – споживача адміністративної послуги, тобто особу, 

яка звернулася за цією послугою» [111, с. 145 – 146]. Виділення ознак є 

невід'ємним у процесі теоретичного визначення не тільки власне 

адміністративних послуг, але й публічних послуг загалом.  

Проте перш ніж перейти до розгляду категорії публічних послуг, 

слід ознайомитися з формулюванням поняття «державна послуга», яке 

В. Сороко пропонує розглядати як надання користувачам результатів 

виконання функцій державних органів, за допомогою яких останні 

виконують зобов’язання держави перед громадянами – забезпечують 

реалізацію їхніх прав і обов’язків [313]. 

Акцент на тому, що державна послуга це перш за все функція 

держави, є досить розповсюдженим серед сучасних науковців: «державна 

послуга – це діяльність щодо реалізації функцій органу, яка здійснюється 
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по запитам заявників у межах, встановлених нормативними правовими 

актами» [14, с. 44.] 

Одразу слід зауважити, що особливості ініціації, регламентації, 

процедури надання публічних послуг включають в себе окрім специфіки 

адміністративних послуг, інші риси, не притаманні останнім. Про 

важливість розмежування понять «адміністративні послуги» та «публічні 

послуги» зазначив також О. Карпенко: «в результаті правового 

унормування сервісної діяльності влади лише через так звану 

«адміністративну» (а фактично «дозвільно-погоджувальну» або 

«виконавчо-розпорядчу») складову призвело до того, що процеси надання 

освітніх, медичних, правових, соціальних, інформаційних та інших видів 

державних і муніципальних послуг регулюються окремими законними й 

підзаконними актами» [85]. 

Освітня послуга як різновид публічної в вітчизняній нормативній 

базі трактується як: «комплекс визначених законодавством, освітньою 

програмою та/або договором дій суб’єкта освітньої діяльності, що мають 

визначену вартість та спрямовані на досягнення здобувачем освіти 

очікуваних результатів навчання» [218]. 

На увагу заслуговує наступний підхід до трактування поняття 

«медична послуга – це сукупність таких, що відшкодовуються, необхідних, 

достатніх, сумлінних, професійних дій медичної організації (виробника 

послуги), спрямованих на задоволення потреб пацієнта (споживача 

послуги), змістом яких є медичне втручання (комплекс втручань), що має 

об’єктом свого впливу здоров'я людини» [102]. 

І тут доречно зазначити, що специфіку надання публічних послуг 

зумовлює перш за все понятійний апарат, адже «публічний» (англ. – public) 

в перекладі з англійської мови трактується як відкритий, 

загальнодоступний, народний, публічний, громадський, комунальний, 

національний. Вітчизняні дослідники до сутності поняття «публічний» 
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відносять розуміння «прилюдний», такий, який відбувається в присутності 

публіки, людей [37]. 

З огляду на проведене дослідження, можна зробити висновок щодо 

процесів еволюції поняття «публічні послуги», адже спершу на теренах 

незалежної України побудова сервісної держави розглядалася в контексті 

розвитку системи надання «управлінських послуг». Проте, як показала 

практика, послуги слід розділити на групи, забезпечуючи тим самим 

інституційну спроможність органів публічної влади. Сучасний етап 

характеризується пошуком об’єктивних підходів щодо формулювання 

поняття «публічна послуга» й подальшим кроком вбачається розробка й 

запровадження комплексу державних заходів, спрямованих на створення 

умов для подальшого розвитку системи надання публічних послуг, серед 

яких одними з найвагоміших виступають законодавче закріплення базових 

засад функціонування системи. Адекватним підґрунтям вбачається 

розробка й прийняття закону «Про публічні послуги», що регулював би 

засади діяльності всіх елементів системи надання публічних послуг з 

одного боку, з іншого, відкрив би можливості для залучення інноваційних 

підходів.  

Як наприклад, громадяни Великої Британії отримують публічні 

послуги на базі Закону «Про публічні послуги» [389], який визначає 

основні засади відносин, що виникають в процесі надання такої послуги. Й 

попри разючу різницю процесів еволюції категорії «публічні послуги» на 

вітчизняному ґрунті й в європейських країнах, запровадження в Україні 

аналогічного законодавчого акту дозволило б враховувати багатогранність 

відносин у системі надання публічних послуг.  

Загалом в країнах Європи надання публічних послуг виступає 

однією з найважливіших функцій публічної влади, причому «категорія 

послуг у систему державного управління зарубіжних країн потрапила із 

бізнесу, де вона є предметом прагматичного інституційного 
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впорядкування» [30, с. 7]. Іншою важливою особливістю становлення 

категорії «публічна послуга» в зарубіжних країнах виступили процеси 

переходу суспільства в постіндустріальний етап розвитку. Безсумнівно 

заслуговують на увагу численні звернення науковців до періоду початку 

постіндустріального суспільства, коли сфера публічних послуг отримала 

значний поштовх, що найбільш яскраво проявилося у країнах західної 

Європи, які відновлювали зруйновану після двох світових воєн економіку. 

Ці процеси супроводжувалися становленням «держави добробуту», що 

передбачало спрямування вектору публічної влади на забезпечення 

соціальних стандартів, причому чим далі – тим стандарти ставали все 

вищими й аж до сьогодні, коли європейські практики надання публічних 

послуг є мало не для всього світу прикладом для наслідування.  

І якщо вітчизняна практика зводиться до розробки адекватного 

теоретичного підґрунтя з метою подальшого його втілення в практику 

надання публічних послуг, понятійний апарат системи надання публічних 

послуг європейських країн у переважній більшості ґрунтуються на 

практичних здобутках. Категоріальною основою виступає визначення 

поняття публічна послуга (англ. – public service) як послуга, що надається 

урядом людям, які проживають під його юрисдикцією, як безпосередньо 

(публічним сектором), так і шляхом фінансування послуг (авт. переклад) 

[374]. Варто зауважити при цьому, що в центрі уваги знаходиться суб’єкт 

надання послуги – уряд, хоча тут мається на увазі виконавчо-розпорядчі 

органи державної влади та місцевого самоврядування. Залишаючи поза 

увагою додаткові аспекти категорії, йдеться про фінансування послуг, при 

цьому зрозуміло, що воно йде від органу публічної влади й окремо 

зауважується про те, що інституція може безпосередньо надавати таку 

послугу, інша можливість полягає в фінансуванні, тобто передачі 

повноважень щодо надання послуги.  

На окрему увагу заслуговує також визначення, за яким публічні 
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послуги розглядаються як набір послуг для великої кількості громадян, що 

потенційно не передбачають отримання прибутку, чим виправдана участь 

уряду в їхньому наданні [375].  

Так, згідно з економічною концепцією суспільного блага [379], 

основна частина послуг і товарів мають забезпечуватися на ринковій 

основі, втручання держави потрібно, коли ринок не може забезпечити 

потребу в силу низького рівня її рентабельності. Й, відтак, згідно з цією 

концепцією, до публічних послуг слід відносити ті послуги, які ринок не 

може ефективно надавати.  

Підтвердженням зазначеної позиції виступає підхід, притаманний 

понятійно-категоріальному апарату Європейського Союзу, згідно з яким 

поняття «публічних послуг» трактується в якості послуг загального 

економічного інтересу (Services of General Economic Interest), тобто дій, які 

визначаються публічними органами як такі, що мають особливе значення 

для громадян, і які не будуть надаватися (або будуть надаватися за різних 

умов), якщо не буде публічного втручання [395]. Головним критерієм 

послуги, що визначає її приналежність до групи публічних послуг виступає 

в даному випадку ненадання її будь-якою інституцією окрім органів 

публічної влади. 

Інтерес до зарубіжного досвіду дозволяє розширити бачення щодо 

тлумачення дефініції «публічна послуга», проте це не усуває необхідність 

розробки власних підходів. Одним із таких підходів розкривається 

трактування поняття, згідно з яким, «публічні послуги» – це діяльність 

органів публічної влади, об’єднань громадян, фізичних осіб, інших 

суб’єктів різних рівнів, що здійснюється за рахунок публічних і приватних 

коштів, з надання (передачі) фізичним і юридичним особам певних 

матеріальних чи нематеріальних благ, які є соціально значущими та 

приносять користь суспільству й державі [347]. 

Перевагами такого підходу виступає розширення кола суб’єктів-
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надавачів публічних послуг за рахунок «об’єднань громадян, фізичних 

осіб, інших суб’єктів різних рівнів». Проте критиками такого підходу 

виступають правознавці, які зазначають, що «у цьому випадку на перше 

місце для визначення природи послуги ставиться не безпосередній суб'єкт 

її надання, а суб'єкт, який несе відповідальність за надання цієї послуги, та 

джерело фінансування надання даного виду послуг, тобто вид бюджету» 

[344].  

Питання фінансування розкриваються дещо по-новому, адже 

зазначається, що така діяльність «здійснюється за рахунок публічних і 

приватних коштів». Поза сумнівом, що це є перспективним напрямом 

системи надання публічних послуг, проте постає питання про доцільність 

його згадування в формулюванні поняття «публічна послуга». Якщо знов 

таки звернутися до дефініції в трактуванні європейських підходів, де 

інноваційні методи залучення додаткових коштів знайшли найбільшого 

поширення, в ній не міститься подібного положення.   

Є. Легеза надає визначення, згідно з яким поняття «публічні 

послуги» розглядається в якості «урегульованої публічно-правовими 

нормами діяльності органів публічної адміністрації щодо задоволення 

публічного інтересу з розгляду заяви фізичної або юридичної особи про 

видачу адміністративного акта (рішення, дозвіл, ліцензія, сертифікат, акт, 

посвідчення тощо), спрямовану на забезпечення її прав і законних інтересів 

та/або на виконання особою визначених законом обов’язків шляхом 

фінансування за рахунок публічних коштів» [109]. 

На окрему увагу в даному визначенні заслуговує така невід'ємна 

складова поняття як «заява фізичної або юридичної особи», адже поза 

сумнівом, що публічна послуга виникає там, де, окрім суспільного 

(державного) є особистий інтерес, який в даному випадку отримує форму 

заяви. Проте слід одразу зазначити, що можуть бути випадки, коли 

публічна послуга може надаватися поза такою ініціативою з огляду на їх 
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особливу важливість, наприклад в соціальній сфері, коли держава бере не 

себе відповідальність щодо утримання та виховання дітей-сиріт або дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

Стосовно наведеного визначення, слід зауважити, що на сьогодні 

відносно коректності інтерпретації поняття «публічних послуг» в якості 

«діяльності органів публічної адміністрації» виникає питання, адже 

загальновизнаним виступає трактування їх в якості результату процесів 

діяльності публічних органів [121]. З позицією Є. Легези щодо положення, 

в якому видача адміністративного акту розглядається в якості результату 

надання публічної послуги не можна погодитися в контексті даного 

дослідження. Адже це значним чином звужує всю сферу публічних послуг 

до такої її складової як адміністративні послуги, адже адміністративний акт 

розглядається як результат останньої. Натомість публічні послуги окрім 

адміністративних як узагальнююче поняття можуть містити в собі й інші 

види послуг, наприклад, технічні, такі як вивіз ТПВ. 

Також, можна навести визначення адміністративних послуг, де в 

якості кінцевого результату якраз і розглядається адміністративний акт: 

«результатом адміністративної послуги у процедурному значенні є 

адміністративний акт – рішення або дія адміністративного органу, яким 

задовольняється звернення особи» [111, с. 145 – 146].  

Продовжуючи аналіз визначення Є. Легези звертає на себе увагу 

елемент ініціювання послуги, який автором розкривається як «потреби 

фізичної та/або юридичної особи відповідно до законодавчо встановленої 

компетенції та забезпечується суб’єктами публічної адміністрації» 

[109, с. 41]. Відтак, в рамках даного дослідження прийнятним 

формулюванням виступає наступне: «публічний інтерес – це важливі для 

значної кількості фізичних та юридичних осіб потреби, які відповідно до 

законодавчо встановленої компетенції забезпечуються публічною 

адміністрацією» [40]. 
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Між тим, потреба фізичної або юридичної особи виступає як 

конкретний особистий інтерес й, у випадку, коли останній пов'язаний із 

суспільним інтересом, виникає інтегрований інтерес, що й виступає 

ініціюючим чинником надання публічної послуги. Можна припустити, що 

в лексичну конструкцію «відповідно до законодавчо встановленої 

компетенції», автор вкладає сенс публічної послуги, пов’язаної з 

суспільним інтересом, проте це передбачає додаткове правове регулювання 

питання, що може єдино сприяти термінологічному переобтяженню 

нормативної бази. 

З позиції нематеріальної основи послуги І. Понкін зазначає, що: 

«публічні послуги сукупно являють з себе великий сегмент такого, що 

виробляється органами публічного управління інтегрального 

результуючого організаційно-діяльнісного продукту – поряд із виконанням 

функцій, забезпеченням самовідтворення й функціонування, з 

виробництвом державних робіт» [157, с. 275], а з позиції суб’єктного 

підходу Ю. Шаров уточнює, що «публічні послуги – послуги, що 

надаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами, організаціями, які перебувають в їх 

управлінні» [242]. 

А І. Барциц виокремлює ознаки, за якими можна ідентифікувати 

послугу в якості публічної. Зокрема: 

1. «вони забезпечують діяльність загальнозначущої 

спрямованості (орієнтовані на реалізацію суспільних інтересів); 

2. мають необмежене коло суб’єктів, які користуються 

послугою;  

3. здійснюються або органом державного й муніципального 

управління, або іншим суб’єктом; 

4. засновані як на публічній, так і на приватній власності» [14, с. 

44]. 
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Отже, виходячи з аналізу теоретичних засад категорії «публічна 

послуга», вбачається за доцільне сформулювати ознаки, за наявністю яких 

можна буде ідентифікувати послугу в якості публічної. Перш за все слід 

визначити семантичну категорію суб'єкта, що в загальному розумінні являє 

з себе елемент, який виступає виробником дії. Проте, в сфері публічних 

послуг це не означає, що суб’єктом виступає орган, який безпосередньо 

контактує з отримувачем послуги й здійснює певні дії в процесі її надання. 

Зокрема, щодо функціонування ЦНАПів, нормативно прописано, що вони 

виступають у якості посередників, суб’єктами надання при цьому 

залишаються органи влади, які є відповідальними за дану послугу. 

Відтак, суб’єктом надання виступає орган публічної влади (орган 

державного управління або місцевого самоврядування, а також інституція, 

яка перебуває в його управлінні), при цьому залучення інституцій різних 

форм власності відбувається на засадах делегування повноважень, в 

результаті чого останні набувають не статус суб’єкта надання публічної 

послуги, а статус посередника. 

Іншими невід'ємними аспектами системи надання публічних послуг 

виступають елемент здійснення владних повноважень, що є їх процесом 

та/або результатом та їх законодавче закріплення. Останній елемент має 

свої особливості, адже на вітчизняному ґрунті з урахуванням процесу 

становлення поняття «публічні послуги», коли на сьогоднішній день 

відсутнє правове забезпечення діяльності щодо надання останніх, 

формулювання – право на отримання має визначатися законом. 

Важливо в контексті забезпечення доступності публічних послуг 

враховувати не тільки мережевий аспект, але й соціальний, відтак, останні 

мають потенційно не передбачати отримання прибутку. На цьому особливо 

наголошують європейські дослідники, зазначаючи, що без участі публічних 

органів такі послуги надаватися не будуть через їх нерентабельність.  

Було б помилкою оминути увагою питання потреби, яка лежать у 
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основі ініціювання послуги. Загальновизнано, що така потреба виникає в 

особи – пацієнта, здобувача освіти тощо – в залежності від сфери – в 

результаті чого ця особа звертається відповідним чином. Проте слід 

зауважити, що в основі публічної послуги лежить не тільки приватна 

(партикулярна) потреба особи, але й публічна потреба. Наприклад, 

партикулярна потреба людини отримати загальногромадянський паспорт 

нерозривно пов’язана з публічною потребою ідентифікації громадян 

країни. 

Отже, ґрунтуючись на вищезазначеному, можна виділити такі 

ознаки публічної послуги: 

- суб’єктом надання виступає орган публічної влади; 

- є процесом та/або результатом здійснення владних 

повноважень; 

- потенційно не передбачає отримання прибутку; 

- спрямовані на вирішення інтегрованих потреб (нерозривно 

пов’язаних між собою публічної та партикулярної особистої потреби, а не 

суто абстрактної потреби суспільства); 

- право на отримання визначається законом. 

Зазначені ознаки найбільше відповідають досліджуваному питанню, 

проте слід зауважити, що вони не є абсолютними. Також послуги органів 

місцевого самоврядування, що надаються громаді, а не конкретній особі, 

наприклад відносно освітлення вулиць, або дорожніх робіт, вимагають 

окремого дослідження. Відтак, у цій роботі увага приділяється послугам, 

які надаються за ініціативою споживача послуги. 

Виходячи з зазначеного, можна зробити висновок, що «публічна 

послуга» - це результат діяльності публічних органів, спрямований на 

вирішення пов’язаних між собою публічної та конкретної особистої 

потреби, право на отримання якої визначається/має визначатися законом. 
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1.2. Класифікація публічних послуг 

 

Досвід реформ в системі публічних послуг в Україні говорить про 

відсутність системного підходу, в результаті чого в різних галузях 

відбуваються окремі, не пов’язані між собою процеси змін. В деяких 

сферах спостерігається ряд змін на шляху досягнення запланованих та 

очікуваних результатів, як, наприклад у сфері адміністративних послуг, де 

створено потужну базу нормативно-правового забезпечення, відбуваються 

активні процеси організаційного впорядкування, в тому числі й, з 

урахуванням територіальної реформи.  

З іншого боку, є сфери, зміни в яких призводять до небажаних або 

навіть таких, що являють із себе загрозу національній безпеці, результатів. 

Зокрема, самі за себе говорять результати реформи в системі охорони 

здоров'я, адже за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 

Україна в 2019 році опинилася на четвертому місці із найвищим рівнем 

смертності серед європейських країн [367].  

Відтак, важливо виробити єдиний підхід до системи надання 

публічних послуг, адже на сьогодні в кожній сфері існує власна структура 

суб’єкт-об’єктної взаємодії. Зокрема, в системі адміністративних послуг 

отримувач послуги виступає в якості суб’єкта звернення, в системі 

охорони здоров'я – пацієнта, в освітній системі – здобувача освіти. 

Неврахування принципу людиноцентризму в системі надання публічних 

послуг може призвести до подальших втрат – і матеріальних і духовних і, 

як показує досвід, людських. Не суто механічне перенесення 

фрагментарних напрацювань у цій сфері, а системний підхід до всіх 

елементів покликаний виступити запорукою розробки сучасної адекватної 

теорії державного управління в системі надання публічних послуг. Одним 

із невід'ємних елементів такого підходу, що вимагає особливої уваги, 

виступає класифікація. 
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В філософському енциклопедичному словнику «класифікація 

логічна» визначається як «багатоступінчастий, послідовний поділ обсягу 

поняття з метою сизстематизації, поглиблення і отримання нових знань 

щодо членів поділу» [89, С. 283].  

Іншим визначенням класифікації є «багатоступінчатий поділ 

логічного обсягу поняття або будь-якої сукупності одиниць на систему 

супідрядних понять або класів об’єктів, метою якого є встановлення 

певної структури порядку, нормативного упорядкування множини» [315]. 

При цьому класифікація в ході дослідження виступає важливим 

інструментом теорії державного управління, адже дозволяє впорядкувати 

за певними критеріями чи показниками множину послуг, а також сприяє 

виявленню їх сутності й особливостей. «Класифікація послуг надширока й 

розділяє їх на певні категорії, групи та класи, що дає можливість 

досліджувати послуги за функціональними особливостями, а їх 

систематизація здійснюється в залежності від своєрідних особливостей» 

[356]. 

Перш ніж розпочати розгляд підходів до класифікації публічних 

послуг, слід зупинитися на загальній класифікації послуг. Автори 

навчального посібника «Маркетинг соціальних послуг» [123] виділяють, 

згідно зі сферою надання, п’ять груп послуг: виробничі, розподільні, 

професійні, споживчі та суспільні (табл. 1). 

 

 

 

Табл. 1.1.  

Класифікація послуг згідно зі сферою їхнього надання 

№ п/п сфера послуг застосування 

 1. Виробничі  інжиніринг, лізинг, обслуговування 

(ремонт) утаткування т ін. 

 2. Розподільні  торгівля, транспорт, зв'язок. 

 3. Професійні  банкові, страхові, фінансові, консалтингові, 
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рекламні та інші фірми 

 4. Споживчі (масові) послуги, пов'язані з домашнім 

господарством та дозвіллям 

 5. Суспільні  ТБ, радіо, освіта, куьтура 

 

Наведена класифікація демонструє високий рівень складності 

категорії «послуга» як об’єкту наукового дослідження, при цьому, попри 

те, що коло послуг, які відносяться до публічних, не таке широке, це 

жодним чином не сприяє спрощенню підходів до їх дослідження й 

класифікації.  

Адже існує безліч окремих послуг, які надаються органами 

публічної влади, що в сукупності з себе представляють систему публічних 

послуг. Так, існують послуги, що закріплюють за людиною її юридичний 

стан – вони полягають у видачі документів особі або внесенні до них змін. 

Окрему групу послуг складають ті, що надаються в сфері медичного 

забезпечення, причому останні гарантовані Конституцією України [96] (п. 

6 ст. 92). На особливу увагу вони заслуговують ще й тому, що охорона 

здоров'я загалом є одним із провідних факторів національної безпеки 

держави, про що зазначається й в ст. 7 Закону України «Про основи 

національної безпеки України» [219]. 

В першу чергу інтерес викликають ті послуги, які вимагають зміни 

параметрів в системі надання, де основними елементами виступають 

суб’єкт звернення, суб’єкт надання, інтегрована потреба й, власне, сама 

публічна послуга. В контексті даного дослідження на особливу увагу 

заслуговує співвідношення цих елементів і можливість залучення 

посередника в процес їхньої взаємодії. 

В наукових колах класифікація публічних послуг, особливо за 

останній час, зазнала значних змін, що логічним чином витікає із процесів 

еволюції й в термінологічній площині. На сьогоднішній день існує безліч 

різноманітних підходів до класифікації публічних послуг і серед 

вітчизняних науковців. Це обумовлено досить інтенсивними змінами в 
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Україні в системі як в силу змін у законодавстві, так і запроваджуваними 

реформами. 

С. Чаусовська пропонує наступну класифікацію публічних послуг: 

- за суб’єктами надання послуг: органи виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, державні, муніципальні підприємства, установи, 

організації, об’єднання громадян тощо; 

- за суб’єктами отримання послуг: фізичні чи юридичні особи; 

- за групами послуг: за формою оплати, складовою публічного 

управління, сферами надання послуг, повноваженнями щодо наданих 

певних видів послуг; 

- за видами послуг: електронні, паперові, індивідуальні, колективні, 

матеріальні, нематеріальні [347]. 

Релевантний характер носить підхід до класифікації муніципальних 

послуг Н. Шамрай, оскільки автор значним чином виходить із практичної 

площини. Так, згідно з презентованим підходом муніципальні послуги 

розділяються на дві категорії – адміністративні (управлінські), що є 

результатом здійснення владних повноважень органів місцевого 

самоврядування, та комунальні послуги, що є результатом господарської 

діяльності комунальних підприємств. «Соціальні послуги» запропоновано 

розглядати як синтез державних та муніципальних, але з внутрішнім 

поділом на підвиди: адміністративні, матеріальну допомогу та соціальне 

обслуговування» [349, с. 14-15]. 

На увагу заслуговує поділ державних послуг на чотири види, до 

яких відноситься: установлення прав громадян та організацій (установ) на 

будь-що; матеріальне задоволення/гарантії прав, що встановлюється 

законодавством; фіксація юридичних фактів, що виражається у наданні 

довідок; повне надання інформації (із застосуванням технологій) [356]. 

Один із подібних підходів виділяє публічні послуги в окрему групу 

й передбачає їх розмежування з державними й соціальними послугами. 

Згідно з таким підходом «державні послуги – це послуги, що надаються 
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органами державної влади кожному окремому індивіду, який звернувся за 

ними. Публічні послуги – більш широкий термін, що включає також 

послуги, які надаються необмеженому колу осіб з метою задоволення 

публічного інтересу. Органи влади можуть лише забезпечувати їх 

надання, а не надавати самостійно» [243]. 

В основі класифікації мають лежати критерії, за якими послуги 

можна поділити на групи, однією з ґрунтовних спроб упорядкувати 

послуги є підхід А. Штирліної. Автором «з’ясовано класифікацію послуг, 

що здійснюється на основі критеріїв, а саме:  

- за своєрідністю поняття «послуга»;  

- складом послуг; місцем послуги у суспільному виробництві;  

- вкладом суспільства в інфраструктуру держави;  

- масовістю споживачів;  

- матеріаломісткістю;  

- характером використаної праці;  

- комплексністю виробництва;  

- процесом їх виробництва;  

- призначеністю;  

- соціальним статусом споживача;  

- видом надання, ступенем добровільності отримання; 

- віддаленістю виробника і клієнта;  

- періодичністю отримання;  

- рівнем комерціалізації надання послуг;  

- ступенем контактування з клієнтом;  

- поділом споживачів на сегменти;  

- трудомісткістю [356, с. 7]. 

При цьому А. Штирліна наводить авторську класифікацію 

державних послуг, «базою для яких стала загальна класифікація послуг за: 

сферою надання; результатом дії; змістом; умовами надання; взаємодією з 

установами; способами надання (практика застосування послуг); цілями 
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отримання; причиною звернення; доступністю; кількістю надання та 

публічні послуги й адміністративні.» [356, с. 8]. Науковець пропонує 

наступну класифікацію послуг: залежно від сфери надання (публічні, 

соціально-адміністративні); змісту результативності (прості, складні); 

змісту (інформаційно-консультативні, комунікаційні, фінансові, 

правозабезпечуючі); умов надання (програмні послуги, правові); взаємодії 

з установами (елементарні послуги, ком позитивні (міжвідомчі)); способів 

надання (платні, безкоштовні); практичного застосування послуг 

(надлишкові, фіктивні, нав’язані); цілей отримання (послуги, через які 

реалізуються конституційні права громадян, послуги, які забезпечують 

гарантії їх виконання та надання, що реалізують законні інтереси 

споживачів); причини звернень (витребувані послуги, добровільні); 

доступності (доступні послуги: фізична інформація, фінансова й 

малодоступні (для певних категорій)); кількості надання (масові послуги, 

індивідуальні) [356, с. 8]. 

Найбільш розповсюдженою є класифікація послуг в залежності від 

сфер їхнього надання: освітні послуги, медичні, в сфері комунального 

забезпечення, адміністративні тощо. Зокрема, виділяють «інформаційні, 

освітні, медичні, комунальні, побутові, фінансові й інші» [243]. 

Між іншим питання публічних послуг у межах сфер їхнього надання 

є надзвичайно гострим і потребує особливої уваги. Це пов’язане з тим, що 

високий рівень неоднорідності галузей системи пов'язується з 

безпрецедентно високим рівнем чутливості суспільно-публічних відносин, 

що виникають під час надання публічної послуги. 

Для прикладу одна з таких галузей – система охорони здоров'я, що 

зазнала цілий ряд реформ, які інколи носили відверто субверсивний 

(руйнівний, згубний) характер. Відтак, розробки в сфері охорони здоров'я 

через призму надання медичних послуг у суспільній свідомості 

викликають стійке негативне відношення, що невідмінно вимагає 

дефініційного уточнення з метою запобігання маніпулюванням 
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суспільною свідомістю.  

З метою подолання існуючих прогалин, звернемося до спроб 

виокремлення сфер, в яких надаються публічні послуги. В одному з таких 

підходів виділено такі галузі: 

1. «Будівництво, архітектура. 

2. Відпочинок, туристична діяльність. 

3. Видавнича справа. 

4. Виробнича сфера (промислово-економічний сервіс). 

5. Газопостачання. 

6. Громадська безпека. 

7. Економіка, оподаткування. 

8. Енергетика, електрифікація. 

9. Закордонні справи та консульсько-реєстраційна служба. 

10. Зв'язок, телекомунікації. 

11. Культура і мистецтво. 

12. Охорона природного середовища (довкілля і природних 

ресурсів). 

13. Наука, технології. 

14. Національна оборона, безпека. 

15. Освіта. 

16. Охорона здоров'я. 

17. Охорона від надзвичайних ситуацій, відновлювальні і рятувальні 

роботи. 

18. Побутове обслуговування, торгівля та громадське харчування. 

19. Пожежна охорона. 

20. Право, юриспруденція. 

21. Працевлаштування, охорона праці, соціальний захист населення. 

22. Сфера масової інформації. 

23. Соціальне обслуговування (власне соціальні послуги). 

24. Сфера житлово-комунальних послуг. 
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25. Стандартизація, метрологія та сертифікація. 

26. Сфера лісового господарства. 

27. Сфера водного господарства. 

28. Транспортне обслуговування. 

29. Фізична культура і спорт. 

30. Фінанси, банківська діяльність» [313, с. 15 – 16]. 

Можна припустити, що в більшості випадків перелічені підходи 

були би цілком достатніми для досягнення намічених результатів. Проте, 

коли мова йде про сферу публічних послуг, що є надзвичайно чутливою й 

багатоаспектною, від науковця очікується пошук підходів, що 

відповідають викликам часу. Однією з таких спроб був поділ публічних 

послуг на: послуги, які пов’язані з товаром; що базуються на устаткуванні 

(виробництві); та які ґрунтуються на праці людини [11]. 

Розповсюдження, в тому числі й в країнах Європи, набула 

класифікація Ф. Ловелока, що передбачає поділ послуг на групи за 

показниками: відчутності (відчутні-невідчутні) й спрямованості (на тіло 

людини, на товари та інші фізичні об’єкти, на свідомість людини й на 

невідчутні активи). 

Заслуговує на окрему увагу поділ в залежності від сфери надання 

наступним чином: 

1. «Послуги в сфері землевпорядкування. До них можна віднести 

послуги з надання земельних ділянок громадянам і юридичним особам з 

державної й муніципальної власності, з постановки земельних ділянок на 

державний кадастровий облік, з реєстрації прав на земельні ділянки. 

2. Послуги в сфері природокористування, наприклад, державна 

експертиза запасів корисних копалин, геологічної, економічної й 

екологічної інформації відносно ділянок, що надаються в користування й 

ін.  

3. Послуги в сфері підприємницької діяльності, наприклад, 

державна реєстрація юридичних осіб і індивідуальних підприємців, 
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видача дозволів (ліцензій) на здійснення визначених видів діяльності. 

4. Послуги в сфері соціальних відносин (соціальні послуги). В 

залежності від призначення соціальні послуги, в свою чергу, можуть 

поділятися на наступні види: соціально-побутові, спрямовані на 

підтримання життєдіяльності громадян в побуті; соціально-медичні, 

спрямовані на підтримку й покращення здоров'я громадян; соціально-

психологічні, такі, що передбачають корекцію психологічного стану 

громадян для їх адаптації в середовищі проживання (суспільстві); 

соціально-педагогічні, що передбачають профілактику відхилень у 

поведінці й аномалій особистісного розвитку клієнтів соціальних служб, 

формування у них позитивних інтересів, в тому числі в сфері дозвілля, 

організацію їхнього дозвілля, надання сприяння в сімейному вихованні 

дітей; соціально-економічні, спрямовані на підтримку або зміну правового 

статусу, надання юридичної підтримки, захист законних прав і інтересів 

громадян» [113 С. 37].  

В великій мірі наведена класифікація впорядковує загальний масив 

публічних послуг, проте привертає увагу відсутність деяких груп послуг, 

зокрема таких послуг, які надаються поза підприємницькою діяльністю, на 

кшталт отримання загальногромадянського паспорту. 

Аксіоматичним в системі надання публічних послуг виступає 

положення, що в центрі стоїть людина, відтак, розглянувши весь спектр 

публічних послуг, вбачається за доцільне, з певною мірою умовності, 

розкласти його по групам потреб особи. В фокусі першої групи потреб 

знаходиться власне людина, до цієї групи відносяться послуги в 

гуманітарній, соціальній і сфері охорони здоров'я, до яких слід віднести 

інформаційні послуги, послуги в сфері освіти та науки, культури та 

мистецтва, туристичній сфері тощо, а також послуги, пов’язані із 

лікуванням та профілактикою захворювань і послуги соціального 

спрямування. Унікальність цієї групи послуг полягає в тому, що людина 

не просто пасивно є присутньою під час надання такої послуги, але й 
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активним чином приймає участь і впливає на результат і на якість такої 

послуги. 

В другу групу слід виділити послуги в центрі яких знаходиться 

процедура адміністративного характеру. Суб’єктом надання таких послуг 

можуть виступати як органи державної влади так і органи місцевого 

самоврядування. На окрему увагу в цій групі заслуговують послуги, 

пов’язані з підприємницькою діяльністю, адже в їх основі також лежить 

адміністративна процедура. При цьому слід більш детально зупинитися на 

сфері адміністративних послуг, що в свою чергу зазнала поділу на групи:  

1. «за змістом адміністративної діяльності щодо надання послуг:  

- видача дозволів (на зайняття окремими видами 

підприємницької діяльності; на проведення мітингів, демонстрацій; на 

розміщення реклами), у тому числі акредитація, атестація, сертифікація; 

- реєстрація з ведення реєстрів (реєстрація актів громадського 

стану, суб’єктів підприємницької діяльності), у тому числі легалізація 

суб’єктів (легалізація об’єднань громадян); 

- легалізація актів (консульська легалізація документів), 

нострифікація (визнання дипломів, виданих в інших країнах) та 

верифікація (встановлення достовірності сертифікатів про походження 

товарів з України); 

- соціальні послуги – визнання певного статусу, прав особи 

(призначення пенсій, субсидій); 

2. за рівнем встановлення повноважень щодо надання 

адміністративних послуг та правового регулювання процедури їх надання, 

зокрема: 

- адміністративні послуги з централізованим регулюванням 

(закони, акти Президента України, Кабінету Міністрів України та 

центральних органів виконавчої влади); 

- адміністративні послуги з локальним регулюванням (акти 

органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади); 
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- адміністративні послуги зі “змішаним” регулюванням (коли 

водночас здійснюється централізоване та локальне регулювання); 

3. за предметом (характером) питань, за розв’язанням яких 

звертаються особи до адміністративних органів: підприємницькі (або 

господарські); соціальні; земельні; будівельно-комунальні; житлові та ін.» 

[313, c. 15] 

Наступний підхід до сфери адміністративних послуг вимагає 

окремої уваги, адже в фокусі знаходиться суб’єкт звернення:  

- «послуги для громадян (видача особистих документів, 

здійснення реєстраційних дій, надання права користування публічними 

бібліотеками, освітні послуги й т. і.); 

- послуги для підприємців та юридичних осіб (реєстрація 

компаній, видача ліцензій, дозволів, консультування з питань 

оподаткування й ін.); 

- послуги інформаційного характеру, що надаються органами 

державної влади й місцевого самоврядування» [328]. 

Інший підхід до класифікації адміністративних послуг, що 

заслуговує на окрему увагу, в сфері управління державними фінансами 

[44]:  

- за змістом: 

а) видача дозволів (наприклад ввезення/вивезення за межі митної 

території України дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, їх брухту 

і відходів як давальницької сировини); 

б) видача сертифікатів (висновків) (наприклад сертифікат 

Кімберлійського процесу, висновок метрологічної атестації 

вимірювальних лабораторій суб'єктів господарювання всіх форм 

власності, які здійснюють операції з дорогоцінними металами, висновок 

технічної експертизи дорогоцінних металів, виробів із них та матеріалів, 

що містять дорогоцінні метали); 

в) видача ліцензій (наприклад видача ліцензії на провадження 
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діяльності із збирання, первинної обробки відходів та брухту 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та ліцензії на провадження 

господарської діяльності з випуску та проведення лотерей); 

г) реєстрація та ведення реєстрів (наприклад ведення Державним 

гемологічним центром України реєстру власних і торгових назв 

дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, 

напівдорогоцінного каміння і декоративного каміння з родовищ України); 

- за формою реалізації – послуги, що пов’язані з юридичним 

оформленням умов, необхідних для реалізації прав і свобод громадян 

(видача дозволів, сертифікатів, ліцензування); 

- за критерієм платності – платні та безоплатні послуги; 

- за отримувачем послуги – послуги, що можуть надаватися 

фізичній або юридичній особі [44]. 

Також в загальному масиві публічних послуг привертає до себе 

увагу група, в основі послуг якої лежить технологічний процес. До них 

відносяться послуги транспортного, комунально-побутового характеру, а 

також у сфері безпеки й надзвичайних ситуацій. Зокрема, в цю групу 

доцільно віднести послуги, спрямовані на утримання та розвиток 

територій (вивіз та переробка побутових відходів, забезпечення населення 

водою, газом, електрикою тощо), вони є обов’язковою умовою належного 

функціонування та утримання в відповідному стані територій.   

Й в окрему (четверту) групу слід виділи послуги, в центрі яких 

знаходяться природні об’єкти, тобто послуги в сфері 

природокористування й землевпорядкування, наприклад, державна 

експертиза запасів корисних копалин, геологічної, економічної й 

екологічної інформації відносно ділянок, що надаються в користування й 

ін. Також послуги з надання земельних ділянок громадянам і юридичним 

особам з державної й муніципальної власності, з постановки земельних 

ділянок на державний кадастровий облік, з реєстрації прав на земельні 

ділянки. (природа, земля). 
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Таких послуг та груп послуг існує значна кількість, деякі з них 

мають вирішальне значення не тільки для соціально-економічного 

розвитку територіальної громади, але також й для окремої особистості.  

Узагальнюючі наведені підходи до класифікації, представлено схему 

у додатку Б. 

Розвиток людського потенціалу визнається в Україні головною 

складовою національного багатства й передумовою соціально-

економічного розвитку. Розкриття «потенціалу кожної людини і соціуму в 

цілому, створення гідних умов для реалізації всіх інтелектуальних, 

культурних, творчих можливостей людини і нації» [255] - це основне 

покликання  гуманітарної сфери. Його передумовою виступає розвиток 

соціальної сфери, охорони здоров'я, освіти, культури, туризму. Саме ці 

елементи представляють основні напрями гуманітарної сфери, що дає 

підстави виділити окрему групу публічних послуг – гуманітарну.  

Одним із елементів гуманітарних послуг виступає група 

соціальних. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів від 29 груд. 2009 р. 

про «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального 

обслуговування», до соціальних послуг віднесено «догляд вдома; догляд 

стаціонарний; денний догляд; соціальна адаптація. Крім того, 

територіальний центр може надавати такі соціальні послуги: 

паліативний/хоспісний догляд; консультування; представництво інтересів; 

соціальна профілактика; посередництво (медіація); соціально-економічні 

(у формі надання натуральної чи грошової  допомоги); транспортні; інші 

соціальні послуги» [55]. Виходячи з зазначеного, вбачається за доцільне 

серед соціальних виділити три групи послуг: адміністративні, матеріальна 

допомога, соціальне обслуговування. 

Такий підхід дозволяє розділити публічні послуги на три основні 

групи, до яких відносяться соціогуманітарні послуги, адміністративні та 

соціотехнічні. 

Також особливої уваги в контексті дослідження вимагає підхід на 
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основі можливостей делегування послуг. Відтак, варто представити 

авторську класифікацію публічних послуг: 

1. послуги, які не можуть бути делеговані органом публічної 

влади; 

2. послуги, які можуть бути делеговані від органу державної 

влади органу місцевого самоврядування;  

3. послуги, які можуть бути делеговані від органу державної 

влади/місцевого самоврядування комунальному підприємству; 

4. публічні послуги, які не може надавати орган публічної влади 

в силу їхньої специфіки, як у сфері охорони здоров'я; 

5. публічні послуги, які можуть бути делеговані комерційним 

організаціям або неприбутковому сектору; 

6. послуги, які можуть бути скасовані. 

 

Табл. 1.2.  

Класифікація публічних послуг у контексті можливостей 

делегування. 

№ Група послуг Приклад 

1 не можуть бти делеговані 

органом публічної влади 

оформлення пенсій 

 2 можуть бути делеговані від 

органу державної влади 

органу місцевого 

самоврядування 

послуга щодо видачі довідки 

відносно скаду сім’ї, послуга з 

реєстрації прав власності на 

транспортний засіб 

3 можуть бути делеговані від 

органу державної 

влади/місцевогосамоврядуван

ня комунальному підприємству 

догляд за парковою територією, 

послуги з 

водопостачання/водовідведення 

житлових будинків 

4 не можуть надаватися 

органом публічної влади в 

силу специфіки 

надання шкільної освіти або 

послуги в сфері охорони здоров'я 

5 можуть бути делеговані 

комерційним організаціям або 

неприбутковому сектору 

проведення святкових заходів на 

території громади ао залучення 

послуг митних брокерів 

6 можуть бути скасовані своо часу втратили актуальність 

послуги, пов’язані з забезпеченням 
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телфонним зв’язком 

 

Говорячи про удосконалення системи публічних послуг важливо 

усвідомлювати не тільки вектори впливу, але також ті групи, на які ці 

вектори будуть спрямовані. Наприклад, якщо вектор спрямований на 

залучення громадських організацій до надання публічних послуг, то 

виходячи з наведеної класифікації, мова тут піде про групу послуг, які 

можуть бути делеговані від органу публічної влади. Як йдеться далі, ці 

послуги вимагають на особливу увагу в контексті даного дослідження. 

Враховуючи, що вивчення системи публічних послуг здійснюється через 

призму сучасних процесів децентралізації влади, фокус дослідження 

зміщується на ті послуги, що можуть бути делеговані від органу публічної 

влади приватному або громадському секторам. 

 

1.3. Методологічні основи формування системи надання 

публічних послуг в умовах децентралізації 

 

Питання методологічних основ формування системи надання 

публічних послуг відноситься до нерозглянутих або малодосліджених. 

Відтак, перш ніж перейти до методологічних основ формування системи 

надання публічних послуг, слід розглянути власне поняття формування. Це 

перехід від окремих сфер і процесів до їх узагальнення в систему, де останні 

набувають істотно нових ознак і зв’язків між собою. Говорячи про систему 

публічних послуг, де кожна сфера розвивається за власним шляхом, це 

питання набуває особливої актуальності. 

Формування системи публічних послуг має включати набір 

методологічних інструментів, необхідних для найбільш повного 

обслуговування клієнтів у межах діючого законодавства, передбачати 

реалізацію принципу загальнодоступності, формувати й підтримувати всією 

діяльністю довіру громадян до влади. При цьому «методологія – вчення про 
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метод діяльності як такий, включає принципи, методи діяльності і знання, що 

відображає їх. Складається з методології пізнання, методології практичної 

діяльності та методології оцінки» [322]. В контексті даного дослідження слід 

зазначити, що дослідити об’єкти в якості системи з методологічної точки 

зору дозволяє системний підхід, який полягає з одного боку в розумінні 

об’єкта дослідження як системи, а також в розумінні процесу дослідження 

об’єкта як системного за логікою та інструментарієм. 

Відтак, в контексті системного підходу, до визначальних принципів 

формування системи надання публічних послуг серед інших відноситься 

принцип науковості. Останній передбачає формування системи публічних 

послуг на науковій основі: теоретико-методологічні засади, розробка 

підходів до класифікації, що ґрунтується на цілісному баченні системи, 

розгляд його через призму поділу на окремі сфери, можливостей 

імплементації передових світових практик на вітчизняний ґрунт. Також при 

цьому окрема увага приділяється питанню дослідження тенденцій, які на 

сьогоднішній день відбуваються в країні й світі.  

Однією з таких тенденцій виступає демократизація суспільного життя, 

що спричиняє цілу низку змін у всіх сферах життя країни. Безперечно, такі 

зміни вимагають наукового дослідження, наприклад в частині активізації 

громадянського суспільства, що дозволить використати потенціал останнього 

для удосконалення системи надання публічних послуг шляхом реалізації 

принципів децентралізації та субсидіарності, налагодження діалогу між 

владою та громадою [273]. Науковий підхід до цих процесів знаходить  

відображення в роботах сучасних дослідників: «перехід до нових моделей 

суспільного управління пов'язаний з розширенням повноважень місцевої 

влади внаслідок процесів децентралізації» [353, с. 17]. Він також створює 

додаткові переваги шляхом вироблення інноваційних підходів, в тому числі й 

відносно формування системи надання публічних послуг на сучасних 

засадах.  
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Не менш важливим виступає принцип безперервності адже проблеми 

формування системи, та подальшого удосконалення її функціонування мають 

вирішуватися постійно. Передбачається, що управління цими процесами має 

стати перманентним і невід'ємним елементом у подальшому. Це пов’язане з 

швидкими змінами в зовнішньому середовищі й забезпеченні не тільки 

стабільного функціонування системи при цьому, але й її подальшому 

розвитку. Наприклад, зміна парадигми публічно-суспільного устрою 

останніми десятиріччями спричинила формування усвідомлення 

громадянина як суб'єкта системи надання публічних послуг. Це призвело з 

одного боку до зміни ідеології публічно-громадської взаємодії, з іншого до 

кардинальних трансформацій різних сфер системи.  

Тепер престиж публічної влади в великій мірі залежить від діяльності 

суб’єктів надання публічних послуг на істотно нових засадах, що 

ґрунтуються на принципах клієнт-орієнтованого управління, коли вектор 

спрямовано на сприйняття споживачів публічних послуг в якості «клієнтів 

сервісної діяльності органів публічної влади» [87, с. 6]. Беззаперечно, що в 

таких умовах надання публічних послуг виступає однією з основних функцій 

публічного управління.  

Реалізація такого підходу виявляється не тільки в співвідношенні 

влада-громадянин, але також і по відношенню до громади та приватного 

сектору, про що зазначається й у публічних виступах на вищому рівні: 

«держава – це сервіс, який створює умови для вашої роботи, а не ваш 

конкурент» [75]. 

Цілком логічно, що в процесі надання публічних послуг у сучасній 

практиці використовують цілу низку принципів. Вони узагальнюють у собі: 

норми законодавства; успішний досвід як вітчизняний так і зарубіжний, а 

також існуючі тенденції. Від того, наскільки системно й послідовно 

проводиться політика управління, залежить ефективність всієї системи 

публічних послуг. ЇЇ розвиток відіграє вирішальну роль у сучасних процесах 

адміністративно-територіальної реформи та налагодженні діалогу між 
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владою та громадськістю. Одним із провідних чинників в умовах 

децентралізації влади покликаний стати підхід, спрямований на 

децентралізацію надання публічних послуг. Останній реалізується в 

контексті адміністративно-територіальної реформи, так, органам місцевого 

самоврядування передаються від державної влади послуги щодо реєстрації 

місця проживання, в освітній, сфері охорони здоров'я. 

Окрім методологічних засобів формування системи надання 

публічних послуг, уваги вимагає й власне сама система. Й особливу цінність 

при цьому являє з себе підхід, який дозволяє виокремити підстави для 

переходу від окремих сфер і процесів до їх узагальнення в систему, де 

останні набувають істотно нових ознак і зв’язків між собою. 

Отже, поряд із принципами науковості та безперервності слід 

зазначити принцип системності, який передбачає розгляд у відповідному 

контексті всієї множини елементів, що знаходяться в визначеному зв’язку 

між собою, а також процесів, які відбуваються в їх межах. Ця система має 

ґрунтуватися на власному інструментарії, мати свої принципи, методи, 

закономірності. Проте в ході даного дослідження виявлено лише окремі 

напрацювання, що не зазнали належного узагальнення й систематизації. 

Зокрема, відносно зменшення адміністративного навантаження на 

отримувачів послуг зазначає В. Роман, говорячи, що логічним в процесі 

діяльності «сервісної держави», виступає зменшення адміністративного 

«навантаження на громадян», що в свою чергу сприяє покращенню умов та 

результатів «надання їм адміністративних послуг» [256, с. 9].   

Через призму надання адміністративних послуг Ю. Даньшина 

запропонувала удосконалення управлінського чинника, адже: 

«запровадження менеджералізму в діяльність органів державної влади та 

місцевого самоврядування стане передумовою ефективного управління 

процесом надання адміністративних послуг» [52].  

Продовжуючи висвітлення окремих напрацювань, слід зазначити про 

модернізацію кадрового потенціалу, проблеми сприйняття інновацій [16]; 
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посилення ролі інформаційного чинника – В. Горбатюк запропоновано 

«модель встановлення адміністративної послуги …, яка сприяє покращенню 

інформованості (за рахунок зменшення асиметричності інформації) та 

підвищенню рівня участі інститутів громадськості у реалізації державної 

політики в цій сфері та наданні адміністративних послуг» [44, с. 13]. Також 

заслуговують на увагу напрацювання в контексті клієнт-орієнтованої 

системи надання публічних послуг щодо професійної діяльності державних 

службовців, зокрема С. Ганоцькою передбачено забезпечення належної 

якості професійної діяльності державних службовців на засадах 

стандартизації: «із формуванням системи державних послуг, орієнтованої на 

споживача, виникає необхідність у забезпеченні якісних процесів діяльності 

державних службовців» [41]. 

Також заслуговує на увагу питання внесення змін в процес 

встановлення переліку адміністративних послуг, що сприятиме 

вдосконаленню системи надання послуг: «перелік адміністративних послуг, 

які надаються через Центри надання адміністративних послуг, 

встановлюється органом, який прийняв рішення про утворення ЦНАП» [356, 

с. 12]. Натомість автором пропонується внести зміни, щоб цей перелік 

затверджувався урядом. 

Отже, розгляд існуючих напрацювань у системі надання публічних 

послуг продемонстрував відсутність системного підходу, викладення їх у 

визначеному контексті – в сфері адміністративних послуг або в контексті 

професійної діяльності державних службовців тощо, що вимагає окремої 

уваги.  

Також однією з ознак принципу системності виступає визначена мета 

функціонування системи, важливо відмітити при цьому необхідність її 

кількісного визначення. Наприклад, говорячи про сферу надання 

адміністративних послуг, можна виділити показник оцінювання роботи 

ЦНАП (якщо в 2015 році позитивно роботу таких органів оцінювали 82 % 

респондентів, а негативно – 5 %, то у 2019 році частка тих, хто вважали 
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роботу ЦНАП доброю, – 90,9 %, а тих, хто оцінював її як погану, – 2 % [360]. 

Тобто, метою тут можна було зазначити – підтримання задоволеності 

громадян при отриманні адміністративних послуг на рівні 95 % позитивної 

оцінки роботи ЦНАП.  

Перш ніж перейти до подальшого розгляду матеріалу, слід зазначити 

деякі особливості визначення рівня якості публічної послуги. Варто 

враховувати, що якість публічних послуг є чи не єдиним показником 

ефективності публічної влади, зрозумілим кожному громадянину. Проте 

поняття якості публічних послуг з позиції споживача й з позиції суб’єкта 

надання послуги не є ідентичними. Зокрема, в системі адміністративних 

послуг споживач оцінює рівень якості послуги, ґрунтуючись на роботі 

Центру надання адміністративних послуг, в той самий час, як цілком 

зрозумілим є те, що останні не забезпечують якість послуги, адже вони 

забезпечують лише якість обслуговування, відтак важливою є якість роботи 

«бек-офісів». В оцінюванні слід враховувати подібні нюанси, зокрема, в 

даному випадку доцільним вбачається розділення оцінки якості роботи 

посередника й органу публічної влади, що делегує певні повноваження щодо 

надання послуги. 

На сьогоднішній день поодинокими виступають спроби визначення 

мети системи надання публічних послуг в Україні, не кажучи про кількісні 

показники. Загалом, ґрунтуючись на проведеному дослідженні, основною 

метою виступає задоволення суспільних, а також конкретних особистих, 

пов’язаних із публічними, інтересів. Визначення в кількісному вираженні 

мети системи надання публічних послуг на сьогоднішній день виступає в 

якості перспективи подальших досліджень. 

Іншою важливою ознакою системного підходу виступає подвійність – 

коли система розглядається як один із елементів системи більш високого 

рівня, в даному випадку система надання публічних послуг є складовою 

системи публічного управління. Відповідно, й мета щодо задоволення 

інтересів громадян і громади підпорядкована меті публічної влади щодо 
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здійснення управлінських функцій на основі налагоджених партнерських 

відносин між суспільством і владою, підвищенню рівня довіри до останньої, 

що особливо актуально в вітчизняних умовах. Аналогічним чином 

подвійність виявляється в окремих елементах системи, кожен із яких можна 

розглядати як систему, наприклад сфера охорони здоров'я в свою чергу може 

також виступати в якості системи/підсистеми. 

Однією з найбільш важливих у контексті дослідження виступає ознака 

цілісності, адже й до сьогодні значна кількість дослідників не схильна 

розглядати систему надання публічних послуг як окреме ціле, що можна 

виділити із сукупності інших об’єктів. Проте, ґрунтуючись на співвідношенні 

її з системою публічної влади (як підсистеми), виділення в ній окремих 

функцій – надання публічних послуг – говорить на користь підтвердження 

основної гіпотези дослідження – щодо розгляду окремих сфер публічних 

послуг у якості єдиної системи. Також на користь зазначеного говорить її 

розвиток за спільними закономірностями, а також змінами в відповідь на 

зовнішні виклики.  

У даному контексті можна навести такий негативний приклад – 

неефективність публічних заходів у контексті забезпечення якості публічних 

послуг. Наприклад, в сфері надання адміністративних послуг, 

О. Ольшанський акцентує увагу на існуванні проблем щодо якості послуг, які 

надаються органами публічної влади попри низку прийнятих нормативно-

правових актів, зокрема Закон України «Про адміністративні послуги», 

рішення Кабінету Міністрів України. Навіть цілий ряд новостворених 

центрів надання адміністративних послуг не в змозі впоратися з існуючими 

проблемами [146]. Зазначене є актуальним не тільки й навіть не стільки для 

сфери адміністративних послуг, скільки для сфери соціальних, освітніх, 

послуг в сфері охорони здоров'я тощо. 

До того ж, говорячи про нормативне забезпечення системи надання 

публічних послуг, слід усвідомлювати, що це той інструмент, який дозволяє 

володіти комплексом підходів, необхідних для більш повного 



79 

 

обслуговування споживачів. Проте наслідки невизначеності вітчизняного 

правового поля в системі надання публічних послуг впливають не тільки на 

це, але й також перешкоджають проведенню очікуваних змін, про що в 

дослідженні розкривається в наступних розділах. 

Ще одним елементом системного підходу виступає ознака складності, 

яка говорить про необхідність дослідження об’єкту як складного утворення. 

Це обумовлює розгляд системи в рамках послідовного її спрощення. В 

даному дослідженні це є можливим завдяки розробці авторських підходів до 

класифікації [291], що дає змогу виділити окремі елементи, які при цьому 

зберігають найсуттєвіші якості, притаманні всій системі надання публічних 

послуг.  

Ознака множинності передбачає, що досліджуваний об’єкт можна 

розглянути на різних рівнях, одним із яких виступає морфологічний. На 

цьому рівні система розглядається в множині елементів, що її складають, у 

контексті даного дослідження система надання публічних послуг 

представлена трьома групами (соціогуманітарні, адміністративні та 

соціотехнічні), серед яких можна виділити систему соціальних послуг, 

освітніх, туристичних тощо [291] – це горизонтальний рівень.  

Досліджуючи морфологічний рівень принципу множинності слід 

розкрити також ієрархічну організацію системи надання публічних послуг, 

що представлена органами державної влади, які в свою чергу діляться на 

центральні та регіональні, й органи місцевого самоврядування, окрему групу 

складають посередники як, зокрема, центри надання адміністративних 

послуг.  

Слід зазначити, що в світовій практиці залучення посередників до 

надання публічних послуг зазнає все більшого поширення Зокрема, 

аналізуючи досвід Республіки Польща в соціальній сфері, Я. Бордіян вважає, 

«що «для сучасних умов України найбільш важливим потрібно вважати 

впровадження польської концепції соціальної роботи, яка передбачає 

створення системи багаторівневої соціальної діяльності за допомогою 
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відродження місцевої самоврядності, базованої на суспільній ініціативі, що 

активізує сім’ю і особистість, добровільні організації, групи 

взаємодопомоги» [25].  

Це передбачає залучення організацій-посередників до надання 

публічних послуг, що можливо шляхом делегування. Так, на думку 

Т. Буренко [30] з метою становлення вітчизняної сфери надання публічних 

послуг на рівні країн розвиненої демократії є доцільним запровадження 

принципу делегування функції з надання зазначених послуг на найближчі до 

отримувачів рівні. 

Важливо, що на сьогоднішній день під процесами децентралізації 

розуміємо не лише передачу повноважень від органів державного управління 

органам місцевого самоврядування [359]. Хоча й на сьогоднішній день існує 

ряд авторів, які процес децентралізації в сфері надання послуг розглядають 

тільки в такому напрямі, зокрема «розглянуто один з основних сучасних 

напрямів державної політики у сфері надання адміністративних послуг – 

децентралізацію, а саме – процес передачі повноважень від державних 

органів влади на місця – органам місцевого самоврядування» [349, с. 8]. 

Так дослідники соціальної сфери зазначають, що подальший розвиток 

процесу надання соціальних послуг в Україні вимагає серед іншого 

запровадження кола постачальників шляхом залучення до цього 

недержавного сектора, а також впровадження сучасних механізмів 

фінансування соціальних послуг з переходом від повного утримання 

державних соціальних закладів до закупівлі соціальних послуг на конкурсній 

основі, тобто обрання постачальників не за формою власності (державні – 

недержавні), а за якістю послуг тощо [17, с. 13]. 

Плюси такого підходу на думку вітчизняних науковців є очевидними: 

«безумовними перевагами децентралізації вважаються зростання творчості й 

активності дій та інноваційність підходів в умовах конкуренції відносно 

незалежних адміністративно-територіальних одиниць, розширення 
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можливостей залучення громадян до розв’язання місцевих проблем» [353, с. 

19]. 

Необхідність розширення участі інститутів громадянського 

суспільства в вирішенні публічних завдань через призму формування й 

реалізації державної молодіжної політики розглянуто І. Артеменком: «у 

молодіжній роботі держава все більше поступається місцем незалежним 

молодіжним організаціям, завдяки чому розширюється пропонований ними 

спектр соціальних послуг. Усе більша кількість питань вирішується на 

місцевому, найближчому населенню, рівні – у містах, районах і громадах» 

[9]. 

Додаткові можливості на думку Я. Гречки будуть створені в освітній 

сфері в результаті оптимізації співвідношення публічного й громадського 

управління. Адже «з модернізацією державного управління освітою тісно 

пов’язане усуспільнення навчальних закладів, їх наближення до зовнішнього 

оточення. Усуспільнення передбачає надання громадськості контролю 

навчальних закладів та органів місцевого самоврядування щодо управління 

освітою» [47, с. 7]. На думку науковця процеси децентралізації в сфері освіти 

сприятимуть підвищенню відповідальності як інститутів самоорганізації 

населення так і безпосередньо представників навчального закладу, що 

безумовно сприятиме підвищенню ефективності виконання окремих функцій, 

зокрема в кадрових, фінансових, питаннях розробки та впровадження 

навчальних програм тощо. 

Зокрема, якщо мова йде про співпрацю органів місцевого 

самоврядування з інститутами самоорганізації населення, то сприйняття 

останніх як «джерела невирішених соціальних проблем» [256] жодним чином 

не сприяє процесам залучення останніх до надання публічних послуг. Варто 

відмітити, що цей підхід продовжує зберігатися з часів здобуття 

незалежності. Так, Т. Маматова зазначає, що однією з головних причин, яка 

гальмує в Україні процеси адаптації до міжнародних норм та усталених 
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практик системи надання публічних послуг, є те, що при реалізації цієї 

функції зберігаються традиційні підходи [120]. 

Отже, вагомим кроком на шляху наближення вітчизняної системи 

надання публічних послуг до світових стандартів є побудова партнерських 

відносин між всіма секторами суспільства: «активізація та консолідація 

діяльності державного, приватного і громадського секторів суспільства в 

інтересах спільного блага» [256, с. 11]. Подібний підхід запропоновано 

Т. Бєльською, при цьому зазначається, що влада в умовах глобалізації «не діє 

як апарат примусу, а кооперується, взаємодіє з громадянським суспільством, 

делегуючи йому частину своїх повноважень» [18, с. 28]. 

О. Бобровська в дослідженні взаємодії різних секторів в окрему групу 

виділяє «громадські самоврядні об'єднання» [22] як один із елементів 

специфічних організаційно-правових форм «діяльності господарюючих 

суб'єктів у корпоративному секторі муніципальної економіки». Особливої 

ваги це твердження набуває сьогодні, коли вітчизняні практики ставлять під 

сумнів питання доцільності розглядати громадський сектор у якості 

повноцінного партнера. 

Запровадження децентралізованої моделі надання публічних послуг 

ставить нові вимоги як перед органами публічної влади, так і перед 

громадським сектором. Та попри це, є розробки, спрямовані на залучення 

найвагоміших досягнень в цьому напрямі, так, на думку В. Боделана [23] 

першочерговими елементами зарубіжного досвіду, що слід переносити на 

вітчизняну практику в контексті децентралізації надання публічних послуг 

виступають створення підприємств громадськими об'єднаннями, а також 

поява й подальше збільшення долі їхнього внеску у ВВП держави, що можна 

спостерігати в більшості європейських країн, де традиції залучення 

недержавного сектору до вирішення суспільних проблем мають значну 

історію. 

Крім морфологічного рівня ознака множинності також розкривається 

на функціональному рівні, що пов'язаний із місцем, яке об’єкт займає серед 
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інших у оточуючому світі. Це пов'язане перш за все з перетворенням енергії 

й інформації, в цьому дослідженні вихідними точками виступають публічний 

інтерес, пов'язаний з конкретною потребою особи, публічні ресурси та 

організаційно-правове підґрунтя, а результатом – публічна послуга. Як 

зазначалося вище, існує цілий комплекс чинників, які впливають на 

ефективність системи та якість послуги, про що йдеться в роботах ряду 

дослідників.  Так, забезпеченню відповідного рівня якості публічних послуг 

присвячено роботи І. Коліушка, який концентрується на необхідності 

розробки певних уніфікованих стандартів надання адміністративних послуг 

[94]. 

Про якість муніципальних послуг йдеться в дослідженні Д. Сухініна 

[324]. На його думку її покликані забезпечити три основних чинника, перший 

– це втілення на практиці авторської моделі формування політики надання 

якісних муніципальних послуг, другий – запровадження підходів 

стандартизації надання якісних послуг, третій – реалізація системи 

оцінювання споживачами.  

Крім морфологічного й функціонального описів ознака множинності 

передбачає інформаційний опис, який дає уявлення про організацію системи 

в контексті інформаційних зв’язків між елементами системи. В системі 

надання публічних послуг всі зв’язки між елементами можна поділити на три 

основні групи – зв’язки ієрархічно розташованих між собою елементів, 

зв’язки горизонтальні, коли мова йде про міжвідомчу взаємодію, й зв’язки з 

отримувачем послуги. Всі групи тісно пов’язані між собою, при цьому в 

межах кожної діють власні специфічні закономірності, про які зазначається 

нижче. 

Відтак, в процесі надання публічних послуг у сучасній практиці 

використовують цілу низку принципів. Вони узагальнюють у собі: норми 

законодавства; успішний досвід як вітчизняний так і зарубіжний, а також 

існуючі тенденції. Від того, наскільки системно й послідовно проводиться 

політика управління, залежить ефективність всієї системи публічних послуг. 



84 

 

ЇЇ розвиток відіграє вирішальну роль у сучасних процесах адміністративно-

територіальної реформи та налагодженні діалогу між владою та 

громадськістю. 

У результаті зробленого дослідження можна зробити висновок, що й до 

сьогодні не виявлено розробленого інструментарію, принципів, методів та 

закономірностей, спільних для всіх сфер публічних послуг, що б дало змогу 

об’єднати останні в єдину систему. При цьому на даному етапі не видається 

можливим встановити мету, ґрунтуючись на кількісних показниках, що може 

виступити в якості перспектив подальших досліджень. Натомість у 

загальному розумінні в якості мети виступає задоволення потреб суспільства 

(пов’язаних між собою публічної та конкретної потреби 

громадянина/юридичної особи/громади). 

Іншою важливою ознакою системного підходу виступає подвійність – 

коли система розглядається як один із елементів системи більш високого 

рівня, в даному випадку система надання публічних послуг є складовою 

системи публічного управління. Відповідно, й мета щодо задоволення 

інтересів громадян і громади підпорядкована меті публічної влади щодо 

здійснення управлінських функцій на основі налагоджених партнерських 

відносин між суспільством і владою, підвищенню рівня довіри до останньої, 

що особливо актуально в вітчизняних умовах. 

Однією з найбільш важливих у контексті дослідження виступає ознака 

цілісності, говорячи про систему надання публічних послуг тут можна 

виділити її розвиток за спільними закономірностями, а також змінами в 

відповідь на зовнішні виклики. В даному контексті можна навести такий 

негативний приклад – неефективність публічних заходів у контексті 

забезпечення якості публічних послуг. Наприклад, у сфері адміністративних 

послуг попри низку прийнятих нормативно-правових актів та цілий ряд 

новостворених центрів надання адміністративних послуг, продовжує 

існувати комплекс невирішених проблемних питань.  
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Крім морфологічного рівня ознака множинності також розкривається 

на функціональному рівні, що пов'язаний із місцем, яке об’єкт займає серед 

інших у оточуючому світі. Це пов'язане перш за все з перетворенням енергії 

й інформації, в цьому дослідженні вихідними точками виступають публічний 

інтерес, пов'язаний з конкретною потребою особи, публічні ресурси та 

організаційно-правове підґрунтя, а результатом – публічна послуга. 

Інформаційний опис як складова множинності дає уявлення про організацію 

системи в контексті інформаційних зв’язків між елементами системи. 

Встановлено, що в системі надання публічних послуг всі зв’язки можна 

поділити на три основні групи – зв’язки ієрархічно розташованих між собою 

елементів, зв’язки горизонтальні, коли мова йде про міжвідомчу взаємодію, й 

зв’язки з отримувачем послуги. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

Становлення України як демократичної держави вимагає задоволення 

не тільки абстрактних суспільних інтересів, але й врахування інтересів 

кожної окремої особи, як фізичної, так і юридичної, що є основним 

покликанням системи надання публічних послуг. Складність забезпечення її 

функціонування полягає не тільки в практичній площині, саме поняття 

«послуга» на сьогоднішній день не знайшло остаточного визначення й його 

зміст розглядається в залежності від контексту – як економічна, правова, 

управлінська категорія тощо. Найбільш прийнятною в контексті дослідження 

виступає наступне визначення поняття «послуга» – це результат діяльності 

щодо створення благ з метою задоволення певної потреби. 

Основу визначення поняття «публічні послуги» склали виділені в 

процесі дослідження основні ознаки, такі як: суб’єктом надання виступає 

орган публічної влади; є результатом процесів діяльності здійснення владних 

повноважень; потенційно не передбачає отримання прибутку; спрямовані на 

вирішення інтегрованих потреб; право на отримання визначається законом. 

Виходячи з зазначених ознак, запропоноване авторське визначення 

поняття «публічна послуга» як езультат діяльності публічних органів, 

спрямований на вирішення пов’язаних між собою публічної та конкретної 

особистої потреби, право на отримання якої визначається/має визначатися 

законом. 

Подальший розвиток публічних послуг в Україні залежатиме від 

системності й послідовності запроваджуваних реформ, адже на сьогоднішній 

день в різних галузях відбуваються окремі, не пов’язані між собою процеси 

змін. Відтак, коли розбудовується громадяноцентристська модель системи 

надання публічних послуг створення госпітальних округів за одним 

принципом, опорних шкіл – за другим, а центрів надання адміністративних 

послуг за третім є неприпустимим. Запорукою розробки сучасної адекватної 

теорії державного управління в системі надання публічних послуг має 
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виступити системний підхід, одним із невід'ємних елементів якого, є 

класифікація. 

Розбіжності в підходах до класифікації послуг визначаються 

складністю категорії «послуга» як об’єкту наукового дослідження через 

надзвичайно широкий спектр сфер, умов, видів та особливостей їхнього 

надання. Серед загального числа класифікацій, в роботі виділено: за 

суб’єктами надання послуг, суб’єктами отримання, за формою оплати, 

сферами надання, видами послуг тощо. Хоча зазначені класифікації 

розкривають розуміння послуг за їхніми певними критеріями, але не 

сприяють вирішенню зазначеного в дослідженні завдання, що обумовило 

розробку авторського підходу до класифікації. Такий підхід виступає 

важливим інструментом даного дослідження, адже дозволяє узагальнити 

ключові ознаки.  

Людський потенціал визнається в Україні головною складовою 

національного багатства й передумовою соціально-економічного розвитку. 

Відтак, в контексті надання публічних послуг, доцільним виглядає виділення 

в окрему групу гуманітарних послуг, що включає в себе послуги в освітній, 

культурній, туристичній сфері, охорони здоров'я та ін. Отже, запропонований 

підхід дозволяє виділити послуги в гуманітарній сфері, всі інші можна 

розділити на адміністративні послуги та послуги в технічній сфері.  

В контексті дослідження вимагає уваги підхід, в основі якого лежить 

можливість делегування послуги. На його основі можна виділити послуги, 

які не можуть бути делеговані; які можуть бути делеговані від органу 

державної влади органу місцевого самоврядування; які можуть бути 

делеговані від органу державної влади/місцевого самоврядування 

комунальному підприємству; які не може виконувати орган публічної влади в 

силу їхньої специфіки, як то надання шкільної освіти або в сфері охорони 

здоров'я; які можуть бути делеговані комерційним організаціям або 

неприбутковому сектору; які можуть бути скасовані, наприклад свого часу 
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втратили актуальність послуги, пов’язані з забезпеченням телефонним 

зв’язком.  

Наведена авторська класифікація дозволяє інтегрувати сучасні підходи 

в систему надання публічних послуг, зокрема в контексті делегування послуг 

інститутам самоорганізації населення. Проте як свідчать кращі світові 

практики делегування повноважень від влади місцевому самоврядуванню є 

гарною практикою, але перспективним вбачається делегування інститутам 

самоорганізації населення. 

Питання методологічних основ формування системи надання 

публічних послуг, попри його важливість і актуальність, відноситься до 

нерозглянутих або малодосліджених. Слід зазначити, що в силу складності 

досліджуваного об’єкта, доречним є залучення цілого комплексу 

методологічних підходів. Одним із невід'ємних принципів при цьому 

виступає науковий, адже передбачає розробку підходів до формування 

досліджуваної системи на відповідній основі з врахуванням теоретико-

методологічних, організаційно-правових засад, відповідних підходів до 

класифікації, сучасних світових та вітчизняних тенденцій, кращих світових 

практик із розглядом можливостей їх імплементації в Україні тощо. Зокрема, 

на часі оцінка ризиків та можливостей в контексті демократизації 

суспільного життя, що є трендом як світового так і вітчизняного розвитку. 

Однією з таких можливостей поки що потенціального характеру виступає 

залучення організацій громадянського суспільства для виконання публічних 

завдань, що знайшло висвітлення в подальших розділах роботи. 

Залучення принципу безперервності сприяє не тільки реалізації 

процесів формування системи надання публічних послуг, але й її 

подальшому розвитку в умовах, які швидко змінюються. Наприклад, із 

формуванням усвідомлення громадянином себе як суб'єкта публічної 

послуги, почалися зміни в бік клієнт-орієнтованого управління. Подібна та 

всі інші трансформації невід’ємно вимагають перманентного управління 

процесами формування/розвитку системи. 
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Окрім методологічних засобів формування системи надання публічних 

послуг, уваги вимагає й власне сама система. Й особливу цінність при цьому 

являє з себе підхід, який дозволяє виокремити підстави для переходу від 

окремих сфер і процесів до їх узагальнення в систему, де останні набувають 

істотно нових ознак і зв’язків між собою. Саме такий підхід дозволяє перейти 

на абсолютно новий рівень – систему надання публічних послуг. Дослідити 

об’єкти в якості системи з методологічної точки зору дозволяє системний 

підхід, що полягає з одного боку в розумінні об’єкта дослідження як системи, 

а також в розумінні процесу дослідження об’єкта як системного за логікою та 

інструментарієм.  

В ході дослідження не виявлено розробленого інструментарію, 

принципів, методів та закономірностей, спільних для всіх сфер публічних 

послуг, що б дало змогу об’єднати останні в єдину систему. Відтак, у 

результаті проведеного дослідження виділено мету, що полягає в задоволенні 

інтегрованих потреб суспільства; встановлено ознаку подвійності – коли 

система розглядається як один із елементів системи більш високого рівня, в 

даному випадку система надання публічних послуг є складовою системи 

публічного управління; цілісності, коли відбувається розвиток системи 

надання публічних послуг за спільними закономірностями, а також змінами в 

відповідь на зовнішні виклики; складності, яка говорить про необхідність 

дослідження об’єкту як складного утворення; множинності, яка передбачає, 

що досліджуваний об’єкт можна розглянути на різних рівнях – 

морфологічному та функціональному. Також встановлено, що в системі 

надання публічних послуг всі зв’язки можна поділити на три основні групи – 

зв’язки ієрархічно розташованих між собою елементів, зв’язки 

горизонтальні, коли мова йде про міжвідомчу взаємодію, й зв’язки з 

отримувачем послуги. 

Відтак, вирішення поставлених наукових завдань сприятиме 

формуванню й розвитку системи надання публічних послуг, яка відіграє 
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вирішальну роль у сучасних процесах адміністративно-територіальної 

реформи та налагодженні діалогу між владою та громадськістю. 
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РОЗДІЛ 2. 

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СФЕРІ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ 

ПОСЛУГ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРАКТИКИ 

 

2.1. Світові тенденції в системі надання публічних послуг 

 

Дослідження тенденцій у системі надання публічних послуг тільки на 

сучасному етапі не дозволить отримати загальну картину розвитку сервісної 

сфери загалом і через призму публічного управління зокрема. Відтак, щоб 

отримати чітке уявлення щодо специфіки надання послуг в сучасному 

вигляді, потрібно дослідження історичного контексту.  

Беззаперечно, що питання розвитку сфери послуг супроводжувало 

людство на всіх етапах розвитку, проте, суспільний уклад переважної 

більшості історії людства спирався ніяк не на сектор послуг. Традиційно 

провідну роль відігравали галузі, пов’язані з видобутком природної 

сировини, виробництвом продукції сільського та лісового господарств, 

рибної ловлі тощо. Згідно з так званою трьохсекторною моделлю економіки, 

ці галузі відносяться до первинного сектору економіки [247]. Саме 

первинний сектор і на сьогоднішній день є домінуючим в економічних 

системах найменш розвинутих країн.  

Технічний прогрес, епіцентром якого виступили країни Європи, припав 

на кінець ХІХ ст. й проявлявся у розробці механізмів із застосуванням нових 

видів палива, зокрема, було розроблено й запущено в широке виробництво 

двигун внутрішнього згорання. Цей час ознаменувався автоматизацією 

численних видів виробництв, в тому числі в галузі сільського господарства, 

створенням конвеєру, нових видів транспорту – залізниця, 

автомобілебудування, згодом – виробництво літаків. Так само на той час 

припав початок будівництва електричних, телефонних мереж, дорожньої 

інфраструктури тощо.  
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Створення нових галузей виробництва вимагало залучення капіталу, 

що з одного боку сприяло формуванню монополій, з іншого – стало 

передумовою формування міжнародних, які згодом отримали назву 

транснаціональних, корпорацій. В своїй сукупності технологічні зміни лягли 

в основу переходу суспільства на індустріальний період розвитку, якому 

характерне домінування вторинного сектору економіки.  

Із середини ХХ століття знов почали відбуватися зміни в економічній 

системі й знов країни Європи виступили в якості піонерів. Зміни виявлялися 

в збільшенні долі третинного сектору економіки, тобто структура ВВП країн 

зазнавала змін, що відбувалося за рахунок розширення сектору послуг. 

Беззаперечно, що в основі цих процесів лежить цілий комплекс причин, 

проте одними з найголовніших виступають зміни в системі потреб самого 

суспільства. Трансформації, що відбувалися в різній мірі в кожній із країн, з 

одного боку призводили до зростання рівня якості життя, розвитку 

інформаційних технологій, ускладненню структури виробництва, з іншого 

боку, призводили до змін самої людини в цьому суспільстві. Адже із 

зростанням рівня освіти, культури, всебічного розвитку особистості 

природно відбувалася і зміна її потреб і традиційно закладене спрямування 

економік країн на виробництво товарів вже не могло задовольнити запроси 

суспільства.  

Найважливішою закономірністю сучасного розвитку світової 

економіки є глибинні перетворення в системі суспільних потреб, що 

супроводжуються експансією сфери послуг по відношенню до традиційно 

домінуючих сфер в економіці, таких як промисловість та сільське 

господарство. Варто відмітити, що сфера послуг займає особливе місце в 

суспільному житті як кожної окремо взятої країни, так і всього світу в 

цілому. Причому, відмічається одностайність підходів науковців відносно 

ролі в розвитку сфери послуг періоду переходу суспільства на 

постіндустріальний період, підтвердженням чого виступає різка зміна 
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співвідношення долі сфери послуг по відношенню до долі, що припадає на 

сферу виробництва у ВВП найбільш розвинутих країн.  

Співвідношення між сферою послуг та сферою виробництва товарів не 

обмежується лише вимірюванням їхньої долі в ВВП країни. На сьогоднішній 

день спостерігається збільшення ролі послуг і в процесі виробництва, адже 

досить складно уявити собі такий процес без залучення додаткового ресурсу 

у вигляді послуг, зокрема, проектні розробки, підготовка технічної 

документації, проведення досліджень (ринку попиту й т. і.) тощо. Такі 

послуги отримують все більшого поширення й забезпечують належний 

рівень процесу товаровиробництва, з економічної точки зору, це отримало 

назву екстерналізація послуг. Іншими словами, «екстерналізація послуг – це 

явище якісного порядку, й воно не зводиться до механічного переміщення 

операцій із однієї сфери в іншу, від однієї фірми – в іншу. За рахунок 

спеціалізації, фірма, яка спеціалізується на виконанні визначеного виду 

робіт, наданні послуг дозволяє більш повно й якісно задовольнити потреби 

споживачів. Спеціалізація на послугах веде до зростання якості робіт що 

виконуються, а економія на масштабах (подібна послуга надається значній 

кількості тих, хто її потребує) веде до відносного здешевлення надання 

послуг». «Екстерналізація послуг – маркетингова концепція розвитку послуг, 

послуги засновані на аутсорсингу, пов’язана з появою нових видів і форм 

сервісної діяльності. Аутсорсингова фірма бере на себе функції щодо 

надання послуги, задоволенню потреб, які до цього задовольнялися силами 

самої організації» [311]. 

Найважливіша закономірність еволюції сфери послуг полягає в тому, 

що вона розвивається не ізольовано від матеріального виробництва, а в 

інтеграції цих видів діяльності, й від глибини інтеграції багато в чому 

залежить ефективність сучасного господарства. Зростання взаємодії й 

взаємопроникнення речової продукції й послуг іде за декількома напрямами. 

В промисловості множаться трудові функції, що виражені в формі послуги, 

неухильно збільшується чисельність інженерно-технічного, 
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адміністративного й т. п. персоналу й ступінь його участі в виробництві 

речового продукту. У міру зростання виробництва і товарів, і послуг 

багатократно розгалужуються й ускладнюються міжгалузеві зв’язки цих 

секторів: у сфері послуг підвищується рівень і якість матеріального 

оснащення й забезпечення, в речовому виробництві витрати на послуги 

стають все більш великою статтею загальних виробничих витрат [39]. 

Реалізація на практиці основних положень теорії екстерналізації 

призвела до створення власної ніші на ринку послуг. Це дозволяє 

виробничим об’єктам оптимізувати свою діяльність, зокрема, шляхом 

залучення послуг щодо юридичного, бухгалтерського обслуговування, 

логістики тощо.  

За останні десятиліття ХХ ст. й початку ХХІ ст. взаємозв’язок двох 

типів господарчої діяльності піднімається на нову сходинку: в нових 

технологіях універсального застосування послуги й речовий продукт 

практично нероздільні, зливаються воєдино. Найбільш рельєфно це 

взаємопроникнення виражено в галузях послуг інформаційно-

комунікаційного комплексу, медіабізнесі, видавничій справі. Все більш 

зростаюче переплетення й взаємодоповнення виробництва товарів і послуг в 

сучасній економіці – свідоцтво їх господарської рівноцінності, що позбавляє 

грунту будь-які протиставлення двох підрозділів суспільного виробництва 

[262]. 

Якщо говорити про початок постіндустріального періоду розвитку, то 

сфера послуг на той час зазнала значних зрушень, найбільші зміни 

спостерігалися в розвинутих країнах. Проте на сьогоднішній день загальна 

картина дещо змінилася, спостерігається тенденція до збільшення долі сфери 

послуг в країнах, що розвиваються. Додатковим чинником, що сприяв цьому 

процесу, виступило скорочення кількості зайнятих у виробничих сферах 

(промисловий сектор, сільське господарство тощо) [300].  

Фактичних даних, які отримало суспільство в результаті науково-

технічної революції, що мала місце в середині ХХ ст., було недостатньо, щоб 
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прогнозувати всі зміни, які сталися в різних сферах суспільного життя. Поза 

всяким сумнівом, що технології, які почали застосовувати в виробництві 

були не просто вдосконаленням існуючих, а ґрунтувалися на принципово 

нових ідеях, наприклад застосування альтернативних, як на той час, джерел 

енергії, таких як електрична або атомна. Не стала виключенням і сфера 

послуг, адже, як виявилося згодом, розвиток телекомунікаційних мереж, 

швидкодійних систем оброблення інформації сприяли створенню умов для 

розширення можливостей у сфері надання послуг. Перш за все це сприяє 

розповсюдженню тих типів послуг, за яких не є обов’язковим особистий 

контакт надавача послуги й отримувача, адже процес може відбуватися в 

дистанційному режимі.  

В сучасних дослідженнях, присвячених тенденціям у сфері публічного 

управління та надання публічних послуг, увага здебільшого приділяється 

успішним практикам. Проте важливо нагадати, що останнім передували 

складні проблемні питання в цих сферах і сьогоднішній позитивний 

результат є наслідком відповідних трансформацій. 

Однією з таких тенденцій було збільшення чисельності апарата як 

державного так і муніципального секторів, цей процес супроводжувався 

зменшенням їх ефективності, так на бюрократичну тяганину в США 

витрачалося біля 843 млрд. доларів на рік, в країнах Європи біля 484 млрд. 

доларів на рік [354]. 

Проте завдяки комплексу заходів, ситуація в цих країнах значним 

чином змінилася, відтепер вони згадуються як «країни розвиненої 

демократії». Така тенденція підтверджується даними досліджень, одним із 

яких є GRICS – Governance Research Indicator Country Snapshot, що 

проводиться за методикою Всесвітнього банка за показниками, що об’єднані 

в 6 груп (врахування думки населення, політична стабільність, ефективність 

уряду, якість законодавства, верховенство права, стримування корупції. 

Натомість Україна не зазнала відчутних змін 27,87 у 1996 р. й 39,90 у 2019 р. 

– згідно з рангом серед всіх країн від 0 до 100 [117].  
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З появою й розвитком інформаційно-комунікаційних технологій 

почали змінюватися й технології обслуговування. Окремий інтерес при 

цьому представляє процес створення електронних послуг, що умовно можна 

поділити на три етапи: адміністративний, організаційний і технологічний 

[321]. Перший етап передбачає створення єдиного інформаційного простору 

як в контексті міжвідомчої взаємодії, так і в контексті інтеграції послуг. 

Другий етап пов'язаний із виділенням і формалізацією послуг, причому, 

враховуючи нові вимоги до швидкості виконання операцій, саме на цьому 

етапі очікувалося вирішення таких складних питань як доступність, 

завершеність, своєчасність тощо.  

Практика свідчить, що як для громадян, так і для бізнесу на цьому етапі 

найбільші складнощі пов’язані з пошуком правил та інструкцій. Це 

автоматично веде до значного подорожчання послуг, особливо коли правила 

часто змінюються, адже найчастіше вимагає залучення спеціалістів – 

бухгалтерів, юристів, консультантів тощо. Особливо це позначається на 

громадянах, малому та середньому бізнесі, адже великий бізнес має змогу 

залучати відповідних фахівців без відчутних видатків для себе [321]. 

Відтак, саме другий етап – виділення та формалізації послуг має 

значний потенціал для покращення всієї системи. В Україні орієнтація на 

отримувачів послуг з метою спрощення відповідних процесів відбулася 

далеко не у всіх сферах, навіть не серед всіх найбільш затребуваних послуг. 

Успішним прикладом є комплексна он-лайн послуга при народженні дитини, 

яку запроваджено з 2017 року. При цьому за електронним зверненням можна 

отримати одразу кілька послуг - реєстрація місця проживання 

новонародженого, оформлення допомоги й свідоцтво про народження 

безпосередньо в пологовому будинку. 

Як засвідчує стрімкий розвиток тих послуг, які надаються дистанційно 

(наприклад окремі види фінансових послуг), розвиток інфраструктури 

новітніх комунікаційних технологій на сьогоднішній день виступає 

запорукою успішності в реалізації нових можливостей на ринку.  
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На сьогоднішній день є ряд авторів, які, спираючись на стрімкий 

розвиток інформаційних технологій, відносно до публічного управління 

виділяють окрему тенденцію: «Розвиток інформаційного суспільства та 

однієї з його ключових складових – електронного урядування, є сучасною 

глобальною тенденцією, яка веде до істотних змін у суспільних відносинах та 

в економіці» [58].  

В контексті впливу наслідків технічного прогресу на сферу послуг 

варто згадати про вплив на природні монополії. При цьому важливо 

розуміти, що вплив на діяльність суб’єктів монополій має здійснюватися в 

двох основних напрямах, по-перше, регулювання повинно забезпечити 

захист інтересів споживачів послуг, які надаються суб’єктами природних 

монополій, а також недопущення зловживань своїм монопольним 

становищем цих суб’єктів. По-друге, створення ефективної основи для 

оптимального функціонування та розширеного відтворення виробництва 

суб’єктів природних монополій шляхом створення сприятливих умов для 

повного покриття економічно виправданих витрат підприємств і відповідного 

інвестування в розвиток виробництва [107]. 

Питання функціонування вітчизняних природних монополій 

регулюється Законом України «Про природні монополії», зокрема ст. 5 

визначено такі сфери:  

- транспортування нафти і нафтопродуктів трубопроводами; 

- транспортування природного і нафтового газу трубопроводами; 

- розподіл природного і нафтового газу трубопроводами; 

- зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, 

який встановлюється умовами та правилами здійснення підприємницької 

діяльності із зберігання природного газу (ліцензійними умовами); 

- транспортування інших речовин трубопровідним транспортом; 

- передача електричної енергії магістральними та міждержавними 

електричними мережами; 



98 

 

- розподіл електричної енергії (передача електричної енергії 

місцевими (локальними) електромережами); 

- користування залізничними коліями, диспетчерськими службами, 

вокзалами та іншими об’єктами інфраструктури, що забезпечують рух 

залізничного транспорту загального користування; 

- управління повітряним рухом; 

- централізоване водопостачання та водовідведення; 

- транспортування теплової енергії; 

- спеціалізовані послуги у річкових, морських портах, морських 

рибних портах та аеропортах відповідно до переліку, визначеного Кабінетом 

Міністрів України; 

- захоронення побутових відходів [220]. 

До останнього часу такою природною монополією виступали 

національні телефонні мережі, що також з боку держав потребувало розробки 

механізмів регулювання з метою подолання негативних наслідків, що 

природнім чином могли супроводжувати діяльність такої монополії. Проте, 

поява операторів сотового зв’язку як суб’єктів надання послуг зв’язку 

сприяла становленню нового ринку й подоланню можливих негативних 

наслідків від функціонування монополії. 

Так, на сьогоднішній день вітчизняним суб’єктом надання послуг 

залізничним транспортом виступає акціонерне товариство «Українська 

залізниця», причому «як монополіст об’єктів інфраструктури, що 

забезпечують рух залізничного транспорту загального користування, впливає 

на тарифоутворення під час використання вказаної інфраструктури в процесі 

перевезень пасажирів та вантажу» [258]. 

Проте максимальне забезпечення територій мережею автомобільних 

доріг, що, в свою чергу, супроводжується розвитком сфери транспортних 

послуг, в переважній більшості найбільш розвинутих країн сприяло 

формуванню політики надання транспортних послуг на ринкових засадах. 
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Трансформація системи надання послуг за участю суб’єктів природних 

монополій як тенденція, спричинена розвитком технологій, в свою чергу 

виступає чинником змін, зокрема, створює передумови для залучення на 

вітчизняні ринки зарубіжних суб’єктів. 

В дослідженні сучасних тенденцій розвитку сектору послуг мають 

знайти своє висвітлення й питання, пов’язані з глобалізацією. Адже «процеси 

глобалізації висувають на перший план проблему якості державних послуг, 

що надаються населенню. До них висуваються вимоги, пов’язані з 

дотриманням державними органами такої ж якості послуг, яку гарантує 

споживачу бізнес. Складність процесу еволюції економічних систем, 

деформація соціального простору національних держав в умовах 

інтеграції/дезінтеграції диктують необхідність застосування системного 

підходу до аналізу державних послуг і модернізації соціальної політики 

держави загального добробуту» [24]. 

Одним із проявів глобалізації виступає діяльність транснаціональних 

корпорацій. Як зазначають дослідники, головними суб’єктами процесу 

глобалізації світової економіки є транснаціональні компанії. Саме 

транснаціональні компанії відграють провідну роль у розвитку 

світогосподарських зв’язків шляхом реалізації глобальних стратегій, що 

поєднують національні, регіональні та світові ринки. В транснаціональні 

компанії перетворилися всі найбільші компанії світу через те, що окрім 

експорту товарів та послуг вони зазвичай займаються виробництвом цієї 

продукції за кордоном, якщо це більш вигідно ніж експорт [53]. 

Транснаціональні банки як різновид транснаціональних корпорацій не 

лише супроводжують нефінансові транснаціональні компанії в їхній 

діяльності, але й відіграють самостійну роль у глобалізації, формуючи 

величезні потоки цінних паперів і кредитів між країнами [95]. 

Глобалізація несе для національної економіки позитивні, негативні та 

двоякі наслідки. До перших слід віднести розширення можливостей для 

прискорення економічного зростання, до других спотворення економічного 



100 

 

зростання країни, до третіх – посилення її залежності від кон’юнктури 

глобальної економіки [29]. Явища глобалізації сфери послуг підсилюються 

прагненням транснаціональних корпорацій до ліквідації бар’єрів з метою 

поширення масштабів своєї діяльності.  

Тенденції, які відбуваються в сервісній сфері загалом, неминуче 

справляють вплив на функціонування системи надання публічних послуг, 

тому результати дослідження сприятимуть визначенню шляхів 

удосконалення сервісної діяльності органів публічної влади. Слід зауважити, 

що розвиток сфери послуг аж ніяк не зводиться до якісних змін, простому 

перерозподілу ресурсів між різними секторами господарства. Загалом це 

процес якісного порядку, в ньому знаходять відображення зростання 

значення нематеріальних форм виробництва, інтелектуальної діяльності, 

невідчутних видів суспільного продукту й кардинальна зміна на цій основі 

місця й ролі послуг в життєдіяльності суспільства. 

Вступ України до Світової організації торгівлі, а в подальшому і до ЄС, 

передбачає вихід українських підприємств та установ у відкритий 

економічний простір, де вони мають боротися за споживача «пліч о пліч» з 

компаніями – «майстрами спорту» та навіть «чемпіонами» Європи й світу 

[83], що й обумовило актуальність подальшого дослідження. 

Говорячи про європейську інтеграцію, слід зазначити, що вона 

виступає «одним із важливих факторів, що стимулюють різні форми 

лібералізації, приватизації й дерегулювання в сфері публічного сервісу» [24]. 

Одним із найважливіших документів, що вплинув на розвиток сфери 

соціальних послуг в Європі, був Маастрихтський договір, що разом із 

Соціальним протоколом заклали основу подальшої інтеграції соціальної 

сфери між країнами Європейського Союзу. Основними пріоритетами 

соціальної сфери в Європейському Союзі виступають соціальний захист 

населення й забезпечення належного рівня зайнятості.  

Слід зазначити, що масштаб соціальної сфери Європейського Союзу 

зумовлює певні особливості, які стосуються в більшій мірі пенсійного 
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забезпечення, медичного обслуговування й у меншій мірі – соціальної 

допомоги. Як зазначають європейські дослідники, правила конкуренції, 

режим координації та ін., що декларуються в ЄС, стимулювали появу 

багаторівневих пенсійних схем, що сформували «нову просторову 

архітектуру загального громадянства» [371]. 

Загалом способи розподілу ресурсів у програмах забезпечення 

мінімального доходу й управління ними по країнах ЄС суттєво різняться: «в 

одних країнах, де переважає соціальне страхування за місцем роботи (в 

Австрії, Бельгії, Німеччині, Люксембурзі й Франції), програми забезпечення 

мінімального доходу передбачені для незайнятих людей, і ці кошти 

видаються місцевими органами влади. В інших країнах (в Великобританії, 

Ірландії, Скандинавських країнах і Португалії), де функціонує універсальна 

система соціального захисту, кошти програм забезпечення мінімального 

доходу розподіляються на державному рівні» [24]. 

На сьогоднішній день через низку чинників, таких як зростання рівня 

безробіття, руйнування сімейного укладу життя, збільшення державного 

боргу, число отримувачів допомоги за програмами забезпечення 

мінімального доходу неухильно зростає. Найбільше такої допомоги 

потребують молоді люди, які щойно вийшли на ринок праці, неповні сім’ї, 

одинокі чоловіки.  

Також привертає увагу тенденція до розширення сфери публічних 

послуг, в тому числі й в соціальній сфері. Наприклад, в Великобританії 

завдяки реалізації Концепції соціальної підтримки дитини, вдалося значним 

чином розширити підтримку дітям і сім'ям із дітьми. Зокрема, на 

сьогоднішній день «дошкільна підготовка дітей 3-4 річного віку здійснюється 

виключно за рахунок держави … збільшилася оплачувана відпустка з 4 до 8 

місяців, зросли виплати як при народженні дитини, так і при усиновленні, 

батьки отримали право на гнучкий робочій графік при вихованні малолітніх 

дітей та дітей-інвалідів. Уряд Великобританії також планує збільшити термін 

оплачуваної декретної відпустки до 9 місяців. Розглядається питання 
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спрощення процедури оформлення документів на отримання різного розу 

виплат у зв’язку з народженням або усиновленням дитини як для матері, так і 

для батька. Крім того британський уряд налаштований приділяти більше 

уваги питанню працевлаштування з частковою зайнятістю або гнучким 

графіком роботи для тих, на кому лежить відповідальність за виховання дітей 

та догляд за ними. Також уряд має намір розширити систему пільгового 

оподаткування для сімей із дітьми (ChildTaxCredit, WorkingTaxCredit). 

Отже, дослідження тенденцій в сфері надання публічних послуг 

дозволило дійти висновку, про їх взаємообумовленість змінами в суспільних 

потребах. Відтак, на сьогоднішній день можна констатувати збільшення 

факторів, що вимагають уваги держави, наприклад, зростання рівня 

безробіття, руйнування сімейного укладу життя, збільшення державного 

боргу призводить до збільшення кількості осіб, що потребують соціальної 

допомоги. 

Однією з найбільш важливих тенденцій виступає перехід держав до 

якісно нової взаємодії з споживачами публічних послуг, коли головним 

призначенням уряду є не задоволення абстрактних суспільних потреб, а 

вироблення підходів, які б дозволяли задовольняти потреби кожного 

громадянина. Отже, на сьогодні спостерігається стійка тенденція до значного 

розширення сфери публічних послуг з одного боку. З іншого боку, слід 

виділити тенденцію до зростання уваги з боку урядів до якості публічних 

послуг. Одним із найбільш поширених способів підвищення якості публічних 

послуг виступає механізм делегування повноважень від органів публічної 

влади інститутам самоорганізації населення.  

 

2.2 Європейські практики забезпечення дієвості інститутів 

самоорганізації населення в контексті надання публічних послуг 

 

Взятий Україною курс на європейські цінності не тільки надає певні 

переваги, але також висуває перед суспільством певні вимоги, яких слід 
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дотримуватися. Наприклад стосовно норми щодо дієвості демократичних 

інституцій, адже в Україні між власне цією нормою та її реалізацією існує 

певний простір. З одного боку, в ст. 6 Угоди про асоціацію [221] зазначено 

спільні принципи, серед яких і вищезазначена норма, з іншого боку, 

сучасний стан розвитку суспільства не в повній мірі відповідає реалізації 

зазначеного.  

Привертає увагу до себе факт, що країни, які долучилися до ініціативи 

формування системи надання публічних послуг на стандартах якості, роблять 

це кожна в свій спосіб. Наприклад, у Великій Британії було поставлено за 

мету досягти результату й навіть перевершити, в той час, як в у Німеччині 

якість публічних послуг пов'язується з юридичними зобов’язаннями щодо 

дотримання стандартів. 

При цьому сучасними напрямами удосконалення системи публічних 

послуг виступають наступні: 

- надання державних і муніципальних послуг здійснюється на 

основі державних і муніципальних стандартів; 

- широке залучення передових інформаційно-комунікаційних 

технологій; 

- залучення принципу «зворотного зв’язку» з споживачем послуги 

протягом тривалого терміну [82]. 

В таких європейських країнах, як Велика Британія, Німеччина, 

Франція та ін. рівень забезпечення дієвості демократичних інституцій можна 

оцінити за рівнем загального бюджету неурядових організацій. Він складає 

3,5 % ВВП країн, стільки ж або навіть більше, ніж частка сільського 

господарства [123]. Одразу слід зазначити, що ця цифра не включає в себе 

даних такого, що набув неабиякого розповсюдження, волонтерського руху. 

Саме на його долю приходиться левова частина послуг, що стосуються 

допомоги під час надзвичайних ситуацій, в системі охорони здоров'я або 

освіти. Звідси можна зробити висновок, що країни Європи не обмежуються 
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одними лише деклараціями, а дійсно спрямовують зусилля на розвиток 

неурядового сектору.  

Попри надзвичайно широкий спектр діяльності неурядового сектору, 

він, як похідна суспільства, займається вирішенням проблем суспільства, й, 

отже вся його діяльність, попри всю різноманітність, вміщується в рамках 

сфери надання суспільних послуг. Проте без відповідної підтримки держави, 

належного рівня ефективності його діяльності досягти вкрай складно. 

Враховуючи це, а також ті переваги, що надає залучення інститутів 

самоорганізації населення до вирішення суспільних проблем [307], 

європейські країни забезпечують останні вагомою підтримкою держави.  

Загальновідомо, що країни Європи є чи не найбільш обізнаними в 

сфері надання послуг, яка почала свій стрімкий розвиток з середини ХХ  ст. 

поряд з появою та закріпленням такого поняття як «держава добробуту». Це 

період відновлення Європи після двох світових воїн, коли паралельно з 

реконструкцією зруйнованих економік країн паралельно відбувалося 

становлення громадянського суспільства та оформлення його суспільної 

складової в окрему сферу, відповідальність за що взяла на себе держава. Та 

саме послуги, бурхливий розвиток яких супроводжував означені процеси, 

викликають особливий інтерес в даному дослідженні, вони на сьогоднішній 

день у вищезгаданих країнах становлять більше половини всього 

національного виробництва.  

Але саме публічним послугам приділяється особлива увага як в силу 

їхньої значимості, так і в силу складнощів, що виникають в процесі їхнього 

надання. Значним кроком на шляху розвитку системи надання суспільних 

послуг була еволюція підходів до статусу суб’єкта-надавача, адже 

традиційно сфера послуг була прерогативою приватного сектору, сфера 

суспільних послуг – публічної влади. Та наріжним каменем тут виступило 

питання потреб, про що зазначала ще Маргарет Тетчер [382]: «Воно дозволяє 

людям задовольняти реальні потреби, а не ті, котрі бачить держава». Тобто 



105 

 

інститути самоорганізації населення, які за своєю природою є виразниками 

суспільних потреб, покликані найкращим чином їх і задовольняти. 

В Великій Британії, де принцип дієвості демократичних інституцій 

реалізується на практиці, передбачено можливість звільнення від 

оподаткування організацій, за рахунок внесків яких відбувається 

фінансування інститутів самоорганізації населення. Положення відносно 

незалежності останніх попри механізм залучення коштів як місцевих так і 

державних бюджетів є правомочним не тільки для Великої Британії, а й для 

інших країн Європи [383] В основі лежить можливість інститутів 

самоорганізації населення для досягнення поставлених цілей залучати 

ресурси інших джерел. 

Реформування системи надання публічних послуг у Сполученому 

Королівстві базувалося на «наступних принципах: 

- розробка й втілення загальнонаціональних стандартів; 

- передача значних повноважень органам виконавчої влади того 

рівня, на якому безпосередньо здійснюється надання послуг; 

- велика гнучкість у наданні послуг із врахуванням специфічних 

особливостей і потреб споживачів; 

- можливість вибору для споживачів місця отримання та 

постачальника послуги, що призводить до підвищення якості послуг» [82]. 

Слід віддати належне сучасним процесам реформування, вектор яких 

спрямований в напрямі реалізації цих принципів. Варто виділити при цьому 

особливості вітчизняних умов, які супроводжують реформу, що на даному 

етапі не сприяють вирішенню існуючих проблемних питань. 

Важлива роль в заохочуванні кращих практик у системі надання 

публічних послуг у Великій Британії відводиться загальнонаціональній 

премії «Знак Хартії», що затверджена урядом в 1992 р. Премія надається на 

конкурсній основі, причому подавати на неї можуть як виконавчі органи 

влади, так органи місцевого самоврядування, державні школи, університети, 

заклади охорони здоров'я, судові органи тощо [260]. 
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Після реформування в Великобританії була створена система 

договорів, сутність якої полягає в тому, що між міністерствами й 

казначейством укладаються договори терміном на три роки щодо 

фінансування з одного боку, з іншого в договорах передбачено зазначення 

запланованих результатів та цілей, а також визначення критеріїв оцінювання.  

Оцінювання в Великій Британії специфічно для кожної окремої галузі, 

так у системі охорони здоров'я передбачено оцінювання за п’ятьма групами: 

A – загальнодержавні пріоритети – національні пріоритети й 

стратегічні цілі (National Priorities and Strategic Objectives); 

B – оцінювання витрат і їх відповідності результату в конкретних 

напрямах, регіонах, сферах – витрати та фінансова ефективність (Cost and 

Efficiency); 

C – показники ефективності – ефективність надання послуги й її 

результати (Effectiveness of Service Delivery and Outcomes); 

D – частка людей, які зазначили, що швидко отримали допомогу й 

наявність палат на одну людину – якість послуг (Quality of Services for Users 

and Carers); 

E – рівний доступ – при цьому враховуються люди, які заявили щодо 

дискримінації в наданні послуг за етнічною або релігійною ознакою (Fair 

Access). Засновуючись на зібраних даних, готується звітність за різними 

рінями територіальної організації або напрямами спеціалізації [14, С. 42.] 

Говорячи про оцінювання якості шкільної освіти в Сполученому 

Королівстві, слід згадати дві основні системи, до першої відноситься 

оцінювання, що ґрунтується на звітах Бюро стандартів в освіті (Office of 

Standards in Education), які формуються на основі відвідування шкіл та 

їхнього оцінювання. Друга система оцінювання базується на показниках 

результативності, до яких відносяться показники успішності учнів із різних 

кваліфікаційних тестів, кількість пропусків і т. і. [82]. 

Не можна оминути увагою досвід Нідерландів у сфері соціальних 

послуг, де, починаючи з середини 60-х років минулого століття, норми 
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соціальної допомоги встановлювалися місцевою владою, що також несла 

відповідальність за організацію й фінансування цих програм. З 70-х років 

встановлення розмірів такої допомоги, як і формування фонду в більшості 

перейшло до центральних органів, місцевій владі було надано право 

управляти цією схемою й сплачувати надбавки до виплат у розмірі 10 % 

розміру централізованого фонду. Термін отримання соціальних виплат у 

половині випадків штучно збільшувався до 3 років. В результаті 

запроваджуваних змін працівникам з невеликим розміром оплати праці було 

більш вигідно отримувати виплати, ніж працювати на низьку плату. Для 

усунення недоліку місцевій владі було передано повноваження щодо 

розподілу виплат і контролю над проведенням реформи, також була 

спрощена структура соціальної допомоги. Було встановлено три розміри 

виплат: для родин з низьким рівнем доходу – в розмірі 100 % мінімальної 

заробітної плати, для одиноких батьків – 70 %, для одиноких людей без дітей 

– 50 %. Причому встановлені розміри соціальної допомоги можуть бути 

підвищені на 20 % на розсуд місцевої влади [326]. 

Нідерланди відносяться до типу держав із сильним місцевим 

самоврядуванням, в тому числі й в сфері надання соціальних послуг. 

Аналогічним чином організований соціальний захист у Німеччині, де також 

останній засновується на історичній традиції. Негласним правилом виступає 

необхідність визнавати права та свободи кожного представника суспільства, 

тобто бути платником податків, з тим, щоб і твої права були визнані. Цілком 

природною виглядає ситуація, що в Німеччині рівень надання публічних 

послуг досить високий, адже інститути самоорганізації населення з 

відповідним рівнем фінансування мають змогу наймати все більш 

оплачуваних працівників. Додатковою перевагою, зокрема в контексті 

надання соціальних послуг, виступає т. зв. принцип «від допомоги до 

самодопомоги», що передбачає, залучення до надання соціальних послуг 

осіб, які проживають на тій самій території, знаходяться в однаковій віковій 

категорії й т. і. 
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У самих витоків залучення інститутів самоорганізації населення до 

вирішення суспільних питань в Німеччині стояв волонтерський рух, хоча 

таке визначення там формулювалося як «діяльність на громадських засадах». 

Певні трансформації відбулися коли суспільні зміни ставили нові виклики, 

одним з найважливіших була необхідність забезпечення належного рівня 

компетенції, кваліфікації, відповідальності, тощо.  

На допомогу інститутам самоорганізації населення Німеччини також 

виступає принцип взаємного доповнення, який включений до Конституції 

Німеччини й закріплює відносини між державним та неурядовим секторами. 

Актуальною ця норма є на всіх рівнях державної влади як на рівні федерації, 

так і на рівні федеральних земель та районів.  

Проте тенденціями останніх років є підвищена увага до діяльності 

інститутів самоорганізації населення [385] – поряд із їхньою роллю, яка все 

більше зростає, є необхідність забезпечення й належного рівня прозорості 

їхньої діяльності. Справа в тому, що в Німеччині відсутній єдиний підхід 

щодо розкриття інформації такими організаціями, в тому числі й відносно 

використання залучених коштів, здебільшого вони є підзвітними лише перед 

своїми членами. У зв’язку з цим мова йде про необхідність реформування 

відносин в цій сфері, в тому числі, передбачається внесення змін й до 

Громадянського кодексу [366]. Пропонується тим організаціям, які 

отримують кошти від держави дотримуватися принципу прозорості й робити 

свої дані публічними.  

В Федеративній Республіці Німеччина надання адміністративних 

послуг удосконалено шляхом реалізації програми електронного уряду 

«BundOnline – 2005». За посередництвом цієї програми надається 170 видів 

послуг, особлива увага при цьому приділяється спрощенню адміністративних 

процедур для підприємств малого та середнього бізнесу [82]. 

На окрему увагу заслуговує досвід Бельгії, що відома своїми 

традиціями залучення неурядового сектору до вирішення суспільних питань, 

зокрема історія служіння людям, допомоги в їхньому розвитку, а також у 
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випадках коли потрібна стороння допомога. Це історія реалізації 

християнами-католиками своєї місії, що базувалася на діяльності 

католицьких благодійних організацій, до речі досить розповсюджена серед 

інших європейських держав. Суттєвим кроком на шляху реалізації 

інститутами самоорганізації населення визначених цілей стало створення т. 

зв. «Центрів суспільного добробуту» [364], що представлені в кожному 

населеному пункті країни. Їхньою метою є сприяння забезпеченню 

добробуту кожного громадянина, для зручності, створено сайт, де кожен 

громадянин може знайти для себе всю необхідну інформацію відносно 

можливостей отримання суспільних послуг. Розподіл послуг за групами на 

цьому електронному ресурсі виглядає наступним чином: 

1. родина (послуги, що надаються при народженні, оформленні браку, 

у випадку смерті, тощо); 

2. робота (допомога в пошуку роботи, питання відпустки та 

кар’єрного зростання, відставки, створення власного бізнесу); 

3. справедливість (питання безпеки, прав власності, тощо); 

4. мобільність (безпека дорожнього руху, транспортні засоби, 

ліцензування); 

5. здоров'я (охорона здоров'я, ліки, тощо); 

6. навколишнє середовище (забруднення, зміна клімату); 

7. житло (будівництво, купівля-продаж, оренда); 

8. податки (НДС, податок на додану вартість, тощо); 

9. економіка (торгівля й споживання, економічна інформація); 

10. навчання (освіта, дослідження, безперервна освіта). 

Хоча номінально такі центри працюють для всіх мешканців 

населеного пункту, проте здебільшого вони орієнтовані на людей, що 

потребують допомоги й самостійно не можуть впоратися.  

Стосовно людей, що вимагають допомоги окрему увагу в 

Європейському Союзі приділяють забезпеченню мінімального доходу. 

Програми публічної влади щодо його забезпечення базуються на принципі 
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перерозподілу доходів – від молодих літнім, від багатих бідним, від здорових 

хворим і т. і. Серед існуючих програм забезпечення мінімального доходу в 

вигляді виплат та послуг можна виділити бельгійську програму Minimex, 

minimumincomen. Ця програма спрямована на компенсацію витрат з оплати 

житла й комунальних послуг, а також з медичного обслуговування, при 

цьому передбачена можливість разових виплат. 

Аналогічна програма реалізується в Австрії – Sozialhilfe. Вона 

спрямована на виділення житлових виплат і медичне страхування. Говорячи 

про вирішення питань щодо надання соціальних послуг інститутами 

самоорганізації населення, то в Австрії однозначного підходу не існує. Це 

пов’язане з системою адміністративно-територіального устрою, згідно з якою 

країна є федеративною республікою й складається з 9 федеральних земель. 

Одним із підходів до співпраці органів публічної влади з такими 

організаціями є субсидіювання (фінансування статутної діяльності 

організації).  

Ключовою позицією в даному випадку виступає положення, згідно з 

яким, організація, яка отримує державне фінансування, здобуває перевагу 

над своїми конкурентами. Таким взаємовідносинам приділено окрему увагу в 

частині третій Договору про функціонування Європейського Союзу [400]. 

Згідно з Договором, державна допомога в країнах-членах ЄС взагалі 

заборонена, якщо це не виправдано міркуваннями загального економічного 

розвитку. Тому в країнах ЄС державна допомога організаціям має 

відповідати визначеним Законом ЄС про державну допомогу (ст. 87) 

правилам, адже державна допомога визначається як перевага в будь-якій 

формі. У зв’язку з цим передбачено, що державна допомога має надаватися 

на вибірковій основі, тобто конкретній компанії або галузі чи для компаній, 

розташованих в певних регіонах. [370] За дотримання цієї норми несе 

відповідальність Європейська комісія, яка наділена відповідними 

повноваженнями щодо затвердження заходів з надання допомоги, 

проведення розслідувань відносно відповідності наданої допомоги 
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встановленим правилам, а також прийняття рішень стосовно стягнення 

державної допомоги, яка не відповідає встановленим правилам.  

Інший спосіб співпраці органів публічної влади з інститутами 

самоорганізації населення – це делегування повноважень, причому, як 

показує досвід, основним замовником послуг виступає держава, що 

підкреслює її домінантну роль в діяльності останніх. Таким чином, держава з 

одного боку виступає каталізатором розвитку неурядового сектору, з іншого, 

зумовлює напрямок, в якому він розвиватиметься, адже частка державного 

фінансування складає біля 53 % всіх доходів інститутів самоорганізації 

населення Австрії. 

Актуальним виступає також питання конкуренції цих організацій з 

приватним сектором, особливо, коли мова йде про дитячі садочки, школи, 

будинки для людей похилого віку тощо. Поза сумнівом, що приватні 

установи містять чітко визначений перелік послуг, які вони спроможні 

надавати, проте еквівалентних послуг, коли отримувач послуги сприймається 

не в якості клієнта, в них немає. Теоретично та практично такі нюанси під час 

проведення процедур тендерів не враховуються, що певним чином обмежує 

можливості участі інститутів самоорганізації населення. Певні результати 

могло би принести введення поняття суспільний інтерес, що створювало би 

додаткові переваги їм у конкурентному середовищі.   

Як і в більшості європейських країн, в Австрії велику долю публічних 

завдань, що припадають на інститути самоорганізації населення виконують т. 

зв. конфесійні провайдери, також досить велика частка припадає на 

організації, які працюють згідно певної концепції, наприклад – у сфері 

дитячої освіти – це організації, що працюють за методикою Waldorf та ін.  

Звернення до досвіду Португалії свідчить так само про широку 

залученість інститутів самоорганізації населення конфесійного спрямування 

до вирішення публічних завдань. Загалом система публічних послуг в 

Португалії зазнала модернізації починаючи з 1990-х рр. й спрямована була на 

підвищення ефективності, зниження витрат з одного боку й на надання 
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високоякісних послуг, з іншого. В основу цієї політики закладено три 

принципи: переорієнтація послуг у бік споживача, спрощення 

адміністративних процедур і раціоналізація взаємодії та витрат. Згідно з 

таким підходом, публічні послуги, які не повинні надаватися тільки 

публічною владою, можуть надаватися третім сектором (неурядові, 

некомерційні організації, що діють за власною ініціативою в інтересах 

суспільства – прим. автора) [363]. 

Однією з провідних інноваційних концепцій виступило створення т. 

зв. центрів комплексного обслуговування (citizen shops), що поєднали в собі 

різних суб’єктів надання публічних послуг. На сьогоднішній день в країні 

функціонує більш 150 таких мультисервісних центрів, в яких надаються 

послуги з залученням інформаційно-комунікаційних технологій із наданням 

у разі необхідності індивідуальної допомоги [164]. 

При цьому виділяються певні особливості, зокрема зважений підхід 

до залучення організацій неурядового сектору до виконання публічних 

завдань в контексті визнання їх суспільно-корисного статусу. Це надає 

останнім переваги в конкурентній боротьбі з державними установами та 

приватним сектором. Одним із важливих напрацювань є закріплені вимоги до 

стандартів послуг, проте визначальною рисою співпраці публічної влади з 

інститутами самоорганізації населення є державний аудит, причому 

організація, де він буде проводитися обирається випадковим чином, т. зв. 

рандомний підхід.  

Про ефективність запроваджуваної політики говорить загальний 

результат [81]: у Португалії в 2015 році приблизно 4600 інститутів 

самоорганізації населення виконували понад 12500 контрактів на надання 

соціальних послуг (крім медичних); середній розмір контрактів приблизно 

25000 євро.  

Особливий інтерес представляють механізми фінансування 

соціальних послуг, причому, щоб інститут самоорганізації населення мав 

змогу приймати участь у конкурсі на державне фінансування, він має набути 
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статусу суспільно-корисної організації, що надається центральним органом 

виконавчої влади, відповідальним за процес передачі. 

Як і в більшості європейських країн, договори з організаціями 

неурядового сектору укладаються терміном на один рік, з можливістю 

подальшої пролонгації. Джерелами фінансування виступають як державний 

бюджет, так і субсидії Європейського Союзу, механізм реалізується шляхом 

реалізації виплат з центрального органу, що носить назву Інститут 

соціального забезпечення, його регіональні підрозділи уповноважені лише 

укладати договори з інститутами самоорганізації населення. Практики 

фінансування їхньої статутної діяльності муніципалітетами в Португалії не 

розповсюджені. Особливу увагу приділяється приміщенням інститутів 

самоорганізації населення, в яких надаються послуги, та достатньому рівню 

їхнього обладнання, передбачено навіть процедури, за якої він може 

отримати державне фінансування на капітальний ремонт або будівництво 

приміщень, залучення інновацій тощо. Примітним є те, що інституту 

самоорганізації населення достатньо набути статусу суспільно-корисної 

організації й надалі йому не потрібно проходити процедуру ліцензування або 

сертифікації кожної послуги, що ним надається.   

 

2.3 Досвід країн пострадянського простору щодо реформування 

системи надання публічних послуг 

 

Про необхідність реформ в країнах пострадянського простору 

говорять численні факти, зокрема в Литві дослідниками було зафіксовано 

«зростаючий розрив між потребою в публічних послугах і спроможністю 

центральних і місцевих органів влади забезпечувати їх належним чином» 

[387]. В Російській Федерації переважна більшість населення (більше 70 %) в 

аналогічний період оцінювала діяльність державних службовців щодо 

надання публічних послуг на низькому рівні [243]. 
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Не дивлячись на загальносвітову тенденцію диверсифікації сервісної 

галузі загалом і в сфері публічного управління, зокрема, залишаються при 

цьому й певні невизначеності, наприклад, в термінологічній площині. Так, до 

сьогоднішнього дня в країнах пострадянського простору трактування 

дефініції «публічні послуги» не визначено. На прикладі Республіки 

Казахстан можна простежити, що сервісна діяльність органів публічної влади 

розглядається окремо в залежності від галузі, в якій послуга надається [82].  

Попри відсутність адекватного дефініційного підґрунтя в розвитку 

системи надання публічних послуг напрями та принципи функціонування 

визначені та на законодавчому рівні закріплені, про що свідчить досвід 

Республіки Білорусь. В країні сервісна діяльність публічної влади заснована 

на принципах доступності й соціальної справедливості, зокрема система 

охорони здоров'я зберегла державний характер з бюджетною системою 

фінансування. За оцінками міжнародних експертів, Білорусь займає одне з 

провідних місць у світі за доступністю медичних послуг (поряд із Брунеєм та 

Канадою) [76]. 

Одним із напрямів модернізації виступило запровадження проектного 

підходу. Наприклад, в Литві було реалізовано ряд проектів дослідницького 

характеру Міністерством внутрішніх справ «Ініціативи в області якості 

сектору державного управління» та «Моніторинг системи державного 

управління». Проведений аналіз було спрямовано на виявлення причин 

існуючих проблем в сервісній сфері муніципалітетів, недоліків правового 

регулювання й вироблення рекомендацій щодо їх подолання [391]. 

Проведене дослідження показало відсутність у муніципалітетах Литви 

системного підходу до організації надання публічних послуг. Було 

запропоновано розробити й затвердити консолідовану політику надання й 

організації публічних послуг, забезпечити методологічне підґрунтя щодо їх 

систематизації, оптимальних способів організації й фінансування, а також 

щодо обрання форм державних закупівель та договірних партнерських 

відносин і розробити відповідне законодавче підґрунтя. [391].  
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Інший характер проектної діяльності носять заходи з реформування 

системи надання публічних послуг у Азербайджані. В рамках 

співробітництва з Азіатським банком розвитку (ADB) реалізуються проекти в 

сферах освіти, фінансів, інформаційно-комунікаційних технологій, 

водопостачання, міської інфраструктури тощо [362].  

Виходячи з складних умов доступу до них населення в сільській 

місцевості та районних центрах Розпорядженням Президента республіки від 

25 серпня 2005 року № 973 затверджено Проект розвитку фінансових послуг, 

який було реалізовано в період 2005 – 2010 рр. Документ передбачив 

створення умов у країні для надання широкого спектру послуг, залучивши 

при цьому 1200 поштових відділень ТОВ «Азерпочт». В ході реалізації 

проекту було прийнято відповідні зміни до законодавства, зокрема в Закон 

«Про поштовий зв'язок», була закуплена й успішно встановлена 

Автоматизована корпоративна інформаційна система в головному управлінні 

ТОВ «Азерпочт» та філіалах і відділеннях [381].  

В Російській Федерації аналогічна практика залучення потенціалу 

мережі поштових відділень до системи надання публічних послуг демонструє 

позитивні результати. Для країни характерним є створення так званих 

мультифункціональних центрів; і територіальні органи виконавчої влади і 

місцевого самоврядування зацікавлені в залученні відділень поштового 

зв’язку для надання публічних послуг як альтернативи побудові такого 

центру. 

Серед пострадянських країн має місце практика запровадження 

електронних карток. Зокрема, в Україні, згідно з Постановою Кабінету 

Міністрів України від 11 вересня 2013 р. «Про створення єдиного 

інформаційного середовища соціальної сфери та забезпечення обміну 

інформацією між центральними органами виконавчої влади», в 2013 – 2014 

рр. було організовано проведення експерименту. Його сутність полягала у 

впровадженні національної картки як єдиного ідентифікатора громадянина 

України у галузі соціального забезпечення населення. Після завершення 
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проекту передбачалося створення єдиного інформаційного середовища 

соціальної сфери, його подальше впровадження і підтримання в актуальному 

стані [227]. Попри позитивні результати, далі реалізації пілотного 

експерименту справа не зайшла.  

Подібним інноваційним підходом, передбаченим законом Російської 

Федерації, стала перспектива введення електронних карт, що було 

заплановано на 2014 рік. Згідно з таким підходом передбачалося введення 

пластикових карток, що містили в собі інформацію про особу й надавали 

останній право на отримання публічних послуг у передбачених законом 

сферах. Проте запланована ініціатива не була втілена в життя, також про її 

безперспективність свідчить практика країн, що її застосовували й згодом 

відмовилися. Наприклад у Великій Британії створення системи карток, що 

містять інформацію про особу в різних сферах публічних послуг, викликали 

супротив громадськості й в подальшому ця практика була скасована. 

Позитивні результати в пострадянських країнах продемонструвала 

практика створення реєстрів публічних послуг. Наприклад, в Російській 

Федерації на національному рівні було сформовано Перелік державних 

послуг (функцій) федеральних органів державної влади, що на той час 

(період адміністративної реформи 2009 – 2010 рр.) нараховував 889 

повноважень. Створена на період реалізації Комісія по проведенню 

адміністративної реформи схвалила зазначений перелік, після чого він був 

розміщений у вільному доступі [142]. 

Також на прикладі Російської Федерації доцільно розглянути 

практику запровадження адміністративних регламентів, які «містять не 

тільки опис управлінських процедур і дій, але й вимоги до оформлення й 

обробки документів, термінів їх підготовки й видачі, схеми проходження 

потоків документації, форми документів, реєстраційних журналів тощо» 

[348]. Позитив від втілення такої практики є очевидним, із єдиним 

застереженням, що вона є доречною в сфері адміністративних послуг. 
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Слід окремо виділити заходи з боку урядів до належного кадрового 

забезпечення сервісної діяльності публічної влади, адже модернізація 

останньої вимагає й адекватного вирішення зазначеного питання. Так, про 

реформу системи надання фінансових послуг в Азербайджані йшлося вище, 

проте слід зазначити вирішення кадрового питання при цьому. Створення 

мережі центрів супроводжувалося підготовкою інструкторів щодо надання 

відповідних послуг. Відтак, у результаті перемоги в тендері 

Азербайджанський банківський навчальний центр провів курс тренінгів як 

очно, так і в дистанційному режимі з метою підготовки персоналу з 

відповідним рівнем кваліфікації [381]. 

В Росії реформування системи надання публічних послуг в частині 

адміністративних послуг розпочалося в межах адміністративної реформи 

Російської Федерації, яка тривала в період 2009 – 2010 рр. Базою 

передбачених змін у сервісній сфері виступив Федеральний закон від 27 

липня 2010 р. «Про організацію надання державних і муніципальних послуг» 

[142]. 

На сьогоднішній день уваги заслуговує практика комплексного 

запиту, що знайшла втілення в сервісній діяльності органів виконавчої влади 

Російської Федерації й закріплена в Переліку державних послуг, що 

надаються федеральними органами виконавчої влади, органами державних 

позабюджетних фондів на основі комплексного запиту [143]. Згідно з 

Федеральним законом від 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 01.04.2019) "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

комплексний запит передбачає надання двох або більше державних та (або) 

муніципальних послуг у багатофункціональних центрах при одноразовому 

зверненні [341]. 

Відтак багатофункціональні центри є одним із результатів 

запроваджуваних в ході адміністративної реформи в Російській Федерації 

змін, які виявилися в розробленні нормативно-правової бази та параметрів 

функціонування таких центрів. Згідно з Федеральним законом «Про 
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організацію надання держаних і муніципальних послуг» 

багатофункціональний центр надання державних і муніципальних послуг – 

«організація, створена в організаційно-правовій формі державної або 

муніципальної установи (в тому числі така, що є автономною установою), яка 

відповідає вимогам, встановленим цим Федеральним законом, і 

уповноважена на організацію надання державних і муніципальних послуг, в 

тому числі в електронній формі, за принципом «єдиного вікна»» [142].  

Російський досвід створення багатофункціональних центрів не є 

виключенням із загальної практики країн, що розташовані на території 

колишнього Радянського Союзу, зокрема, вони аналогічні в своїй діяльності 

вітчизняним ЦНАПам. Не менш цікавим в такому розрізі виступає досвід 

Грузії, яка створила Будинок юстиції (House of Justice). Це публічна 

установа, яка має подібну концепцію системи надання публічних послуг, де 

державне обслуговування максимально орієнтоване на суб’єкта звернення. У 

Будинку юстиції отримання послуг різних структур для громадян можливе за 

принципом «єдиного вікна». Тут громадяни можуть отримати одночасно 

послуги Агентства цивільного реєстру, Національного агентства публічного 

реєстру (НАПР), Національного архіву, Національного бюро виконання, 

Нотаріальної палати, Законодавчого вісника, Навчального центру юстиції. 

Варто зазначити, що Грузія має патент на House of Justice, на думку деяких 

вітчизняних науковців, Україна може купити франшизу і запустити таку 

систему, що значно спрощує процес надання таких послуг. [28]. 

Досліджуване питання залишилося б недостатньо розкритим, якщо 

випустити з поля зору один із таких магістральних напрямів сучасних 

перетворень, як формування й розвиток електронного урядування. 

Дослідження свідчить про особливий інтерес до цього питання всіх 

досліджуваних у цьому підрозділі країн і в деяких випадках про значні 

здобутки. Адже республіки пострадянського простору в реформах систем 

надання публічних послуг просувалися з різною швидкістю, відтак і 

результати на сьогоднішній день є неоднорідними. Так, згідно з даними 
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дослідження ООН щодо визначення Індексу розвитку електронного уряду (E-

Government Development Index), до країн з дуже високим показником (більше 

0,75) відносяться Білорусь, Естонія, Казахстан, Литва, Російська Федерація. 

Обчислення базувалися на показниках відкритості уряду, розвитку мобільних 

послуг, онлайн-транзакцій, участі суспільства в наданні інноваційних 

державних послуг тощо. 

Звертає на себе увагу той факт, що переведення сфери публічних 

послуг в площину електронної взаємодії, виступає магістральним напрямом 

сучасних перетворень в сервісній діяльності владних інститутів. Не 

виключенням виступає й Естонія, де, створено Центр регістрів і 

інформаційних систем (Registrite ja Infosüsteemide Keskus. – ест.), що на 

сьогоднішній день виступає одним із провідних партнерів державного 

сектору в сфері надання ІТ-послуг [390]. Центр регістрів і інформаційних 

систем є органом, заснованим Міністерством юстиції з метою створення 

електронного середовища для ефективної реалізації основних функцій 

держави – публічного управління, законотворчості, сервісної діяльності, 

судочинства тощо. 

Теоретики системи надання публічних послуг Республіки Білорусь 

виходять із розуміння взаємообумовленості процесів подальшого 

реформування системи надання публічних послуг і суспільних змін, 

викликаних сучасними тенденціями розвитку суспільства. Про ефективність 

такого підходу говорять дані проведеного ООН дослідження щодо 

визначення Індексу розвитку електронного уряду (E-Government Development 

Index - EGDI), вже згадуваного вище. Білорусь із категорії країн з середнім 

рівнем EGDI в 2010 році перейшла в категорію з високим рівнем в 2014 році 

й в 2018 з дуже високим рівнем [46]. 

Одним із важливих елементів при цьому виступає Державна стратегія 

сталого соціального й економічного розвитку на період до 2030 року, до 

складу якої входить декілька ініціатив щодо розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій в різних секторах економіки. Однією з ініціатив 
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цієї Стратегії виступила Державна програма розвитку цифрової економіки й 

інформаційного суспільства на 2016 – 2020 роки, що визначає завдання 

«цифрової трансформації» економіки Білорусі й забезпечує ефективне 

використання цифрових інструментів. Зазначена програма була розроблена з 

метою інформатизації вже існуючих процесів у сферах охорони здоров'я, 

держаних закупівель, освіти й інших. Президентські укази й постанови Ради 

міністрів сприяють функціонуванню служб електронного уряду в єдиному 

руслі [164]. На особливу увагу в Республіці Білорусь заслуговує 

Національний центр електронних послуг, що є базою для електронного уряду 

в країні. 

При цьому важливо враховувати необхідність розвитку міжвідомчої 

взаємодії, зокрема, в Естонії модернізація системи надання публічних послуг 

серед іншого відбувається й за рахунок удосконалення міжвідомчої 

взаємодії, що «включає в себе ідентифікацію й обмін інформацією, 

необхідної для надання послуг – добре управління інформацією зменшує 

бюрократію й є основою хороших послуг» [390].  

В контексті делегування послуг досвід Естонії заслуговує на особливу 

увагу, адже практика залучення до виконання публічних завдань в цій країні 

має широке застосування. Найпоширенішою формою передачі повноважень 

виступає делегування повноважень, що отримало назву контрактне 

делегування.  

Увагу в контексті делегування привертає на себе досвід Російської 

Федерації, де: «одним із основних завдань адміністративно-бюджетної 

реформи є перехід від утримання мережі державних установ до закупівлі 

державних послуг на конкурсній основі» [152, С. 29]. Проте, як зазначають 

російські науковці, «при передачі функцій виконавця іншим суб’єктам 

органи публічної влади повинні контролювати реалізацію публічних послуг і 

забезпечення прав населення на їх отримання» [243]. 

Підхід литовських органів влади до делегування публічних послуг 

також варто дослідити, адже, згідно з нормативно-правовою базою, передача 
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повноважень від органів влади передбачає достатню кількість 

конкурентоспроможних постачальників послуг. При цьому перевага 

віддається неурядовим організаціям адже вартість послуг, які надаються 

інститутами самоорганізації населення є нижчою, ніж компаніями 

приватного й публічного секторів, що пов’язане з більш високими 

адміністративними витратами останніх [391]. У вітчизняних умовах втілення 

зазначеного положення передбачає створення умов для залучення 

максимально широкого кола постачальників, в першу чергу шляхом 

стимулювання розвитку неурядового сектору.  

Одним із невід'ємних елементів надання якісних публічних послуг 

виступає оцінювання. Заслуговує на увагу успішний досвід у цьому контексті  

Російської Федерації, де в сфері надання соціальних послуг запроваджено 

систему незалежного оцінювання. Його результати виявляються в 

формуванні публічних рейтингів. Основними суб’єктами оцінювання при 

цьому виступають створені державними органами та органами місцевого 

самоврядування суспільні ради. В контексті досліджуваної проблематики 

значної уваги потребує питання вивчення цього досвіду й можливості 

залучення його на вітчизняний ґрунт.  

Дослідження досвіду країн пострадянського простору значним чином 

дозволило розкрити важливий досвід розвитку системи публічних послуг у 

східних умовах. Встановлено, що запроваджувані практики носять як 

позитивний характер, так і відсутність позитивних змін (електронні картки). 

Найбільш ефективними результатами змін та такими, що працюють на 

перспективу виявилися створення мережі закладів за принципом «єдиного 

вікна» та розвиток електронного врядування. Для вітчизняних умов 

прийнятним може виступити досвід залучення існуючої інфраструктури (як у 

Азербайджані мережі поштових відділень) для розвитку мережі сервісної 

сфери публічної влади. 
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2.4. Цифрові технології як елемент удосконалення системи надання 

публічних послуг 

 

Виходячи з визначення сукупності всіх елементів публічних послуг у 

якості системи особливої уваги заслуговують питання її методологічного 

забезпечення. Адже безсистемне функціонування різних сфер публічних 

послуг не в змозі забезпечити збалансований розвиток всієї системи, про що 

зазначалося вище. Розробка методології дозволить публічній владі й всім 

стейкхолдерам бачити перспективу розвитку, приймати вчасно необхідні 

рішення й забезпечити її сталий розвиток. В основі розбудови лежить 

розроблена в попередньому підрозділі матриця зрілості системи надання 

публічних послуг. 

Через призму розробленої матриці в контексті показника орієнтації на 

результат передбачається розробка й точкове впровадження системи 

управління якістю; спрямування на результат; забезпечення ефективності й 

раціоналізації витрат. Зазначене вимагає впровадження системи управління 

якістю й не тільки забезпечення ефективності функціонування окремих 

елементів, а їх інтеграцію в єдину систему.  

В контексті спрямування на результат показовим є приклад вирішення 

питання з обмеженою можливістю доступу населення до мережі Інтернет у 

Сполучених Штатах Америки, де було створено Службу підтримки по СМС 

для молодих і майбутніх мам (Text4Baby). Програма відправляє молодим і 

майбутнім мамам щотижнево інформацію яким чином дбати про себе й свою 

дитину під час вагітності й у перший рік життя. Результати показують 

високий рівень задоволення службою, при цьому дозволяють розширити 

знання про здоров'я, а також сприяють тому, що мами більш активно 

взаємодіють з установами охорони здоров'я, а також виконують необхідні 

призначення. В цьому проекті приймали участь більше 700 партнерів, це є 

гарним прикладом державно-громадської взаємодії [164]. 
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В Україні реалізацію потенціалу мобільного зв’язку передбачено 

також у концепції «Держава в смартфоні». Це пов'язано з загальносвітовою 

тенденцією до швидкого збільшення масштабів використання мобільних 

пристроїв (в 2017 р. кількість абонентських договорів на надання послуг 

мобільного зв’язку складала 103,5 на 100 мешканців, так як одна людина 

може складати більше одного договору). Це створює потенціал для надання 

мобільних державних послуг в якості різновиду послуг електронного уряду. 

На особливу увагу заслуговує та обставина, що мобільний зв'язок дозволяє 

державам охопити найбільш вразливі верстви населення [164]. 

Щодо раціоналізації витрат, на розгляд заслуговує сучасний досвід 

Руанди в сфері постачання медичної продукції в віддалені райони. Зокрема, 

під час надання життєво важливих послуг у сфері охорони здоров'я, коли 

необхідна термінова доставка крові в сільські лікарні, раніше залучали 

наземний транспорт. Завдяки реалізації проекту в 2016 році, вдалося значним 

чином скоротити час і витрати на доставку крові до лікувального закладу. 

Процес відбувається наступним чином – коли виникає потреба в переливанні 

крові, лікарня відправляє повідомлення месенджером WhatsApp, після чого 

отримує підтвердження про доставку. Доставка відбувається за допомогою 

дронів, коли пристрій знаходиться в межах однієї хвилини від місця 

призначення, відправляється повідомлення, яке інформує лікаря про доставку 

[164]. 

За показником орієнтації на отримувача послуги в Україні існують 

значні напрацювання, проте залишається ряд проблемних питань, які 

вимагають вирішення. Зокрема, в сфері надання адміністративних послуг, 

згідно з даними «лише в 11 % ЦНАПах особа може здійснити попередній 

електронний запис, у 18 % існує електронна черга, у всіх інших випадках для 

отримання адміністративної послуги особа повинна витратити значну 

кількість часу на знаходження у черзі» [93, С. 85]. Ще одним показником 

виступає доступ до Wi-Fi «у 2 % ЦНАПах є вільний доступ до Wi-Fi, а це 

приблизно лише у 15 відділеннях по всій території України» [93, С. 85]. 
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Одним із елементів забезпечення якості послуг виступає наявність 

відповідної інфраструктури: «при проведенні реформи в сфері держаних 

послуг для досягнення сталих результатів необхідно одночасно розвивати 

відповідні елементи інфраструктури в підтримку системи надання державних 

послуг. Така інфраструктура передбачає створення мережі організацій й 

установ, які полегшують процес надання державних послуг через проведення 

досліджень, формування інформаційних баз даних, надання консультацій і 

навчання як державних службовців, так і споживачів послуг» [82, с. 74]. 

Орієнтація на комплексність обслуговування поки що в Україні 

забезпечується лише в окремих випадках. Одним із позитивних прикладів 

виступає оформлення документів при народженні дитини - віднедавна 

свідоцтво про народження дитини можна отримати безпосередньо в 

пологовому будинку, оформлення допомоги при народженні дитини з 2017 

року переведено в режим он-лайн. Примітно, що це не тільки скорочує 

терміни надання послуги – від 15 днів (10 – розгляд заяви, 5 – надання 

відповіді) в разі особистого подання заяви до 1 дня в разі подання 

електронної заяви, але й «завдяки налагодженій взаємодії між 

Мінсоцполітики та реєстром Мін’юсту скорочено кількість документів, які 

мають пред’явити заявники. Відтепер не потрібна копія свідоцтва про 

народження дитини – працівники управлінь соцзахисту самостійно 

перевіряють онлайн наявність відповідного свідоцтва у реєстрі актів 

цивільного стану» [65]. Проте, нажаль, в інших сферах такі інтегровані 

послуги є доступними лише в перспективі.  

Залучення ІТ-технологій зараз у всьому світі є одним із показників 

якості послуг, адже «електронний уряд зменшує адміністративне 

навантаження. Він виключає дублювання однієї й тієї ж інформації, що 

надходить від окремих осіб та фірм і обмежує кількість процедур, пов’язаних 

із її відбором» [164].  

Проте й до сьогодні є території, де доступ до мережі Інтернет є 

недоступним, відтак у вирішенні цього питання слід розглянути досвід Гани. 
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В цій країні досить великі відстані між населеними пунктами й рівень 

доходів не дозволяє забезпечити населення навіть мінімальним набором 

послуг. В таких умовах в 2018 році було запущено пілотний проект по 

«забезпеченню зв’язку там, де його немає» в чотирьох сільських громадах. 

Це передбачало встановлення базової станції, що отримувала живлення лише 

від сонячної енергії, на ній встановлювалася точка доступу Wi-Fi з покриттям 

до одного кілометру, підключення до мережі Інтернет відбувалося за 

допомогою існуючої інфраструктури або супутників, що дозолило 

встановити зв'язок навіть із самими відділеними районами. 

Це важливо тим більше, що цифрова операція обходиться органу 

публічної влади в 50 разів дешевше, ніж шляхом взаємодії при особистій 

зустрічі [164]. При цьому «електронна демократія не тільки висуває 

суспільству цілковито особливі вимоги, але й дає виключні можливості, в 

тому числі й вельми зручні для громадян, коли мова йде про надання 

громадянину публічних послуг» [14, С. 42.]. 

До того ж «наступає вирішальний момент, триває цифрова революція, 

яка стосується не тільки технологій, але в першу чергу людей і всієї планети. 

Ми стаємо свідками одночасного розвитку великих масивів інформації, 

штучного інтелекту, науки про інформацію, блокчейна, робототехніки й 

інших суміжних і таких, що швидко розвиваються, технологій. Вони 

удосконалюються й посилюють один одного, впливаючи на всі сфери нашого 

життя, починаючи з продовольчих систем, систем водопостачання й 

водовідведення, енергопостачання, закінчуючи освітою, охороною здоров'я й 

соціальним забезпеченням» [164]. 

Варто зазначити, що експертне середовище розглядає нинішній етап 

як майбутній в трансформації системи публічних послуг. «Спираючись на 

інвестиції й перетворення, що відбулися в ході минулих етапів формування 

електронного уряду, ця стадія передбачає повний перехід на послуги в 

цифровому форматі – від звернення за цими послугами до їх виконання й 
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досягнення такого стану справ, коли відомчі процеси спираються переважно 

на дані, а не на документи» [345]. 

Одним із елементів електронної демократії в системі надання 

публічних послуг можуть виступати т. зв. «електронні картки», основним 

призначенням яких виступає свідчення прав громадянина на отримання 

певної послуги. Проте досвід введення універсальних карт продемонстрував 

не тільки позивні практики, відтак у Великій Британії й Німеччині 

відмовилися від їх застосування. Це пов’язане з негативними наслідками від 

єдиного засобу зберігання всієї інформації про особу. 

Відтак, «функціонування електронного уряду містить великий 

потенціал для країн, не тільки в сенсі покращення організаційних і робочих 

процесів для підвищення ефективності надання державних послуг, але також 

і в питаннях залучення людей у ці процеси й забезпечення відповідальності» 

[164]. 

В побудові електронного уряду загальноприйнятою є модель, що 

складається з п’яти етапів: 

1. «навчальний етап присутності держави в Мережі (emerging web 

presence), що характеризується наявністю офіційних урядових сайтів, які 

містять базову інформацію, що надаються користувачам державою в 

односторонньому порядку; 

2. посилення присутності держави в Мережі (enhanced web 

presence): інформація, яка надається стає більш динамічною, при цьому 

користувачі отримують більше можливостей для доступу до інформації, 

заповненню форм, зв’язку з державними органами; 

3. на етапі інтерактивної присутності держави в Мережі (interactive 

web presence) здійснюється двосторонній обмін інформацією між 

користувачами й урядовими органами, з'являється більше можливостей по 

заповненню форм, деякі онлайн сервіси, можливості відправки заяв онлайн; 

4. присутність держави в Мережі на рівні трансакцій (transactional 

web presence): користувачі мають доступ до даних на основі своїх потреб, 
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можуть відслідковувати статус розгляду своєї заяви онлайн, існують різні 

трансакції, що здійснюються онлайн (сплата податків, сплата реєстраційного 

збору й митних зборів); 

5. повністю інтегрована присутність держави в Мережі (seamless 

web presence) характеризується завершеною повною інтеграцією всіх 

державних інтернет-ресурсів в межах єдиного порталу» [46]. Більш детально 

розвиток електронних послуг в Україні розкрито в попередніх підрозділах. 

Забезпечення горизонтальної взаємодії між різними відомствами при 

наданні публічних послуг дозволяє значним чином економити ресурси. 

Гарним прикладом міжвідомчої взаємодії слугує приклад Австрії, де 

реалізовано проект «Електронна справа», що є одним із центральних 

елементів програми створення «електронного уряду» в масштабах всієї 

федеральної адміністрації й використовується в 12 федеральних 

міністерствах. Проект було розроблено з метою передачі в електронному 

вигляді інформації й документів між органами влади, які до цього 

передавалися на паперових носіях, а також підтримувати в електронному 

вигляді в масштабах Австрії всі адміністративні процедури органів влади. На 

сьогоднішній день всі державні службовці всіх міністерств Австрії працюють 

з однією й тією є електронною системою. Нові справи створюються тільки в 

електронному вигляді. Міжвідомчі робочі групи обмінюються інформацією, 

використовуючи можливості колективної роботи в електронній системі [369] 

В Англії створені спеціалізовані Національні Архіви, які зберігають 

всю необхідну інформацію, що може бути корисною органам виконавчої 

влади для здійснення своїх повноважень. Так, 95 % всіх державних 

документів у Великобританії створюються виключно в електронному 

вигляді. В Німеччині існує спеціальна організація міжвідомчої взаємодії – 

Інформаційна мережа Берлін-Бонн, яка забезпечує внутрішній 

інформаційний обмін між федеральними органами. Також у цій країні 

створена «Інформаційна мережа федеральної адміністрації», яка виконує 

роль інформаційної мережі між різними державними відомствами. Вона була 
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створена з метою забезпечення всебічної комунікаційної платформи для всієї 

федеральної державної адміністрації [376]. 

В цьому контексті особливий інтерес складає досвід Чехії, де 

функціонує спеціалізоване законодавство, в якому слід виділити такі 

нормативні акти: 

- Закон про державні інформаційні системи, який регламентує 

міжвідомчу взаємодію за рахунок використання спільного технічного 

обладнання податкового адміністрування (податковий портал); 

- Закон «Про електронні операції, особисті номери й про 

авторизовану конверсію документів», який використовує спільні правові 

рамки для електронної інформаційної взаємодії приватних осіб із 

державними органами, а також для внутрішньої інформаційної взаємодії 

органів державного управління; 

- також ряд спеціальних законів, в тому числі Адміністративно-

процесуальний кодекс, до яких були внесені поправки, й тепер вони 

включають положення, що припускають електронну інформаційну взаємодію 

[163]. 

Без формування сучасного рівня культури отримувача послуги як 

суб'єкта системи, говорити про досягнення вагомих результатів у системі 

надання публічних послуг було б безпідставним. Відтак, запорукою 

позитивних змін виступає зміщення вектору відповідальності від суто 

суб'єкта надання публічної послуги до обопільної відповідальності суб'єкта 

надання послуги й отримувача. 

Формування спільної відповідальності за надання публічних послуг 

передбачає зміщення вектору відповідальності від суто суб'єкта надання 

публічної послуги до обопільної відповідальності суб'єкта надання послуги й 

отримувача. В основі розвитку такого параметру лежить формування 

сучасного рівня культури отримувача послуги як суб'єкта системи. Це 

передбачає відповідальне ставлення до всіх елементів та процедур процесу 

надання публічної послуги. Так, якщо взяти послугу з групи технічних щодо 
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вивезення твердих побутових відходів. Запровадження сортування відходів 

передбачає заходів не тільки від організації, що опікується цим питанням як 

суб’єкт надання послуги, але й визначених дій із боку отримувача послуги. 

Тільки в разі формування сучасної культури спільної відповідальності 

послуга з розділення твердих побутових відходів може реалізуватися на 

належному рівні.  

В контексті залученості громадян до надання публічних послуг слід 

наголосити на деяких особливостях передумов такого залучення, зокрема, 

європейські експерти напряму пов'язують питання фінансування з 

перспективами розвитку неурядового сектору, при цьому зазначають 

«неурядові організації залежать від постійного викриття нових джерел 

фінансування» [372]. 

Загалом, виділяється чотири основних джерела фінансування 

громадських організацій: членські внески, благодійність, гранти 

міжнародних організацій, бюджетні кошти (державний та місцеві бюджети). 

Отримання коштів шляхом збору членських внесків не потребує особливих 

витрат, при цьому можливості цього джерела досить обмежені. Натомість 

інші джерела фінансування потребують додаткових ресурсів і залучення їх  

пов'язано з певним рівнем конкуренції. 

Згідно з даними, наведеними Державною службою статистики, в 

Україні, вітчизняні громадські організації фінансуються наступним чином 

(Рис. 2.1. Джерела фінансування діяльності громадських організацій). 
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Рис. 2.1. Джерела фінансування діяльності громадських організацій 

 

Відтак, питання фінансування громадських організацій вимагають 

окремої уваги в контексті загальної державної політики сприяння розвитку 

громадського сектору в Україні. І «демократичні інститути не можуть 

удосконалюватися самі – їх вдосконалення залежить від нас» [158]. 

Досвід кращих зарубіжних практик містить цілий ряд напрацювань, 

що можуть бути імплементовані на вітчизняному ґрунті. Зокрема, в 

Федеративній Республіці Німеччині та Франції законодавство регулює в 

якості особливої форми контрактних відносин по наданню послуг договір 

відплатного надання послуг. Фінансування організацій, які безпосередньо 

надають суспільні послуги, залишається здебільшого бюджетним. Акціонерні 

підприємства по наданню послуг діють на контрактній основі з профільними 

міністерствами й відомствами, нерідко мають право акумулювати в своїх 

фондах значні кошти, отримані від оплати послуг, що надаються, які 

призначені для компенсації раніше наданих державою субсидій та бюджетної 

залежності [82]. 

Загалом досвід європейських країн заслуговує на особливу увагу в 

контексті фінансування публічних послуг, адже має ключові відмінності в 
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порівнянні з вітчизняною практикою. Так, в Україні прийнятою є модель, за 

якою місцеві бюджети виходять із обсягів доходів, які розподіляють за 

необхідними напрямами. В той самий час в країнах Європи вихідним 

показником виступає собівартість послуги, при цьому береться до уваги 

платіжна спроможність населення за дану одиницю. Ґрунтуючись на цих 

розрахунках, у разі необхідності, розглядається можливість залучення коштів 

із додаткових джерел (фонди регіональні та/або національні, приватний 

капітал тощо). 

Важливо також при розрахунку фінансування враховувати нормативи: 

«теоретично ці нормативи мають використовуватися при розрахунку обсягу 

фінансування конкретному головному розпоряднику, розпоряднику 

бюджетних коштів, бюджетній установі з врахуванням встановленого їй 

завдання на надання державних і муніципальних послуг» [14, С. 46.] 

Проте, не слід забувати, що вихідною позицією при цьому виступає 

питання забезпечення громадян мінімальними соціальними стандартами. Так, 

на прикладі Російської Федерації фінансування публічних послуг 

регулюється Федеральним законом про державні мінімальні соціальні 

стандарти. Згідно з Бюджетним кодексом РФ «мінімальні державні соціальні 

стандарти – це державні послуги, надання яких громадянам на безоплатній та 

безповоротній основах за рахунок бюджетів всіх рівнів гарантується 

державою» [92]. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

Суспільний уклад переважної більшості історії людства традиційно 

спирався на галузі, пов’язані з видобутком природної сировини, 

виробництвом продукції сільського та лісового господарств, рибної ловлі 

тощо. Згідно з так званою трьохсекторною моделлю економіки, ці галузі 

відносяться до первинного сектору економіки. В період переходу суспільства 

на постіндустріальний період, відбулася різка зміна співвідношення долі 

сфери послуг по відношенню до долі, що припадає на сферу виробництва. 

З’ясовано, що в основі цих процесів лежать в першу чергу зміни в системі 

суспільних потреб. 

На сьогоднішній день належний рівень процесу товаровиробництва 

може бути забезпечений лише за умови залучення посередників до надання 

окремих видів послуг, що отримало назву екстерналізація послуг. Це 

дозволяє виробничим об’єктам оптимізувати свою діяльність, зокрема, 

шляхом залучення послуг щодо юридичного, бухгалтерського 

обслуговування, логістики тощо. 

Ефективність сучасного господарства в великій мірі залежить від 

інтеграції сфери послуг із сферою матеріального виробництва. Виявлено, що 

розвиток інфраструктури новітніх комунікаційних технологій на 

сьогоднішній день виступає запорукою успішності в реалізації нових 

можливостей на ринку послуг. Зокрема, в сучасних умовах відбувається 

стрімкий розвиток тих послуг, за яких не є обов’язковим особистий контакт 

надавача послуги й отримувача, адже процес може відбуватися в 

дистанційному режимі. 

Вплив глобальних змін на суб’єктів природних монополій виявляється 

у створенні передумов для залучення на ринки альтернативних надавачів 

послуг. Ліквідації бар’єрів на ринку послуг сприяє також діяльність 

транснаціональних компаній, які прагнуть поширення масштабів своєї 

діяльності. 
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Дослідження тенденцій в сфері надання публічних послуг дозволило 

дійти висновку, про їх взаємообумовленість змінами в суспільних потребах. 

Відтак, на сьогоднішній день можна констатувати збільшення факторів, що 

вимагають уваги держави, наприклад, зростання рівня безробіття, 

руйнування сімейного укладу життя, збільшення державного боргу 

призводить до збільшення кількості осіб, що потребують соціальної 

допомоги. 

Однією з найбільш важливих тенденцій виступає перехід держав до 

якісно нової взаємодії з споживачами публічних послуг, коли головним 

призначенням уряду є не задоволення абстрактних суспільних потреб, а 

вироблення підходів, які б дозволяли задовольняти потреби кожного 

громадянина. Отже, на сьогоднішній день спостерігається стійка тенденція 

до значного розширення сфери публічних послуг з одного боку. З іншого 

боку, слід виділити тенденцію до зростання уваги з боку урядів до якості 

публічних послуг. Одним із найбільш поширених способів підвищення якості 

публічних послуг виступає механізм делегування повноважень від органів 

публічної влади інститутам самоорганізації населення.  

Окремо виділено тенденцію, згідно з якою підвищення якості 

публічних послуг досягається шляхом трансферту підходів із приватної 

сфери. Також невід'ємним елементом системи надання публічних послуг на 

сьогоднішній день виступають інформаційно-комунікаційні технології, 

розвиток яких виступає сталою тенденцією в взаємодії держави й громадян. 

При цьому варто враховувати, що їх використання є стратегічно важливим у 

розширенні й підвищенні якості системи публічних послуг. 

Досвід європейських країн свідчить про недекларативний підхід до 

забезпечення дієвості інститутів самоорганізації населення, причому тут 

існує два основних підходи. Перший – це субсидіювання їхньої статутної 

діяльності, на основі якого традиційно відбувається співпраця інститутів 

самоорганізації населення з органами публічної влади в Україні, другий – це 

делегування послуг, причому другий має більше перспектив на подальше, а 
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перший застосовується здебільшого у виключних випадках. Проте через 

призму реалізації на практиці принципу субсидіарності як елементу 

децентралізації та забезпечення дієвості інститутів самоорганізації 

населення, виглядає доцільним запровадження на вітчизняному ґрунті 

європейського досвіду в контексті делегування суспільних послуг.  

В країнах Європи виконувати свою суспільну місію організаціям 

неурядового сектору дозволяє відповідне законодавче підґрунтя. Однією із 

норм законодавства, що створює додаткові переваги для забезпечення їхньої 

дієвості є позбавлення організацій, що їх фінансують від необхідності сплати 

податків. Важливим доповненням до механізмів забезпечення дієвості 

інститутів самоорганізації населення є питання визнання за останніми 

статусу суспільно-корисних, що надає їм переваги в конкуренції з приватним 

сектором. Одним із важливих моментів виступає питання терміну договорів, 

що складаються в контексті делегування послуг, адже на сьогоднішній день 

більшість європейських країн робить їх терміном на один рік з можливістю 

подальшої пролонгації, що дозволяє підтримувати конкуренцію в сфері 

надання суспільних послуг на певному рівні. 

Досвід країн пострадянського простору засвідчив про різні темпи 

модернізації системи надання публічних послуг у різних державах, також 

звертає на себе увагу той факт, що запроваджувані практики носять як 

позитивний характер, так і відсутність позитивних змін (електронні картки). 

Найбільш ефективними результатами змін та такими, що працюють на 

перспективу виявилися створення мережі закладів за принципом «єдиного 

вікна» та розвиток електронного врядування. Для вітчизняних умов 

прийнятним може виступити досвід залучення існуючої інфраструктури (як у 

Азербайджані та Російській Федерації мережі поштових відділень) для 

розвитку мережі сервісної сфери публічної влади. На подальшу увагу 

заслуговує питання розробки концептуальної моделі системи надання 

публічних послуг в Україні. 
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Безперечно, що функціонування електронного уряду містить великий 

потенціал для системи надання публічних послуг – як в контексті 

покращення організаційних і робочих процесів, підвищення рівня якості 

публічних послуг, забезпечення їх доступності, зменшення витрат на них 

(цифрова операція обходиться органу публічної влади в 50 разів дешевше, 

ніж шляхом взаємодії при особистій зустрічі), тощо. При цьому Україна 

останніми роками зберігає позитивну динаміку, на користь чого говорять 

результати рейтингу готовності до запровадження електронного уряду, 

згідно з якими  з 2018 по 2020 рр. – спостерігається зростання на 13 позицій. 

Сприяти покращенню рівня забезпечення горизонтальної взаємодії 

між різними відомствами при наданні публічних послуг дозволяє 

дослідження досвіду зарубіжних країн. Зокрема, в Австрії завдяки реалізації 

проекту «Електронна справа», передача інформації й документів між 

органами влади здійснюється в електронному вигляді, В Англії 

спеціалізовані Національні Архіви зберігають всю необхідну інформацію для 

користування органами виконавчої влади в межах здійснення своїх 

повноважень. Досвід Чехії в цьому напрямі свідчить про важливість 

створення відповідної нормативно-правової бази, що забезпечує міжвідомчу 

взаємодію на різних рівнях адміністрування. 
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РОЗДІЛ 3 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ТРАНСФОРМАЦІЇ 

СИСТЕМИ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ 

 

3.1. Децентралізація надання публічних послуг: від держави до 

громади 

 

Сучасний період суспільного розвитку в Україні супроводжується 

процесами реалізації адміністративно-територіальної реформи, тому з огляду 

на їх значимість в процесі становлення ефективної системи надання 

публічних послуг, виступає одним із пріоритетів державної регіональної 

політики та предметом детального наукового аналізу.  

В загальному розумінні територіальна громада; сільська, селищна, 

міська рада; сільський, селищний, міський голова; виконавчі органи 

сільської, селищної, міської ради, староста, районні та обласні ради, органи 

самоорганізації населення – складові елементи системи місцевого 

самоврядування [211]. Проте система місцевого самоврядування не має 

розгалуженої загальнонаціональної структури, на відміну від системи 

державного управління, натомість складається з окремих одиниць, що 

представляють територіальні громади. Тому попри спільні правові засади та 

єдиний організаційний механізм, в контексті реформи, основний акцент 

варто робити на основних складових елементах та рівнях взаємодії між ними 

не в загальнонаціональному масштабі, а скоріше у масштабі однієї окремо 

взятої громади. Доречним буде розглядати скоріше сукупність окремих 

територіальних громад як систему місцевого самоврядування. 

Такий підхід дозволить врахувати сучасні пріоритети розбудови 

спроможних територіальних громад з врахуванням позицій всіх зацікавлених 

сторін в процесі децентралізації влади. Ґрунтуючись на ньому, складовими 

територіальної громади як елементу системи місцевого самоврядування, 

виступатимуть фізичні або юридичні особи чи організації, які активно 
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приймають участь у вирішенні місцевих справ, або на яких впливає чи може 

вплинути реалізація заходів на рівні громади. 

В основі спрямування вектору українського суспільства в бік 

децентралізації влади та зміцнення місцевого самоврядування було серед 

іншого й ратифікація Європейської хартії місцевого самоврядування, що на 

сучасному етапі є основним міжнародно-правовим документом для держав-

членів Ради Європи. Хартія містить стандарти щодо організації управління 

на місцях, які є обов’язкові для держав-членів цієї впливової міжнародної 

організації.  

Хартія набула чинності та стала відкритою для підписання країнами-

членами з жовтня 1985 р. За своєю суттю Хартія спрямована на утвердження 

і захист самостійності місцевого самоврядування як фундаментального 

принципу демократичного конституційного устрою країн Європи. Захист та 

зміцнення місцевої автономії в європейському співтоваристві за допомогою 

документа, що відображає принципи, обов’язкові для дотримання всіма 

демократичними державами Європи, є давнім бажанням прихильників 

місцевого самоврядування [67]. 

Згідно з юридичними нормами Хартія є міждержавною угодою, 

обов’язковою для виконання всіма державами, які її підписали. Це 

положення має особливе політико-правове значення, оскільки її норми 

стосуються сфери права, яке традиційно вважається внутрішньою справою 

кожної держави.  

Хартія є значним внеском держав у формування об’єднаної Європи, 

заснованої на засадах демократії та децентралізації влади. Незважаючи на 

труднощі, які супроводжували прийняття і ратифікацію на першому етапі її 

існування, цей документ незабаром перетворився на загальноприйнятий 

європейський стандарт, відповідно до якого розв’язуються кардинальні 

питання функціонування органів місцевого самоврядування в країнах, що її 

ратифікували. 
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На основі Хартії може бути реалізовано безліч моделей місцевого 

самоврядування, які будуть відрізнятися між собою. При приєднанні до 

Хартії кожна з держав, дотримуючись загальноєвропейських стандартів, має 

виробити свою національну модель самоврядування виходячи з власних 

потреб і традицій. Тому, незважаючи на певну стандартизацію засад 

місцевого самоврядування у різних країнах-учасницях Хартії, його 

національні риси у цих країнах не лише не втрачаються, а й набувають 

більшого значення [244, С. 142]. 

Історичні, культурні, державотворчі, географічні та інші особливості 

суттєво впливають на реалізацію принципів Хартії у правових системах 

різних країн. Тому політико-правові наслідки реалізації Хартії у кожній 

державі-учасниці мають значні відмінності.  

Україна ратифікувала Хартію в липні 1997 року в період, коли після 

ухвалення Верховною Радою України Конституції точилася гостра боротьба 

стосовно визначення пріоритетів у сфері місцевого самоврядування. Після 

прийняття Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

парламент ратифікував Хартію без будь-яких застережень, що мало на меті 

збалансування системи місцевого самоврядування. Проте такий підхід 

парламенту зумовив практично постійний конфлікт між Україною та Радою 

Європи, оскільки ні політично, ні юридично наша держава впродовж 

тривалого часу не могла виконати взяті на себе зобов’язання Хартії. 

Ратифікація Україною тексту Хартії без жодних застережень відразу 

призвела до проблем щодо її практичного втілення. Однак труднощі її 

реалізації цим не обмежились. Так, Верховна Рада України ратифікувала 

Хартію у 1997 р., а її офіційний переклад та опублікування відбулося лише у 

2002 р. Тобто п’ять років Хартія фактично не мала чинності, оскільки жоден 

судовий орган не міг би послатися на її положення [108]. 

Тому впродовж тривалого часу правові питання імплементації, 

гармонізації й узгодження Хартії та законодавства України з питань 

місцевого самоврядування у багатьох випадках залишались практично 
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нерозв’язаними. Органи законодавчої та виконавчої влади, а також органи 

місцевого самоврядування підходили до впровадження Хартії більше із 

суспільно-політичних, ніж з правових міркувань. Після офіційного 

оприлюднення Хартії постали нові проблеми її впровадження: подолання 

правового нігілізму серед державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування, які відповідають за застосування цього міжнародного акта, 

тощо. В контексті системи публічних послуг проблемні питання втілення 

норм Хартії не сприяли її розвитку. 

Слід зазначити, що чинне законодавство про місцеве самоврядування 

ще не повністю відповідає принципам Європейської хартії місцевого 

самоврядування у питаннях організаційної, правової та фінансово-

економічної самостійності територіальних громад. 

Повноцінна реалізація Хартії, а, відтак, і побудова системи публічних 

послуг, заснованої на принципах децентралізації та субсидіарності, в Україні 

можлива лише відповідно до чинної Конституції України. Тому для того щоб 

з’ясувати можливості такої реалізації, необхідно провести порівняльний 

аналіз меж правового регулювання місцевого самоврядування у Конституції 

України та Хартії. 

Багато положень чинної Конституції України фактично ґрунтуються 

на положеннях Хартії, що цілком об’єктивно і закономірно, оскільки 

відповідає європейському вибору. Наприклад, місцеве самоврядування 

визнається і гарантується на рівні Конституції України. Статті 140 і 143 

Конституції України частково запроваджують принцип субсидіарності. 

Конституційні принципи організації системи місцевого самоврядування в 

Україні також співзвучні з деякими положеннями Хартії.  

Водночас зміст правової основи місцевого самоврядування у 

Конституції України (ст. 146) дещо відрізняється від такого ж поняття у 

Хартії (ст. 2, конституційна і правова основа). Однак ці відмінності у 

регулюванні правової основи місцевого самоврядування не мають 

принципового характеру, відображаючи різні юридичні техніки їх викладу. 
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Інша справа – концептуальні відмінності інститутів місцевого 

самоврядування у Хартії та Конституції України. На жаль, у Конституції 

збереглися підходи до місцевого самоврядування як до інституту державної 

влади, що не відповідає принципу децентралізації влади, закладеному в 

Хартії.  

Україну неодноразово відвідували делегації з Ради Європи, якими, за 

результатами моніторингу ситуації щодо місцевої демократії в Україні, було 

підготовлено матеріали для розгляду та обговорення питань на Конгресі 

місцевих і регіональних влад Європи. Конгресом ухвалено Резолюції та 

Рекомендації, в яких відзначається недостатність норм законодавства у сфері 

місцевого самоврядування, важливість загальної демократизації суспільства, 

розподілу повноважень між різними гілками влади та необхідність 

дотримання принципів Європейської хартії місцевого самоврядування.  

Контроль Конгресу має суспільно-політичний характер і його 

рекомендації та результати не тягнуть за собою юридичних наслідків для 

органів державної влади та місцевого самоврядування, але завдяки 

моніторингу питань імплементації Хартії у сфері місцевого самоврядування в 

Україні, висновків та рекомендацій Конгресу місцевих і регіональних влад 

Європи наша держава поступово робить впевнені кроки щодо поліпшення 

розвитку місцевої демократії, зміцнює власні позиції на європейському 

просторі тощо. Також проводяться «облік» актів законодавчого та 

нормативно-правового забезпечення системи місцевого самоврядування, 

узагальнення практики реалізації законодавства про місцеве самоврядування 

й вироблення на цій основі пропозицій щодо її вдосконалення [7]. 

Тривалий час моніторинг діяльності у сфері місцевого 

самоврядування проводили переважно експерти Ради Європи, які 

спостерігали за виконанням Україною рекомендацій. Українська 

громадськість обмежувалась моніторингом окремих питань державної 

практики у цій сфері. Однак прийшов час, коли моніторинг за діяльністю 
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місцевих органів влади з ключових питань місцевого самоврядування став 

необхідністю для усунення структурних суперечностей у законодавстві.  

Міжнародні громадські організації, такі як Міжнародна спілка 

місцевих влад, Комітет Європейських регіонів тощо, активно співпрацюють з 

метою об'єднання жителів територіальних одиниць різних держав для 

розв’язання проблем на місцевому рівні, а також приділяють увагу контролю 

за реалізацією Європейської хартії місцевого самоврядування.  

Разом з ними над питаннями контролю за виконанням та дотриманням 

положень Хартії співпрацюють і вітчизняні громадські організації – 

Асоціація міст України, Українська асоціація районних та обласних рад, 

Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад, Асоціація об’єднаних 

територіальних громад.  

В основі створення зазначених громадських об'єднань лежить Закон 

України «Про асоціації органів місцевого самоврядування», де визначено 

«правові засади організації і діяльності асоціацій органів місцевого 

самоврядування та їх добровільних об'єднань, їх взаємовідносин з 

державними органами та органами місцевого самоврядування» [166]. 

Окрім питань дотримання положень Хартії про місцеве 

самоврядування асоціації опікуються питаннями «більш ефективного 

здійснення своїх повноважень, узгодження дій органів місцевого 

самоврядування щодо захисту прав та інтересів територіальних громад, 

сприяння місцевому та регіональному розвитку» [166]. 

Не можна оминути увагою в контексті децентралізації питання 

зміщення фокусу в співвідношенні суб’єкт звернення – суб’єкт надання від 

центру до периферії, що виявляється в передачі повноважень: 

- від органу державної влади органу місцевого самоврядування, на 

що в першу чергу й спрямовані заходи держави в умовах адміністративної 

реформи й децентралізації влади. Свідченням чого виступає ряд нормативних 

актів, зокрема Законом України від 10 лютого 2012 р. № 4403-VI внесено 

зміни до статті 4-1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері 
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господарської діяльності” щодо рішень представницьких органів місцевого 

самоврядування, яким встановлено, що “представницький орган місцевого 

самоврядування розглядає та приймає на пленарних засіданнях рішення щодо 

видачі, переоформлення, анулювання або відмови у видачі документів 

дозвільного характеру у сфері господарської діяльності протягом місяця з 

дня одержання від суб’єкта господарювання відповідної заяви” [187]. 

Важливим у цьому контексті також виступає Указ Президента України «Про 

деякі заходи із забезпечення надання якісних публічних послуг». В документі 

зазначається про «опрацювання питання щодо доцільності подальшого 

надання адміністративних послуг державними та комунальними 

підприємствами» [184]. 

- від органу державної влади та органу місцевого самоврядування 

комунальній інституції (закладу); 

- від органу державної влади та органу місцевого самоврядування 

ЦНАПам; 

- від органу державної влади та органу місцевого самоврядування 

суспільним та приватним інститутам. 

Важливим аспектом виступає питання фінансування публічної 

послуги, адже при цьому передбачаються витрати на оплату праці, 

придбання матеріальних запасів і рухомого майна, що споживається в 

процесі надання послуги, загальногосподарські потреби та інші витрати. Тут 

слід виділити два основних моменти: перехід до фінансового забезпечення 

безпосередньо послуг, наприклад, як у сфері охорони здоров'я. На 

сьогоднішній день замість фінансування закладів, відбувається реалізація 

механізму, коли «гроші йдуть за пацієнтом». Другий момент пов'язаний із 

децентралізацією, що тягне за собою передачу на місцевий рівень з одного 

боку повноважень, з іншого – фінансів. 

Атрибутом ефективної діяльності окремих одиниць місцевого 

самоврядування традиційно виступали відносини з приватним сектором і, 

хоча участь останнього завжди надає місцевій владі додатковий ресурс і 
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створює певні переваги, його роль в системі місцевого самоврядування 

відображається в досить обмеженому обсязі. Натомість суб’єкти 

господарювання не тільки забезпечують громаду робочими місцями та 

поповнюють бюджет, а також створюють можливості для громади, зокрема, 

щодо залучення ресурсів в процесі реалізації стратегії розвитку або 

скорочення витрат на здійснення місцевих проектів. Примітно, що таким 

спільним проектам притаманні як зростання економічних показників, так і 

збільшення рівня ефективності залучених з боку органів місцевого 

самоврядування ресурсів. 

Сприяти такій співпраці покликаний Закон України «Про державно-

приватне партнерство» [181], в якому, партнерство з приватним сектором − 

це інституційний та організаційний альянс з метою реалізації національних і 

міжнародних, масштабних та локальних, але завжди суспільно значущих 

проектів у широкому спектрі сфер діяльності: від розвитку стратегічно 

важливих галузей промисловості і науково-дослідних конструкторських 

робіт до забезпечення суспільних послуг [33].  

Запровадження вищезазначеного підходу відносно сприйняття 

приватного сектору в якості елементу територіальної громади сприятиме 

формуванню спільного з місцевою владою та мешканцями бачення 

перспектив розвитку, зростанню рівня соціальної відповідальності, 

розширенню можливостей ефективного використання його потенціалу. 

Одним із напрямків залучення такого потенціалу виступає сфера надання 

публічних послуг, де приватний сектор на кшталт європейських практик 

може виступати в якості суб’єкта-надавача.  

Проте помилковим було б обмежитися можливостями приватного 

сектора як альтернативи органам публічної влади в сфері надання послуг, 

адже на рівні громади є сфери, де ринковий механізм, що лежить в основі 

функціонування бізнесу не забезпечує бажаного рівня ефективності, 

наприклад в деяких аспектах соціального та культурного спрямування, коли 

надання послуг не передбачає отримання прибутку. Основним питанням у 
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процесі надання соціальної послуги виступає прояв таких суто людських 

категорій як, співчуття, підтримка, повага до людини, що не передбачено в 

разі надання послуги приватною інституцією, коли особа, якій надається 

послуга сприймається в якості клієнта. 

Такі ознаки органів самоорганізації населення, як добровільність 

об'єднання, неприбутковий характер діяльності, особиста зацікавленість у 

вирішенні проблем в соціальному секторі, виступають запорукою 

ефективного надання таких послуг. Проте традиційно сформована 

обмеженість у сприйнятті їх у якості повноправного елемента в системі 

самоврядування не забезпечує належного рівня залучення громадськості до 

вирішення соціальних питань. Попри те, що органи самоорганізації 

населення наділені особливим статусом представницьких органів [217], 

співпраця органів місцевого самоврядування з інститутами самоорганізації 

населення є неможливою без забезпечення належного рівня 

інституціоналізації форм безпосередньої участі громади у здійсненні 

місцевого самоврядування. Для прикладу у Республіці Польща, згідно з 

законом «Про суспільну користь та волонтаріат» [399], органи місцевого 

самоврядування Польщі зобов’язані до виконання публічних завдань 

долучати органи самоорганізації населення. 

Натомість вітчизняна практика свідчить про сприйняття органів 

самоорганізації населення як добровільно утворюваних, спрямованих на 

реалізацію певних інтересів та таких, що працюють на громадських засадах, 

отже, мають всі риси громадських об'єднань. Це свідчить про остаточну 

невизначеність ролі громадського сектору в Україні, адже при цьому не 

враховується інституційна роль органу самоорганізації населення як органу 

публічної влади, про що зазначено в законодавстві, що наділяє їх правом на 

вирішення питань місцевого значення. 

Реалізація інституційної ролі органу самоорганізації населення як 

органу публічної влади актуалізує окрім іншого, реалізацію покладених на 

нього функцій, зокрема відносно формулювання й артикуляції суспільних 
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потреб. Причому на відміну від реалізації таких функцій шляхом співпраці з 

органами публічної влади шляхом створення дорадчих органів, що 

здебільшого носило формальний характер, в даному випадку це передбачає 

певну процедуру. 

По-перше, на орган самоорганізації населення покладається 

відповідальність щодо виявлення певної суспільної потреби, виділення її 

серед інших як такої, що має першочергове значення. Якщо на даному етапі 

він має в своєму розпорядженні достатній ресурс, то на наступному етапі 

можуть виникати певні складнощі, адже очікується процес оприлюднення 

виділеної суспільної потреби таким чином, щоб і влада і суспільство 

дізналися про її існування. Важливо, щоб в результаті зазначених кроків ця 

потреба була помічена і відповідним чином оцінена. 

Не менш важлива роль інститутів самоорганізації населення полягає в 

системі моніторингу та оцінювання публічних послуг, про важливість чого 

згадується в більшості сучасних досліджень, присвячених зазначеній 

тематиці, зокрема: прогресу на шляху забезпечення якості публічних послуг 

«сприятиме активізація процесів громадського моніторингу надання послуг 

органами публічної влади, який авторами пропонується розглядати, як 

діяльність громадськості, інститутів та організацій громадянського 

суспільства з постійного, періодичного або разового спостереження за якістю 

надання адміністративних послуг органами публічної влади з наступним 

реагуванням або накопиченням інформації для подальшого реагування з 

метою покращення якості надання зазначених послуг» [351]. 

Про необхідність кроків у напряму реалізації інституційної ролі 

органів самоорганізації населення як органу публічної влади свідчать також 

результати досліджень, зокрема, станом на 2014 р. лише 9% українців були 

задоволені своєю здатністю впливати на рішення місцевої влади у своїх 

поселеннях, тоді як 74% висловили своє незадоволення з цього приводу 

[145]. 
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Норма закону, згідно з якою, органи самоорганізації населення 

визначені елементом системи місцевого самоврядування при цьому не 

відіграє вирішальної ролі. Здебільшого співпраця з громадським сектором 

реалізується шляхом створення консультативно-дорадчих органів, що 

утворюються при голові органу публічної влади «з метою здійснення 

координації заходів, пов’язаних із забезпеченням проведення консультацій з 

громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, з 

актуальних питань суспільно-політичного життя регіону, сприяння реалізації 

громадянами конституційного права на участь в управлінні та забезпечення 

врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання 

рішень» [49]. 

Розбудові дієвої взаємодії органів самоорганізації населення з 

місцевою владою сприятиме перегляд існуючої процедури співпраці, а також 

режиму фінансування. Варто зауважити, що передбачена в Державному 

бюджеті України стаття на видатки громадським об’єднанням не створює 

бажаний рівень ефективності зазначеної співпраці. Хоча в звітах йдеться про 

те, що «така форма роботи змушує громадські організації також підвищувати 

рівень власної соціальної відповідальності перед державою за раціональне 

використання коштів платників податків. Цим самим досягається 

паритетність міжсекторних стосунків влади і громадськості» [49]. 

Проте, державна підтримка надається у вигляді фінансування 

статутної діяльності громадських організацій і доступ до неї є достатньо 

обмеженим п. 9 ст. 87 Бюджетного кодексу України, адже вона передбачена 

громадським об’єднанням інвалідів і ветеранів, які мають статус 

всеукраїнських. При цьому, з’ясовується що, лише левова частка цих грошей 

спрямовується саме на статутну діяльність, здебільшого йде на оплату праці 

членів організації: «більшість громадських організацій найменшу кількість 

коштів витрачають на статутні цілі. Для прикладу, в 2014 році одна 

громадська організація витратила коштів на статутні цілі – 0, на утримання 

апарату – 70%, сума 44 221 гривні. В 2015 році трохи краще. На статутні цілі 
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вони витратили 1,22%, але на заохочення та утримання апарату аж 57% (61 

998 грн)» [49]. 

Ураховуючи вищезазначене, сприяти активізації органів 

самоорганізації населення, становленню їх як перспективного елементу 

територіальної громади, можна шляхом імплементації практик європейських 

країн, коли розвиток публічного управління на місцевому рівні розвивається 

у напряму делегування повноважень органам самоорганізації населення. При 

цьому фінансування статутної діяльності неприбуткової організації не 

передбачається, як у прикладі з Республікою Польща [399]. В загальному 

розумінні сутність делегування полягає в передачі повноважень, основними 

елементами при цьому виступають відповідальність та наявність відповідних 

ресурсів (організаційних, матеріальних, фінансових тощо). Важливо 

враховувати, що відповідальність передбачає не тільки зобов’язання власне 

виконання завдання, але й відповідальність за його задовільне вирішення. 

Безумовно, розвиток громадського сектора вимагає підтримки 

держави, тому що на сьогоднішній день питання створення сприятливих 

умов для залучення громадського сектору до вирішення проблем місцевого 

значення знаходиться в залежності від рівня налаштованості представника 

органу публічної влади на співпрацю і саме базовий рівень має бути 

найбільш зацікавлений у такій співпраці.  

Більше того, ідея публічного управління передбачає існування 

певного майданчика, який покликаний стати платформою для пошуку 

прийнятних для всіх секторів громади рішень, інструментів для їх втілення, а 

також співпраці на спільне благо. Проте навіть існування такого публічного 

форуму не вирішує існуючої множини проблем хоча б з тієї тільки причини, 

що більшість таких рішень не доводиться до сфери їхнього практичного 

втілення. Сукупність фінансових і організаційно-розпорядчих засобів поряд 

із створенням відповідного законодавчого підґрунтя сприятимуть 

налагодженню процесів співпраці, врегулюванню та виведенню їх на рівень 

суб’єкт-суб’єктних відносин. 
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Проте одночасна участь всіх секторів громади в процесі прийняття 

рішень та подальшому їх вирішенні спільними зусиллями вимагає 

узгодження, координації, контролю, делегування повноважень, установлення 

договірних відносин тощо. Саме на місцеву владу покладається 

відповідальність за організацію та спрямування зусиль всіх секторів громади, 

тільки зважений цілеспрямований підхід її представників дозволить 

забезпечити цілісність, взаємозв’язок та ефективну взаємодію окремих 

складових всієї громади. 

Аналіз структури територіальної громади показав необхідність 

перегляду підходів до поняття, адже, відповідно до вітчизняного 

законодавства, територіальна громада – жителі, об'єднані постійним 

проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними 

адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання 

жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр [211]. 

Натомість в умовах адміністративно-територіальної реформи, що 

супроводжується процесами формування об’єднаних територіальних громад, 

виникає необхідність перегляду змісту поняття територіальної громади, 

співвідношення його з поняттям об’єднана територіальна громада, проте на 

сьогоднішній день в профільних нормативних актах відсутні такі визначення. 

Є згадування про ці категорії в Бюджетному кодексі України, в статті 

2, п. 2 йдеться про те, що бюджети місцевого самоврядування - бюджети 

територіальних громад сіл, їх об'єднань, селищ, міст (у тому числі районів у 

містах), бюджети об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно 

із законом та перспективним планом формування територій громад [31]. 

Виходячи з цього, стає зрозумілим, що об’єднана територіальна громада, на 

відміну від територіальної громади представляє з себе не просту сукупність 

мешканців, а ще й територію, на якій вони проживають.  

На сьогоднішній день однією з ключових проблем у процесі 

реформування системи публічних послуг виступає гальмування процесу 

децентралізації в цій сфері окремих послуг. Сприяти вирішенню зазначеного 
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проблемного питання покликаний Указ Президента України від 4 вер. 2019 р. 

«Про деякі заходи із забезпечення надання якісних публічних послуг», у 

якому зазначається про «запровадження можливості надання органами 

місцевого самоврядування та/або нотаріусами окремих публічних 

послуг, зокрема пов’язаних із реєстрацією актів цивільного стану, 

реєстрацією транспортних засобів, видачею посвідчень водія, державною 

реєстрацією земельної ділянки, наданням соціальних послуг» [184]. 

Відтак, незважаючи на значний науковий інтерес, а також процеси 

адміністративно-територіальної реформи, сутність категорій «територіальна 

громада», «об’єднана територіальна громада», «система місцевого 

самоврядування» й до сьогодні не зазнала модернізації. Відтак, вони 

вимагають перегляду й законодавчого закріплення, адже в контексті 

сучасних світових тенденцій розвитку системи публічного управління, 

традиційні підходи не тільки актуалізують проблеми децентралізації надання 

публічних послуг, але й зумовлюють перешкоди на шляху реформи 

адміністративного й територіального устрою в Україні загалом. Подальшого 

наукового дослідження вимагає еволюція основних ідей децентралізації 

надання публічних послуг. 

Доцільно в цьому розглянути систему адміністративних послуг на 

рівні територіальних громад адже децентралізація влади на сьогоднішній 

день є визначальним напрямом державної політики, що вимагає особливої 

уваги в контексті розвитку системи надання публічних послуг. Це пов’язане 

в першу чергу з тим, що процеси, які супроводжують зазначену реформу 

спричиняють істотні зміни в досліджуваній системі. Відтак, перерозподіл 

повноважень між різними рівнями влади створює нові можливості для 

удосконалення системи надання публічних послуг, сприяє реалізації нових 

підходів, заснованих на принципі субсидіарності. На сьогоднішній день є 

значний досвід забезпечення органами місцевого самоврядування громадян 

якісними адміністративними послугами. Проте, їх потенціал на сьогоднішній 

день реалізовано не в повній мірі. 



150 

 

Відповідно, й від політики держави очікується з одного боку 

послідовний виважений підхід, з іншого можливість оперативно реагувати на 

виклики і проблемні питання, що неминуче супроводжують будь-яку 

реформу. В контексті досліджуваного питання на особливу увагу заслуговує 

вплив процесів децентралізації на систему надання адміністративних послуг і 

формування мережі ЦНАПів. 

Варто зазначити, що в низці реформ, спрямованих на удосконалення 

системи надання публічних послуг, реформа в сфері адміністративних послуг 

є однією з найбільш системних і послідовних [360].  

Загалом, створення мережі ЦНАПів є одним із провідних напрямів 

реформування системи надання адміністративних послуг. Реалізація цього 

напряму виправдала себе, на користь чого свідчать дані досліджень, 

присвячених роботі та якості надання адміністративних послуг.  

Згідно з отриманими даними, якщо в 2015 р. позитивно загальну 

оцінку роботи ЦНАП оцінювало 82 % респондентів, а негативно – 5 %, то в 

2019 році позитивно – 90,9 %, негативно – 2 %. Для отримання послуги 

громадянам необхідно було здійснити один або два візити – 55 % та 32 % 

відповідно. 30 % відвідувачів відзначали, що їм не довелося чекати в чергах, 

а 27 % респондентів зазначили, що час чекання не перевищив 10 хвилин. 

Суттєво змінилися показники оцінювання якості адміністративних послуг – 

якщо в 2014 р. дуже добру оцінку було поставлено 5 % респондентів, то в 

2019 р. – 19 %, негативну оцінку у 2014 р. було поставлено 32 % відвідувачів, 

а в 2019 р. – 16 % [360]. 

Аналіз системи адміністративних послуг проводився на основі 

нормативно-правових актів та результатів експертних досліджень, зібраних 

інститутами публічної влади та програмами міжнародної технічної допомоги. 

Зокрема, міністерством розвитку громад та територій України щомісячно 

проводиться моніторинг процесу децентралізації влади та реформування 

місцевого самоврядування [136], в якому містяться дані щодо створення 
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об'єднаних територіальних громад, децентралізації влади та публічних 

послуг. 

Інформація з якості адміністративних послуг, що дозволила 

встановити динаміку змін, представлена Експертним моніторингом ЦНАП у 

30 найбільших містах та 20 ОТГ [150], проведеним експертами мережі 

аналітичних центрів України UPLAN [398]. Аналітика якості надання 

адміністративних послуг надана фондом «Демократичні ініціативи» імені 

Ілька Кучеріва [59]. 

Сучасні світові тенденції в системі публічного управління 

спричиняють зміни існуючих і становлення принципово нових підходів до 

системи надання публічних послуг в Україні, що ґрунтується на 

запровадженні «нової ідеології функціонування виконавчої влади і місцевого 

самоврядування як діяльності щодо забезпечення реалізації прав і свобод 

громадян» [209]. 

Варто зазначити, що в низці реформ, спрямованих на удосконалення 

системи надання публічних послуг, реформа в сфері адміністративних послуг 

є однією з найбільш системних і послідовних [398]. Це є результатом з 

одного боку реалізації комплексу державних заходів, а з іншого – 

розширення ролі міжнародних проектів технічної допомоги. Зокрема, у 

фокусі Програми «U-LEAD з Європою» виступає процес розбудови мережі 

ЦНАПів по Україні.  

Загалом, створення мережі ЦНАПів є одним із провідних напрямів 

реформування системи надання адміністративних послуг. Реалізація цього 

напряму виправдала себе, на користь чого свідчать дані досліджень, 

присвячених роботі та якості надання адміністративних послуг. Одне із таких 

досліджень проведене Фондом «Демократичних ініціатив» імені Ілька 

Кучеріва [360]. В рамках цього дослідження проведено Експертний 

моніторинг ЦНАП у 30 найбільших містах та 20 ОТГ, Соціологічне 

опитування споживачів послуг про якість надання послуг у ЦНАП у 30 
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найбільших містах та Загальнонаціональне соціологічне опитування про 

якість надання послуг у ЦНАП.  

Мережа ЦНАПів як один із ключових чинників результативності 

реформи вимагає окремої уваги в контексті дослідження. Відтак дані за 

кількістю створюваних ЦНАПів розмістимо в таблицю за роками (табл. 3.1). 

 

Табл. 3.1 

Динаміка росту кількості ЦНАП в Україні за роками (згідно з даними 

Моніторингу процесу децентралізації влади та реформування місцевого 

самоврядування [136]). 

Рік 

Створено 

нових 

ЦНАПів 

Загальна 

кількість 

ЦНАПів 

Загальна 

кількість 

ЦНАПів 

в ОТГ 

Відносна 

кількість 

ЦНАПів в 

ОТГ 

2009 - 1   

2010 2 3   

2011 5 8   

2012 37 45   

2013 457 502   

2014 111 613   

2015 22 635 < 10 < 1,5 % 

2016 47 682 23 3,4 % 

2017 64 746 71 9,5 % 

2018 32 778 125 16 % 

2019 28 806 176 22 % 

2020  - 806 176 22 % 

 

З огляду на наведені дані, можна зазначити, що процеси 

удосконалення системи надання адміністративних послуг до 2012 року 

відбувалися досить повільно, успішні практики скоріш були виключенням із 

загальної картини («Центр надання муніципальних послуг» у м. Бердянську 

(2004 р.) [15], «Прозорий офіс» у м. Вінниці (2008 р.) [238] тощо). 

Реальні передумови для реформування сфери адміністративних 

послуг загалом і розбудови мережі ЦНАПів, зокрема, було забезпечено 

відповідною нормативно-правовою базою. Одним із ключових документів 
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виступив Закон України «Про адміністративні послуги», прийнятий у 2012 

році, в якому акцент було зроблено на формування ЦНАПів. Відтак, 

починаючи з 2013 року проявилася тенденція до різкого збільшення кількості 

ЦНАПів (457 і 111 у 2013 і 2014 рр. відповідно), хоча з самого початку їх 

створення не завжди послуги надавалися на належному рівні.  

Відтак, на шляху ефективного функціонування ЦНАПів постає 

комплекс проблемних питань, що вимагають окремої уваги. Однією з таких 

проблем, як свідчать дані деяких експертних досліджень, існує практика 

створення т. зв. «формальних ЦНАП» [239]. Причина полягає у обмеженому 

баченні основного покликання ЦНАП, коли ключовою ознакою вважається 

посада адміністратора. Як результат, ЦНАП існує лише формально, й 

найчастіше являє з себе невеличкий кабінет з надзвичайно обмеженим 

переліком адміністративних послуг. 

Після небувалого зростання кількості ЦНАПів 2013 – 2014 рр. темпи 

їх створення значно уповільнилися (від 22 у 2015 р. до 64 у 2019 р.), в 

першому кварталі 2020 року не створено жодного центру. Це дає підстави 

стверджувати, що в умовах нинішніх процесів децентралізації, коли 

завершився перший етап адміністративно-територіальної реформи, 

пов'язаний із добровільним об'єднанням територіальних громад (1009 ОТГ – 

станом на березень 2020 р. [136]), призупинилося зростання кількості 

ЦНАПів.  

Проте обумовленість процесів реформування сфери надання 

адміністративних послуг процесами децентралізації виявляється не тільки в 

впливі на динаміку зростання кількості ЦНАП. Наріжним каменем виступає 

той чинник, що більшість центрів адміністративних послуг створено 

районними державними адміністраціями [240], які, згідно з зареєстрованими 

проектами законів («Про засади адміністративно-територіального устрою 

України» та ін.), повинні бути ліквідовані до 1 березня 2021 р. При цьому 

станом на березень 2020 року, з 806 ЦНАПів, 435 створені районними 
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державними адміністраціями й тільки 22 % (176) ЦНАПів створено ОТГ 

[136]. 

З метою забезпечення послідовності в ході реформ 4 вересня 2019 

року вийшов Указ Президента України «Про деякі заходи із забезпечення 

надання якісних публічних послуг». В Указі йдеться про подальше 

скасування «обов’язку утворення центрів надання адміністративних послуг 

при районних державних адміністраціях» [184]. 

На сьогоднішній день існує декілька варіантів функціонування ЦНАП 

– ті, що створені: 

- районними державними адміністраціями; 

- органами місцевого самоврядування (міські ради міст 

районного/обласного значення/обласних центрів та Київська міськрада, 

сільські, селищні ради); 

- районними державними адміністраціями та органами місцевого 

самоврядування – т. зв. міськрайонні ЦНАП (Рис. 1). 

 

 

 

Рис. 3.1. Розподіл ЦНАП в залежності від субєкта створення 

 

4 вересня під час прес-конференції «Якість адміністративних послуг в 

Україні: що змінилося за останні п’ять років?» Центр політико-правових 
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реформ презентував результати трьох досліджень, присвячених роботі та 

якості надання послуг центрами надання адміністративних послуг (ЦНАП):  

1. Експертний моніторинг ЦНАП у 30 найбільших містах та 20 ОТГ, 

проведений експертами Мережі UPLAN. 

2. Соціологічне опитування споживачів послуг про якість надання 

послуг у ЦНАП у 30 найбільших містах, проведене Фондом «Демократичні 

ініціативи» імені Ілька Кучеріва. 

3. Загальнонаціональне соціологічне опитування про якість надання 

послуг у ЦНАП, проведе Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька 

Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова. Його 

результати порівняно з показниками аналогічних опитувань 2014 та 2015 рр. 

[360]. 

 

 

 

Рис. 3.2. Рівень оцінки роботи ЦНАП 

 

Загальні оцінки роботи ЦНАП були добрими і в попередніх 

оцінюваннях. Але цього разу вони ще покращилися. Так, якщо в 2015 році 

позитивно роботу таких органів оцінювали 82 % респондентів, а негативно – 

5 %, то у 2019 році частка тих, хто вважали роботу ЦНАП доброю, – 90,9 %, 

а тих, хто оцінював її як погану, – 2 % (рис. 2). 
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Рис. 3.3. Рівень привітності працівників ЦНАП 

 

 

 

Рис. 3.4. Оцінка ЦНАП 30 найбільших міст України (на основі 

опитування споживачів послуг) у т.ч. у динаміці, 2015-2019 рр. [150]. 

 

Порівняно з 2015 роком рівень задоволення громадянами привітністю 

та компетентністю працівників ЦНАП також зріс. Так, у 2015 році 

привітністю працівників у ЦНАП задоволені були 92% відвідувачів і 

незадоволені – 9%, а у 2019 році привітністю працівників ЦНАП – задоволені 

95,9% та незадоволені 4,1 % відповідно. Рівнем компетентності 

співробітників ЦНАП були задоволені 91 %, незадоволені – 9 %, а у 2019 

році – 95 % та 5 % відповідно (див. рис. 3). 

У всіх містах абсолютна більшість тих, хто звертався до ЦНАП, 

оцінює його роботу добре. Найбільше абсолютних позитивних оцінок («дуже 

добре») від громадян, що зверталися до ЦНАП (які при цьому мають 

належний рівень інтегрованості послуг), дістали ЦНАП у Вінниці (84 %), 
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Чернівцях (85 %), Івано-Франківську (76 %), Києві (76 %), Луцьку (76 %), 

Рівному (75 %) [360]. 

Абсолютна більшість респондентів, що взяли участь в опитуванні, 

зверталася до ЦНАП з метою отримати конкретну послугу – 78,5 %, тоді як 

задля отримання інформації та консультації ЦНАП у всіх містах відвідували 

21,5 % [360]. При цьому більшості опитаних користувачів послуг (71 %) 

вдалося повністю вирішити питання, з яким вони звернулися, ще 23 % 

зазначили, що питання не вирішене, але перебуває в процесі вирішення/ Для 

отримання адміністративної послуги в середньому в усіх опитаних ЦНАП 

громадянам достатньо було одного або двох візитів – 55 % та 32 % 

відповідно. 

В абсолютній більшості відвідувачі ЦНАП задоволені й 

інформативністю вивісок на вході до приміщення та наявністю інших 

вказівників; наявністю стендів з інформацією, зразками документів; 

наявністю інформаційних карток послуг; доступністю бланків, формулярів; 

облаштуванням місць для очікування; загальним станом приміщення, а також 

режимом роботи органу.  

Зріс рівень задоволеності відвідувачів зручністю приміщень для 

людей з інвалідністю: у 2015 році 68 % відвідувачів ЦНАП відзначали їх 

зручність у цьому сенсі, а у 2019 році – вже 87,5 %. Також зросла частка 

респондентів [360], для яких зручною була оплата послуг в разі потреби (з 

80 % у 2015 році до 95 % у 2019 році). 

У досліджуваних ЦНАП 30 % опитуваним не довелося чекати у 

чергах взагалі. 27 % громадянам довелося чекати до 10 хвилин. Найбільше 

великими чергами (понад годину) відрізняються центри надання послуг у 

Хмельницькому – 21% та Черкасах – 19 %. Практично цілковита відсутність 

черг була зафіксована у Полтаві [360], де 83 % зазначили, що їм взагалі не 

довелося стояти у черзі, щоб отримати послуги.  

Респонденти оцінюють якість надання адміністративних послуг в 

Україні на задовільному рівні. Так його оцінили 37 % опитаних. При 
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цьому оцінка якості надання адміністративних послуг суттєво покращилася з 

часом: добру або дуже добру оцінку поставили майже 19 % респондентів (у 

2015 році менше 14 %, у 2014 – лише 5 %). Кількість негативних оцінок 

впала до 16 % (у 2015 році було 32 %, а у 2014 – майже 40 %). Серед тих 

респондентів, які безпосередньо зверталися до органів влади за 

адміністративними послугами, задоволеними залишилися більше половини – 

51 %. Раніше, у 2015 році, цей показник становив 42 %, у 2014 році – 30 % 

[360]. 

Основні позитивні аспекти під час отримання адміністративних 

послуг для респондентів були такими: посадові особи поводилися коректно і 

ввічливо; чітке пояснення усіх обставини справи в тому числі, які документи 

потрібні тощо, а також у приміщенні органу було достатньо інформації 

необхідної для отримання послуги та зразки заповнення документів та були 

забезпечені зручні і комфортні умови очікування (стільці, місця для 

заповнення документів тощо). 

Основні нарікання передовсім стосуються великих черг (20%), надто 

довгої тривалості справи та відсутності пояснень, які саме документи були 

потрібні, тому довелося ходити кілька разів. Однак основна проблема – 

великі черги – стала менш згадуваною порівняно з минулими опитуваннями 

(з 42 % зменшилися до 20%). Порівнюючи динаміку «негативних елементів» 

з особистого досвіду отримання адміністративних послуг, варто відзначити, 

що по всіх показниках, порівнюючи дані грудня 2014 і липня 2019 року, є 

дуже позитивна динаміка. Це зокрема, стосується черг (з 42 % зменшення до 

20 %), комфортності приміщень (зменшення нарікань з 16 % до 6 %), умови 

для осіб з інвалідністю та батьків з дітьми (з 9 % до 4 %), вимагання хабара (з 

5 % зменшення до 2 %), груба поведінка посадовців (з 16 % зменшення до 

4 %), відмова без пояснень (з 4 % зменшення до 2 %), не пояснили які 

документи потрібні (зменшення з 30 % до 11 %), відсутність необхідної 

інформації (з 14 % зменшення до 6 %), справа тяглася надто довго 

(зменшення з 28 % до 12 %), ходіння по різних інстанціях (зменшення з 20 % 
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до 8 %), вимагання непередбачених документів (зменшення з 11 % до 4 %), 

купівля бланків і «платні додаткові послуги» (з 19 % зменшення до 5 %) 

[360]. 

У порівнянні з 2015 роком суттєво збільшилась обізнаність з 

діяльністю державної чи місцевої влади у сфері адміністративних послуг. 

Так, 42 %, знають про створення центрів надання адміністративних послуг 

(було 25 %). Нічого не знає про будь-які дії третина населення (раніше нічого 

не знала половина). Зростання рівня обізнаності зокрема пов’язано і зі 

збільшенням кількості ЦНАП. Так, 46 % опитаних відповіли, що у їхньому 

місті утворено ЦНАП, а у 2015 році таких було 20 %, у а 2014 – лише 13 %. 

При цьому, також збільшилась кількість людей, які звертались до ЦНАП і 

становить 43 % від тих, які знають про ЦНАП у своєму місті. У 2013 році цей 

показник становив 35 % [360]. 

Показовим є розподіл основних джерел інформації про ЦНАП (рис. 3.).  

 

 
 

Рис. 3.5. Розподіл основних джерел інформації про ЦНАП, 2019 рр. [360] 

 

Рівень задоволення послугами ЦНАП їхніми безпосередніми 

користувачами є достатньо високим. Так, 82% є задоволеними послугами, 

отриманими у ЦНАП, і трохи більше 10 % незадоволені (рис. 1.7). 5 % 

населення вже користувалися адміністративними послугами онлайн. 
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Найчастіше використовувались сервіси Міністерства соціальної політики, що 

пов’язано з великою кількістю звернень за послугами соціального характеру. 

Інтегрованість послуг зростає, але нерівномірним є рівень інтеграції 

послуг із «закордонними» паспортами та «внутрішніми» падеспортами у 

формі картки. Зазначені послуги надаються у 77 % досліджених міських 

ЦНАП та 45 % ЦНАП в ОТГ. Особливо негативним фактом було те, що на 

момент проведення моніторингу не забезпечено надання «паспортних» 

послуг у ЦНАП 7-ми міст – обласних центрів (м. Житомир, Запоріжжя, 

Краматорськ, Кропивницький, Сєвєродонецьк, Херсон, Ужгород). Послуга із 

вклеювання фото до паспорта у формі книжечки (25/45 років) доступна лише 

у 67 % досліджених міських ЦНАП та в 70 % ЦНАП в ОТГ. 97 % ЦНАП у 

містах та 85 % ЦНАП в ОТГ забезпечують надання послуг з видачі 

відомостей з ДЗК та реєстрації земельних ділянок. Найбільш проблемними 

для інтеграції у ЦНАП є нові групи послуг, зокрема, соціальної та пенсійної 

сфер, РАЦС, реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчень водія. При 

цьому вищий рівень інтегрованості соціальних послуг (65 %) та пенсійних 

послуг (60%) демонструють ЦНАП в ОТГ. У міських ЦНАП ці показники 

значно нижчі та дорівнюють 47 % та 23 % відповідно. Очевидно, через 

масовий характер цих послуг їх поки легше інтегрувати у менших громадах. 

Процеси удосконалення системи надання адміністративних послуг 

тривають. У населених пунктах (громадах) з різним статусом, реалізуються 

різні моделі ЦНАП, що зумовлено різним набором повноважень. 

Відтак, особливої уваги заслуговує політика держави з забезпечення 

громадян адміністративними послугами на наступних етапах 

адміністративно-територіальної реформи, в тому числі, пов’язаних з 

ліквідацією районних державних адміністрацій. Адже, як бачимо на рис. 1, 

більша частина  ЦНАПів створена саме районними державними 

адміністраціями 435 із 806.  

Згідно з наведеним дослідженням [360] така політика має 

ґрунтуватися на засадах: 
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- забезпечення доступності осіб до адміністративних послуг,  

- збереження існуючої інфраструктури ЦНАПів; 

- збереження персоналу ЦНАПів. 

Отже, На нинішньому етапі удосконалення системи надання 

адміністративних послуг особливої уваги вимагає питання розбудови мережі 

ЦНАП. Важливо в процесі переходу від першого етапу децентралізації 

добровільного об'єднання громад до другого не тільки забезпечити 

доступність і якість надання адміністративних послуг на досягнутому рівні, 

зберегти кадрову і матеріально-технічну базу, але й сприяти подальшому її 

розвитку. 

 

3.2. Трансформація статусу територіальної громади в контексті 

децентралізації надання публічних послуг в країнах Європи 

 

Сьогодні, коли наша держава зіткнулася з необхідністю 

сконцентрувати свої зусилля на збереженні цілісності і захисту власного 

суверенітету, здійснення процесів реформування місцевого самоврядування, 

децентралізації влади – це вже не просто бажання підвищити ефективність 

вирішення питань місцевого значення, а необхідна передумова виходу з 

політичної кризи, яка склалася в Україні [308]. На особливій значущості 

адміністративно-територіальної реформи наголошує і Президент, говорячи, 

що вона покликана скоротити відстань між громадянами і владою [159]. 

Тому на часі дослідження успішних практик децентралізації в країнах 

розвинутої демократії й пошук можливостей їх імплементації на 

вітчизняному ґрунті. 

Варто зазначити, що попри суттєві розбіжності в системах місцевого 

самоврядування в залежності від моделі, за якою вони побудовані – 

континентальної (французької), англосаксонської (класичної) або змішаної 

(північно-центральноєвропейської), існує ряд спільних ознак.  
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Однією з таких ознак виступають історичні аспекти. Загальновідомо, 

що великі європейські міста історично несуть в собі демократичні традиції, 

зокрема з XII ст., багатьом з них надавалися права та привілеї «вільного 

міста» (Lübisches Recht, Magdeburger Recht). І хоча залежність від місцевої 

державної адміністрації в різній мірі залишалася, ці права надавали 

можливість створювати органи місцевого самоврядування, наділяли досить 

широкими адміністративно-судовими й господарчими правами. 

Початком формування територіальних громад на території, 

наприклад, прибалтійських країн можна вважати XIII ст., коли у 1248 р. 

м. Таллінну було надано особливого статусу Любецьким Правом, дещо 

пізніше – Нарві та Ракверу. Деякі міста, як наприклад, Тарту, Пярну, 

Хаапсалу, Пайде, Вільянді були наділені правами відповідно до т. зв. 

Гамурзького права, також відомого як Ризьке право. 

Означені права гарантували класове самоврядування, де управління 

міськими справами здійснювалося в межах Муніципальних Рад й було 

зосереджено в руках певних соціальних верств (торговці, домовласники). 

Однак говорити про ефективну реалізацію завдань і функцій місцевого 

самоврядування зарано [263]. 

Говорити про самоврядність на рівні держави скоріш за все можна 

лише починаючи з 19-го століття, що, як стверджують деякі науковці [397], 

Саме ці обставини виступили передумовою формування сучасної теорії 

місцевого самоврядування, зокрема, Жак Гійом Туре (1746-1794) проголосив 

[21], звертаючись до французьких Національних зборів у 1790 році, що в 

державі є: 

1) комунальні справи, які, по своїй суті представляють муніципальне 

управління та  

2) управління справами яких доручено органам місцевого 

самоврядування з боку держави. 

Хоча однією із головних цілей на початку 19 сторіччя політичного 

розвитку Європи і в тому числі Великої революції було надання права на 
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самоврядування, говорити про ефективне місцеве самоврядування в 

тогочасних державах було б зарано. Поза сумнівом те, що ефективність 

напряму залежить від його повсюдності на території держави, натомість, 

населення сільських районів могло почати здійснювати самоврядування в 

деякій мірі лише після прийняття аграрних законів , коли були встановлені 

сільські муніципалітети щоправда здебільшого при дворянських садибах. 

Однак тільки тоді, коли в ХІХ ст. почали приймати закони, які 

регулюють питання місцевого самоврядування, у місцевих справах стали 

приймати участь всі шари суспільства; започатковано вибори до місцевих 

рад, місцевих виконавчих рад і вибори мерів. Отже, говорити про місцеве 

самоврядування засноване на сучасних принципах можна тільки з цього 

періоду. 

У деяких суспільствознавців загальноприйнятою є думка, що ряд 

країн, які в ХХ ст. здобули незалежність багато в чому мають завдячувати 

давнім традиціям самоврядування. Антон Уессон, який був довгий час мером 

Таллінна писав в 1938 році: «...сильні місцеві органи влади є основною 

умовою для створення держави. І, як з'ясувалося пізніше, місцеві органи 

влади мали ключове значення в справі мобілізації людей в перші дні 

створення Естонської держави. Місцеві органи влади, до речі, грали 

першорядну роль, коли Естонія відновила свою незалежність» [397]. 

Ймовірно, саме завдяки такій високій оцінці ролі місцевого 

самоврядування, велика увага приділялася його вдосконаленню, зокрема, й в 

ході децентралізації влади. З урахуванням того, що децентралізація означає 

такий спосіб визначення та розмежування завдань і функцій, за якого 

більшість з них передається з рівня центральних органів на рівень нижчий і 

стає власними завданнями та повноваженнями органів нижчого рівня, можна 

зазначити, що питома вага адміністративної діяльності при цьому 

покладається на органи місцевого самоврядування [27]. Наприклад, в Естонії 

з прийняттям закону «Про місцеве самоврядування» [212] у 1989 р. як одна з 

найсуттєвіших компонент децентралізації розпочалася адміністративна 
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реформа. До 1993 рр. місцеве самоврядування здійснювалося на двох рівнях: 

перший – селища, села, й міста, другий – повіти. Найсуттєвішою зміною, що 

відбулася під час реформи, можна вважати зміну дворівневої системи 

місцевого самоврядування на однорівневу.  

Якщо до реформ у країнах Прибалтики на рівні повітів система 

територіальної організації влади була представлена земськими соборами та 

повітовими управами, які обиралися прямим голосуванням і мали досить 

сильний авторитет і владу, то після реформи цей рівень місцевого 

самоврядування був ліквідований, натомість повітові управи почали 

здійснювати державні функції на місцях, а повітовий старійшина – став 

представником держави у повіті.  

Крім того, правову основу місцевого самоврядування й гарантію 

формування самодостатніх громад складає Європейська хартія місцевого 

самоврядування. У ній зазначається «Місцеве самоврядування означає право 

і спроможність місцевих властей в межах закону, здійснювати регулювання і 

управління часткою державних справ, які належать до їхньої компетенції, в 

інтересах місцевого населення» [67]. 

На окрему увагу заслуговують питання укрупнення місцевих громад, 

які в європейських країнах стоять досить гостро [303]. Зрозуміло, що при 

рівних правах і обов’язках далеко не у всіх самоврядних громадах достатньо 

бюджетів для виконання поставлених перед ними завдань. На тлі низької 

адміністративної дієздатності, а також браку кваліфікованого персоналу у 

представницьких органах може реалізуватися реформа територіальної 

організації влади, результатом якої виступає укрупнення територіальних 

громад. У переважній більшості такі реформи складаються з двох етапів – 

добровільного об’єднання громад і другого етапу – обов’язкового об'єднання 

неефективних муніципальних утворень. В Україні, аналогічним чином 

об'єднання громад розділилося на два етапи – добровільне об’єднання громад 

2014 – 2019 рр. і другий 2020 – 2021 рр. – об'єднання на основі нового 

адміністративно-територіального устрою. 
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Виходячи з цього, цілі й сутність місцевого самоврядування на 

сьогоднішній день – самостійне вирішення питань місцевого рівня громадою, 

а також інші законодавчо встановлені важливі положення, що стосуються 

місцевого самоврядування. Зокрема, ради й управи в межах відповідної 

територіальної одиниці забезпечують: 

- організацію дошкільної й загальної освіти, соціальної допомоги й 

опіки над людьми похилого віку, культури й дозвілля, комунальних послуг, 

благоустрою, переробки відходів;  

- здійснення загального і детального планування та утримання в 

порядку громадського транспорту і доріг; 

- утримання закладів, які знаходяться у власності міста або волості, 

наприклад, шкіл, бібліотек, спортивних центрів. 

З метою підвищення ефективності деяких публічних послуг органи 

місцевого самоврядування на основі договору можуть делегувати їх як 

приватним підприємствам, так і некомерційним організаціям. 

Іншою ознакою, спільною для всіх європейських країн виступає 

мандат, який суверенна влада в громаді отримує від місцевих жителів в 

результаті виборів, число членів ради залежить від кількості мешканців даної 

територіальної одиниці. В місцевих радах переважна більшість 

уповноважених є членами партії, внаслідок чого вони діють, в основному, 

виходячи з принципів програм партії. Діяльність ради концентрується 

переважно на обговоренні стратегічних питань і винесенні рішень. У певних 

сферах ради мають виключну компетенцію, таких як бюджет громади, 

прийняття й введення місцевих правових актів, які організовують роботу 

управи і ради тощо. Ради можуть формувати постійні і тимчасові комісії.  

Спільним для країн Європи виступає також закріплення принципу 

місцевого самоврядування в законодавстві. Дане положення виконується й в 

Україні. Тут визнається і гарантується місцеве самоврядування в ст. 7 

Конституції [96], а також у профільному Законі України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» [211]. 
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У відповідності до місцевих потреб ради створюють власні 

адміністративні структури для реалізації виконавчих завдань, що являють з 

себе органи, якими керує уповноважена особа, підзвітна раді. До завдань 

виконавчих органів влади відносяться з одного боку – підготовка питань та 

рішень, що приймаються, які підлягають обговоренню в раді, з іншого – 

організація місцевого життя та обслуговування жителів. Публічні послуги 

надаються як безпосередньо виконавчими органами місцевого 

самоврядування, так і установами, що знаходяться в їх підпорядкуванні. 

Окрема практика полягає в залученні приватного й громадського секторів до 

надання послуг у різних сферах.  

Співпраця між державою та органами місцевого самоврядування 

відбувається як встановленими в правових актах способами, так і згідно 

неформально сформованим традиціям. З одного боку держава може 

делегувати повноваження органам місцевого самоврядування, передаючи при 

цьому кошти на делеговане завдання й контролюючи виконання. 

Передбачається при цьому, що органи місцевого самоврядування можуть 

пристосовувати делеговані завдання максимально до місцевих умов.  

З іншого боку, органи місцевого самоврядування широко інтегровані 

в національні урядові структури, також мають можливість політичного 

впливу на державні органи через свої асоціації й інші інтегративні інститути 

місцевого самоврядування.  

Наприклад, в Латвії місцева рада і союз місцевих рад мають право 

робити Уряду пропозиції щодо прийняття або зміни правових актів; 

консультуватися з місцевими органами влади в плануванні і вирішенні всіх 

питань, що безпосередньо стосуються їх, в тому числі, і при виділенні 

коштів, що перерозподіляються територіальним одиницям. Також автор 

проекту, що зачіпає спільні інтереси територіальних одиниць, перед подачею 

проекту уряду зобов'язаний погодити проект із загальнодержавними 

спілками органів місцевого самоврядування. Згідно добрій традиції, при 

розробці правових актів чи інших методів, що стосуються територіальних 
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одиниць, спілки органів місцевого самоврядування залучаються до процесу 

на можливо більш ранній стадії розробки проекту. 

Отже, виходячи з принципу автономії місцевого самоврядування, 

закріпленого в нормативних актах європейських країн, держава здійснює 

нагляд за місцевим самоврядуванням тільки у встановленому законом 

порядку. Крім того, в певних сферах і в конкретних встановлених законом 

випадках нагляд здійснюють різні інституції, здебільшого, функцією держави 

є контроль над тим, чи правомірні адміністративні дії органів місцевого 

самоврядування. 

Зрозуміло, що в Європі існує значна різноманітність структур систем 

місцевого самоврядування, адже й самі країни різняться за історичними 

традиціями, політичним устроєм, територіальним – від «країн-карликів» до 

країн-федерацій – тощо. Також, зрозуміло, що між цими країнами існують 

суттєві розбіжності й в розподілі повноважень у співвідношенні центральної 

й місцевої влади, регіонального й місцевого врядування.  

На місцевому рівні можливості демократії участі в європейських 

країнах ширше, ніж на арені формування загальнодержавної політики. 

Громадяни мають право і можливість брати участь у здійсненні влади 

місцевого самоврядування не тільки шляхом виборів до місцевих 

представницьких органів та за допомогою референдумів, але й шляхом 

порушення або зміни проектів правових актів. Також мешканці можуть брати 

участь в роботі місцевого самоврядування шляхом участі в громадських 

обговореннях (складанні програми розвитку, оприлюднення планування 

тощо), організованих органами місцевого самоврядування. 

Органи місцевого самоврядування відносно незалежні в 

розпорядженні своїм майном і отриманні прибутку, при цьому право на 

встановлення місцевих податків реалізується в різних країнах по-різному – на 

мінімальному рівні в країнах Прибалтики, на максимальному – в Північних 

країнах, де місцеві податки є найбільшим джерелом доходу органів місцевого 

самоврядування.  
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Місцеві бюджети є незалежними, проте їх незалежність не виключає 

можливості виділення коштів з держбюджету одиницям місцевого 

самоврядування, т. зв. фінансове вирівнювання регіонів. Головним завданням 

зрівняльного фонду є вирівнювання можливостей виконання завдань органів 

місцевого самоврядування за рахунок зрівняння доходів і витрат, щоб 

забезпечити можливість виконання публічних послуг на належному рівні. 

В переважній більшості обсяги коштів, які виділяються зі 

зрівняльного фонду обговорюються на переговорах уповноважених 

представників спілок одиниць місцевого самоврядування і представників 

урядів. На практиці роль цього механізму інколи втрачає своє основне 

призначення, зокрема, коли субсидії отримують і самоврядування з 

достатньою дохідною базою, що слід враховувати під час вивчення 

зарубіжного досвіду, а також можливостей його імплементації на 

вітчизняний ґрунт.  

Різниться також спектр повноважень, які надаються органами 

місцевого самоврядування від питань у сфері освіти й охорони здоров'я до 

забезпечення громадського порядку та безпеки. Також органи місцевого 

самоврядування опікуються господарськими, житловими та комунальними 

питаннями, які включають обслуговування доріг, підтримання в порядку 

водних і каналізаційних трас, землевпорядкування та багато інших. Цілком 

зрозуміло, що органи місцевого самоврядування також займаються 

питаннями управління внутрішніми справами. 

Проведений аналіз засвідчив, що системи місцевого самоврядування 

європейських країн відрізняються одна від одної в значній мірі, проте є й 

спільні риси. До таких рис відносяться – закріплення принципу місцевого 

самоврядування в нормативній базі, широке коло повноважень, що закріплені 

на цьому рівні, взаємозв’язок із державною владою, їх інтегрованість. 

Зазначені особливості дозволяють більше враховувати потреби громадян і 

надавати публічні послуги на більш високому рівні, також додатковою 

перевагою виступає при цьому можливість зворотного зв’язку. Важливою 
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перевагою в такій структурі виступає розширення участі громадян у 

вирішенні питань місцевого значення, виникнення в них почуття 

співпричетності. Зростає в таких умовах і роль органів місцевого 

самоврядування, коли вони не тільки обслуговують місцеві мережі, 

забезпечують умови для громадян, але й стають реальними суб’єктами 

політичного життя країни.  

Встановлено, що є спільні ознаки систем місцевого самоврядування 

європейських країн і України, зокрема щодо закріплення в законодавстві 

статусу органів місцевого самоврядування, можливість впливу місцевих влад 

на державні органи через свої асоціації. Окремо слід зазначити про 

наближення вітчизняної системи місцевого самоврядування до європейських 

у контексті широкого спектру повноважень місцевої влади. Це стало 

можливим у процесі децентралізації, що триває в Україні останні п’ять років.  

 

3.3 Громадський сектор як ресурс системи надання публічних 

послуг в контексті децентралізації 

 

У сучасних умовах актуалізувалося питання забезпечення якості 

публічних послуг, адже попри певний прогрес, громадяни не відчувають себе 

в якості клієнтів. Піднесення значущості цього питання передбачає 

зміцнення співпраці між надавачами послуг та громадянами як 

зацікавленими сторонами. В зазначеному контексті особливої актуальності 

набуває зміна ідеології надання публічних послуг, зокрема в контексті 

включення до категорії надавачів публічних послуг громадських організацій. 

В попередніх підрозділах йшлося про важливість залучення до 

надання публічних послуг всіх секторів суспільства, в тому числі й 

організацій громадянського суспільства, в основі чого лежить цілий ряд 

передумов. Перш за все слід визначитися зі змістом поняття, таким що 

найбільше наближене до контексту даного дослідження виступає наступне – 

громадянське суспільство – це сукупність суспільних відносин поза межами 
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владно-державних і комерційних структур [13]. Іншими словами 

«громадянське суспільство – система позадержавних суспільних відносин і 

інститутів, що дає можливість людині реалізувати її громадянські права та 

різноманітні потреби, інтереси і цінності членів суспільства» [66]. 

Сучасними дослідниками до функцій держави відносяться: «захист 

приватних сфер життя людей, стримування політичної влади від 

абсолютного панування шляхом контролю за дотриманням конституційних 

принципів правової держави й поділу влади; стабілізація суспільних відносин 

і процесів, забезпечення балансу між державною й комерційною сферами 

суспільства; захист і просування суспільних інтересів; постійна мирна 

боротьба за втілення в життя конституційного принципу правової держави; 

постійний моніторинг законодавства на предмет корупційних ризиків» [357]. 

Найбільш важливою функцією в даному контексті виступає захист і 

просування суспільних інтересів, причому за авторською позицією слід 

додати спершу виявлення цих інтересів.  

Відтак, публічна влада має володіти достатньою ресурсною базою для 

надання публічних послуг з метою, щоб вони відповідали очікуваному рівню. 

Як показує досвід країн з суттєвими традиціями функціонування ринкової 

економіки, повноваження з надання послуг передаються громадським 

організаціям на відповідних засадах і з відповідним фінансовим 

забезпеченням. Це дозволяє значно скоротити залучення людських і інших 

ресурсів і надати послугу за допомогою такого посередника на належному 

рівні. Останнє забезпечується завдяки відповідним механізмам контролю за 

якістю послуг, що надаються організаціями-посередниками. 

Громадянське суспільство, однією з складових якого виступає 

інститут громадських організацій, в Естонії, наприклад, через призму 

Концепції розвитку громадянського суспільства Естонії (EKAK) 

розглядається як «спонтанне співробітництво людей у досягненні їх інтересів 

і участь у обговоренні й прийнятті рішень щодо суспільних справ, а також 

асоціацій, мереж і інститутів» [378]. 
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Відтак, роль громадських організацій полягатиме не тільки в 

формуванні й захисті інтересів суспільних груп, але й реалізації моделі 

аутсорсингу, коли надання публічних послуг делегується від органів 

публічної влади. При цьому "становлення ефективної взаємодії між 

організаціями громадянського суспільства та державними інституціями 

напряму залежить від якісних змін моделі державного управління в Україні, 

серед яких децентралізація, послаблення неефективних адміністративно-

командних і суто регулятивних методів" [81, c.7]. 

З першого погляду абсолютна кількість зареєстрованих громадських 

об'єднань стабільно має позитивну динаміку, як зазначено в табл. 1 [319]: 

 

Табл. 3.2.  

Кількість об’єднань громадян в Україні 

Вид 01.01.2012 01.01.2014 01.03.2016 01.01.2018 

Громадські 

організації та 

їх осередки 

71767 77286 70321 80461 

Благодійні 

організації 
13475 14999 15384 17726 

Профспілки 

та їх 

об’єднання 

27834 29274 26321 27601 

ОСББ 13872 16213 17109 27999 

Органи 

самоорганіза

ції населення 

1306 1503 1415 1552 

 

Попри такі показники, суттєво не змінюється роль громадського 

сектору в суспільному житті країни, в першу чергу це пов’язане з його 

надзвичайно низькими показниками активності, про що зазначають 

вітчизняні дослідники: «наведені показники розвитку громадянського 

суспільства ще не свідчать про їхню високу соціально-політичну 

ефективність щодо забезпечення участі громадян у формуванні державної 

політики. Як показують результати опитування українського населення, 
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лише 3% респондентів визначилися як активні члени громадських 

організацій» [88, С. 127]. 

Обставин, що обумовили таку ситуацію цілий комплекс, до них 

автори відносять: «відсутність механізмів звітності перед населенням, 

недостатній рівень розвитку комунікативних зв’язків з державними 

інститутами влади; відсутність координації у діяльності громадських 

організацій на національному і регіональному рівнях; слабкість зв’язків із 

зарубіжними громадськими організаціями» [88, С. 128].  

При цьому слід зазначити, що проблема розвитку громадянського 

сектору має амбівалентну природу, адже з іншого боку існує також комплекс 

чинників, які стоять на заваді, як то критичний рівень фрагментації 

суспільства. 

В сучасних публікаціях, присвячених досліджуваному питанню, 

йдеться про те, що «протягом останніх років було проведено всебічну оцінку 

ролей та функцій організацій громадянського суспільства в європейських 

державах, включаючи Україну. Уряди переглянули свої відносини з 

громадянським суспільством з метою забезпечення більш ефективної участі 

громадськості в процесі прийняття рішень та удосконалення державної та 

місцевої політики у сфері надання соціальних послуг у багатьох інших 

галузях» [334, С. 16]. 

Проте в контексті даного дослідження розглядати Україну на рівні 

інших європейських держав було б некоректним, адже умови, в яких вона 

знаходиться на сучасному етапі є унікальними, що має неоднозначний ефект. 

Наприклад, на сьогоднішній день в державі зафіксовано вкрай низький рівень 

довіри до влади і відсутність підтримки запроваджуваних реформ з боку 

громадян. Додатково на користь відсутності ефективної комунікації влади і 

суспільства говорить запровадження владою заходів у країні на вимогу МВФ 

попри суспільну думку й складну ситуацію, що склалася всередині. 

Адже на часі запровадження державної політики, в основі якої б 

лежала співпраця між публічним сектором і громадським. Відтак, науковці 
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зазначають про: «потребу у ґрунтовнішому дослідженні питань розвитку 

громадянського суспільства та ухвалення рішень і вироблення державної 

політики на основі взаємодії органів державної влади і громадських 

організацій» [84, С. 154] 

У зв’язку з тим, що громадянське суспільство в Україні продовжує 

перебувати на етапі формування, воно є надзвичайно вразливим до зовнішніх 

чинників. Згідно з дослідженнями 2018 року встановлено, що «громадяни 

переважно визнають потребу в діяльності громадських організацій: 60% 

опитаних вважали, що такі організації в їх містах (селах) потрібні. Разом з 

тим, лише 35% громадян були обізнані про ГО, що діють у їх містах (селах), і 

тільки 7% громадян були залучені до діяльності громадських організацій 

(35% опитаних не збиралися брати участь у роботі ГО) [337] 

Проте, питання співвідношення розвитку громадського сектору й 

спрямованої на цей розвиток державної політики поки що залишається 

відкритим, хоча деякі науковці зазначають: «на даний момент в Україні нові 

форми громадянської самоорганізації на крок випереджають готовність і 

здатність державних органів налагоджувати рівноправне партнерство з 

громадянським суспільством» [333, С. 40]. 

Сприяти зміцненню громадського сектору покликані такі нормативні 

акти останніх років, як Національна стратегія сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 рр., Укази Президента 

України № 68/2016 від 26.02.2016 р. та № 487/2016 від 04.11.2016 р. [215] та 

ін. Проте сприяння розвитку неурядового сектору відбувається здебільшого в 

контексті реалізації його консультативно-дорадчої функції: «громадські 

організації, ініціативи, рухи активно співпрацювали як з центральними 

органами виконавчої влади, Верховною Радою, так і з місцевими органами 

влади та органами місцевого самоврядування на регіональних і локальних 

рівнях у форматах участі в консультативно-дорадчих органах, проведення 

тренінгів, навчань, підготовки аналітичних матеріалів, пропозицій стосовно 

рішень, які необхідно прийняти на тому чи іншому владному рівні тощо. 
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Впровадження аналітичних підрозділів у структури органів виконавчої влади 

відбувалося у взаємодії з громадськими організаціями» [337] 

Крім того, узагальнюючи досвід функціонування громадських 

організацій останнім часом слід виділити тенденцію, коли окремі громадські 

об'єднання або навіть особи, від свого імені презентуючи суспільство, 

здійснюють нелегітимні дії: «тенденція до своєрідної «приватизації» права 

говорити від імені всього громадянського суспільства країни політизованою 

частиною громадських організацій» [337] Важливо в процесі розробки 

державної політики також враховувати цю тенденцію, а також ті соціальні 

наслідки, які можуть її супроводжувати. Зокрема, «станом на кінець 2018р., 

громадським організаціям повністю або скоріше довіряли 45% громадян» 

[337] і необхідно враховувати важливість збереження довіри до цих 

організацій. 

Зазначені особливості громадського сектору в Україні свідчать про 

необхідність його удосконалення. Додатково на користь цього говорить 

тенденція до зміни суспільного сприйняття громадських утворень, навіть до 

формування нової культури, в основі якої лежить сучасний шлях вирішення 

спільних проблем, відстоювання інтересів своїх представників. Саме ці 

функції й мають виконувати такі організації шляхом об'єднання громадян 

навколо спільних для них питань і розробки сучасних підходів до їх 

вирішення. 

 

3.4. Делегування повноважень громадським об'єднанням як 

чинник підвищення якості публічних послуг 

 

Громадські організації у більшості демократичних країн реалізують 

функцію громадського контролю та допомагають налагодити ефективний 

зворотній зв'язок між владою та мешканцями. Можна навести низку 

прикладів як достатньо зріле громадянське суспільство в передових 

демократичних країнах світу орієнтує владу на якісне задоволення 
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суспільних потреб. Так, система «Найкраща якість» (Best Value) була 

розроблена у Великій Британії як програма покращення якості діяльності 

органів місцевої влади, а її найважливішим аспектом визначена співпраця 

органів місцевої влади з громадськістю: консультації з громадськістю з 

багатьох питань покращення якості послуг є ключовим її елементом. З 

громадянами обговорюються не лише питання якості послуг, а також 

визначається перелік послуг, їх цілі та самі стандарти якості, на основі яких 

надаються відповідні послуги. Окрім обговорень, іншою формою залучення 

громадян є конкретна співпраця у самому процесі надання послуг. 

Результатом стало те, що значна кількість послуг надається місцевим 

бізнесом на контрактній конкурсній основі, тобто самими громадянами, а не 

органом місцевої влади. Консультації з місцевим бізнесом є офіційно 

затвердженою вимогою програми «Найкраща якість». Необхідність 

зворотного зв’язку між громадою та владою визначається одним з 

найважливіших аспектів успішності в досягненні найкращої якості послуг. 

Важливими є консультації з громадськістю на етапі планування бюджетної 

складової процесу надання послуг, оскільки фінансова відповідальність за 

послуги, що надаються лягає саме на місцеву владу, а отже і на громаду в 

цілому [365]. Починаючи ще з 2001 року в Канаді застосовується модель, що 

отримала назву «Система моніторингу зі спрямуванням на громаду» 

(Сommunity-Based Monitoring System). Такий моніторинг визначається 

експертами як процес співпраці громадськості, державних агенцій, 

представників індустрії, науковців, громадських груп та місцевих інституцій 

заради адекватного реагування на процеси місцевого розвитку, вирішення 

існуючих проблем; він сприяє повноцінній співпраці між громадянами та 

владою, зміцнюється залученням громадян до процесу прийняття 

управлінських рішень на місцевому рівні [368]. Увага, що приділяється в 

Європі партисипативному управлінню (із співучастю громадян), 

відображується, зокрема, інструментом CLEAR - діагностики та 

самооцінювання участі громадян в місцевому самоврядуванні. Підставою 
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застосування цього інструменту є те, що місцева влада не в змозі виступати 

ефективним лідером громад, якщо вона не має громадської підтримки, а 

участь громадян знаходиться у самому серці ідеї демократії. Скрізь існує 

проблема довіри до політичних інститутів і найбільш ефективний спосіб це 

зробити – пошук активного громадянина, думка якого 202 має бути прийнята 

до уваги. Суть інструмента CLEAR полягає в опорі на п’ять факторів, набір 

яких свідчить, що співучасть в управлінні буде успішною за умов, коли 

громадяни через наявність ресурсів і свої навички здатні діяти; коли є 

відчуття співучасті; коли надана можливість участі, що підтверджена 

залученням до офіційних структур або волонтерських груп; коли громадяни 

переконані, що їх голос буде почутим. [373]. У Європі набуває все ширшого 

визнання упровадження підходу «Smart City» («розумне місто»), який 

передбачає, зокрема, врядування за широкої участі громадян. Перелік вже 

реалізованих послуг дає можливість громадянам здійснювати моніторинг та 

контроль цілодобово: електронні аукціони, електронний аналіз ринку, 

електронні торги, карта електронних аукціонів, щоденник міського голови, 

деталі про бюджет міста та активи, міські гранти, єдиний контрольний центр 

екстрених служб (пожежна служба, патрульна поліція, швидка медична 

допомога); онлайн опрацювання різноманітних звернень громадян. Такі 

прості речі як електронні опитування громадської думки чи онлайн 

нотатки/звернення громадян дозволяють вивчати думку громадян та 

враховувати її при плануванні місцевого розвитку. У Вінниці вже зроблено 

перші кроки у напряму реалізації моделі «Smart city» через реалізацію низки 

проектів у галузі ІТ-технологій: вже кілька років діє Центр адміністративних 

послуг «Прозорий офіс»; створено відділ оперативного реагування 

«Цілодобова варта»; реалізовано сервіс «Мапа звернень громадян»; 

упроваджено електронну картку пацієнта з метою реформування галузі 

охорони здоров’я; введено в експлуатацію автоматизовану систему 

нарахування субсидій тощо [396]. В Україні хоча й зареєстровано близько 4 

тис. об’єднань громадян, в т.ч. понад 3,7 тис. громадських організації, участь 
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в управлінській діяльності громадських організацій досі залишається серед 

найменш значущих для громадян України цінностей (менше 3-х балів за 5-

бальною шкалою). Внаслідок цього, індекс довіри громадян до ОГС є вкрай 

низьким (2,6 з 5), а це означає, що громадяни не сприймають ОГС як 

реальний інструмент для захисту своїх прав і не вірять в їхню ефективність 

[226; 317]. Незважаючи на значний прогрес у русі до забезпечення якості 

публічних послуг, що спостерігається в Україні в останні роки, маємо 

констатувати, що громадяни себе навіть ще клієнтами не відчувають повною 

мірою. Тому і органам, що надають публічні послуги, і громадянам 

необхідно разом пройти шлях до побудови відносин у форматі 

заінтересованих сторін. Прогресу на цьому шляху сприятиме активізація 

процесів громадського моніторингу надання послуг органами публічної 

влади, як діяльність громадськості, інститутів та організацій громадянського 

суспільства з постійного, періодичного або разового спостереження за якістю 

надання адміністративних послуг органами публічної влади з наступним 

реагуванням або накопиченням інформації для подальшого реагування з 

метою покращення якості надання зазначених послуг. Проблема залучення 

заінтересованих сторін (стейкхолдерів) до процесів вирішення питань 

місцевого самоврядування в останні роки 203 постійно заходиться в центрі 

уваги науковців і практиків публічного управління. Ці здобутки знайшли 

відображення у документах міжнародних організацій, де значну увагу 

приділено формуванню методів та інструментарію вимірювання успішності 

публічного управління, зокрема участі громадськості в оцінюванні [251; 340; 

373]. Так, за класифікацією Міжнародної асоціації громадянської участі 

(International Association for Public Participation, IAP2), існує п’ять рівнів 

участі громадян: інформування; консультування; залучення; співпраця; 

розширення повноважень для реалізації прав (пряма участь) [251]. Сучасні 

підходи до формування стратегій і проектів реалізації стратегічних 

пріоритетів приділяють значну увагу співпраці із зацікавленими сторонами, 

вважаючи це важливішим фактором успішної імплементації стратегічних 
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намірів. Аналіз стейкхолдерів (зацікавлених сторін) дозволяє заздалегідь 

виявити інтереси і очікування, потенційні конфлікти стейкхолдерів, 

ключовим з яких є громада як колективний клієнт, і на цій основі вірно 

обрати пріоритети і сформувати план дій, виконання якого за сучасними 

уявленнями має контролюватися громадськістю. Настанови з управління 

проектами PMBoK в рекомендаціях з реалізації функції «управління 

комунікаціями» підкреслюють, що ефективні комунікації проекту є засобом, 

що інтегрує різні погляди й інтереси, і передбачають виявлення потреб 

сторін, управління очікуваннями, відповідний контроль заінтересованими 

сторонами ходу та результатів проекту, без чого не досягається головний 

критерій успішності виконання проекту – задоволення всіх його зацікавлених 

сторін [259]. Проте, можна констатувати, що в Україні реально громадський 

сектор ще недостатньо використовує можливості впливати на прийняття 

владних рішень, а роль громадських організацій часто зводиться до 

«погодження» вже готових рішень; реалізація владою різного роду цільових 

програм здійснюється без громадського контролю за ними; визначення 

соціальних пріоритетів влади, а згодом й розподіл коштів для їх реалізації 

здійснюється не до кінця відкрито. Характерним для діяльності громадських 

організацій є їх слабка інституційна спроможність, недотримання у роботі 

спільних демократичних та етичних принципів, унаслідок чого між ними 

виникає недовіра та відсутнє розуміння спільної мети. Сучасний стан 

нормативного регулювання діяльності громадських організацій створює 

певні рамкові можливості для розбудови системи результативного 

громадського моніторингу надання адміністративних послуг органами 

публічної влади. Законом [180] встановлено, що до прав громадських 

об'єднань належать вільне поширення інформації про свою діяльність, 

пропагування своєї мети, звернення до органів влади, їх посадових і 

службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), 

скаргами, одержання публічної інформації, що знаходиться у володінні 

суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, 
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участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що 204 

стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань 

державного і суспільного життя. Часто спроби місцевої влади одноосібно 

вирішити питання не дають бажаного результату. Постає питання відносно 

пошуку нових підходів щодо ефективного розвитку територій, а сьогодні це 

відбувається в умовах децентралізації та деконцентрації повноважень, коли в 

країні тривають процеси підготовки до адміністративно-територіальної 

реформи. Законодавчо визначені принципи народовладдя, законності, 

гласності, колегіальності та виборності, притаманні як місцевому 

самоврядуванню, так і державному управлінню а також специфічні 

принципи, притаманні суто місцевому самоврядуванню поєднання місцевих і 

державних інтересів, виборність, правова, організаційна та матеріально-

фінансова самостійність, підзвітність та відповідальність перед 

територіальними громадами, державна підтримка та гарантія місцевого 

самоврядування, судовий захист прав місцевого самоврядування створюють 

певні передумови для успішності процесів децентралізації в країні. Не 

останню роль у врегулюванні суспільних відносин на місцях і створенні бази 

для ефективного розвитку територій покликаний відіграти принцип 

субсидіарності [117]. Проте попри досить пильну увагу до нього, деякі 

аспекти можна розглянути дещо в іншому ракурсі. Найбільш узагальненим 

уявленням відносно нього виступає бачення вищих рівнів органів місцевого 

самоврядування додатковими або «субсидіарними» по відношенню до 

нижчих рівнів. Це передбачає першочерговість у прийнятті рішень 

останніми, адже рішення повинно прийматися на найбільш наближеному до 

громадянина рівня. Більш високий рівень може переймати на себе ініціативу, 

лише якщо у нижчого не достатньо повноважень або ресурсів. Суттєвим 

внеском, що сприятиме введенню управління територіями в режим 

ефективної діяльності, може стати розробка нових підходів в реалізації 

принципу субсидіарності з подальшим закріпленням їх в нормативно-

правових актах. Зокрема, якщо не обмежуватися різними рівнями місцевого 
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самоврядування, а розглянути субсидіарність як додатковість органів 

місцевого самоврядування по відношенню до органів самоорганізації 

населення. Реалізації принципу субсидіарності в такому режимі притаманні 

наступні ознаки: межі, форми взаємодії та рівень фінансового забезпечення 

встановлюються органами місцевого самоврядування; представляє собою 

особливий порядок здійснення повноважень місцевої влади; створює 

сприятливе середовище для розвитку громадського сектору. Отже, виходячи 

з зазначеного, можна сказати що, принцип субсидіарності – це суттєва 

характеристика суспільних відносин, що відповідає за правильне 

функціонування системи місцевого самоврядування, без якого вона не здатна 

виконувати свою функцію на належному рівні. Наголосимо, що система 

місцевого самоврядування в Республіці Польща має законодавче підґрунтя 

для реалізації принципу субсидіарності в зазначеному контексті: закон про 

205 публічну вигоду та волонтаріат від 29.05.2003 р. зобов’язує одиниці 

місцевого самоврядування до реалізації публічних завдань у співпраці з 

громадськими організаціями [399]. Розбудова дієвої системи публічного 

управління на локальному рівні неодмінно потребує залучення інститутів 

самоорганізації населення з огляду на такі притаманні їм риси як 

добровільність об'єднання, наявність певної організаційної структури, 

діяльність на засадах самоврядування, а також неприбутковий характер. Саме 

ці якості покликані відіграти певну роль у процесах еволюції категорії 

«послуга» в Україні, більше того, на сьогоднішній день послуги яких 

найбільше потребують незахищені верстви населення, здебільшого 

надаються неналежним чином внаслідок певного рівня фінансування з 

одного боку, з іншого, обумовлені специфікою функціонування 

бюрократичного апарату. Адже у більшості випадків такі послуги неодмінно 

потребують прояву суто людських якостей, які не можна прописати в 

нормативній базі або регулювати ринковим механізмом. Наприклад, не 

можна надати престарілій людині якісну послугу, якщо при цьому не 

приділити їй належної уваги, співчуття тощо. Проте, одним із головних 
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вихідних положень реформ публічного управління в розвинутих країнах є те, 

що організації публічного сектора існують насамперед для того, щоб 

надавати послуги клієнтам (споживачам, замовникам, користувачам тощо), а 

не з метою забезпечення працевлаштування службовців. 

Отже, такі найважливіші функції держави як забезпечення соціальної 

безпеки громадян, гідного рівня життя, створення умов для повного 

здійснення їх права на працю; зняття і пом'якшення соціальних 

суперечностей шляхом гуманної та справедливої соціальної політики 

можливо реалізувати лише у тісній співпраці інститутів самоорганізації 

населення з органами місцевого самоврядування. Так, наприклад, проблему з 

відсутністю затишного місця в населеному пункті можна вирішити, якщо 

послугу щодо утримання дитячого майданчику делегувати громадській 

організації, члени якої об’єднані навколо спільної ідеї щодо розвитку своєї 

громади, створення можливостей для спілкування та розвитку дітей і молоді. 

Тоді організація реалізації завдання обумовлює залучення до процесу таких 

людських якостей як повага та взаєморозуміння, почуття відповідальності та 

обов’язку, що забезпечує не тільки безпосереднє виконання делегованого 

завдання, а й створює особливе середовище з відповідними ціннісними 

орієнтирами, збагачує життя як кожного окремого громадянина, так і 

громади в цілому.  

Однією з ознак громадської організації є потенційна можливість 

отримання підтримки суспільства в певній конкретно визначеній проблемі. 

Прагнення переконати оточуючих у важливості і актуальності своєї 

діяльності створює особливі переваги, в деяких випадках може стати 

визначальним фактором успішності реалізації делегованих завдань. Важливо 

зазначити, що такі складні для вирішення місцевою владою питання як 

створення умов для здійснення прав громадян, досягнення ними гідного 

рівня життя, опіка над незахищеними верствами населення тощо на 

сьогоднішній день потребують не тільки відповідного рівня фінансування, а 

й вирішення їх поза межами бюрократичного апарату. Це пов’язане з тим, що 



182 

 

у більшості випадків вони потребують суто людських категорій, які не можна 

прописати в нормативній базі або регулювати ринковим механізмом. 208 

Наприклад, не можна надати престарілій людині якісну послугу, якщо до неї 

звертатися без належної уваги, співчуття тощо.  

Такі найважливіші функції держави як забезпечення соціальної 

безпеки громадян, створення умов для повного здійснення їх права на працю, 

гідний рівень життя; зняття і пом'якшення соціальних суперечностей шляхом 

гуманної та справедливої соціальної політики Реформування системи 

місцевого самоврядування передбачає формулювання нових методологічних 

підходів до організації співпраці громадського сектору з органами місцевого 

самоврядування, що дозволить ефективно виконувати такі найважливіші 

функції держави як забезпечення соціальної безпеки громадян, створення 

умов для повного здійснення їх права на працю, гідний рівень життя; зняття і 

пом'якшення соціальних суперечностей шляхом гуманної та справедливої 

соціальної політики тощо. Реалізація потенціалу об'єднань громадян стає 

можливою завдяки таким їхнім спільним рисам як добровільність об'єднання, 

наявність певної організаційної структури, функціонування на засадах 

самоврядування, неприбутковий характер діяльності. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3. 

 

В Україні нині тривають процеси реалізації адміністративної 

реформи, результатом якої є трансформація місцевого поділу територіальних 

утворень. В їх основі лежать загальносвітові процеси демократизації влади та 

вітчизняні умови, коли кардинальних змін вимагає цілий комплекс назрілих 

проблемних питань. Сприяти реалізації цієї реформи покликаний ряд 

державних заходів, одним із важливих напрямів при цьому виступає 

відповідне нормативно-правове підґрунтя – ратифіковано Європейську 

хартію місцевого самоврядування й більшість її положень знайшли 

закріплення в Конституції України, Законі України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та інших законах і підзаконних актах, 

відбувається активна співпраця з міжнародними організаціями – Міжнародна 

спілка місцевих влад, Комітет Європейських регіонів, в тому числі 

донорськими – DOBRE, ULEAD тощо, а також із вітчизняними профільними 

громадськими організаціями - Асоціація міст України, Українська асоціація 

районних та обласних рад, Всеукраїнська асоціація сільських та селищних 

рад, Асоціація об’єднаних територіальних громад. 

Процеси децентралізації влади неминуче спричиняють процеси 

децентралізації й в системі надання публічних послуг як від органів 

державної влади до органів місцевого самоврядування, так і від останніх – 

комунальним підприємствам, посередникам. Важливо також при цьому 

надавати адекватної оцінки всім секторам суспільства – приватному, 

громадянському секторам, які можуть виступати активними учасниками 

процесу надання публічних послуг у нових умовах. Причому найбільшої 

уваги потребує громадський сектор через істотний потенціал, його апріорі 

суспільне призначення, яке може виступати додатковою перевагою при його 

залученні в якості посередника до надання послуг. Однак привертають до 

себе увагу механізми функціонування громадських об'єднань в Україні й 

шляхи їх фінансування, що вимагають перегляду в сучасних умовах 
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децентралізації влади. Корисним у цьому напрямі може слугувати досвід 

країн, де громадський сектор є повноцінним учасником процесу надання 

публічних послуг, зокрема шляхом делегування йому повноважень. 

На нинішньому етапі удосконалення системи надання 

адміністративних послуг особливої уваги вимагає питання розбудови мережі 

ЦНАП. Важливо в процесі переходу від першого етапу децентралізації 

добровільного об'єднання громад до другого не тільки забезпечити 

доступність і якість надання адміністративних послуг на досягнутому рівні, 

зберегти кадрову і матеріально-технічну базу, але й сприяти подальшому її 

розвитку. Відтак, в розділі розкрито динаміку розвитку мережі ЦНАП в 

Україні в період з 2009 по 2019 роки. Завдяки послідовній реалізації 

комплексу державних заходів і розширенню ролі міжнародних проектів 

технічної допомоги реформа в сфері адміністративних послуг є однією з 

найбільш системних і послідовних в Україні. Дослідження якості 

адміністративних послуг підтверджують позитивні зміни. Аналіз динаміки 

росту кількості ЦНАПів показав, що цей процес є неоднорідним, до 2012 

року центри майже не створювалися, у 2013 і 2014 роках (457 і 111 ЦНАПів 

відповідно) цей процес відбувався найбільш активно. З 2015 р. по 2019 р. 

зростання кількості ЦНАПів відбувалося більш повільно, в І кварталі 2020 не 

створено жодного центру. Останні тенденції говорять на користь того, що на 

нинішньому етапі децентралізації існуюча мережа здатна забезпечити 

громадян адміністративними послугами на належному рівні. Основна увага 

експертів сконцентрована на вирішенні проблемних питань, що виникають у 

вже існуючих центрах. До таких проблем відносяться існування 

«формальних» ЦНАП, коли відсутнє системне бачення призначення центру, 

ЦНАПи районних державних адміністрацій, в період, коли останні 

найближчим часом планується ліквідовувати, перешкоди на шляху 

децентралізації послуг (послуги РАЦС, реєстрації транспортних засобів 

тощо) та інші, що вимагають окремої уваги. 
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В питаннях децентралізації надання публічних послуг істотну роль 

відіграють історично закладені демократичні традиції, як, наприклад, 

Магдебурзьке право деяких міст, Любецьке право, Гамбурзьке тощо. 

Означені права гарантували так зване класове самоврядування, де управління 

міськими справами здійснювалося в межах Муніципальних Рад й було 

зосереджено в руках певних соціальних верств, зокрема, такими правами 

були наділені більшість міст сучасної Естонії. На сьогоднішній день в цій 

країні місцеву виконавчу владу, виходячи з рішень ради та управи, здійснює 

волосна або міська управа – установа, в складі якої в якості структурних 

одиниць можуть перебувати канцелярія та відділи і якій підпорядковуються 

самостійні відомства і служби. Установи, якими керують органи місцевого 

самоврядування, надають, перш за все, різні і публічні послуги від організації 

дошкільної й загальної освіти, соціальної допомоги й опіки над людьми 

похилого віку, культури й дозвілля, комунальних послуг, благоустрою до 

здійснення загального і детального планування та утримання в порядку 

громадського транспорту і доріг.  

На особливу увагу в аспекті публічних послуг заслуговує 

загальноприйнята практика Естонії, яка передбачає, що з метою надання 

послуги, волость або місто може стати пайовиком або акціонером важливої з 

точки зору розвитку волості або міста комерційної організації, а також 

створити фонд або стати членом некомерційної організації. 

В попередніх підрозділах йшлося про важливість залучення до 

надання публічних послуг всіх секторів суспільства, в тому числі й 

організацій громадянського суспільства, в основі чого лежить цілий ряд 

передумов. Перш за все слід визначитися зі змістом поняття, таким що 

найбільше наближене до контексту даного дослідження виступає наступне – 

громадянське суспільство – це сукупність суспільних відносин поза межами 

владно-державних і комерційних структур. 

Сучасними дослідниками до функцій громадянського суспільства 

відносяться: «захист приватних сфер життя людей, стримування політичної 
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влади від абсолютного панування шляхом контролю за дотриманням 

конституційних принципів правової держави й поділу влади; стабілізація 

суспільних відносин і процесів, забезпечення балансу між державною й 

комерційною сферами суспільства; захист і просування суспільних інтересів; 

постійна мирна боротьба за втілення в життя конституційного принципу 

правової держави; постійний моніторинг законодавства на предмет 

корупційних ризиків». Найбільш важливою функцією в даному контексті 

виступає захист і просування суспільних інтересів, причому за авторською 

позицією слід додати спершу виявлення цих інтересів.  

Відтак, публічна влада має володіти достатньою ресурсною базою для 

надання публічних послуг з метою, щоб вони відповідали очікуваному рівню. 

Як показує досвід країн з суттєвими традиціями функціонування ринкової 

економіки, повноваження з надання послуг передаються громадським 

організаціям на відповідних засадах і з відповідним фінансовим 

забезпеченням. Це дозволяє значно скоротити залучення людських і інших 

ресурсів і надати послугу за допомогою такого посередника на належному 

рівні. Останнє забезпечується завдяки відповідним механізмам контролю за 

якістю послуг, що надаються організаціями-посередниками. 

В Україні пропри значну кількість зареєстрованих громадських 

організацій (більше 80 тис.), суттєво їхня роль у суспільному житті не 

змінюється, що вітчизняні дослідники вважають результатом їх низької 

активності. До комплексу чинників, які впливають на їх активізацію 

відносяться і позитивні (створення нормативно-правової бази) і негативні. До 

останніх відноситься: неготовність органів публічної влади налагоджувати 

партнерські стосунки; низький рівень довіри до влади і відсутність підтримки 

запроваджуваних реформ з боку громадян; тенденція до своєрідної 

«приватизації» права говорити від імені всього громадянського суспільства 

країни політизованою частиною громадських організацій. Важливо в процесі 

розробки державної політики також враховувати цю тенденцію, а також ті 

соціальні наслідки, які можуть її супроводжувати. 
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РОЗДІЛ 4. 

ОСНОВИ РОЗГОРТАННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ НАДАННЯ 

ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

 

4.1 Системний підхід до надання публічних послуг: методологічні 

засади. 

 

На сьогодні одним із основних бар'єрів на шляху побудови сучасної 

держави виступає низький рівень мобільності публічного управління в 

контексті модернізації й запровадження інновацій. Однією з причин цього 

виступає відсутність конкуренції, а значить і необхідності постійного 

оновлення системи.  

Традиційно в Україні в основі публічного управління лежить 

функціональний підхід, згідно з яким управління розглядається в якості 

діяльності, що реалізується шляхом виконання ряду функцій, серед яких 

виділяють загальні (планування, організація, координація, контроль, 

регулювання й мотивація) та часткові, системоутворюючим чинником при 

цьому є визначення самої системи.  

В кращих зарубіжних практиках застарілі підходи змінювалися 

шляхом залучення до публічного управління напрацювань приватного 

сектору. Відтак, з 1980-х рр. розповсюдження знайшла в світі практика 

запозичення до публічного управління методів, що використовуються в 

недержавному секторі – згідно з концепцією нового публічного управління. 

Це пов’язане з тим, що однією з ключових відмінностей публічної влади від 

приватного сектору виступає відсутність конкуренції, а, відтак, і поточної 

необхідності розробки нових підходів і методів управління, що цілком 

виправдовує зазначене вище запозичення. При цьому проблема підвищення 

конкурентоздатності підприємств різних галузей світового господарства 

постає з особливою гостротою, адже останні змушені пристосовуватися до 
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умов, які постійно змінюються, що потребує безперервного процесу 

розробки та впровадження інноваційних концепцій розвитку. 

Одним із методів, які запозичені з приватного сектору виступає 

процесний підхід, що передбачає побудову так званих дорожніх карт. 

Останні дозволяють визначити на якому етапі розвитку знаходиться система 

й рівень, до якого вона буде прагнути. Це дозволяє розробити план дій, 

спрямованих на досягнення прогнозованого рівня розвитку. Одразу слід 

зазначити, що, говорячи про систему публічних послуг, використання 

абсолютних показників апріорі неможливо в першу чергу через її складність 

як елементу соціального розвитку. Відтак, в дослідженні процесів розвитку 

цієї системи доцільним виступає залучення елементів існуючих практик. 

Відтак, вбачається за доцільне розробка матриці зрілості системи 

публічних послуг (табл. 1). Застосування матриці дозволить не тільки 

оцінити ефективність процесів при всій різноманітності сфер надання 

публічних послуг, але й оцінити можливість управляти цими процесами. 

Після аналізу потенціалу поліпшень реалізація визначеної політики 

починається не з вибору окремих методів а з розробки плану дій, 

спрямованих на досягнення досконалості. При цьому ключовим елементом 

дорожньої карти виступає концепція постійного збільшення системою свого 

рівня зрілості. Всі дані наведено в таблиці (Додаток 2). 

Виходячи з наведених у таблиці даних, розглянемо рівні зрілості 

системи надання публічних послуг, серед яких виділено 5. Перший рівень 

системи – початковий характеризується тим, що публічні послуги не виділені 

в діяльності органів публічної влади, останні виконують власні функції. На 

наступному – визначеному етапі серед функцій органів влади виділяють 

функцію з надання послуг. Зокрема існує наступна класифікація функцій 

органів «влади:  

- функції з прийняття нормативних правових актів; 

- функції з контролю й нагляду; 

- функції з управління державним майном; 
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- функції з надання державних послуг» [77].  

Варто зазначити, що на цьому рівні послуги частково виділяються, 

проте органи влади орієнтуються не на результати надання послуг, а на 

виконання власних функцій. Головною відмінністю другого рівня зрілості 

виступає запровадження елементів забезпечення якості послуг, виділення 

споживача як окремого учасника процесу надання послуги. 

На третьому рівні – сформованому процеси надання послуг виділені, 

ґрунтуються на раціональному підході. Вимірювання якості процесів 

формалізовано, запроваджено елементи контролю. В органах публічної влади 

сформована культура надання послуги з орієнтацією на споживача, споживач 

виступає в якості суб’єкта системи. Відмінністю третього рівня від другого 

серед іншого виступає розширення бази електронних послуг.  

Четвертий рівень – достатній характеризується тим, що процеси 

надання послуг спираються на концепцію якості, при цьому регулярно 

здійснюється аналіз якості послуг, на його основі розробляються й 

втілюються підходи до удосконалення, контроль за якістю здійснюється 

системно. Відмінністю четвертого рівня виступає формування спільної 

відповідальності за надання публічних послуг. При цьому передбачено 

декілька напрямів: 

- інформованість суспільства - суб’єкт отримання послуги володіє 

достатньою інформацією й має відповідальне ставлення (наприклад, у разі 

невиконання приписів лікаря, медична послуга не буде надана на належному 

рівні); 

- залученість суспільства до надання публічних послуг - 

активізація громади, в результаті чого не тільки збільшується кількість 

інститутів самоорганізації населення, але й рівень їх активності – останні 

готові брати на себе частину функцій публічної влади щодо надання послуг 

(наприклад, відповідальна особа від ОСББ може видавати довідки про склад 

сім’ї); 



190 

 

- громадський контроль, який покликаний сприяти вирішенню 

ряду проблем, що торкаються як питань «забезпечення прав і свобод 

громадян, так і питань ефективності діяльності держаного апарату» [335]. 

Окрему увагу слід приділити показнику залученості громадян до 

надання публічних послуг, який має базуватися не тільки на кількісних 

показниках, що відображають динаміку змін кількості й абсолютні показники 

кількості громадських об'єднань у державі, важливим при цьому залишається 

також рівень активності цих об'єднань. Як свідчать кращі світові практики, 

залученість громадян до надання публічних послуг є провідним елементом 

удосконалення системи, подібний спосіб інтеграції суб’єктів системи 

Т. Маматова та Ю. Борисенко визначають як мережу [26]. Шляхом 

делегування частини повноважень, громадський сектор стає активним 

елементом системи публічних послуг. Виконання ролі посередника між 

суб’єктом надання послуги й отримувачем (делегування публічної послуги) 

дозволяє не тільки значним чином скоротити витрати, але й покращити 

якість послуги, що надається. 

П’ятий рівень – раціоналізований. Підвищення рівня якості публічних 

послуг базується на вирішенні завдань із раціоналізації витрат, оцінки та 

контролю якості, впровадження системи управління якістю, інтеграції всіх 

державних інтернет-ресурсів тощо. Важливо при цьому враховувати, що 

вирішення даних завдань в окремо взятих сферах публічних послуг без 

співвіднесення з іншими може давати негативний результат у контексті 

клієнт-орієнтованої стратегії (наприклад, слід враховувати чи зручно 

мешканцю громади отримувати медичні послуги в межах госпітального 

округу в одному місці, а адміністративні послуги в ЦНАП – в другому, 

освітні послуги – в опорній школі – в третьому). Тому доцільним виглядає 

використання підходу, що базується на координації між різними сферами та 

відомствами. Це дозволить забезпечити більш ефективну комунікацію між 

суб’єктами надання та отримувачами послуг, а також сприятиме інтеграції 

різних сфер публічних послуг у єдину систему. Відтак, можна представити 
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характерні риси кожного рівня зрілості системи публічних послуг в таблиці 

4.1.  

Таблиця 4.1  

Характерні риси кожного рівня зрілості системи публічних послуг 

 Рівень  Характерні риси 

1 Початковий Фокус органів публічної влади на реалізації заходів. 

Суб’єкти надання публічних послуг орієнтовані на 

виконання власних функцій. 

Якість послуг, що надаються населенню не вимірюється. 

Кожна послупроцга вимагає окремого звернення. 

У випадку необхідності додаткової інформації при 

наданні послуги, споживач має самостійно її надавати. 

Відповідальність за надання послуги покладається на 

суб’єкта надання. 

2 Визначений Визначена на рівні держави орієнтація на споживача 

послуги. 

Втілення елементів контролю в окремі сфери публічних 

послуг. 

Виділення послуг, що вимагають інформації інших 

відомств, розробка процедури обміну цією інформацією. 

Фінансування громадських організацій відбувається 

шляхом субсидіювання статутної діяльності організації. 

3 Сформовани

й 

Пошук і втілення ефективних раціональних підходів у 

систему. 

Контроль здійснюється несистемно, носить характер 

внутрішніх перевірок. 

Створення центрів, в яких надається визначений перелік 

послуг. 

Двосторонній обмін інформацією між користувачами й 

урядовими органами. 

Відповідальність за надання послуги покладається на 

суб’єкта надання, при цьому споживач володіє певним 

рівнем поінформованості. 

4 Достатній Розробка й точкове впровадження системи управління 

якістю. Спрямування на результат. 

Комплексний підхід до споживача як клієнта системи 

публічних послуг. 

Регулярно здійснюється аналіз якості послуг, на його 

основі розробляються й втілюються підходи до 

удосконалення. 

Функціонування мережі центрів комплексного 

обслуговування. 
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Задокументований обіг інформацією між різними 

відомствами. 

5 Раціоналізо-

ваний 

Споживач послуги - в центрі системи. 

Безперервне покращення якості послуг на основі даних 

аналізу моніторингу. 

Контроль за якістю публічних послуг здійснює 

відповідна комісія. 

Одне звернення передбачає комплексне надання послуг 

(one-step-service). 

Ідентифікація, обмін інформацією між різними 

відомствами. 

Відповідальність за надання послуги розділяється між 

суб’єктом надання та споживачем. 

Частина завдань системи публічних послуг виконується 

громадським сектором. 

 

Важливо, що говорити про оцінку системи надання публічних послуг 

поза оцінкою ефективності функціонування органів публічної влади було б 

помилковим. Відтак, слід зазначити, що попри існування великої кількості 

механізмів оцінки якості публічного управління, серед них можна виділити 

два основних методологічних підходи – перший передбачає оцінку кінцевого 

результату управлінської діяльності (ряд авторів вважають його реалізацію 

досить ускладненою через вплив на кінцевий результат ряду факторів, не 

пов’язаних з самим процесом публічного управління [355]; другий 

передбачає оцінку якості через ефективність організації публічного 

управління [355].  

Зазначене дає підстави включити до Матриці окрім показників власне 

якості публічних послуг, також показники, які демонструють ефективність 

публічного управління. До таких показників відноситься орієнтація на 

результат, адже на початковому рівні, згідно з Матрицею, публічне 

управління характеризується фокусуванням на реалізації заходів, а не на 

результатах і наслідках, затратністю і неефективністю елементів. На 

останньому – раціоналізованому рівні передбачається впровадження системи 

управління якістю, раціоналізація витрат, забезпечення ефективності 

функціонування всіх елементів системи. Про переваги імплементації 
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елементів системи управління якості зазначається в дослідженні 

Т. Маматової [122]. 

Варто зазначити, що система управління якістю є похідною від 

приватного сектору й з метою спрощення впровадження її в систему 

публічної влади, було запроваджено міжнародною організацією з 

стандартизації ISO міжнародну робочу угоду IWA 4, яка була прийнята в 

Україні як національний стандарт. З 01.04.2010 р. діє друга редакція цього 

стандарту ДСТУ IWA 4:2009. «Система управління якістю. Настанови щодо 

застосування ISO 9001:2008 в суб’єктах місцевого самоврядування» [309]. На 

основі IWA 4 прийнято відповідний міжнародний стандарт ISO 18091:2019 

«Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 9001 in 

local government» [377]. У 2020 році національним Технічним комітетом 

стандартизації «Системи управління якістю» (ТК 189) розроблено проект 

ДСТУ ДСТУ ISO 18091:20__ (ISO 18091:2019, IDT) «Системи управління 

якістю. Настанови щодо застосування ISO 9001 в суб’єктах місцевого 

самоврядування». 

В цьому контексті слід зазначити, що за останні роки відбулися 

суттєві зміни в деяких сферах державного управління: «у сфері державної 

служби запроваджено нове законодавство, що визначило загальну рамку 

державної служби та запровадило низку підходів, спрямованих на подальшу 

професіоналізацію державної служби. Іншою сферою, в якій також можна 

спостерігати конкретні позитивні результати реформи, є адміністративне 

судочинство» [73]. При цьому залишається цілий ряд проблемних питань, що 

вимагають уваги, зокрема й в контексті запровадження системи управління 

якістю в функціонування органів публічної влади. 

В переважній більшості запровадження СУЯ в органи публічної влади 

відбувається шляхом реалізації проектів, при цьому як зазначає Т. Маматова: 

«в деяких містах ці проекти були успішно реалізовані й стали підставою для 

ініціювання подальших ініціатив по зміцненню муніципального управління. 

Інші стикаються з певними труднощами і усвідомлюють, що ця діяльність не 
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була ретельно продумана до прийняття рішення про ініціювання проекту» 

[114]. Відтак, згідно з Матрицею в контексті показника «орієнтація на 

результат» система публічних послуг досягла четвертого – достатнього рівня, 

який характеризується розробкою й точковим впровадженням системи 

управління якістю; спрямуванням на результат, забезпеченням ефективності 

й раціоналізації витрат. 

Говорячи про динаміку змін у публічному управлінні, слід зазначити, 

що одним із елементів при цьому виступила орієнтація на споживача послуг, 

або формування клієнт-орієнтованого підходу. Відтак, другим критерієм у 

Матриці виступила – орієнтація на отримувача послуги, втілення цього 

принципу передбачає виконання суб’єктами надання публічних послуг 

певних умов. По-перше – розуміння потреб і очікувань споживачів відносно 

якості послуг, їх вартості, порядку й термінів надання; по-друге – розробка 

системи індикаторів, які дозволяють виміряти задоволення споживачів 

якістю послуг; по-третє – формування ефективної системи управління 

процесом взаємодії представників органів публічної влади з споживачами 

послуг [138]. На сьогоднішній день вітчизняна система публічних послуг 

знаходиться на четвертому достатньому рівні зрілості, що вимагає уваги як 

науковців, так і практиків, адже орієнтація на споживача – це не просто 

данина часу, а є запорукою забезпечення стратегічної стійкості публічного 

управління загалом. Адже, коли громадяни отримують публічні послуги на 

достатньому рівні, суспільство колективно схвалює переваги, які надає 

публічна влада, що формує підтримку інституціолізованих соціальних норм і 

цінностей [138]. 

Говорячи про необхідність залучення до публічного управління  

методів приватного сектору, є усвідомлення, що це сприятиме 

дебюрократизації державного апарату, ліквідації видів робіт і операцій, не 

пов’язаних з кінцевим результатом, втіленню результативних технологій 

управління, створенню нових мотиваційних переваг для персоналу 

відповідної системи оцінки результативності його роботи, стимулюванню та 
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контролю. Проте спроби запровадження підходів, що орієнтовані на 

результат, реалізуються лише в рамках використання спеціальних режимів 

управління – ручному, мобілізаційному, проектному тощо [261]. Найбільш 

успішно управління по результатам здійснюється в сфері надання публічних 

послуг, точніше – адміністративних послуг.  

При цьому інтегральним показником результативності діяльності 

органу публічної влади виступає рівень задоволення споживачів послуг, що 

обумовило необхідність включення цього показника в Матрицю зрілості 

системи публічних послуг. Адже без орієнтації на постійне підвищення 

якості послуг бізнес приречений, говорячи ж про публічну владу, де 

конкуренція відсутня, останній загрожує втрата легітимності через 

незадоволення суспільства якістю публічних послуг. Зазначене обумовило 

необхідність включення до показників матриці – орієнтацію на підвищення 

якості публічних послуг.  

Одразу слід зазначити про складність дотримання такого показника, 

що пов’язане в першу чергу з проблемними питаннями в нормативному 

забезпеченні системи. Так, тільки в сфері адміністративних послуг 

процедури регулюються понад 300 законами, що обумовлює серед іншого 

складність запровадження спільних адміністративних процедур і механізмів 

їх оцінювання. Варто зазначити, що в стадії розробки знаходиться проект 

Закону «Про адміністративну процедуру», який покликаний урегулювати 

зазначені питання. Відтак, за показником «орієнтація на підвищення якості 

послуг, що надаються населенню» вітчизняна система знаходиться на 

третьому – сформованому рівні. 

Важливим показником зрілості системи публічних послуг виступає 

комплексність обслуговування, причому слід одразу зазначити, що на 

начальних етапах розвитку системи публічних послуг це передбачає 

можливість отримання цілого комплексу послуг у одному місті, наприклад 

ЦНАП; на наступних етапах – передбачається отримання комплексу послуг 

при одному зверненні.  
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Позитивні практики демонструють, що за певних потреб можна 

отримати відповідний комплекс послуг, наприклад при народженні дитини – 

свідоцтво про народження, реєстрація місця проживання новонародженого, 

оформлення допомоги. В Україні відбуваються позитивні зміни, зокрема, - 

віднедавна свідоцтво про народження дитини можна отримати безпосередньо 

в пологовому будинку, оформлення допомоги при народженні дитини з 2017 

року переведено в режим он-лайн. Примітно, що це не тільки скорочує 

терміни надання послуги – від 15 днів (10 – розгляд заяви, 5 – надання 

відповіді) в разі особистого подання заяви до 1 дня в разі подання 

електронної заяви, але й «завдяки налагодженій взаємодії між 

Мінсоцполітики та реєстром Мін’юсту скорочено кількість документів, які 

мають пред’явити заявники. Відтепер не потрібна копія свідоцтва про 

народження дитини – працівники управлінь соціального захисту самостійно 

перевіряють он-лайн наявність відповідного свідоцтва у реєстрі актів 

цивільного стану» [65]. 

Попри певні напрацювання щодо забезпечення комплексності в 

наданні публічних послуг останнє має місце лише в контексті можливості 

отримання ряду послуг у центрах надання, проте розвиток надання «пакету» 

послуг у визначених життєвих обставинах в Україні стримується рядом 

факторів. До них можна віднести неефективність й надмірну урегульованість 

процесів надання таких послуг. зокрема, в випадку з реєстрацією земельної 

ділянки, процедура займає біля двох років і вимагає пред’явлення 54 

документів. 

На основі зазначеного система надання публічних послуг згідно з 

Матрицею в розрізі показника орієнтації на комплексність обслуговування 

знаходиться на четвертому – достатньому рівні. На цьому рівні 

спостерігається функціонування мережі центрів комплексного 

обслуговування споживачів послуг. 

Ще одним показником системи публічних послуг виступає залучення 

до процесу інформаційних технологій. При цьому слід зазначити, що 
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останніми роками в напрямі розвитку електронного врядування прийнято ряд 

нормативних актів: Концепцію розвитку електронного врядування [231], 

Концепцію розвитку системи електронних послуг [233], Концепцію розвитку 

цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та 

затвердження плану заходів щодо її реалізації [235], Концепція розвитку 

електронної демократії [232] та ін.  

До напрямів реалізації задекларованої в зазначених нормативних 

актах політики виступає запуск платформи електронної взаємодії «Трембіта», 

а також реалізація проекту «Держава в смартфоні». В рамках останнього 

запущено мобільний додаток «Дія», що працює в двох основних напрямах – 

інформаційна платформа та служба онлайн-консультацій [134]. Відтак, згідно 

з наведеними даними в Матриці за показником залучення ІТ-технологій, 

система публічних послуг знаходиться на третьому – сформованому рівні. 

Відтак, вбачається за доцільне включити в Матрицю також показники 

Індексу розвитку електронного уряду, в якому Україна останніми роками 

зберігає позитивну динаміку, на користь чого говорять результати рейтингу 

готовності до запровадження електронного уряду. Згідно з ними,  з 2018 по 

2020 рр. – спостерігається зростання на 13 позицій – тепер Україна посіла 69-

те місце, також в рейтингу країн з найбільш розвиненою електронною 

участю громадян в комунікації з державою Україна посіла 46-е місце, що на 

29 позицій вище, за рейтинг 2018 року [339]. 

Говорячи про Матрицю зрілості системи публічних послуг, слід 

зазначити, що в ряді випадків спостерігається тісний взаємозв’язок між 

різними показниками. Наприклад, залучення ІТ-технологій тісно пов’язане з 

забезпеченням горизонтальної взаємодії з іншими органами влади. Адже 

перехід на міжвідомчу взаємодію вимагає реалізації повноцінної електронної 

системи обміну даними. При цьому, в руслі сучасної парадигми клієнт-

орієнтованої системи публічних послуг, передбачається заборона 

представникам органів влади вимагати від отримувачів послуг документи, які 

вже є в розпорядженні органів влади. Для прикладу, в Російській Федерації 
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прийнята Концепція оптимізації механізмів проектування й реалізації 

міжвідомчої інформаційної взаємодії, оптимізації порядку розробки й 

затвердження адміністративних регламентів із метою створення системи 

управління змінами [144]. В Концепції серед напрямів подальшого розвитку 

міжвідомчої взаємодії визначено: 

- розширення кількості учасників міжвідомчої взаємодії в тому 

числі, кредитні організації, підвідомчі організації та ін.; 

- підвищення якості інформації, розташованої в Федеральному 

реєстрі державних і муніципальних послуг (функцій); 

- оптимізацію порядку розробки адміністративних регламентів; 

- розповсюдження механізму міжвідомчої взаємодії на виконання 

контрольно-наглядових функцій; 

- створення нормативних правових основ для міжвідомчої 

взаємодії органів влади різних суб’єктів (поряд із існуючими між 

федеральними, регіональними відомствами й органами місцевого 

самоврядування) [144]. 

Проте, в Україні становлення міжвідомчої взаємодії на сьогоднішній 

день залишається в якості одного з пріоритетних напрямів роботи для 

розвитку окремих сфер публічних послуг. Зокрема, в Законі України «Про 

адміністративні послуги» йдеться про зобов’язання «вживати заходів щодо 

розбудови системи міжвідомчої електронної взаємодії» [165], в спільному 

наказі Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства 

України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров'я 

України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету 

України у справах національностей та релігій, державного департаменту 

України з питань виконання покарань "Про затвердження Порядку взаємодії 

суб’єктів, що надають соціальні послуги бездомним громадянам" [196] 

визначено порядок взаємодії між суб’єктами надання послуг. На 

сьогоднішній день в Україні відсутня комплексна стратегія розбудови 

системи міжвідомчої взаємодії, про необхідність запровадження якої в усіх 



199 

 

сферах надання публічних послуг, зазначають сучасні теоретики й практики. 

Зокрема, ЮНІСЕФ та партнери проекту “СПІЛЬНО. Соціальні послуги для 

сімей у громадах” провели аналіз системи соціальних послуг у 12 громадах 

на Сході України. За результатами аналізу було напрацьовано десять 

основних рекомендацій, які допоможуть покращити послуги у громаді. 

Першою рекомендацією є встановлення міжвідомчої взаємодії: «для 

ефективного надання соціальних послуг усі муніципальні органи мають 

взаємодіяти між собою. Наприклад, вчителі та лікарі мають знати чіткий 

алгоритм дій у випадку, якщо помітили ознаки насильства в родині чи 

недбалого ставлення до дитини. Аби взаємодія була безперервною, вона має 

бути визначена в офіційних документах та не залежати від особистих зв’язків 

між працівниками різних підрозділів» [329].  

Деякі питання в контексті міжвідомчої взаємодії в Україні на 

сьогоднішній день взагалі демонструють неприпустимі показники. Так, 

згідно з результатами звіту аналітичного дослідження «Стан та перспективи 

розвитку державних електронних інформаційних ресурсів», проведеного 

Державним агентством з питань електронного урядування України та 

проекту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах» 

(USAID, UKAID), виходячи з аналізу 23 найбільш запитуваних державних 

реєстрів, назви юридичних осіб та ідентифікаційні коди збираються 64 рази, 

а отже, повторюються в 64 реєстрах. Крім того, декілька реєстрів (Єдиний 

державний демографічний реєстр, Державний реєстр речових прав, 

Земельний кадастр) не є вичерпними, а деякі безперечно актуальні реєстри 

(наприклад, адресний реєстр) відсутні [74]. 

У ході реалізації програми SIGMA регулярно здійснюється 

моніторинг реформ державного управління в Україні в шести напрямах, 

одним із яких виступає надання адміністративних послуг. Після останньої 

оцінки, зробленої в 2018 році, зазначено, що ряд проблемних питань в цій 

сфері окрім іншого пов'язаний з недоліками в міжвідомчій взаємодії: 

«неефективність та дублювання при збиранні, зберіганні та обміні даними, 



200 

 

які містяться в державних реєстрах, досі відсутній обмін даними у режимі 

реального часу, а наявні реєстри мають проблеми щодо повноти та якості 

даних» [73]. Відтак, згідно з Матрицею – «задокументований обіг 

інформацією між різними відомствами для зменшення адміністративного 

навантаження на споживача» - в Україні поки що не запроваджено, отже, 

рівень розвитку системи публічних послуг за цим показником – третій, 

сформований.  

Побудова ефективної системи публічних послуг передбачає в 

широкому розумінні таке задоволення потреб споживача, що сприяє  

формуванню сучасних відносин між владою й громадянином. Через призму 

Концепції нового публічного управління це передбачає посилення механізмів 

зворотного зв’язку шляхом вивчення оцінки якості послуг із позицій 

споживача. Проте, як слідує з Матриці зрілості системи публічних послуг, це 

не єдиний елемент, що вимагає уваги в контексті формування спільної 

відповідальності за надання публічних послуг. Іншим таким елементом 

виступає розуміння споживача в якості суб’єкта системи й тут мова йде не 

тільки про позицію влади, зокрема, законодавче закріплення терміну 

«суб’єкт звернення» [274]. В першу чергу мова йде про активну 

громадянську позицію населення, без чого переважна більшість послуг не 

може бути надана на очікуваному рівні – ні медична, ні освітня, ні 

комунальна тощо. Завдяки широкій інформаційній кампанії в Україні, в 

суспільстві відбувається формування культури споживання публічних 

послуг, усвідомлення громадянина в якості суб'єкта системи. Таке положення 

відповідає третьому – сформованому рівню зрілості системи публічних 

послуг. 

Одним із важливих показників такої активізації виступає залученість 

громадян до діяльності громадських організацій. Цей показник останніми 

роками не зазнав суттєвої динаміки – з 2013 року фактично не зросло 

членство громадян у різних громадських об’єднаннях 15–17%, при цьому 

залученими до активної громадської діяльності вважає себе 8 – 10 % 
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громадян. Окремо слід зазначити, що зросла кількість людей, особливо 

молоді, які займаються волонтерською діяльністю (12 – 18 %), а також 

благодійництвом (38.5 – 47 % у 2015 – 2018 рр.) [48]. Іншим моментом 

параметру «Залученість громадян до надання публічних послуг» виступають 

джерела фінансування інститутів самоорганізації населення владою – слід 

зазначити, що тут незмінно діє механізм субсидиювання статутної діяльності, 

який втратив свою актуальність у світовій практиці [268]. Відтак, відповідно 

до елементу «Залученість громадян до надання публічних послуг» 

запропонованої матриці, система знаходиться на другому – визначеному 

рівні.  

Отже, вітчизняна система надання публічних послуг за деякими 

показниками – орієнтація на результат, клієнт-орієнтований підхід, 

комплексність обслуговування, залучення інформаційних технологій, 

відноситься до четвертого – достатнього рівня розвитку, за деякими: рівнем 

міжвідомчої взаємодії – до третього – сформованого; за рівнем залученості 

громадян до надання публічних послуг – на другому – визначеному  рівні.   

Виходячи з визначення сукупності всіх елементів публічних послуг у 

якості системи особливої уваги заслуговують питання її методологічного 

забезпечення. Адже безсистемне функціонування різних сфер публічних 

послуг не в змозі забезпечити збалансований розвиток всієї системи, про що 

зазначалося вище. Розробка методології дозволить публічній владі й всім 

стейкхолдерам бачити перспективу розвитку, приймати вчасно необхідні 

рішення й забезпечити її сталий розвиток. В основі розбудови лежить 

розроблена в попередньому підрозділі матриця зрілості системи надання 

публічних послуг. 

Таблиця 4.2.  

Процедура переходу на наступний рівень зрілості системи публічних послуг 

Назва 

переходу 

Мета переходу Основні кроки, що повинні бути виконані 

Початковий 

рівень 

Відділення 

функцій органів 

1. Виділити необхідність трансформації 

функціонування органів публічної влади. 
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 публічної влади 

від послуг, що 

ними надаються 

2. Провести інвентаризацію функцій 

органів публічної влади, виділити послуги, 

що ними надаються. 

Визначений 

рівень 

  

Повна 

інвентаризація 

послуг, що 

надаються 

органами 

публічної влади. 

1. Визначити перелік повноважень, 

якими наділені органи публічної влади 

(ОТГ, РДА, ОДА тощо). 

2. Визначити відносини між суб’єктом 

надання й споживачем послуги через 

призму клієнт-орієнтованого підходу. 

Сформован

ий рівень 

 

Передбачуваність 

процесу надання 

послуги 

1. Здійснити заходи щодо спрощення 

процедури надання публічної послуги для 

споживача. 

2. Провести широку кампанію з метою 

збільшення рівня поінформованості 

споживачів послуг. 

Достатній 

рівень 

Трансформація 

окремих 

елементів у 

комплекс, 

спрямований на 

задоволення 

потреб споживача 

1. Забезпечити належну організацію 

проведення аналізу та контролю якості 

послуг, що надаються. 

2. Забезпечити реалізацію заходів щодо 

формування відповідного рівня культури 

споживачів послуг. 

3. Сформувати мережу центрів 

обслуговування споживачів послуг. 

Раціоналізо

ваний 

  

Формування 

культури спільної 

відповідальності 

1. Встановити міжвідомчу взаємодію. 

2. Забезпечити реалізацію механізмів 

делегування публічних послуг інститутам 

самоорганізації населення. 

3. Сприяти визначенню спільних 

цінностей. 

 

Відтак, у запропонованій автором матриці зрілості системи публічних 

послуг виділено етапи, кожен із яких має власні характерні риси. Таких 

етапів виділено п’ять: 

- початковий - публічні послуги не виділені в діяльності органів 

публічної влади, останні виконують власні функції; 

- визначений - серед функцій органів влади виділяють функцію з 

надання послуг, характерно запровадження елементів забезпечення якості 

послуг, виділення споживача як окремого учасника процесу надання послуги; 
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- сформований - процеси надання послуг виділені, ґрунтуються на 

раціональному підході, розширення бази електронних послуг; 

- достатній - процеси надання послуг спираються на концепцію 

якості, формування спільної відповідальності за надання публічних послуг, 

громадський сектор стає активним елементом системи публічних послуг 

шляхом виконання ролі посередника між суб’єктом надання послуги й 

отримувачем; 

- раціоналізований - підвищення рівня якості базується на 

інтеграції всіх сфер публічних послуг у єдину систему, що дозволить 

вирішувати завдання із раціоналізації витрат, оцінки та контролю якості, 

впровадження системи управління якістю, інтеграції всіх державних 

інтернет-ресурсів. 

Відповідно до цих рівнів виділено кроки, що дозволять системі 

перейти на вищий рівень, а також цілі, яким потрібно слідувати при переході 

з одного рівня на інший. Так, метою переходу від початкового до 

визначеного рівня виступає – виділити необхідність трансформації 

функціонування органів публічної влади, провести інвентаризацію функцій 

органів публічної влади, виділити послуги, що ними надаються; від 

визначеного до сформованого – визначити перелік повноважень, якими 

наділені органи публічної влади, визначити відносини між суб’єктом надання 

й споживачем послуги; від сформованого до достатнього – здійснити заходи 

щодо спрощення процедури надання публічної послуги для споживача, 

провести широку кампанію з метою збільшення рівня поінформованості 

споживачів послуг; від достатнього до раціоналізованого – забезпечити 

належну організацію проведення аналізу та контролю якості послуг, що 

надаються, реалізацію заходів щодо формування відповідного рівня культури 

споживачів послуг, сформувати мережу центрів обслуговування споживачів 

послуг; на раціоналізованому рівні слід налагодити міжвідомчу взаємодію та 

забезпечити реалізацію механізмів делегування публічних послуг інститутам 

самоорганізації населення. 
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Виходячи з наведених у таблиці даних, можна констатувати, що 

позитивна динаміка в розрізі одних показників обумовлена зміною суспільної 

парадигми – в розвитку інформаційних технологій, формуванням 

відповідного рівня культури як представників органів публічної влади, так і 

споживачів послуг; в іншому розрізі – зміною підходів на найвищому 

державному рівні – визнання споживача послуги як суб’єкта системи, 

відділення публічних послуг від функцій органу публічної влади. 

 

4.2. Передумови оцінювання в системі захисту прав дітей на рівні 

територіальної громади  

 

На сьогоднішній день захист прав дитини в Україні виступає одним із 

пріоритетних напрямів державної політики, серед першочергових завдань 

при цьому виступають створення умов для реалізації права кожної дитини на 

виховання в сім’ї, забезпечення пріоритету сімейних форм влаштування 

дитини. Причин того, що далеко не кожна дитина в Україні має можливість 

зростати в сприятливому сімейному оточенні декілька. З одного боку, в 

українському суспільстві загальноприйнятою є думка, що єдиною 

можливістю захисту прав дитини є інтернати й дитячі будинки. З іншого 

боку, держава вживає комплекс заходів з метою захисту прав дітей, проте 

питання відсутності при цьому системних змін поки що залишається 

відкритим.  

Однією з передумов при цьому виступає традиційний акцент у 

функціонуванні публічної влади на здійснення заходів. Натомість в сучасних 

умовах необхідна трансформація в бік досягнення результатів: «робота 

української влади щодо впровадження державної політики зосереджена 

переважно на «діяльності» та «заходах», а не результатах та наслідках 

державної політики. Ми мало аналізуємо та фіксуємо свій успіх та помилки, 

мало вчимося на попередньому досвіді впровадження державної політики» 

[106].  
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Таким чином, попри високий рівень фінансування, лише незначний 

відсоток коштів витрачається безпосередньо на потреби дитини. Система 

інституційного догляду та виховання дітей є не лише затратною, а також 

неефективною та шкідливою як для самої дитини, так і для її сім’ї та 

суспільства в цілому. Проте в інституційній системі сфери захисту прав дітей 

етап оцінювання здебільшого носить фрагментарний характер. Про наявність 

такої тенденції йдеться в дослідженнях вітчизняних науковців: «елементи 

оцінювання використовуються в Україні при розробці нормативно-правових 

актів, стратегічному плануванні, у бюджетному процесі. Проте цей 

інструмент необхідно застосовувати значно ширше для оцінювання: 

досягнення стратегічних цілей на політичному рівні; діяльності окремих 

державних інституцій; роботи окремих структурних підрозділів у досягнені 

цілей організації; роботи окремих державних службовців» [106].  

Важливо при цьому враховувати, що значний вплив на якість 

оцінювання здійснюють особливості сервісної сфери, до яких відносяться 

наступні: об’єктом оцінювання виступає діяльність організації, що надає 

послугу; складність чисельного виразу якості послуг; споживач послуги сам 

виступає учасником процесу надання послуги, відтак, якість має відповідати 

його очікуванням; послуги не зберігаються, вони реалізуються в процесі 

контакту з споживачем. В контексті дослідження не можна оминути увагою 

питання розгляду сфери захисту прав дітей як частини соціальної сфери й 

аналогічним чином надання послуг в сфері захисту прав дітей як одного з 

різновидів соціальних послуг, адже: «соціальні послуги – комплекс заходів з 

надання допомоги особам, окремим соціальним групам, які перебувають у 

складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, з метою 

розв’язання їхніх життєвих проблем» [224]. При цьому складні життєві 

обставини розкриваються як «обставини, спричинені інвалідністю, віком, 

станом здоров’я, соціальним становищем, життєвими звичками і способом 

життя, внаслідок яких особа частково або повністю не має (не набула або 
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втратила) здатності чи можливості самостійно піклуватися про особисте 

(сімейне) життя та брати участь у суспільному житті» [224].  

Зазначених положень недостатньо для розбудови ефективної й 

результативної системи надання соціальних послуг. Невідповідність 

нормативної бази до сучасних умов функціонування в тому числі й системи 

захисту прав дітей обумовлюють в свою чергу гальмування задекларованих 

державою реформ. Відтак, запровадження елементів оцінювання в 

функціонування системи захисту дітей в ЗУ не знайшло належного 

висвітлення. Теоретики розділяють оцінювання якості публічних послуг на 

три основні елементи – це по-перше, оцінювання якості послуг споживачами, 

по-друге, оцінювання особами, що уповноважені надавати послугу й по-

третє, оцінка якості й достатності ресурсного забезпечення [45]. Проте, в 

сфері захисту прав дітей складність оцінювання полягає в частині 

оцінювання якості послуг споживачами, наприклад, неможливо оцінити 

ступінь задоволення потреб, що є одним із важливих показників при 

оцінюванні ефективності публічних послуг. Це пов’язане з тим, що діти не 

являють із себе реальних споживачів, тобто таких осіб, які самі вирішують, 

потрібна їм допомога чи ні, слід їй бути влаштованій до інтернатного закладу 

чи ні, які вимоги висувати до послуг, що їй надаються й т. і. Сприяти 

побудові системи захисту прав дітей за новими принципами покликана 

Національна стратегія реформування системи інституційного догляду та 

виховання дітей на 2017-2026 роки (далі – Стратегія) [214], затверджена 

Кабінетом Міністрів України від 09 серпня 2017 року № 526-р.  

Серед іншого, в документі закладено основи для застосування 

оцінювання як одного з ключових моментів досягнення поставлених у 

Стратегії цілей. Важливо, що Стратегія містить в собі елементи попереднього 

оцінювання, яке виконується перед початком реалізації програмних 

документів і створює передумови для проведення якісного оцінювання на 

подальших етапах. Зокрема, в документі розкрито існуючи проблеми, 

охарактеризовано інституційну структуру, визначено показники, серед яких – 
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кількість дітей, які перебувають в закладах інституційного догляду та 

виховання дітей, відсоток дітей, які мають статус дитини-сироти або дитини, 

позбавленої батьківського піклування, кількість дітей, які мають інвалідність 

та ін.  

Спираючись на результати з аналізу стану існуючої на території 

Дніпропетровської області системи закладів інституційного догляду та 

виховання дітей та наявних практик надання послуг дітям і сім’ям на рівні 

районів, міст, об’єднаних територіальних громад області, обґрунтовано 

базовий варіант розв’язання існуючого на сьогодні комплексу проблем, 

визначеного на основі найбільш ефективного використання наявних в області 

ресурсів. Запропонована Програма «Регіональний план реформування 

системи інституційного догляду та виховання дітей з одночасним розвитком 

послуг для дітей та сімей з дітьми в громадах Дніпропетровської області на 

2019 - 2026 роки». Досягнення мети Програми передбачає реалізацію 

пріоритетних напрямів у сфері захисту дітей, до числа яких належать:  

1. Розвиток соціальних, освітніх, медичних послуг для дітей і сімей в 

районах, містах, ОТГ області.  

2. Розвиток альтернативних форм виховання в області.  

3. Трансформація закладів інституційного догляду та виховання дітей.  

4. Розвиток спроможності управління й надання послуг дітям і сім’ям 

на рівні районів, міст, ОТГ області.  

5. Розвиток міжгалузевої та міжтериторіальної взаємодії і партнерства 

при впровадженні реформи.  

6. Підвищення рівня обізнаності та залучення суспільства до реформи. 

Підхід до визначення основних результатів виконання пріоритетних завдань і 

заходів Програми може бути застосований для створення базового комплексу 

критеріїв і кількісних показників оцінювання в системі захисту прав дітей на 

рівні територіальної громади:  

1. На території області сформовано нову систему надання 

високоякісних, доступних, прозорих послуг для дітей та сімей з дітьми на 
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рівні територіальної громади, орієнтованих на задоволення індивідуальних 

потреб дитини, яка запобігатиме ризикам, що ведуть до соціального 

відторгнення та ізоляції окремих осіб та груп, та сприятиме підтримці 

цілісності сімей та громад, а саме:  

Критерій 1.1: підвищення рівня доступності послуг для максимально 

можливого числа дітей і сімей, які потребують допомоги. Кількісні 

показники: число дітей та сімей, які отримують послуги в розрізі міст, 

районів, ОТГ; кількість послуг за типами, створених на рівні громад (можна 

деталізувати типи); 90 % дітей відвідують дошкільні заклади; 80 % дітей з 

інвалідністю та порушеннями розвитку відвідують школи за місцем 

проживання.  

Критерій 1.2: співвідношення між типами послуг, що надаються на 

рівні громад та послуг, що надаються в закладах інституційного догляду і 

виховання дітей – 10:1 на користь отримувачів послуг в громадах. Кількісні 

показники: кількість отримувачів послуг в громадах; чисельність вихованців 

інституційних закладів  

Критерій 1.3: висока результативність системи профілактики кризових 

ситуацій в сім’ях і попередження влаштування дітей до закладів 

інституційного догляду. Кількісні показники: 90 % дітей, які перебували в 

ризику потрапляння до закладів, виховуються в рідних сім’ях, які 

забезпечують їх догляд і виховання; збільшення частки дітей, які після 

вилучення із сімей і перебування і різних формах тимчасового догляду, 

повернулися в рідні сім’ї.  

2. Застосовуються усі форми альтернативного догляду дітей на основі 

визнаних світових практик, що сприяють поверненню дітей у свої родини і 

громади, забезпечуючи пріоритетність виховання у сімейному середовищі;  

Критерій 2.1: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 

піклування, виховуються в сімейних формах виховання або малих групових 

будинках в умовах, наближених до сімейних. Кількісні показники: 

чисельність дітей, які влаштовані в сімейні форми виховання; кількість 
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створених служб розвитку сімейних форм виховання; чисельність 

працюючих соціальних фахівців із розвитку сімейних форми виховання.  

Критерій 2.2: підвищено якість життя дітей, які перебувають в 

альтернативних формах догляду. Кількісні показники: збільшення частки 

дітей, стосовно яких, проведений моніторинг умов перебування, засвідчив 

позитивні результати.  

3. Деінституціалізовано систему догляду та виховання дітей та основі 

нової системи послуг для дітей та сімей з дітьми на рівні територіальних 

громад області, що сприятиме значному скороченню чисельності дітей в 

інтернатних закладах, успішній реінтеграції дітей в сім’ї і громади, розвитку 

якісних послуг стаціонарного типу, що надаватимуться на рівні госпітальних 

округів у закладах із середовищем, наближеним до сімейного.  

Критерій 3.1: ступень інституціалізації системи догляду та виховання 

дітей. Кількісні показники: зменшення числа дітей, які Оцінювання 

спроможності органів місцевого самоврядування перебувають у закладах 

інституційного догляду; кількість закладів, закритих/трансформованих 

відповідно до затверджених планів; кількість закладів інституційного 

догляду та виховання дітей, у яких проживає більше ніж 15 вихованців.  

Критерій 3.2. Діти до трьох років не влаштовуються до закладів 

інституційного догляду та виховання. Кількісні показники: припинено з 2020 

року влаштування дітей віком до трьох років до закладів інституційного 

догляду та виховання дітей; чисельність дітей, стосовно яких вдалося 

попередити відмову їх матерів; частка зменшення кількості дітей, які 

залишені (покинутих, підкинутих) в пологових відділенням або інших 

закладах охорони здоров’я; чисельність дітей та матерів, які отримували 

допомогу в тимчасових послугах для матерів з дітьми.  

Критерій 3.3: переміщення дітей із інтернатних закладів 

здійснювалося виключно відповідно до індивідуальних планів, розроблених 

на основі оцінки потреб дитини. Кількісні показники: чисельність дітей, які 

отримують підтримку та послуги за місцем проживання; чисельність дітей, 
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які повернулися в рідні сім’ї; чисельність дітей, які влаштовані в сімейні 

форми виховання; чисельність дітей, які влаштовані до сімейних форми 

виховання; чисельність дітей, які переведені до малих групових будинків.  

4. В області ефективно функціонує система підтримки та розвитку 

людських ресурсів у сфері захисту дітей, яка сприятиме, підвищено 

інституційної спроможності організацій, що надають послуги дітям та сім’ям 

з дітьми.  

Критерій 4.1: підвищено спроможність та фахові знання працівників-

надавачів послуг на рівні громад. Кількісні показники: чисельність 

спеціалістів, які пройшли навчання; чисельність працівників інтернатних 

закладів пройшли перепідготовку та працевлаштовані в новостворених 

послугах; чисельність охоплених працевлаштуванням осіб, які пройшли 

навчання і працюють в новостворених послугах на місцевому рівні  

Критерій 4.2: підвищено спроможність, неурядових організацій сфери 

захисту дітей. Кількісні показники: чисельність представників неурядових 

організацій, які пройшли навчання; кількість проведених навчальних заходів; 

створено систему державно-громадського контролю якості цих послуг.  

Критерій 4.3: підвищено управлінську спроможність працівників, 

відповідальних за впровадження реформи. Кількісні показники: чисельність 

осіб, які пройшли навчання; кількість проведених навчальних заходів; 

кількість прийнятих управлінських рішень, що виявились результативними. 

Оцінювання спроможності органів місцевого самоврядування  

5. Забезпечено у кожній територіальній громаді рівні можливості 

доступу для дітей та сімей з дітьми до послуг відповідно до їх потреб через 

поширення міжмуніципального співробітництва і міжгалузевої взаємодії.  

Критерій 5.1: Покращено міжвідомчу взаємодію та територіальне 

співробітництво при надані послуг дітям та сім’ям та прийняті рішень щодо 

дитини. Кількісні показники: затверджені узгоджені порядки взаємодії різних 

структур при виявлені дітей в ризику, надані їм допомоги та прийняття 
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рішень щодо їх долі; кількість послуг, що створені відповідно до договорів 

про територіальне співробітництво.  

6. Підвищено рівень обізнаності членів територіальних до реформи 

системи інституційного догляду та виховання дітей, збільшено активність і 

ступень залучення громадян до участі у діяльності щодо забезпечення права 

дитини на виховання в сім’ї або умовах, максимально наближених до 

сімейних, і процесів державно-громадського моніторингу якості надання 

послуг дітям і сім’ям з дітьми.  

Критерій 6.1: збільшення обізнаності населення області щодо 

шкідливого впливу інституційного виховання дітей та важливості підтримки 

сімей і створення послуг в громадах. Кількісні показники: чисельність осіб, 

які охоплені різними видами інформаційних заходів; кількість інформаційних 

заходів; кількість інформаційних програм / приводів в ЗМІ.  

Критерій 6.2: збільшення активності і ступеня залучення громадян до 

участі у діяльності щодо забезпечення права дитини на виховання в сім’ї. 

Кількісні показники: чисельність осіб, що приєднались до участі у діяльності 

щодо забезпечення права дитини на виховання в сім’ї або умовах, 

максимально наближених до сімейних; кількість громадських ініціатив у 

сфері захисту дітей.  

На національному рівні визнано значний внесок Дніпропетровщини 

реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Україні. 

Ґрунтуючись на узагальненні теоретичних та практичних напрацювань 

відносно запровадження оцінювання в систему захисту прав дітей, 

враховуючи сучасні пріоритети державної політики, доцільним виглядає 

створення відповідного організаційно-правового підґрунтя для розвитку 

системи відповідно до європейських стандартів.  
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4.3. Підсистема контролю та оцінювання якості публічних послуг 

 

Перш ніж розпочати розгляд основного матеріалу, слід визначитися з 

поняттям «оцінювання». З французької мови «evaluation» означає ціна, 

вартість, його загальноприйнятним трактуванням виступає наступне: 

«оцінювання – це визначення змін за результатами реалізації 

політики/програми/проекту» [42]. Оцінювання проводиться «задля того, аби 

розуміти: Чи були досягнуті заплановані результати? Наскільки вірними були 

припущення щодо результатів політики/програми/проекту? Наскільки 

ефективними, результативними і стійкими є зміни? Оцінювання результатів 

політики/програми/проекту дає зворотній зв'язок щодо досягнення мети та 

завдань політики/програми/проекту. Оцінювання є основою для прийняття 

рішень та належного планування, ефективного використання коштів. 

Оцінювання створює передумови для удосконалення 

політики/програми/проекту, оскільки дозволяє навчатися на основі уроків 

попереднього досвіду. Оцінювання забезпечує реалізацію принципів 

належного врядування (ефективності, результативності, відкритості, 

підзвітності)» [42]. 

При цьому слід чітко відмежувати поняття оцінювання й моніторингу, 

адже оцінювання – це аналіз, який застосовується час від часу, а моніторинг 

це постійний збір інформації та її реєстрація за показниками, визначеними 

заздалегідь. До того ж моніторинг спрямований на спостереження за 

процесами, що відбуваються, натомість оцінювання спрямоване на аналіз 

відповідності результатів очікуванням. Отже, в Глосарії термінів з 

моніторингу та оцінювання зазначено, що моніторинг це «збір та аналіз 

даних за попередньо визначеними кількісними та якісними показниками для 

визначення стану системи, проекту, процесу, продукту, послуги, програми. 

Моніторинг дозволяє акумулювати необхідну для оцінювання інформацію та 

сприяє вчасному виробленню рішень» [42]. 
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Виходячи з зазначеного, в контексті дослідження оцінюванню 

підлягають окремі елементи й процедури надання публічних послуг, проте 

особливістю даного дослідження виступає системний підхід. Відтак, 

доцільним виглядає підхід до оцінювання не тільки в зазначеній площині, 

окремий напрям складає оцінювання нормативно-правового забезпечення 

системи. Це передбачає фокусування уваги на відповідності уже прийнятих 

актів правотворчими органами влади, а також моніторинг відповідності норм 

законодавства, що приймаються тим завданням, які поставлені в системі 

надання публічних послуг. 

І оцінювання і моніторинг є невід'ємними елементами забезпечення 

якості процесів, у тому числі, й в системі надання публічних послуг, проте в 

вітчизняній практиці вони застосовуються здебільшого фрагментарно. Про 

наявність такої тенденції йдеться в дослідженнях вітчизняних науковців: 

«елементи оцінювання використовуються в Україні при розробці 

нормативно-правових актів, стратегічному плануванні, у бюджетному 

процесі. Проте цей інструмент необхідно застосовувати значно ширше для 

оцінювання: досягнення стратегічних цілей на політичному рівні; діяльності 

окремих державних інституцій; роботи окремих структурних підрозділів у 

досягнені цілей організації; роботи окремих державних службовців» [106, с. 

72.]. 

Варто виділити особливості сервісної сфери при цьому, до яких 

відносяться наступні: об’єктом оцінювання виступає діяльність організації, 

що надає послугу; складність чисельного виразу якості послуг; споживач 

послуги сам виступає учасником процесу надання послуги, відтак, якість має 

відповідати його очікуванням; послуги не зберігаються, вони реалізуються в 

процесі контакту з споживачем. Зазначені особливості значним чином 

впливають на процес оцінювання публічної послуги, до них також інколи 

додаються неможливість належним чином оцінити послугу в випадку якщо 

отримувачем є людина недостатньо інформована або дитина. Це пов’язане з 

тим, що діти не являють із себе реальних споживачів, тобто таких осіб, які 
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самі вирішують, потрібна їм допомога чи ні, слід їй бути влаштованій до 

інтернатного закладу чи ні, які вимоги висувати до послуг, що їй надаються й 

т. і. Адже оцінювання якості публічних послуг автори розділяють на три 

групи в залежності від суб'єкта оцінювання елементи – це по-перше, 

оцінювання якості послуг споживачами, по-друге, оцінювання особами, що 

уповноважені надавати послугу й по-третє, оцінка якості й достатності 

ресурсного забезпечення [45]. 

Також не сприяє спрощенню процесу оцінювання складність системи 

надання публічних послуг, адже кожна зі сфер має власні особливості. Це 

вимагає розробки як універсальних показників, так і індикаторів у кожному 

окремому випадку, як, наприклад в сфері охорони здоров'я. Тут Наказом 

Міністерства охорони здоров'я України № 751 від 28.09.2012 затверджено 

Методику розробки системи індикаторів якості медичної допомоги [130]. 

Варто зазначити, що невід'ємним елементом оцінювання виступають 

стандарти, причому запровадження стандартів в різних країнах відбувається з 

великим ступенем різноманітності. У Великій Британії, наприклад, це 

відбувалося децентралізовано – на національному рівні – це окремі 

міністерства, агенції тощо, на локальному рівні – окремі державні установи 

для своїх клієнтів, причому час введення стандартів визначався організацією 

самостійно – в залежності від її готовності до змін або зовнішнього тиску. В 

Італії, навпаки, директивою прем’єр-міністра в 1994 році були встановлені 

тимчасові параметри процесу розробки й введення стандартів якості [82]. 

На сьогоднішній день стало доброю традицією при розгляді будь-яких 

суспільно важливих питань, вивчати роль у них громадського сектору. Не є 

виключенням і питання оцінювання якості публічних послуг, адже основним 

покликанням останнього виступає виявлення та артикуляція суспільних 

проблем, що в даному випадку передбачає дослідження якості, розроблення й 

внесення пропозицій щодо удосконалення публічних послуг. 

У даному випадку оцінка якості публічних послуг громадським 

сектором є елементом функціонування інституту суспільного контролю, який 
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на сьогоднішній день поки що залишається поза рамками врегулювання в 

вітчизняній нормативно-правовій базі. Важливість цього інституту 

підтверджена більшістю досліджень сучасних науковців через: 

- «підвищення рівня довіри громадян до діяльності держави; 

- сприяння попередженню й вирішенню соціальних конфліктів, 

спрямованих на захист прав і свобод людини і громадянина; 

- забезпечення прозорості й відкритості діяльності органів влади й 

державних (муніципальних) організацій; 

- формування в суспільстві нетерпимості до корупційної 

поведінки; 

- підвищення ефективності діяльності органів влади, державних 

(муніципальних) організацій» [335, с. 84] 

Важливим питанням при цьому постає ступінь залучення до системи 

контролю саме суспільної компоненти, адже не викликає сумнівів, що, коли 

мова йде про послуги, надання яких є одним із елементів реалізації прав і 

свобод людини й громадянина, вона (суспільна компонента) має бути 

максимально залученою. Також не можна залишати поза увагою питання 

самостійності й цілісності суспільного контролю, що обумовлює 

необхідність і залучення його до загальної системи контролю відповідним 

чином. В першу чергу слід уникати його дублювання з елементами 

державного контролю або таких моделей, коли суспільний контроль 

підмінює державний. Суспільний контроль являє з себе цілком самостійний 

елемент і найбільш доцільною виглядає модель контролю, в якій він виконує 

власне функціональне призначення. 

В Україні для прикладу оцінювання можна навести практику, що 

реалізується на порталі державних послуг iGov. Тут передбачено, що після 

того, як суб’єкт звернення отримує послугу, йому на електронну пошту 

надходить форма опитування відносно якості обслуговування. Також при 

цьому запроваджено альтернативний варіант – якщо особа дає свою згоду, їй 

дзвонить волонтер із опитуванням.  
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Проте вбачається за доцільне більш детально розглянути практику 

оцінювання публічних послуг, що має місце в Україні. З цією метою обрано 

соціальну сферу, що займає особливе місце в суспільному житті кожної 

країни. Конституційно закріплений статус нашої держави як соціальної 

лежить у основі того, що публічна влада здійснює відповідну політику й із 

позицій законотворчості. Одним із свідчень чого виступає Закон України 

«Про соціальні послуги», де зазначається, що «соціальні послуги – комплекс 

заходів з надання допомоги особам, окремим соціальним групам, які 

перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх 

подолати, з метою розв’язання їхніх життєвих проблем» [224]. Тут же 

розкривається, що таке складні життєві обставини, що являють із себе 

«обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров’я, соціальним 

становищем, життєвими звичками і способом життя, внаслідок яких особа 

частково або повністю не має (не набула або втратила) здатності чи 

можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя та брати 

участь у суспільному житті» [224]. 

Зазначений Закон є профільним у системі надання соціальних послуг 

й суттєвим кроком щодо запровадження елементів оцінювання виступають 

положення ст. 1, присвячені трактуванню серед інших таких понять як 

показники якості соціальних послуг, що визначено як сукупність показників, 

які використовуються для оцінювання діяльності суб’єктів, що надають 

соціальні послуги, які ґрунтуються на позитивній результативності 

соціальних послуг відносно її одержувачів і ступеня задоволення їх потреби в 

цих послугах. Також міститься визначення поняття «державний стандарт 

соціальної послуги – визначені нормативно-правовим актом центрального 

органу виконавчої влади у сфері соціальної політики зміст та обсяг, норми і 

нормативи, умови та порядок надання соціальної послуги, показники її 

якості» [224].  

Наскільки створена нормативна база забезпечує розбудову ефективної 

й результативної системи надання соціальних послуг, простежимо на 
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прикладі сфери захисту прав дітей. Варто зазначити, що сім'я як соціально-

біологічний інститут, основою якого виступають відносини подружжя та 

батьківські відносини, виступає найкращим середовищем для виховання 

дитини. Саме у безпечній і стабільній родині гарантуються індивідуальна 

увага і турбота, захист від насильства, виховання і розвиток у люблячій 

атмосфері. Проте, попри значні кроки держави, не всі діти мають можливість 

зростати в сім'ї або умовах, наближених до сімейних. Ускладнює цей стан 

загальноприйнята в Україні думка, що єдиною можливістю захисту прав 

дитини є інтернати й дитячі будинки. 

Проте тривале перебування дитини поза межами сім’ї призводить до 

руйнування її особистісних зв’язків з батьками, дитина починає відставати в 

фізичному та емоційному розвитку, в неї починаються складнощі у 

спілкуванні, що згодом стає на заваді її успішної соціальної інтеграції. Діти 

виростають непідготовленими до самостійного життя, не мають необхідних 

соціальних умінь і навичок. 

Особливо негативними є наслідки такого догляду та виховання для 

дітей віком до трьох років, у яких найбільше спостерігається затримка 

фізичного та психоемоційного розвитку. Більшість дітей перебувають у 

закладах тривалий час – понад три, а іноді понад 10 років. В умовах 

інституційного догляду особистість дитини є не цінністю, а лише частиною 

групи, колективу. Персонал інтернату, піклуючись про всіх дітей, насправді 

дуже мало знає про кожну конкретну дитину. 

Крім того, відсутність належної фахової підтримки сімей з дітьми, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, повільні темпи розвитку 

інклюзивного навчання призводять до того, що десятки тисяч дітей щороку 

потрапляють до закладів інституційного догляду та виховання дітей. Також 

підсилюється негативна тенденція, коли батьки після розміщення дитини в 

інституції перекладають відповідальність за виховання дитини на державу. І 

попри те, що діти можуть мати батьків, які не позбавлені батьківських прав, 
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більшість із них в сім’ї не повертаються. До того ж такі діти не можуть бути 

всиновленими чи влаштованими в сімейні форми виховання [63]. 

Окрема увага в цьому підрозділі приділяється стратегії, в даному 

випадку мова йде про Національну стратегію реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки (далі – 

Стратегія) [214], затверджену Кабінетом Міністрів України від 09 серпня 

2017 року № 526-р. Важливо, що невід'ємним елементом будь-якої стратегії 

виступає оцінювання. Одним із видів оцінювання є попереднє оцінювання, 

метою якого є визначення вихідних умов, існуючої проблематики, 

відповідності цілей існуючим потребам.  

Відтак, в Національній стратегії реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки розкрито 

існуючи проблеми, охарактеризовано інституційну структуру, визначено 

кількісні показники, серед яких – кількість дітей, які перебувають в закладах 

інституційного догляду та виховання дітей, відсоток дітей, які мають статус 

дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, кількість 

дітей, які мають інвалідність та ін.  

У ході розгляду попереднього оцінювання встановлено, що 

законодавством не передбачено будь-яких нормативних рамок при цьому, 

отже таке оцінювання здійснюється на розсуд авторів проектів законних та 

підзаконних актів.  

Отже, в результаті попереднього оцінювання одним із найбільш 

показових індикаторів виступила ефективність реалізації заходів державної 

політики, що є одним із індикаторів, який міститься в розробленій Матриці 

зрілості системи надання публічних послуг. Як показують дані, на потреби 

сфери захисту прав дітей витрачаються значні кошти, зокрема на утримання 

інтернатних закладів у 2017 році було виділено більше 7,5 млрд. грн., у 2018 

році передбачено збільшення видатків на 30 %. Проте подальше дослідження 

показало, що з цих коштів тільки 13 % іде на харчування дітей, менше 2 % – 

на придбання одягу дітям та менше 1 % на їх лікування. Отже, з виділених 
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коштів 84 % іде на різні потреби з забезпечення функціонування системи 

інституційного догляду та виховання дітей, серед яких 70 % загального 

фінансування йде на оплату праці персоналу, 14 % – на оплату комунальних 

послуг та утримання будівель [295].  

Зазначене вище дає підстави стверджувати, що така система захисту 

прав дітей є не тільки шкідливої в контексті становлення її як особистості й 

як повноцінного представника суспільства, але також і затратною для 

держави й неефективною. Виходячи з даних, наведених у матриці, сфера 

захисту прав дітей в Україні характеризується фокусуванням на реалізації 

заходів, а не на результатах і наслідках. Натомість в сучасних умовах 

необхідна трансформація в бік досягнення результатів: «робота української 

влади щодо впровадження державної політики зосереджена переважно на 

"діяльності" та "заходах", а не результатах та наслідках державної політики. 

Ми мало аналізуємо та фіксуємо свій успіх та помилки, мало вчимося на 

попередньому досвіді впровадження державної політики» [106, с. 72.]. 

Отже, можна стверджувати, що цей елемент системи надання 

публічних послуг у контексті орієнтації на результат знаходиться на 

початковому рівні й вимагає, з урахуванням особливої значущості цієї сфери, 

якнайшвидших заходів із удосконалення. Одним із шляхів, що можуть 

сприяти вирішенню проблемних питань виступає впровадження системи 

управління якістю (СУЯ): «Впровадження і сертифікація СУЯ в будь-яких 

організаціях приводить до підвищення результативності, узгодженості робіт, 

раціонального використання ресурсів, фокусування уваги на споживачах і, як 

наслідок, до підвищення задоволеності споживачів» [114]. 

Також важливо вивчати позитивні зарубіжні практики в контексті 

можливостей імплементації на вітчизняний ґрунт, однією з таких практик 

виступає створення т. зв. дитячих сіл (SOS Children’s Village), де діти можуть 

проживати в одній родині зі своїми рідними братами, зберігати зв'язок з 

біологічними батьками. Зокрема, Естонська Асоціація Дитячих Сіл SOS – це 
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некомерційна організація, заснована в 1994 році за підтримки місцевих 

органів влади, що реалізує подібну програму. 

Проте Національна стратегія реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки представляє інтерес не тільки в 

контексті попереднього оцінювання. Як і будь-яка стратегія, документ 

містить в собі базу для оцінювання ефективності. Зокрема, План заходів з 

реалізації I етапу Стратегії визначає заходи, відповідальних за виконання, 

строки виконання й індикатори. До індикаторів віднесено: кількість дітей, 

охоплених інклюзивним навчанням; чисельність забезпечених житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; кількість дітей, які 

виховуються в закладах інституційного догляду та виховання дітей тощо. 

Результати оцінювання ефективності являють із себе основу для подальшого 

прийняття рішень. 

Також в Стратегії містяться дані про очікувані результати, до яких 

відносяться: припинення з 2020 року влаштування дітей віком до трьох років 

до закладів інституційного догляду та виховання дітей; припинення до 2026 

року діяльності всіх типів закладів інституційного догляду та виховання 

дітей, у яких проживає більше ніж 15 вихованців; забезпечення у кожній 

територіальній громаді дітям та сім'ям з дітьми доступу до послуг відповідно 

до їх потреб тощо. 

На сьогоднішній день розпочато створення регіонального Реєстру 

дітей-вихованців закладів інституційного догляду та виховання дітей 

(електронна база даних), що надасть можливість отримувати актуалізовані 

дані щодо кількості дітей-вихованців в інституційних закладах та їх потреб у 

розрізі населених пунктів та здійснювати планування щодо змісту та обсягів 

послуг з підтримки дітей, які повернуться із інституційних закладів у 

громади, та їх сімей. Регіональний реєстр дітей-вихованців закладів 

інституційного догляду та виховання дітей має стати на етапі під час 

здійснення моніторингу та оцінювання процесів реформування системи 
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інституційного догляду та виховання дітей, в тому числі успішності 

реінтеграції дітей із закладів у біологічні чи замісні сім’ї. 

Основу для змін в Дніпропетровській області закладено Угодою про 

співробітництво з Дніпропетровською обласною держадміністрацією, 

Дніпропетровською обласною радою та Представництвом благодійної 

організації «Надія і житло для дітей» [20], що виступає експертом і 

консультантом із впровадження реформи.  

Створено регіональну Міжвідомчу робочу групу з реформування 

системи інституційного догляду та виховання дітей. Ініційовано процеси 

формування міжвідомчих робочих груп з реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей в районах, містах та об’єднаних 

територіальних громадах Дніпропетровської області. Станом на 15 вересня 

2018 р. міжвідомчі робочі групи були створені на 63 територіях, що складає 

65 % від загальної чисельності адміністративно-територіальних одиниці 

області.  

Здійснюються заходи щодо розвитку компетентності членів 

міжвідомчих робочих груп у сфері реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей. Участь у навчанні взяли 102 особи з 50 

адміністративно-територіальних одиниць, які є членами робочих груп та 

представляють органи державної влади та місцевого самоврядування, 

зокрема, службу у справах дітей, управління соціального захисту, центри 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а також організації сфери освіти, 

охорони здоров’я та громадські об’єднання. 

Ґрунтуючись на узагальненні теоретичних та практичних 

напрацювань відносно запровадження оцінювання в систему захисту прав 

дітей, враховуючи сучасні пріоритети державної політики, доцільним 

виглядає створення відповідного організаційно-правового підґрунтя для 

розвитку системи відповідно до європейських стандартів. В контексті 

оцінювання є потреба в розробці й законодавчому закріпленні спільних основ 

для оцінювання в підготовці документів різного характеру.  
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Проте оцінювання при підготовці документів є лише одним із його 

різновидів, не можна обійти увагою оцінювання, що взаємопов’язане з 

процесом моніторингу й здійснюється на постійній основі. Задля цього 

наведемо досвід Російської Федерації, де запроваджено платформу «Ваш 

контроль», що на сьогоднішній день дозволяє здійснювати оцінювання якості 

публічних послуг на одному з найвищих у світі рівні. 

Згідно з Постановою Уряду Російської Федерації від 31 березня 

2018 р. № 395 «Про внесення змін до постанови Уряду Російської Федерації 

від 12 грудня 2012 р. № 1284», що вступило в силу з 1 липня 2019 року, 

удосконалено порядок роботи системи моніторингу якості державних послуг 

«Ваш контроль». Відтепер громадяни можуть надати оцінку якості будь-якої 

послуги – й державної й муніципальної, – у будь-якому регіоні країни.  

Оцінити якість послуги тепер громадяни можуть на всіх етапах її 

надання, також на етапі її призупинення й відмови від її надання. Якість 

послуги оцінюється за п’ятьма критеріями: час надання послуги, час 

очікування в черзі, ввічливість і компетентність співробітника, комфортність 

приміщення, доступність інформації щодо послуги. 

Каналами оцінювання виступають СМС-опитування, термінали, 

встановлені в приміщеннях надання послуг, через єдиний портал державних 

послуг, а також сайт «Ваш контроль», де окрім оцінки якості послуг, можна 

залишити відгук. Отримані таким чином думки громадян узагальнюються й 

систематизуються за допомогою автоматизованої системи «Ваш контроль», 

яка також в автоматизованому режимі розраховує показники ефективності 

діяльності посадових осіб, відповідальних за надання послуг. За підсумками 

аналізу оцінок формується показник ефективності діяльності посадової 

особи, досягнутий їм за 12 місяців займаної посади. В випадку, якщо такий 

показник нижче встановленого, по відношенню до посадової особи можуть 

бути застосовані дисциплінарні стягнення. Моніторинг і контроль якості 

організації надання послуг здійснюють вищі виконавчі органи влади 

суб’єктів Російської Федерації [129]. 
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Такий підхід вимагає уваги як з боку теоретиків, так і практиків, адже 

вбачається перспективним у контексті можливості запровадження окремих 

елементів на вітчизняний ґрунт. 

 

4.4. Вітчизняний досвід децентралізації надання публічних послуг 

 

Усі переваги децентралізації можна спрямувати на користь 

суспільства, якщо для цього будуть створені необхідні підвалини. Одним із 

обов’язкових елементів успішності є рівноправна участь у процесах 

децентралізації всіх елементів українського соціуму на партнерських засадах. 

Це дозволить створити унікальну модель публічного управління в Україні, 

базуючись на зарубіжному досвіді і відштовхуючись від вітчизняних умов.  

Партнерство вимагає не лише відповідного ставлення центру до 

регіонів або органів державного управління по відношенню до органів 

місцевого самоврядування. Це вимагає також готовності всіх складових 

процесу децентралізації до побудови відносин на відповідних засадах. Кожен 

має відчувати себе повноцінним учасником змін, готовим брати на себе 

відповідальність.  

Важливо зазначити, що одним із основних елементів децентралізації є 

реалізація принципу субсидіарності, який передбачає вирішення соціальних 

проблем на найвіддаленішому від центру рівні. Звичайно, це повинно 

відбуватися коли вирішення проблем на цьому рівні буде можливим і 

ефективним. Мова в даному випадку йде про допоміжну «субсидіарну» роль 

центральної влади.  

Досвід країн, що пройшли процес децентралізації, демонструє нам 

успішні результати, коли заходи носили всеохоплюючий характер, зокрема, 

відбувалися на державному, регіональному, і локальному рівнях. Проте 

масштаб нашої країни, обумовлює складність реалізації заходів 

загальнонаціонального масштабу на рівні, найбільш наближеному до 
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громади. А саме цей рівень, виходячи з вищезазначеного, відіграє одну з 

вирішальних ролей в досягненні успіху запроваджуваних змін. 

Лише у випадку загальнонаціонального залучення представників 

кожної територіальної громади можливим є створення того унікального 

продукту, який буде вироблений спільними зусиллями всіх секторів 

українського суспільства у вигляді нової моделі публічного управління. 

Найкращому усвідомленню процесів децентралізації через реалізацію 

принципу субсидіарності сприятиме дослідження конкретних прикладів. 

Зокрема, розглянемо досвід Республіки Польща, де в 2012–2015 рр. успішно 

реалізовано проект «Від партнерства до кооперації» [386], основним 

продуктом якого є Модель делегування публічних послуг – MKUS (Model 

Kontraktowania Usług Społecznych) [380]. Модель реалізує один з популярних 

підходів до забезпечення ефективності  підходів діяльності організації – 

аутсорсинг (передача організацією частини її завдань або процесів сторонній 

організації, яка є експертом у цьому виді робіт). Позитивний ефект 

аутсорсингу публічних послуг полягає в суттєвому підвищенні їх якості [72]. 

Слід зазначити, що в останні 10–15 років питома вага аутсорингу публічних 

послуг має стійку позитивну динаміку. Опрацьовані понад десять років тому 

практики безумовних країн-лідерів процесу (Великобританія, США, 

Норвегія, Швеція та інші розвинені країни – члени OECD) адаптуються й 

успішно реалізуються у країнах, що нещодавно здійснили масштабні проекти 

модернізації системи надання публічних послуг  [388].   

Вихідне положення MKUS – тенденція до підсилення спроможності 

громадських організацій у сфері надання публічних послуг. До основних 

чинників належать: спрямованість на вирішення актуальних проблем 

територіальних громад, значна вмотивованість учасників, діяльності 

активізація, наближеність до мешканців, фактичне «заповнення ніш» на 

ринку публічних послуг, які за обмеженістю ресурсів та недосконалістю 

адміністративних процедур неспроможні на заповнити органи державного 

управління та місцевого самоврядування, широкі можливості отримання 
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грантового фінансування. Через набутий практичний досвід та реалізовані 

позитивні практики такі громадські організації стають експертами у певних 

сферах діяльності.  Таким чином, найкращим шляхом до покращення якості 

публічних послуг виявляється співпраця органів державного управління та 

місцевого самоврядування із організаціями «третього сектору». Отже, 

потрібно переконувати органи місцевого самоврядування делегувати частину 

своїх завдань неурядовим організаціям, але тільки за умов належного 

виконання завдань.  

Модель делегування публічних послуг – MKUS – пропонує чотири 

механізми децентралізації надання публічних (соціальних) послуг: «Бон на 

активність – регрантинг»; «Делегування послуг»; «Делегування інституції»; 

«Кооперативне вирішення проблем». 

У лютому 2015 стартував Проект «Співробітництво адміністрацій та 

громадських організацій в сфері надання соціальних послуг» (Współpraca 

administracji i organizacji pozarządowych dla dostarczania usług społecznych / 

Cooperation administration and non-governmental organizations for the delivery 

social services). Партнери проекту: Дніпропетровський регіональний інститут 

державного управління НАДУ, Львівський регіональний інститут 

державного управління НАДУ, Дніпропетровська обласна громадська 

організація «Дніпропетровський координаційно-експертний центр з питань 

регуляторної політики», Асоціація Міст України; польські партнери – 

Асоціація «Час Простір Ідентичність» (Stowarzyszenie Czas Przestrzen 

Tozsamosc), Центр громадянських ініціатив (Centrum Inicjatyw 

Obywatelskich), Вища школа публічної адміністрації в Щецині (Wyzsza 

Szkola Administracji Publicznej w Szczecinie), Центр розвитку суспільно-

економічного підприємництва (Centrum Rozwoju Spoleczno-Gospodarczego 

Przedsiebiorstwo Spoleczne Sp. z o.o). Термін звершення проекту – вересень 

2016 р. [189].   
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У рамках проекту передбачається адаптація та впровадження MKUS у 

десяти  пілотних органах місцевого самоврядування ( 5 – Дніпропетровська 

область та 5 – Львівська область).  

Механізм децентралізації надання публічних (соціальних) послуг –  

«Делегування послуги» виявився найбільш прийнятним для 

Новоолександрівської сільської ради  та Солонянської ради об’єднаної  

територіальної громади Дніпропетровської області. Послуги, які плануються 

делегувати громадськім організаціям – «Підтримка сімей та жінок 

Новоолександрівської сільської громади» та «Утримання в належному 

санітарному стані рекреаційної зони в межах населеного пункту смт. 

Солоне». 

Задля досягнення мети проекту необхідно у IV кв. 2015 р. –  II кв. 

2016 р. реалізувати такі пакети робіт за проектами: аналізування з метою 

приготування процесу змін,  приготування процесу змін, впровадження 

процесу зміни. Критичну важливість для успішності реалізації проекту 

мають такі роботи, як: аналізування правових можливостей делегування 

послуги, потреб і очікувань мешканців та інших заінтересованих сторін, 

відповідності стратегічним документам; стандартизація послуги, що 

делегується; консультації із стейкхолдерами та громадськістю; підготовка 

отримувача повноважень. Тому доцільним буде розглянути саме локальний 

рівень, причому зробити це на конкретних прикладах.  

Зокрема, якщо розглянути приклад «Утримання в належному 

санітарному стані рекреаційної зони в межах населеного пункту смт. 

Солоне», то можна зробити наступні зауваження. В законодавстві йдеться 

про рекреаційну зону, як про спеціально виділену і організовану територію в 

місті та в межах зеленої зони, призначеної для відпочинку населення [213].  

Традиційно основні заходи по догляду за цією територією здійснюють 

сільські або селищні ради, спираючись при цьому на наказ Міністерства 

будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України. 

Згідно з ним, органи державної влади та органи місцевого самоврядування 
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визначають на конкурсних засадах із числа спеціалізованих підприємств, 

організацій балансоутримувачів об'єктів благоустрою зеленого господарства 

державної та комунальної власності. Балансоутримувач забезпечує належне 

утримання та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами або 

може на конкурсних засадах залучати інші підприємства, установи, 

організації, використовуючи для цього кошти, передбачені власником об'єкта 

[203]. 

На жаль стан, в якому знаходяться більшість об’єктів, що відносяться 

до рекреаційної зони, залишає бажати кращого і смт. Солоне в даному 

випадку не є виключенням. Тому слід скористатися можливістю залучення 

до вирішення зазначених проблем саме інститути громадянського 

суспільства, зокрема розглянемо приклад з громадською організацією.  

Виходячи з задекларованих на партнерських засадах процесах 

децентралізації, громадська організація має перетворитися на партнера 

Солонянської селищної ради. Зокрема, утримання в належному стані 

рекреаційної зони, це лише перший крок в її діяльності в зазначеному 

напрямі. Адже це буде сприяти залученню дорослих, молоді та дітей до 

питань культурного відпочинку, створенню умов для занять спортом, 

творчістю, мистецтвом, агітації до здорового способу життя, активної участі 

у поліпшенні екологічної ситуації тощо.  

Якщо вести мову про делегування послуги «Підтримка сімей та жінок 

Новоолександрівської сільської громади», то тут мова йде про спорудження 

дитячого майданчика в селі, щоб сприяти розвитку дітей, надати можливість 

разом з батьками проводити час на свіжому повітрі, спілкуватися тощо. 

Звичайно, що поламані каруселі, відірвані гойдалки, побите скло на землі – 

це наслідок неправильної експлуатації дитячих майданчиків. Це є однією з 

причин того, що громадяни не готові долучатися до суспільних справ, до 

покращення територій, створення умов для себе та своїх дітей. Проте, якщо 

члени громади побачать небайдужість до своїх проблем та проблем їхніх 
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дітей, то з'явиться бажання спільними зусиллями долати проблеми, 

створювати сприятливе середовище для усіх громадян, насамперед – дітей. 

Найважливішою умовою для формування дружньої громади є 

об'єднання зусиль усієї громади та влади села для досягнення спільної мети. 

Загальним для реалізації Моделі делегування суспільних послуг є сприяння 

розв’язанню  проблеми розрізненості нашого населення, запуск процесу 

інтеграції, тобто перетворення сукупності окремих мешканців на єдину 

згуртовану громаду. Лише в рамках великої цілеспрямованої ефективної 

громади людина відчує себе захищеною й затребуваною, вона захоче 

поєднати свої зусилля з усіма представниками цієї спільноти задля 

досягнення визначеної мети. 

Коли за умов зваженого ефективного керівництва в об’єднаній 

громаді будуть створюватися умови для ініціалізації та розвитку 

різноманітних форм самоорганізації населення (шляхом надання як 

матеріальної (напр. приміщення) так і нематеріальної підтримки - 

консультаційних послуг), буде створено майданчик для налагодження 

партнерських відносин між інституціями громадського, приватного сектору, 

представниками місцевої влади, зовнішніми партнерами (створення форумів 

шляхом проведення різноманітних зустрічей, семінарів, круглих столів 

тощо). 

Заходи, які покликані сприяти цьому надзвичайно різноманітні, але 

орієнтиром при цьому має стати принцип: прагнеш змінити світ – 

розпочинай з себе. Коли кожен громадянин зможе спостерігати за 

позитивними змінами, джерелом яких є не будь-яка стороння людина, а 

представники тієї самої громади, він також захоче долучитися до змін, 

покращити світ навколо себе. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 

 

Публічне управління – окрема сфера суспільного життя й містить у 

собі цілий ряд особливостей, що відрізняють її від інших сфер. Однією з 

таких особливостей виступає відсутність конкуренції, а, відтак, і перманетної 

необхідності розробки нових підходів і методів управління. Цей момент у 

кращих зарубіжних практиках вирішувався за рахунок запозичення елементів 

досвіду приватного сектору. Серед цих елементів на увагу заслуговує 

процесний підхід, що передбачає побудову так званих дорожніх карт. 

Останні дозволяють визначити на якому етапі розвитку знаходиться система 

й рівень, до якого вона буде прагнути. Це дозволяє розробити план дій, 

спрямованих на досягнення прогнозованого рівня розвитку. Отже, виділено 

п’ять рівнів зрілості системи надання публічних послуг: початковий, 

визначений, сформований, достаній, раціоналізований. 

Наведені дані свідчать про невід'ємність оцінки системи надання 

публічних послуг від оцінки ефективності функціонування органів публічної 

влади. Остання визначається великою кількістю методик, всі з них можна 

поділити на дві групи – оцінка кінцевого результату управлінської 

діяльності, при якій ймовірність похибки надзвичайно висока через вплив на 

кінцевий результат безлічі факторів, й оцінка ефективності організації 

публічного управління. Зазначене обумовило необхідність включення до 

Матриці зрілості системи надання публічних послуг показників ефективності 

публічного управління. 

Отже, вітчизняна система надання публічних послуг за деякими 

показниками – орієнтація на результат, клієнт-орієнтований підхід, 

комплексність обслуговування, залучення інформаційних технологій, 

відноситься до четвертого – достатнього рівня розвитку, за деякими: рівнем 

міжвідомчої взаємодії – до третього – сформованого; за рівнем залученості 

громадян до надання публічних послуг – на другому – визначеному  рівні.   
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Через призму розробленої матриці в контексті показника орієнтації на 

результат передбачається розробка й точкове впровадження системи 

управління якістю; спрямування на результат; забезпечення ефективності й 

раціоналізації витрат. Зазначене вимагає впровадження системи управління 

якістю й не тільки забезпечення ефективності функціонування окремих 

елементів, а їх інтеграцію в єдину систему.  

Одним із найважливіших показників Матриці системи надання 

публічних послуг виступає орієнтація на отримувача послуги. Так, попри 

значні зрушення в системі надання адміністративних послуг, в тому числі, й 

завдяки розбудові мережі ЦНАП, вирішення потребують питання 

попереднього електронного запису в цих організаціях, а також ефективного 

функціонування електронних черг, доступ до Wi-Fi в їх приміщеннях. Про це 

зазначається й в напрацюваннях сучасних дослідників як про необхідність 

розбудови відповідної інфраструктури. 

Наголошено на важливості показника залученості громадян до 

надання публічних послуг, що нерозривно пов’язане з питаннями 

фінансування громадського сектору. Основними джерелами при цьому 

виступають: членські внески, благодійність, гранти міжнародних організацій, 

бюджетні кошти (державний та місцеві бюджети). В Україні найбільшу 

частку складають внески від благодійності, натомість є ряд прикладів 

залучення більш ефективних механізмів фінансування. Зокрема, в 

Федеративній Республіці Німеччині та Франції більшу частину їх 

фінансування складають кошти від різних форм контрактних відносин по 

наданню публічних послуг. 

Встановлено необхідність розмежування понять оцінювання й 

моніторингу, що в першому випадку передбачає аналіз, який застосовується 

час від часу, а в другому – постійний збір інформації та її реєстрація за 

показниками, визначеними заздалегідь.  
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Наголошено, що оцінювання має відбуватися в двох основних 

напрямах – оцінювання якості публічних послуг і оцінювання відповідності 

нормативно-правових актів визначеним завданням у системі їх надання.  

Виділено розуміння існуючих особливостей у сервісній сфері, що 

неодмінно впливає на процедуру й складність оцінювання, в тому числі, 

якщо суб’єктом оцінювання виступає дитина або особа, недостатньо 

інформована в певній процедурі. В силу складності системи надання 

публічних послуг варто виділити індикатори оцінювання якості універсальні 

й ті, які застосовуються для окремих сфер. 

Беззаперечною є важливість участі в оцінюванні якості публічних 

послуг громадського сектору, що в такому контексті являє з себе інститут 

громадського контролю. В наведеному прикладі розробки й впровадження 

Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та 

виховання дітей на 2017-2026 роки встановлено відсутність єдиних підходів 

до оцінювання суспільних сфер на різних етапах підготовки документу щодо 

яких розробляються нормативні документи.  

Проте оцінювання при підготовці документів є лише одним із його 

різновидів, не можна обійти увагою оцінювання, що взаємопов’язане з 

процесом моніторингу й здійснюється на постійній основі. Задля цього 

наведено досвід функціонування платформи «Ваш контроль», що на 

сьогоднішній день дозволяє здійснювати оцінювання якості публічних 

послуг на одному з найвищих у світі рівні. Ця система дозволяє кожному 

отримувачу послуги – як державної, так і муніципальної, в будь-якому 

регіоні надати оцінку її якості на всіх етапах надання за п’ятьма критеріями: 

час надання послуги, час очікування в черзі, ввічливість і компетентність 

співробітника, комфортність приміщення, доступність інформації щодо 

послуги. Отримані дані щодо якості послуг узагальнюються й відображають 

показники ефективності окремого органу публічної служби або посадової 

особи за визначений термін у автоматичному режимі. 
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Визначено, що в процесі децентралізації слід забезпечити рівноправну 

участь всіх секторів громади в суспільному житті, що дозволить створити 

унікальну модель публічного управління в Україні. Важливо зазначити, що 

одним із основних елементів децентралізації є реалізація принципу 

субсидіарності, який передбачає вирішення соціальних проблем на 

найвіддаленішому від центру рівні. Звичайно, це повинно відбуватися коли 

вирішення проблем на цьому рівні буде можливим і ефективним. 

В процесах децентралізації важливо враховувати особливість України, 

що має значні масштаби, й з врахуванням цього фактору розробляти 

відповідні заходи. Одним із показових прикладів реалізації принципу 

субсидіарності виступає досвід Республіки Польща, де в 2012–2015 рр. 

успішно реалізовано проект «Від партнерства до кооперації», основним 

продуктом якого є Модель делегування публічних послуг. Модель реалізує 

один з популярних підходів до забезпечення ефективності  підходів 

діяльності організації – аутсорсинг. 

Вихідне положення MKUS – тенденція до підсилення спроможності 

громадських організацій у сфері надання публічних послуг. До основних 

чинників належать: спрямованість на вирішення актуальних проблем 

територіальних громад, значна вмотивованість учасників, діяльності 

активізація, наближеність до мешканців, фактичне «заповнення ніш» на 

ринку публічних послуг, які за обмеженістю ресурсів та недосконалістю 

адміністративних процедур неспроможні на заповнити органи державного 

управління та місцевого самоврядування, широкі можливості отримання 

грантового фінансування.  
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РОЗДІЛ 5. 

ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ АУТСОРСИНГУ В 

СИСТЕМІ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

 

5.1. Нормативне забезпечення делегування повноважень в системі 

надання публічних послуг 

 

Нові тенденції у сфері публічних послуг і сервісній сфері загалом 

вимагають перегляду всієї системи, в першу чергу уваги потребує 

нормативно-правове забезпечення. Адже, розгляд існуючої нормативної бази 

є невід'ємною умовою в дослідженні системи надання публічних послуг, 

проте в силу масштабності питання, а також складної ієрархічної структури, 

доцільним виступає розгляд питання через призму відповідного підходу.  

Один із таких підходів полягає в періодизації процесу нормотворення 

відносно системи надання публічних послуг. Відтак, виділяється п’ять етапів:  

- перший етап – “передумова” – 1991-2004 рр.; 

- другий етап – “становлення” – 2005-2008 рр.; 

- третій етап – “формування”  – 2009-2011 рр.; 

- четвертий етап – “прогресія” – 2012-2014 рр.;  

-  п’ятий етап – “реформування” – 2015-2016 рр. [85, С. 63] 

Період передумови виділено з 1991 по 2004 рр., що пов’язано зі 

зміною суспільних потреб у пострадянський період. Ті правові акти, які 

приймалися в цей період були спрямовані на створення передумов для 

формування сучасної нормативної платформи в системі надання публічних 

послуг [85]. «Початком другого етапу (2005–2008 рр.), слід вважати 

ухвалення Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності” (2005 р.), який передував низці підзаконних актів, що регулювали 

процедури надання управлінських послуг здебільшого дозвільно-

погоджувального характеру з поступовим переходом у 2007-2008 рр. до 

виконавчо-розпорядчих сервісів» [85, С. 63 - 64]. 
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Третій етап, згідно з таким підходом, ознаменувався цілим рядом 

нормативних актів, які «часто відміняючи один одного», створювали базу для 

прийняття профільного закону, проект якого було розроблено також у цей 

період й прийнято Розпорядженням Кабінету Міністрів України “Про 

схвалення Концепції проекту Закону України “Про адміністративні послуги” 

(2009 р). Цілком зрозуміло, що прийняття у 2010 р. Бюджетного [31] і 

Податкового Кодексів України [155]; ухвалення у 2011 р. Законів України 

“Про доступ до публічної інформації” [188], “Про захист персональних 

даних” [207], “Про перелік документів дозвільного характеру у сфері 

господарської діяльності”, “Про безоплатну правову допомогу” позитивно 

вплинули на становлення системи надання публічних послуг. 

Четвертий етап, згідно з цією періодизацією займав період 2012 – 

2014 рр. був досить активним й мав «соціально-забезпечувальний напрям», 

що виявилося в ухвалення ряду законних і підзаконних актів. До найбільш 

значущих у цей період відносяться Закон України “Про адміністративні 

послуги” від 6 вересня 2012 р. № 5203-VI, що визначає правові засади 

реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у 

сфері так званих “адміністративних” послуг, які реалізуються суб’єктами їх 

надання (органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та 

їх уповноваженими посадовими особами) безпосередньо, через спеціально 

утворені центри [165]. Іншим знаковим документом виступив Закон України 

“Про внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальних 

послуг” від 15 березня 2012 р. № 4523-VI, яким ініційовано удосконалення 

законодавчих актів сфери надання соціальних послуг з метою її 

реформування в контексті подальшого розвитку в Україні громадянського 

суспільства шляхом залучення до соціального обслуговування недержавних 

суб’єктів, зокрема громадських і благодійних організацій, які не мають на 

меті отримання прибутку, спрощення їх доступу до сфери соціальних послуг.  

На важливості четвертого етапу автором наголошено, що 

«враховуючи нестабільність суспільних відносин та неефективність 
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адміністративних реформ в Україні, слід зазначити, що етап “прогресії” 

(2012-2014 рр.) економічно-організаційного напряму розвитку нормативно-

правового забезпечення сервісної діяльності органів влади став важливим 

базисом легітимного функціонування фінансово обґрунтованих механізмів 

реалізації державної політики у сфері надання управлінських послуг» [85, С. 

71]. Важливість четвертого етапу крім зазначеного полягає в прийнятті 

цілого ряду актів підзаконного характеру, спрямованих на упорядкування 

питань щодо функціонування ЦНАПів. Відтак, четвертий етап 

охарактеризувався переходом від абстрактних визначень до більш 

конкретних і змістовних норм щодо регулювання відносин у сфері надання 

адміністративних послуг. 

Слід звернути увагу, що четвертий період припадає на формування 

бази системи надання публічних послуг через призму адміністративної 

реформи й створення ОТГ. Зазначені процеси тягнуть за собою необхідність 

перегляду існуючих норм, так зміни до Закону України “Про дозвільну 

систему у сфері господарської діяльності” містять положення, що 

“представницький орган місцевого самоврядування розглядає та приймає на 

пленарних засіданнях рішення щодо видачі, переоформлення, анулювання 

або відмови у видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської 

діяльності протягом місяця з дня одержання від суб’єкта господарювання 

відповідної заяви” [177]. 

Важливим кроком в ході четвертого етапу виступила ініціатива уряду, 

що полягала в прийнятті Постанови Кабінету Міністрів України від 22 

лютого 2012 р. № 141 та від 27 березня 2013 р. № 204, в яких затверджено 

Порядок та умови надання у 2012-2013 рр. субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на фінансування комплексних пілотних проектів з 

реформування системи надання управлінських послуг виконавчо-

розпорядчого характеру [200; 201]. 

Особливі очікування в процесі нормативно-правового забезпечення 

здійснення сервісної діяльності покладено на Стратегію сталого розвитку 



236 

 

“Україна – 2020”, схвалену Указом Президента України від 12 січня 2015 р. 

№ 5/2015. В документі передбачено забезпечення доступності публічних 

послуг для всіх громадян, «незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак, матиме доступ 

до високоякісної освіти, системи охорони здоров’я та інших послуг в 

державному та приватному секторах» [228]. Проте, в ході реалізації Стратегії 

більшість запланованих змін не було втілено, що вимагає окремої уваги в 

подальшому.  

Насправді взаємозв’язок між собою множини чинників, що 

супроводжують процес розвитку нормативно-правової бази системи надання 

публічних послуг, настільки тісний, що в процесі дослідження через призму 

часу, можна очікувати, що певні припущення мають деякий потенціал, для 

того, щоб реалізуватися.  

Попри те, що зазначені в документі положення в переважній 

більшості так і залишилися деклараціями й не знайшли свого практичного 

втілення, можна погодитися з зазначеною вище авторською точкою зору, 

вважати його одним із маркерів у визначенні етапів розвитку досліджуваного 

питання. Погоджуючись у цілому з запропонованою О. Карпенком 

періодизацією, на сьогоднішній день вона вимагає уточнень.  

Відтак, вбачається за доцільне розгляд процесу формування 

нормативної бази в сфері надання публічних послуг. При цьому «публічна 

послуга» розглядається в якості результату діяльності публічних органів за 

публічні кошти, спрямованих на вирішення пов’язаних між собою публічної 

та конкретної особистої потреби, право на отримання якої визначається/має 

визначатися законом. 

Початком першого етапу слід вважати поширення в українському 

суспільстві ідеї «нового публічного менеджменту», що передбачало перехід 

від односторонніх управлінських відносин держави по відношенню до 

громадянина на реалізацію владних повноважень на засадах демократії та 
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народовладдя. Про це йдеться в Концепції адміністративної реформи в 

Україні, затвердженій 22 липня 1998 року № 810/98 Указом Президента 

України. В документі зазначено, що серед іншого метою виступає 

«формування системи державного управління, яка стане близькою до потреб 

і запитів людей, а головним пріоритетом її діяльності буде служіння 

народові, національним інтересам» [209]. Сприяти реалізації концепції на той 

час покликаний Указ Президента України “Про Державну комісію з 

проведення в Україні адміністративної реформи” від 7 липня 1997 р. № 

620/97 [182]. Зазначені документи заклали підвалини реалізації «призначення 

демократичної, соціальної правової держави», створюють умови для 

«реалізації прав і свобод громадян, а також надання їм широкого кола 

державних, в тому числі управлінських, послуг» [209]. 

Сприяння формуванню платформи для розширення прав громадян у 

відносинах із публічною владою в період до 1998 року відбувалося також 

шляхом прийняття Законів України в 1991 р. “Про захист прав споживачів”, в 

1992 р. “Про інформацію”, в 1996 р. “Про звернення громадян”. Відтак, в 

період з кінця 80-х років ХХ ст. до 1998 р. можна констатувати значне 

зростання актуальності проблематики трансформації бюрократичного 

апарату в бік залучення клієнт-орієнтованих підходів у ході розвитку 

нормативно-правової бази системи надання публічних послуг.  

Реалізація основних положень Концепції адміністративної реформи 

поклала початок змін у відносинах між владою й суспільством, що виступило 

характерною рисою наступного періоду. Подальшій трансформації 

досліджуваної сфери сприяли прийняті в цей період Закони України: в 2000 

р. - “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, що визначив 

засади надання послуг у сферах – фінансовій, інформаційній тощо; в 2000 р. - 

“Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”; в 2001 р. - 

“Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”; в 2001 р. – «Про 

громадянство» - в сфері реєстраційно-міграційних послуг; в 2003 р. – “Про 

соціальні послуги” – в соціальній сфері; в 2004 р. Постанова Кабінету 



238 

 

Міністрів України “Про затвердження Типового положення про центр 

соціально-психологічної реабілітації дітей” тощо. Зазначене дозволило 

виділити другий етап – інституційних змін у процесі формування 

нормативно-правової бази системи надання публічних послуг, що припадає 

на період із 1998 р. по 2005 р.  

Початок третього етапу пов'язаний із прийняттям Закону України 

«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» [187], де закладено 

підвалини формування системного підходу в досліджуваній сфері. Маркером 

цього періоду стала поява т. зв. «універсамів послуг», що на той час 

іменувалися єдиними дозвільними центрами. Попри те, що коло компетенцій 

обмежувалося обслуговуванням суб’єктів господарювання в сфері надання 

адміністративних послуг, запроваджена практика знайшла свій розвиток у 

подальшому процесі становлення сучасної системи надання публічних 

послуг. Також вагому роль при цьому відіграла Постанова Верховної Ради 

України 2005 р. “Про деякі питання вдосконалення системи надання 

державних соціальних послуг населенню на місцевому рівні”, в якій 

зазначено пріоритетність надання державних соціальних послуг населенню у 

галузях освіти, охорони здоров’я та культури. 

Четвертий етап варто розглядати починаючи з 2007 року, адже цей 

етап характеризується цілим комплексом заходів, спрямованих на 

наближення вітчизняної системи надання публічних послуг до найкращих 

світових практик. Одним із важливих документів цього періоду виступає 

Постанова Кабінету Міністрів України 2007 року “Про затвердження 

Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг” [Про 

затвердження Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних 

послуг : Постанова Кабінету Міністрів України 31 січ. 2007 р. № 80 – Режим 

доступу : https://www.kmu.gov.ua/npas/65103218 – Назва з екрану.], що сприяв 

врегулюванню питань в зазначеній сфері. Також вагому роль відіграли 

прийняті в 2007 р. й 2008 р. Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про 

схвалення Концепції реформування системи соціальних послуг” [230] та “ 
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Про затвердження плану дій з реалізації Концепції реформування системи 

соціальних послуг на період до 2012 року“ [193]. Крім того, в цей період було 

прийнято 2009 р. – Постанову Кабінету Міністрів України “Деякі питання 

діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг)” [55], 2010 р. - “Про посилення соціального захисту 

населення під час оплати житлово-комунальних послуг”. Ухвалення цих 

актів мало позитивні наслідки, адже станом на 1 січня 2012 р майже 700 

утворених дозвільних центрів щомісячно користувались на четверть вищою 

популярністю та надавали вполовину більше управлінських послуг, аніж 

безпосередньо уповноважені органи виконавчої влади [86, с. 27]. 

В системі надання публічних послуг окрім іншого особливе місце 

займає поняття “дозвільний центр”, визначення терміну якого, а також 

питання врегулювання відносин в цьому контексті закріплені в Законах 

України 2010 р. “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” та 

2011 р. України “Про внесення змін до Закону України “Про дозвільну 

систему у сфері господарської діяльності” щодо розширення мережі 

дозвільних центрів”. Визначення єдиного переліку документів дозвільного 

характеру вдалося встановити в Законі України “Про перелік документів 

дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” від 19 травня 2011 р. 

№ 3392-VI. 

Особливий розвиток у досліджуваний період отримала сфера надання 

адміністративних послуг – запровадження стандартів в систему надання 

адміністративних послуг, введення поняття їх собівартості, підготовка 

реєстрів послуг, в т. ч. платних, забезпечення належних умов для суб’єкта 

звернення в процесі отримання послуги тощо. Проте знаковим в цьому 

процесі стало прийняття в 2012 році Закону України «Про адміністративні 

послуги» положеннями якого врегульовано всі основні моменти в системі 

надання, починаючи від дефініційного визначення основних понять. 

Відтак, на основі проведеного дослідження виділено чотири етапи 

становлення нормативно-правової бази системи надання публічних послуг: 
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- перший етап – поширення в Україні доктрини «нового публічного 

менеджменту» (кінець 80-х – 1998 рр.), коли почала відбуватися 

трансформація відносин влада-громадянин;  

- другий етап 1998 – 2005 рр. - початок інституалізації змін у 

відносинах між владою й суспільством в контексті надання адміністративних 

послуг, що відбувалося в контексті запровадженої Указом Президента 

України Концепції адміністративної реформи України;  

- третій етап (2005 – 2007 рр.), коли було започатковано центри, що 

функціонують за принципом організаційної єдності, імпульсом для розвитку 

яких став Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності», також знаковим на цьому етапі став Указ Президента України 

щодо реалізації Концепції розвитку системи надання адміністративних 

послуг органами виконавчої влади, що поклав початок трансформації 

окремих елементів процедури надання адміністративних послуг в систему, 

що функціонує й на сьогоднішній день; 

- четвертий етап (2007 р. – до сьогодні) характеризується цілим 

комплексом заходів, спрямованих на наближення вітчизняної системи 

надання адміністративних послуг до найкращих світових практик 

(запровадження стандартів в систему надання адміністративних послуг, 

введено поняття їх собівартості, підготовка реєстрів послуг, в т. ч. платних, 

забезпечення належних умов для суб’єкта звернення в процесі отримання 

послуги тощо). Проте знаковим в цьому процесі стало прийняття в 2012 році 

Закону України «Про адміністративні послуги» положеннями якого 

врегульовано всі основні моменти в системі надання, починаючи від 

дефініційного визначення основних понять.  
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5.2. Трансформація суб'єкта надання публічної послуги: 

нормативно-правове забезпечення 

 

В контексті децентралізації влади та модернізації системи надання 

публічних послуг одним із першочергових завдань постає правове 

забезпечення відносин, які при цьому виникають. На особливу увагу 

заслуговує нормативне врегулювання статусу суб’єкта надання публічних 

послуг як одного із провідних елементів системи та його взаємодії з іншими 

елементами. 

Сприяти більш ґрунтовному розумінню досліджуваного питання 

покликаний підхід, що спирається на концепцію соціально орієнтованої 

сервісної політики держави, згідно якою остання розглядається через призму 

«чотирьох вимірів – принципів сучасної демократичної держави: 

– держава – гарант (тобто система інститутів, які забезпечує надання 

якісних публічних послуг); 

– держава – партнер (інституційно забезпечує сприятливі умови для 

громадської активності та спонукає громадян до самостійного вирішення 

проблем в межах чинного законодавства, політичної системи та економічних 

умов); 

– держава – інстанція нагляду (на основі встановлених правил 

суспільної і, насамперед, економічної діяльності); 

– держава – виконавець послуг для суспільства (насамперед, завдання 

безпеки і можливості держави зробити щось для суспільства з меншими 

витратами) [135]. 

Зазначена концепція дозволяє розкрити особливості суб’єктності 

держави в сервісній сфері. Відтак, розглядаючи державу як систему 

інституцій, що забезпечує надання якісних публічних послуг, слід зазначити, 

що в такому розрізі від неї очікується підхід, засновний на перманентній 

увазі до функціонування сервісної сфери шляхом реалізації повноважень у 

межах визначених компетенцій.  



242 

 

Згідно з другим принципом, коли держава виступає в якості партнера, 

створюючи умови для залучення до сфери надання публічних послуг 

непублічного сектору, ознака суб’єктності набуває опосередкованого 

характеру, адже права й обов’язки, які отримуватимуть залучені інституції 

будуть визначені державою. Забезпечення належної якості публічних послуг 

апріорі неможливо без функціонування інституту контролю, який також 

забезпечується державою. 

З урахуванням зазначеного, акцент на суб’єктності держави в даному 

розділі буде зроблено на державі як виконавці послуг для суспільства. 

Питання надання публічних послуг в аспекті нормативного 

забезпечення ґрунтовно розглянуті в ряді дисертаційних досліджень, 

присвячених питанням надання публічних послуг, де, серед іншого, 

розкриваються аспекти нормативного забезпечення. До таких робіт 

відноситься дисертація О. Карпенко «Механізми формування та реалізації 

сервісно-орієнтованої державної політики в Україні», в якій автором 

розділено існуючі наукові підходи до формування законодавчого 

унормування сервісної діяльності органів влади за п’ятьма напрямами: 

інформаційно-комунікативним, дозвільно-погоджувальним, економічно-

організаційним, соціально-забезпечувальним та виконавчо-розпорядчим. 

Також на особливу увагу заслуговує здійснена автором періодизація 

нормотворчого процесу, при цьому виділено етапи: «передумови», 

«становлення», «формування», «прогресії», «реформування» нормативно-

правової бази сфери надання послуг органами публічної влади [85, с. 100 – 

101]. 

В контексті даного дослідження не можна оминути увагою підхід, за 

яким в якості публічної послуги розглядається державний контроль. Проте 

нормативне забезпечення цієї сфери публічних послуг на думку Т. Маматової 

характеризується неоднозначністю визначення повноважень відповідних 

органів та непрозорістю відповідних процедур, що зменшує дієвість спільних 
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заходів органів контролю, породжує недоліки в їх діяльності, а іноді й прямі 

зловживання з боку їх посадових осіб [121]. 

На окрему увагу в питаннях нормативного забезпечення суб’єкту 

надання публічної (адміністративної) послуги заслуговує підхід, згідно з 

яким, підвищення ефективності механізмів надання послуг органами влади є 

можливим шляхом реалізації серед інших таких напрямів як: «внесення змін 

та доповнень до положень адміністративного законодавства з питань 

посилення відповідальності посадових осіб органів державної влади, 

підприємств, установ, організацій, що надають послуги, та конкретизації 

можливих порушень законодавства та санкцій за їх вчинення; нормативне 

встановлення вимог до кваліфікації посадових осіб органів державної влади, 

органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери 

їх управління та надають адміністративні послуги, у тому числі й з питань 

підвищення їх професійної підготовки та післядипломної освіти» [44].  

Не можна оминути увагою дослідження, присвячене питанням 

надання державних послуг, в якому до категорії суб’єкту надання державних 

послуг відносяться «органи виконавчої влади, підприємства, організації та 

установи, що належать до сфери їх управління, органи місцевого 

самоврядування, яким, згідно Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, делегуються окремі повноваження органів виконавчої влади» [101, 

С. 118.].  

Незважаючи на значний науковий інтерес до зазначеної проблеми, 

питання розкриття нормативного забезпечення суб’єкту надання публічних 

послуг не знайшло системного відображення в дослідженнях із публічного 

управління.  

Система публічного управління, як і будь-яка система, передбачає 

наявність суб’єкт-об'єктних відносин. В загальному розумінні суб’єкт є 

носієм субстанціальних якостей і характеристик, що визначають якісні 

особливості об’єкту. Традиційний підхід передбачає [325] розглядати в 
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якості суб’єкта управління орган влади, установу, підрозділ управління чи 

посадову особу, які виробляють та приймають рішення щодо здійснення 

впливу на об’єкт управління. При цьому об’єкт управління розглядається в 

даному контексті як суспільство в цілому, адміністративно-територіальні 

утворення, процеси, відносини у різних галузях, сферах діяльності, 

організації, колективи, окрема людина, говорячи іншими словами, отримувач 

послуги.  

Відтак, в системі надання публічних послуг, суб’єктами виступають 

органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, а також 

інституції, що перебувають у їхньому управлінні, тобто органи публічної 

влади. Аналогічний зміст Центром політико-правових реформ у Концепції 

реформування публічної адміністрації вкладається в термін «публічна 

адміністрація»: «органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування 

та інші суб’єкти, які відповідно до закону чи адміністративного договору 

мають повноваження забезпечувати виконання законів, діяти в публічних 

інтересах (виконання публічних функцій)» [98]. Варто відмітити, що 

зазначена Концепція не була прийнята й, відтак, її положення не набули 

юридичної сили. 

Проте на сьогоднішній день розвиток системи надання публічних 

послуг на часі й всі елементи вимагають деталізації й максимального 

уточнення. Якщо питань відносно «інших суб’єктів» не виникає в частині, 

коли останні являють із себе підприємства й організації, установи, що 

підпорядковані в своїй діяльності органам державної влади й місцевого 

самоврядування, то ситуація з іншими організаціями вимагає окремої уваги.  

Схожий підхід лежить також у основі розуміння поняття суб’єкт 

надання публічної послуги в соціальній сфері, про що зазначено в Законі 

України «Про соціальні послуги»: «суб’єктами, що надають соціальні 

послуги є підприємства, установи, організації, заклади незалежно від форми 

власності та господарювання, фізичні особи-підприємці, які відповідають 

критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, а також 



245 

 

фізичні особи, які надають соціальні послуги» [224]. Знов таки, мова йде про 

інституції незалежно від форм власності, зазначено при цьому, що вони 

мають відповідати «критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні 

послуги», проте зміст зазначених критеріїв не визначений.  

Розходження також виникають у Розділі ІІІ, статі 7 Закону, де йдеться: 

«суб’єкти, що надають соціальні послуги, на договірних засадах можуть 

залучати для виконання цієї роботи інші підприємства, установи, організації, 

фізичних осіб, зокрема волонтерів» [224]. Адже при цьому важливо розуміти 

показники, за якими інституція відноситься до тих, які можна залучати 

суб’єкту надання послуги або які виступають в якості власне суб’єктів 

надання соціальної послуги, про що також не зазначено в документі. 

Найбільшого розвитку у вітчизняній системі надання публічних 

послуг зазнала сфера адміністративних послуг. Відтак у законодавчій базі є 

визначення поняття «суб’єкт надання адміністративної послуги – орган 

виконавчої влади, інший державний орган, орган влади Автономної 

Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, 

державний реєстратор, суб’єкт державної реєстрації, уповноважені 

відповідно до закону надавати адміністративні послуги» [165].  

Іншим документом, в якому розкривається зміст поняття «суб’єкт 

надання публічної послуги» виступає Концепція розвитку системи надання 

адміністративних послуг органами виконавчої влади, в якій зазначається, що 

«залежно від суб'єкта, що надає публічні послуги, розрізняють державні та 

муніципальні послуги» [100]. При цьому, «державні послуги надаються 

органами державної влади (в основному виконавчої) та державними 

підприємствами, установами, організаціями, а також органами місцевого 

самоврядування в порядку виконання делегованих державою повноважень за 

рахунок коштів державного бюджету» [100].  

Суб’єкт надання муніципальних (як різновиду публічних) послуг, в 

Концепції розглядається наступним чином: «муніципальні послуги 

надаються органами місцевого самоврядування, а також органами виконавчої 
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влади та підприємствами, установами, організаціями в порядку виконання 

делегованих органами місцевого самоврядування повноважень за рахунок 

коштів місцевого бюджету» [100].  

Наведене визначення вимагає уточнень, адже, якщо з органами 

місцевого самоврядування й органами виконавчої влади як суб’єктами 

надання публічних послуг, позиція зрозуміла, то наведення в визначенні 

підприємств, установ та організацій зроблено без уточнень до якої форми 

власності їх слід віднести. До того ж мова йде про ці інституції «в порядку 

виконання делегованих органами місцевого самоврядування повноважень», 

що дозволяє зробити висновок про можливість делегування повноважень 

таким інституціям тільки органами місцевого самоврядування. 

Загалом делегування повноважень являє з себе досить розповсюджену 

практику в системі надання публічних послуг, при цьому слід зазначити, що 

суб’єктом надання послуги залишається організація або установа, за рахунок 

якої надається послуга й яка за її надання несе відповідальність [299]. При 

цьому залучення до надання послуг іншої організації дає можливість 

використати її інституційний потенціал, що створює даткові переваги. 

Доцільним у частині визначення статусу такої інституції виглядає розгляд її в 

якості посередника між суб’єктом надання послуги та її отримувачем.  

В Україні позитивні результати щодо залучення такого «посередника» 

спостерігаються в сфері надання адміністративних послуг, коли орган 

державної влади або місцевого самоврядування залучає центри надання 

адміністративних послуг в якості безпосереднього надавача послуги. Хоча на 

сьогоднішній день висувається точка зору, згідно з якою до суб’єктів надання 

публічних послуг відносяться органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування; центри надання адміністративних послуг [109, С. 262]. 

Проте, згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів 

місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», 

адміністративні послуги надаються суб’єктами надання адміністративних 
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послуг, при цьому центри надання адміністративних послуг не 

розглядаються в якості суб’єктів: «адміністративні послуги надаються 

суб’єктами надання адміністративних послуг безпосередньо або через центри 

надання адміністративних послуг» [170]. 

Відділення центру надання адміністративних послуг від суб’єкту 

надання адміністративних послуг знайшло нормативне закріплення й в 

Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірного 

регламенту центру надання адміністративних послуг»: «цей Примірний 

регламент визначає порядок організації роботи центру надання 

адміністративних послуг (далі – центр), порядок дій адміністраторів центру 

та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг» [205]. 

Регулювання відносин, які виникають при цьому здійснюється на 

основі положень нормативної бази, одним із таких документів виступає 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірного 

регламенту центру надання адміністративних послуг». В Постанові 

визначено основні завдання центру, до яких відносяться:  

«1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший 

строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень; 

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та 

поліпишення якості їх надання; 

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та 

порядок надання адміністративних послуг, що надаються через 

адміністратора» [20]. 

На окрему увагу заслуговує положення, згідно з яким, коли суб’єктом 

надання послуги виступає орган державної влади, який утворив ЦНАП, 

останній може надавати послуги органів місцевого самоврядування й, 

навпаки: «центри, утворені райдержадміністраціями, на основі узгоджених 

рішень можуть забезпечувати також надання адміністративних послуг 

облдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування» та «у містах і 

селищах, які є адміністративними центрами Автономної Республіки Крим, 
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областей чи районів, а також у мм. Києві та Севастополі на основі 

узгоджених рішень центри можуть забезпечувати також надання 

адміністративних послуг обласних, районних і відповідних міських 

держадміністрацій» [205]. 

Отже, подальший розвиток вітчизняної системи надання публічних 

послуг нерозривно пов'язаний із розширенням кола надавачів таких послуг, 

навіть є нормативні передумови для формування ринку послуг. Зокрема, в 

Стратегії реформування системи надання соціальних послуг йдеться про: 

«створення для суб’єктів, що надають соціальні послуги, рівних умов на 

ринку таких послуг» [236].  

З одного боку в даному дослідженні до суб’єкту надання відноситься 

орган публічної влади (орган державного управління або місцевого 

самоврядування, а також інституція, яка перебуває в його управлінні), тобто, 

якщо в Стратегії зазначається суб’єкт у такій інтерпретації, положення про 

ринок послуг виглядає дещо парадоксально. Відтак, якщо припустити, що 

суб’єкт, який, згідно з нормою документу, надає соціальні послуги, може 

належати як до публічного, так і до непублічного секторів, виникає інше 

питання. Наскільки юридично коректним є наведення суб’єкту надання 

послуги, не визначивши при цьому які інституції можуть виступати в такій 

якості й чи не ускладнить така норма ефективне правозастосування в системі 

надання послуг.  

Між іншим, мова йде також про ринок послуг, з одного боку, в такому 

випадку вищезазначений суб’єкт надання послуги можливо міг би 

претендувати на приналежність до непублічного сектору, з іншого боку, чи 

достатньо такої правової норми, щоб створити «рівні умови» для таких 

непублічних інституцій, що припустимо можуть виступати в якості суб’єктів 

надання соціальних послуг. На нашу думку, терміни, які застосовуються в 

Стратегії, вимагають лінгвістично-юридичного доопрацювання з 

урахуванням сучасних теоретичних розробок у сфері надання публічних 

послуг. 



249 

 

Відтак, дослідження правової бази свідчить про відсутність єдиного 

підходу законодавця до трактування поняття суб’єкту надання публічної 

послуги, дискусійним при цьому виступає питання категорії інституцій, які 

можуть виступати в такій якості. Адже нормативна база в соціальній сфері 

визначає суб’єкта надання соціальної послуги як інституцію незалежно від 

форм власності та господарювання, що відповідає певним умовам (при цьому 

не зазначено яким, т. зв. «критерії діяльності суб’єктів, що надають соціальні 

послуги»). Натомість суб’єктом надання адміністративної послуги, згідно з 

Законом України «Про адміністративні послуги» можуть виступати чітко 

визначені інституції, до яких належать орган виконавчої влади, інший 

державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого 

самоврядування, їх посадові особи, державний реєстратор, суб’єкт державної 

реєстрації, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні 

послуги.  

Варто при цьому відмітити, що попри значні розходження щодо 

визначення категорії суб’єкта надання послуги, і соціальна сфера і сфера 

адміністративних послуг разом із іншими складають систему надання 

публічних послуг, що актуалізує питання вироблення єдиного підходу в 

досліджуваному питанні 

На основі проведеного дослідження зроблено висновок, що доцільним 

у частині визначення статусу інституції, яка виконує делеговане завдання, 

виглядає розгляд її в якості посередника між суб’єктом надання послуги та її 

отримувачем. Прикладом такого посередника можуть слугувати центри 

надання адміністративних послуг, причому регулювання відносин, які 

виникають при залученні подібного посередника мають найбільш розвинуту 

нормативну базу саме в сфері надання адміністративних послуг. 

Подальшого опрацювання вимагають питання нормативного 

впорядкування процедури делегування повноважень щодо надання 

публічних послуг інституціям непублічної сфери, а також врегулювання 

суб’єкт-об'єктних відносин в процесі надання послуги. 
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5.3. Правовий статус інституту звернення в системі надання 

публічних послуг 

 

На сьогодні поза межами можливого знаходиться досягнення на 

державному рівні запланованих та очікуваних результатів без створення 

адекватної правової бази. В Україні очікувані результати найбільш повно 

розкриті в Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», затвердженої Указом 

Президента України, де прописано необхідність реалізації 62 реформ. Серед 

зазначених йдеться про реформу освіти, житлово-комунальної сфери, 

системи охорони здоров'я, соціального захисту тощо, при цьому всі сфери 

розглядаються через призму окремих підходів.  

Натомість велику роль покликане відігравати розуміння окремих 

елементів системи надання публічних послуг як таких, що пов’язані між 

собою й спільно створюють певну цілісність, що в свою чергу вимагає й 

комплексного залучення пакету нормативно-правових документів у контексті 

сучасних умов її розвитку. 

Правовому забезпеченню інституту звернення на сьогоднішній день 

приділяється достатньо уваги, адже в процедурному значенні, з нього й 

«починається демократія». Особливу роль в нормативному забезпеченні 

особи, що звернулася відносно отримання послуги, А. Ліпенцев відводить 

Закону України «Про адміністративні послуги»: «цим законом вперше на 

законодавчому рівні визначені поняття суб’єктів, замовників 

адміністративних послуг» [111].  

Саме в процедурно-правовому аспекті надання публічних послуг 

розглянуто інститут звернення в дисертаційному дослідженні Є. Легези. При 

цьому автор поняття «суб’єкта звернення», що закріплено в Законі України 

«Про адміністративні послуги», автоматично переносить до всієї системи 

надання публічних послуг: «у сфері надання публічних послуг принцип 

рівності суб’єктів звернення передбачає додержання вимоги обслуговувати 

суб’єктів звернення у порядку черговості» [109].  
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Через призму прав, які гарантовані вітчизняним законодавством, 

зокрема «право на доступ до інформації», «право здійснювати владу», «право 

брати участь у державному управлінні» тощо, науковцями досліджується й 

право на звернення [85]. Проте науковець розглядає звернення не в системі 

надання публічних послуг, а в контексті сервісно-орієнтованої державної 

політики. 

Незважаючи на значний науковий інтерес до зазначеної проблеми, 

дослідження нормативного забезпечення інституту звернень в системі 

надання публічних послуг не знайшло системного висвітлення, адже 

найчастіше розглядається через призму надання адміністративних послуг або 

із перенесенням на сферу публічних послуг ключових понять із інших сфер 

послуг. 

Процес надання публічної послуги починається з процедури 

звернення, причому в сфері адміністративних послуг, звернення у вигляді 

заяви виступає, на думку вітчизняних науковців, однією з ознак послуги в цій 

сфері: послуги, що надаються за заявою фізичної або юридичної особи 

відносяться до адміністративних [111].  

Натомість на думку деяких науковців заява фізичної або юридичної 

особи виступає однією з ознак публічної послуги: «визначення публічних 

послуг як урегульованої публічно-правовими нормами діяльність органів 

публічної адміністрації щодо задоволення публічного інтересу з розгляду 

заяви фізичної або юридичної особи про видачу адміністративного акта 

(рішення, дозвіл, ліцензія, сертифікат, акт, посвідчення тощо), спрямовану на 

забезпечення її прав і законних інтересів та/або на виконання особою 

визначених законом обов’язків шляхом фінансування за рахунок публічних 

коштів» [109]. 

Проте, доцільним на сьогоднішній день виступає підхід, згідно з яким, 

до ознак публічної послуги відноситься ініціатива відповідно як фізичної, так 

і юридичної особи, при цьому припускається, що в окремих випадках 

публічна послуга може надаватися поза такою ініціативою.  
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В Україні така ініціатива передбачена основним законом, де 

прописано: «усі мають право направляти індивідуальні чи колективні 

письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих 

органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у 

встановлений законом строк» [96]. Можливість направлення таких звернень є 

однією з складових інституту прав і свобод людини та громадянина, які в 

свою чергу також прописані в Конституції України й згідно з ст. 102 

гарантом забезпечення прав і свобод виступає Президент України: 

«Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної 

цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і 

громадянина» [96]. 

Сприяти закріпленню ролі інституту президента в гарантуванні прав і 

свобод людини покликані укази Президента. Зокрема в контексті надання 

публічних послуг, чинний Указ Президента України «Про заходи із 

забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання 

адміністративних (державних) послуг», містить положення щодо пропозиції 

Генеральній прокуратурі України забезпечити здійснення перевірки 

додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання 

адміністративних послуг [208]. 

Ще одним важливим документом у цій сфері виступає Закон України 

«Про звернення громадян», в преамбулі якого йдеться про те, що: «цей Закон 

регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм 

Конституцією України права вносити в органи державної влади, об'єднання 

громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, 

викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і 

громадських органів» [210].  

Виходячи з зазначеної норми, науковці зазначають, що: «це право 

включає дві складові: 1) звернення громадян є однією з форм участі 

населення в державному управлінні, у вирішенні державних і суспільних 
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справ, можливістю активного впливу громадянина на діяльність органів 

державної влади та місцевого самоврядування; 2) спосіб відновлення 

порушеного права громадянина через подання до органів державної влади 

скарг, заяв і клопотань. У такому розумінні це механізм виконання 

соціальних обов’язків публічної влади» [318, С. 79.]. Про що зазначено в 

Законі: «Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в 

управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення 

роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, 

установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх 

прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення» [210]. 

Виходячи з зазначеного, слушною виглядає думка, згідно з якою 

Закон України «Про звернення громадян» є: «першим кроком в унормуванні 

процедури сервісної діяльності на рівні держави, що започатковував окремий 

шлях розвитку правового забезпечення сфери надання управлінських послуг 

органами влади» [85]. Проте мова йде про можливість відстоювати свої права 

та законні інтереси в контексті участі громадян в управлінні державними і 

громадськими справами. 

Інститут звернень як елемент відносин між владою та суспільством в 

Законі виступає в дещо звуженому розумінні в порівнянні з Конституцією. 

Отже, преамбула, окрім зазначених положень щодо пропозицій окрім 

поліпшення діяльності органів влади, об'єднань громадян і оскарження дій 

має містити положення відносно ініціативи щодо задоволення конкретної 

особистої потреби представника суспільства. Адже, поза сумнівом, що 

сервісна діяльність органів влади має бути повністю підпорядкована нормам 

і правилам, визначеним в правовій базі, тому важливо, щоб заходи, які 

реалізує держава в напряму удосконалення системи надання публічних 

послуг, окрім іншого були спрямовані на нормативно-правове забезпечення 

такої діяльності.  

Це пов’язано з тим, що неможливо забезпечити реалізацію 

конституційно гарантованих прав і свобод людини та громадянина тільки 
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шляхом відновлення порушеного права або забезпечивши його участь у 

вирішенні державних і суспільних справ. Як зазначалося вище, врахування 

конкретних потреб кожного члена суспільства, що пов’язані з загальними 

суспільними інтересами, на сьогоднішній день виступає однією з ознак 

демократичної держави.  

Також заслуговує уваги ст. 3 Закону, де зазначено, що звернення являє 

з себе сукупність таких категорій як: викладені в письмовій або усній формі 

пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. Серед зазначених 

категорій таким, що найбільше відповідає змісту поняття «звернення» в 

системі надання публічних послуг, виступає заява (клопотання), що являє з 

себе: «звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених 

Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або 

повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в 

діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, 

народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також 

висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання – письмове 

звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи 

свобод тощо» [210]. Виходячи з даного формулювання, звернення про 

сприяння реалізації закріплених Конституцією прав громадян не 

обмежується забезпеченням їх участі в вирішенні державних і суспільних 

справ, не виключає також реалізації їх прав на отримання послуги від органу 

влади., проте прямого визначення поняття звернення в Законі не надано, що 

безперечно вимагає додаткової уваги законодавця. 

З загальнонаукової точки зору особа, яка отримує публічну послугу, 

виступає в якості об’єкта управління, адже під поняттям об’єкт управління 

виступає «об’єкт, для досягнення бажаних результатів функціонування якого 

потрібний й припустимий певним чином організований вплив» [327, с. 7.]. 

Проте, не слід ототожнювати особу, яка отримує публічну послугу й 

особу, що звертається відносно отримання останньої, так в сфері 

адміністративних послуг закріплено поняття «суб’єкт звернення». Зокрема, в  
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Законі України «Про адміністративні послуги» в статті 1 «Визначення 

термінів» йдеться: «суб’єкт звернення – фізична особа, юридична особа, яка 

звертається за отриманням адміністративних послуг» [165].  

В статті 9 «Порядок надання адміністративних послуг» зазначеного 

Закону визначено також форми, в яких можуть подаватися заяви: «заява на 

отримання адміністративної послуги подається в письмовій, усній чи 

електронній формі» [165]. Зазначена норма покликана сприяти наближенню 

вітчизняної системи надання послуг до загальноприйнятих світових 

стандартів, адже спрямована на спрощення процедури звернення: «письмова 

заява може бути подана суб’єкту надання адміністративної послуги особисто 

суб’єктом звернення або його представником (законним представником), 

надіслана поштою, а в разі надання адміністративних послуг в електронній 

формі – через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому 

числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та 

органів місцевого самоврядування» [165].  

Одним із основних у регулюванні відносин, які супроводжують 

процедуру звернення, є питання статусу особи, що може звертатися відносно 

отримання публічної послуги. Як зазначають В. Рач і Т. Маматова в 

Енциклопедії державного управління [90, С. 257 – 258]: «Незважаючи на 

інтеграційні процеси та посилення міжнародної стандартизації термінології, 

у світі досі не сформувалося загальноприйняте визначення терміна «клієнт 

публічної послуги» (англ. public service’s client). У деяких країнах, 

наприклад, у Франції віддають перевагу терміну «користувач», оскільки 

зазначається, що люди рідко мають змогу вибирати з-поміж різних послуг і 

порівнювати ціни та умови доступу. У Великій Британії та Австралії частіше 

вживають термін «клієнт» або «споживач», щоб наголосити на необхідності 

збільшення вибору громадян. У міжнародних стандартах ISO на системи 

управління якістю використовується термін «замовник» (customer)», відтак 

«рекомендовано вживати саме термін «клієнт публічної послуги», що 

розуміється як – організація або особа, яка отримує публічну послугу, хоча й 
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зроблено зауваження, що в деяких країнах цей термін має негативний 

відтінок, коли застосовується до суспільного життя та, у деяких випадках 

(наприклад, сплата податків), може бути сприйнятим не одразу» [90, С. 257 – 

258]. 

В ст. 1 Закону України «Про звернення громадян» зазначається: 

«громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, 

місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, 

організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, 

посадових осіб …» [210]. Дана норма свідчить про те, що суб’єктом 

звернення виступає фізична особа, крім того в статі 1 додатково 

уточнюються категорії, що також можуть виступати в якості суб’єкту 

звернення: «військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і 

державної безпеки, а також особи рядового і начальницького складу 

Державної кримінально-виконавчої служби України мають право подавати 

звернення, які не стосуються їх службової діяльності» [210]. Окрему увагу 

приділено особам, «які не є громадянами України і законно знаходяться на її 

території, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни України, 

якщо інше не передбачено міжнародними договорами» [210]. 

Проте, згідно з Конституцією України «усі мають право направляти 

індивідуальні чи колективні письмові звернення» (вид. авт.), що може 

свідчити про звуження правових рамок зазначеного закону, де, наприклад не 

зазначено такий важливий інститут суспільства як юридична особа.  

Не можна оминути увагою також низку підзаконних актів, які також в 

свою чергу сприяють врегулюванню відносин у досліджуваній сфері, зокрема 

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 858  містить 

Класифікатор звернень громадян [191]. Іншим нормативним актом, що 

потребує окремого розгляду, виступає Постанова Кабінету Міністрів України 

від 24 червня 2009 р. № 630 [192], в якій затверджено Методику оцінювання 

рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої 
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влади, в якій, окрім іншого наведено показники, за якими оцінюється рівень 

організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади.  

На окрему увагу заслуговують принципи, що лягли в основу надання 

публічних послуг. Загалом, принципи мають суттєве значення для «цілей, 

процесу й результатів публічного управління» [157], і в контексті звернення 

як однієї з складових процесу надання послуги органом публічної влади. 

Найбільш детально вони прописані в затвердженому Постановою Кабінету 

Міністрів України «Примірному регламенті центру надання 

адміністративних послуг» [205]:  

- «верховенства права, у тому числі законності та юридичної 

визначеності;  

- стабільності; 

- рівності перед законом; 

- відкритості та прозорості; 

- оперативності та своєчасності; 

- доступності інформації про надання адміністративних послуг; 

- захищеності персональних даних;  

- раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, 

що вимагаються для отримання адміністративних послуг;  

- неупередженості та справедливості;  

- доступності та зручності для суб’єктів звернення» [205]. 

Зокрема, принцип доступності закріплено в Постанові Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Примірного положення про центр 

надання адміністративних послуг», де йдеться про забезпечення мінімізації 

витрат суб’єктів звернення на супутні послуги: «добір суб’єктів 

господарювання для надання супутніх послуг здійснюється органом 

(посадовою особою), що утворив центр, на конкурсній основі за критеріями 

забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта 

звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди 

державного та комунального майна» [204]. Отже, нормативна база містить 
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положення щодо забезпечення прав суб’єктів звернення шляхом: … 

мінімізації витрат на супутні послуги. При цьому звертає на себе увагу факт, 

що така детальна регламентація захисту прав суб’єктів звернення має місце 

тільки в контексті надання адміністративних послуг.  

В контексті дослідження не можна оминути увагою власне процедуру 

звернення, що має бути забезпечена єдиною системою правил для всіх сфер 

публічних послуг. Натомість детально вона прописана тільки в аспекті 

адміністративних послуг, одним із нормативних актів при цьому виступає 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірного 

регламенту центру надання адміністративних послуг» [205]. В документі 

детально прописуються питання прийняття заяви та інших документів, 

необхідних для надання послуги від уточнення особи, що виступає в якості 

суб’єкта звернення до процедури реєстрації вхідного пакета документів й 

формування справи.  

Іншим підзаконним актом, що регулює відносини щодо звернень в 

сфері адміністративних послуг, виступає Постанова Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Примірного положення про центр надання 

адміністративних послуг». У правовому акті визначено завдання 

адміністратора ЦНАПу: «прийняття від суб’єктів звернень документів, 

необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та 

подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання 

адміністративних послуг» [204]. 

Традиційно в Україні різні сфери публічних послуг розглядаються 

окремо одна від одної, так базовим документом щодо захисту прав і свобод 

людини й громадянина в контексті надання адміністративних послуг 

виступає Закон України «Про адміністративні послуги»: «цей Закон визначає 

правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та 

юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг» [165]. Саме в 

цьому законі наведено визначення поняття суб’єкт звернення: це «фізична 

особа, юридична особа, яка звертається за отриманням адміністративних 
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послуг». Завдяки такій нормі Закону особа, що звернулася відносно 

отримання публічної послуги, виступає не в якості об’єкту системи, а в 

якості суб’єкту звернення, причому така новела на сьогоднішній день є 

характерною тільки для сфери адміністративних послуг. Нажаль, в Законі 

висвітлена категорія суб’єкту звернення й відсутнє визначення особи, яка 

отримала послугу. 

В освітній сфері базовим правовим актом виступає Закон України 

«Про освіту»: «цей Закон регулює суспільні відносини, що виникають у 

процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та 

обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього 

права» [218]. В сфері освіти особа, що виступає отримувачем послуги 

виступає в якості «здобувача освіти».  

В сфері охорони здоров'я особа, що отримує послуги розглядається в 

якості пацієнта: «пацієнт – фізична особа, яка звернулася за медичною 

допомогою та/або якій надається така допомога» [148].  

Основні організаційні та правові засади в сфері надання соціальних 

послуг визначено Законом України «Про соціальні послуги». Відносно особи, 

яка звертається/отримує послугу, визначення не наведено, натомість в статті 

1 наведено тлумачення категорії «соціальні послуги»: «комплекс заходів з 

надання допомоги особам, окремим соціальним групам, які перебувають у 

складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, з метою 

розв’язання їхніх життєвих проблем» [224]. Виходячи з визначення поняття 

соціальні послуги, змістовно можна виділити сутність категорії особи, яка є 

отримувачем соціальної послуги – особи, окремі соціальні групи, які 

перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх 

подолати.  

Отже, аналіз нормативних актів дозволив зробити висновок, що 

відсутній єдиний підхід до правового забезпечення процедури звернення в 

різних сферах системи надання публічних послуг. При цьому тільки в сфері 

адміністративних послуг питанню створення організаційно-правових засад 
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для надання послуг у найбільш комфортних для отримувача умовах 

приділено окремий пункт Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів 

місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг».  

Зазначене положення лежить в основі забезпечення процесу надання 

адміністративної послуги необхідною документацією без участі суб’єкта 

звернення: «суб’єкт надання адміністративної послуги отримує відповідні 

документи або інформацію без участі суб’єкта звернення на підставі поданих 

відомостей у заяві, у тому числі шляхом доступу до інформаційних систем 

або баз даних інших суб’єктів надання адміністративних послуг, 

підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, 

або через систему електронної взаємодії державних електронних 

інформаційних ресурсів» [170]. 

Загалом система публічних послуг починається з конкретної потреби, 

що формально передбачає звернення особи. Відтак, ефективність всієї 

системи пов’язана не тільки безпосередньо з процесом надання послуги, а і з 

ступенем унормування самого процесу звернення. Отже, визначення 

процедури звернення як одного з невід'ємних елементів системи надання 

публічних послуг, виступає суттєвим кроком щодо забезпечення її 

ефективності. 

На основі проведеного аналізу, можна зробити висновок, що правове 

унормування процедури звернення в вітчизняному законодавстві 

здійснюється нормами Конституції України, Закону України «Про звернення 

громадян», іншими законними та підзаконними нормативними актами. При 

цьому власне визначення поняття «звернення» не знайшло висвітлення в 

законодавстві, зокрема в Закону України «Про звернення громадян» 

зазначається лише, що «під зверненнями громадян слід розуміти викладені в 

письмовій або усній формі пропозиції, заяви і скарги», що вимагає уваги 

законодавця. 
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Процедура звернення також вимагає додаткової уваги, адже деякі 

питання на знайшли належного висвітлення, зокрема, норма щодо мінімізації 

витрат на супутні послуги або питання надання послуг у найбільш 

комфортних для отримувача умовах передбачені лише в сфері 

адміністративних послуг.  

Також залишається відкритим питання найменування особи, яка 

звернулася/отримує публічну послугу, адже в залежності від сфери, в якій 

така особа отримує послугу, вона виступає в якості: «суб’єкта звернення», 

«здобувача освіти», «пацієнта», «особи, окремих соціальних груп, які 

перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх 

подолати» й т. і. При цьому важливо визначитися, наскільки такий підхід 

відповідає сучасній системі надання публічних послуг, що розбудовується на 

засадах клієнт-орієнтованого підходу. 

Сучасні перетворення в сфері надання публічних послуг потребують 

перегляду статусу особи, що звернулася до органу публічної влади. Адже 

магістральним напрямом при цьому виступає подальша демократизація 

управління, трансформація відносин між владою й громадянином.  

 

5.4. Нормативне забезпечення діяльності інститутів 

громадянського суспільства в контексті виконання делегованих 

повноважень як потенційних суб’єктів надання публічних послуг 

 

Про важливість розвитку громадського сектору в Україні зазначено в 

попередніх підрозділах, в тому числі, в контексті залучення його до 

виконання публічних завдань. Слід зазначити, що в вітчизняному 

законодавстві передбачено передумови для його розвитку, зокрема, стаття 36 

Конституції України гарантує право громадян на: «свободу об'єднання у 

політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав 

і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та 

інших інтересів» [96]. 
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Основу функціонування громадського сектору складають такі 

документи:  

– Закон України «Про соціальний діалог в Україні» [223]. 

– Закон України «Про громадські об’єднання» [180];  

– Закон України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини»; 

– Постанова КМУ «Про забезпечення участі громадськості у 

формуванні та реалізації державної політики»;  

– Указ Президента України «Про Стратегію державної політики 

сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові 

заходи щодо її реалізації»;  

– Європейська конвенція з прав людини; 

– Європейська соціальна хартія; 

– Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

волонтерської діяльності» від 05 березня 2015 р. № 246-VIII, який врахував 

передовий міжнародний досвід і нові виклики, що постали перед Україною. 

Прийняті правові акти значним чином розширюють можливості створення й 

функціонування громадських об'єднань, а також реалізовувати їм свої 

суспільні функції.  

Проте при розгляді нормативної бази щодо реалізації громадськими 

організаціями публічних завдань, важливо враховувати той факт, що своє 

функціонування вони здійснюють як у правових, так і в не правових формах. 

Про що зазначають вітчизняні науковці: «Принципово важливо відокремити 

юридичні форми діяльності громадських об’єднань від неправових, чітко 

знати, де закінчується правове поле та починається неюридичний простір» 

[314 ,с. 92].  

Причому «правові та неправові форми взаємопов’язані. По-перше, 

неправові форми є попереднім етапом у реалізації правових форм 

(наприклад, підготовчі роботи, перевірки, збір, аналіз й обробка інформації). 

По-друге, неправові форми забезпечують реалізацію правових форм 



263 

 

(наприклад, для реалізації правозастосовних рішень у певних сферах 

діяльності необхідне фінансування). По-третє, неправові форми все-таки 

реалізуються через право (наприклад, така неправова форма, як планування 

може набути правову форму у вигляді закону про бюджет)» [314 , с. 94]. 

В регулюванні питань відносно делегування повноважень інститутам 

самоорганізації населення важливою є ст. 21 «Права громадських об’єднань» 

Закону України «Про громадські об’єднання», де зазначається, що 

«громадське об’єднання зі статусом юридичної особи має право: 

- бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і 

немайнові права відповідно до законодавства; 

- здійснювати підприємницьку діяльність, якщо це передбачено 

статутом, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні 

особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті 

громадського об’єднання та сприяє її досягненню; 

- засновувати для досягнення статутної мети засоби масової 

інформації; 

- брати участь у здійсненні державної регуляторної політики 

відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики 

у сфері господарської діяльності» [190]; 

- брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших 

допоміжних органів, що утворюються органами державної влади та 

місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими 

об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери 

їхньої діяльності» [180]. 

Проте попри солідну нормативну базу ступінь залучення 

громадського сектору до вирішення суспільних питань залишає бажати 

кращого. І в першу чергу це пов’язане з відсутністю відпрацьованих 

механізмів різних етапів функціонування громадського об'єднання, про що 

йдеться в сучасних дослідженнях науковців [257], [361]. 
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Розгляд нормативного забезпечення діяльності громадських об'єднань 

буде не повним, якщо дослідити питання створення, функціонування та 

припинення діяльності, залишивши поза увагою питання відповідальності. 

Це набуває особливої актуальності в контексті постійного зростання 

кількості організацій громадського сектору а також з огляду на ту роль, яку 

вони відіграють у суспільстві.  

Наявна в Україні законодавча база щодо громадських об'єднань 

містить велику кількість нормативних актів, що вимагає їх певного 

упорядкування. Згідно з одним із підходів, «законодавчі акти умовно 

поділяють на такі групи:  

- нормативні акти, що поширюють свою дію на всі громадські 

об’єднання (Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, 

Закон України «Про громадські об’єднання», Закон України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань» та ін.); 

- нормативні акти, якими регулюється діяльність окремих видів 

громадських об’єднань, основними з яких є наступні: Закони України: «Про 

свободу совісті та релігійні організації», «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Про 

благодійну діяльність та благодійні організації», «Про волонтерську 

діяльність», «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх 

діяльності», «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», «Про 

фізичну культуру і спорт» та ін.; 

- нормативні акти, які регулюють правовий статус певної групи осіб 

(Закони України: «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів 

внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про основні засади соціального 

захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» тощо)» 

[314]. 
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При цьому на особливу увагу заслуговує питання можливостей 

делегування повноважень від органу публічної влади громадській організації, 

що останні 15 – 20 років має стабільну позитивну динаміку в світовій 

практиці. Це дає цілий ряд переваг: «спрямованість на вирішення актуальних 

проблем територіальних громад, значна вмотивованість учасників, 

активізація діяльності, наближеність до мешканців, фактичне «заповнення 

ніш» на ринку публічних послуг, які за обмеженістю ресурсів та 

недосконалістю адміністративних процедур неспроможні заповнити органи 

державного управління та місцевого самоврядування, широкі можливості 

отримання грантового фінансування» [380].  

Попри очевидні переваги, суттєвих змін щодо залучення громадського 

сектора до виконання публічних завдань в Україні не спостерігається через 

низку чинників, одним із яких виступає недостатній рівень поінформованості 

громадян. Зокрема, в Україні лише кожен четвертий громадянин знає про ГО, 

які діють у його місті чи селі, тоді як переважна більшість (70 %) – про них 

не знають [62]. 

Проте, найбільш вагомим чинником виступає відсутність відповідного 

законодавчого підґрунтя, що вимагає окремої уваги. Зокрема, під час 

реалізації пілотного проекту MKUS – моделі делегування публічних послуг 

громадським організаціям було встановлено необхідність розробки 

механізмів реалізації процесу. За основу реалізації пілотного проекту було 

взято Постанову Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р.  

№ 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення 

програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського 

суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» 

[199], де встановлено процедуру організації та проведення конкурсу з 

визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами 

громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається 

фінансова підтримка (далі - програми (проекти, заходи) за рахунок коштів 

державного і місцевих бюджетів, та моніторингу їх виконання (реалізації).  
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Ситуація, що в існуючому законодавстві не приділено уваги питанням 

співпраці органів публічної влади з громадськими об’єднаннями, вимагає 

врегулювання. Сприяти цьому покликаний закон, який би став частиною 

вітчизняного законодавства, що регулює питання розвитку громадянського 

суспільства, реформування публічної влади, надання публічних послуг. Цей 

нормативний акт має містити новий підхід до системи надання публічних 

послуг, згідно з яким до функцій громадських об'єднань відносяться не 

тільки виявлення та артикуляція суспільних потреб або контроль за 

діяльністю органів публічної влади, але також і участь у виконанні публічних 

завдань шляхом надання публічних послуг. 

Прийняття такого нормативного акту сприятиме формуванню 

підґрунтя для забезпечення належної якості публічних послуг шляхом 

створення конкурентного середовища завдяки розширенню кола надавачів. 

Одночасно такий підхід сприятиме активізації громадянського суспільства, 

залучення більш широких верств населення. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 5. 

 

Початком першого етапу слід вважати поширення в українському 

суспільстві ідеї «нового публічного менеджменту», що передбачало перехід 

від односторонніх управлінських відносин держави по відношенню до 

громадянина на реалізацію владних повноважень на засадах демократії та 

народовладдя. Концепція адміністративної реформи в Україні від 22 липня 

1998 року й Указ Президента України "Про Державну комісію з проведення в 

Україні адміністративної реформи” від 7 липня 1997 р. заклали підвалини 

реалізації призначення демократичної, соціальної правової держави. 

Сприяння формуванню платформи для розширення прав громадян у 

відносинах із публічною владою в період до 1998 року відбувалося також 

шляхом прийняття Законів України в 1991 р. “Про захист прав споживачів”, в 

1992 р. “Про інформацію”, в 1996 р. “Про звернення громадян”. Відтак, в 

період з кінця 80-х років ХХ ст. до 1998 р. можна констатувати значне 

зростання актуальності проблематики трансформації бюрократичного 

апарату в бік залучення клієнт-орієнтованих підходів у ході розвитку 

нормативно-правової бази системи надання публічних послуг.  

Реалізація основних положень Концепції адміністративної реформи 

поклала початок змін у відносинах між владою й суспільством, що виступило 

характерною рисою наступного періоду. Подальшій трансформації 

досліджуваної сфери сприяли прийняті в цей період Закони України: в 2000 

р. - “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, що визначив 

засади надання послуг у сферах – фінансовій, інформаційній тощо; в 2000 р. - 

“Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”; в 2001 р. - 

“Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”; в 2001 р. – «Про 

громадянство» - в сфері реєстраційно-міграційних послуг; в 2003 р. – “Про 

соціальні послуги” – в соціальній сфері; в 2004 р. Постанова Кабінету 

Міністрів України “Про затвердження Типового положення про центр 

соціально-психологічної реабілітації дітей” тощо. Зазначене дозволило 
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виділити другий етап – інституційних змін у процесі формування 

нормативно-правової бази системи надання публічних послуг, що припадає 

на період із 1998 р. по 2005 р.  

Початок третього етапу пов'язаний із прийняттям Закону України 

«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», де закладено 

підвалини формування системного підходу в досліджуваній сфері. Маркером 

цього періоду стала поява т. зв. «універсамів послуг», що на той час 

іменувалися єдиними дозвільними центрами. Попри те, що коло компетенцій 

обмежувалося обслуговуванням суб’єктів господарювання в сфері надання 

адміністративних послуг, запроваджена практика знайшла свій розвиток у 

подальшому процесі становлення сучасної системи надання публічних 

послуг.  

Четвертий етап варто розглядати починаючи з 2007 року, адже цей 

етап характеризується цілим комплексом заходів, спрямованих на 

наближення вітчизняної системи надання публічних послуг до найкращих 

світових практик. Одним із важливих документів цього періоду виступає 

Постанова Кабінету Міністрів України 2007 року “Про затвердження 

Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг”, що 

сприяв врегулюванню питань в зазначеній сфері. Також вагому роль 

відіграли прийняті в 2007 р. й 2008 р. Розпорядження Кабінету Міністрів 

України “Про схвалення Концепції реформування системи соціальних 

послуг” [230] та “Про затвердження плану дій з реалізації Концепції 

реформування системи соціальних послуг на період до 2012 року“. Крім того, 

в цей період було прийнято 2009 р. – “Деякі питання діяльності 

територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)”, 2010 р. - “Про посилення соціального захисту населення під час 

оплати житлово-комунальних послуг”. Ухвалення цих актів мало позитивні 

наслідки, адже станом на 1 січня 2012 р майже 700 утворених дозвільних 

центрів щомісячно користувались на четверть вищою популярністю та 
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надавали вполовину більше управлінських послуг, аніж безпосередньо 

уповноважені органи виконавчої влади. 

В системі надання публічних послуг окрім іншого особливе місце 

займає поняття “дозвільний центр”, визначення терміну якого, а також 

питання врегулювання відносин в цьому контексті закріплені в Законах 

України 2010 р. “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” та 

2011 р. України “Про внесення змін до Закону України “Про дозвільну 

систему у сфері господарської діяльності” щодо розширення мережі 

дозвільних центрів”. Визначення єдиного переліку документів дозвільного 

характеру вдалося встановити в Законі України “Про перелік документів 

дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” від 19 травня 2011 р. 

Особливий розвиток у досліджуваний період отримала сфера надання 

адміністративних послуг – запровадження стандартів в систему надання 

адміністративних послуг, введення поняття їх собівартості, підготовка 

реєстрів послуг, в т. ч. платних, забезпечення належних умов для суб’єкта 

звернення в процесі отримання послуги тощо. Проте знаковим в цьому 

процесі стало прийняття в 2012 році Закону України «Про адміністративні 

послуги» положеннями якого врегульовано всі основні моменти в системі 

надання, починаючи від дефініційного визначення основних понять. 

Дослідження правової бази свідчить про відсутність єдиного підходу 

законодавця до трактування поняття суб’єкту надання публічної послуги, 

дискусійним при цьому виступає питання категорії інституцій, які можуть 

виступати в такій якості. Адже нормативна база в соціальній сфері визначає 

суб’єкта надання соціальної послуги як інституцію незалежно від форм 

власності та господарювання, що відповідає певним умовам (при цьому не 

зазначено яким, т. зв. «критерії діяльності суб’єктів, що надають соціальні 

послуги»). Натомість суб’єктом надання адміністративної послуги, згідно з 

Законом України «Про адміністративні послуги» можуть виступати чітко 

визначені інституції, до яких належать орган виконавчої влади, інший 

державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого 
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самоврядування, їх посадові особи, державний реєстратор, суб’єкт державної 

реєстрації, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні 

послуги.  

Варто при цьому відмітити, що попри значні розходження щодо 

визначення категорії суб’єкта надання послуги, і соціальна сфера і сфера 

адміністративних послуг разом із іншими складають систему надання 

публічних послуг, що актуалізує питання вироблення єдиного підходу в 

досліджуваному питанні. 

На основі проведеного дослідження зроблено висновок, що доцільним 

у частині визначення статусу інституції, яка виконує делеговане завдання, 

виглядає розгляд її в якості посередника між суб’єктом надання послуги та її 

отримувачем. Прикладом такого посередника можуть слугувати центри 

надання адміністративних послуг, причому регулювання відносин, які 

виникають при залученні подібного посередника мають найбільш розвинуту 

нормативну базу саме в сфері надання адміністративних послуг. 

Подальшого опрацювання вимагають питання нормативного 

впорядкування процедури делегування повноважень щодо надання 

публічних послуг інституціям непублічної сфери, а також врегулювання 

суб’єкт-об'єктних відносин в процесі надання послуги. 

Отже, аналіз нормативних актів дозволив зробити висновок, що 

відсутній єдиний підхід до правового забезпечення процедури звернення в 

різних сферах системи надання публічних послуг. При цьому тільки в сфері 

адміністративних послуг питанню створення організаційно-правових засад 

для надання послуг у найбільш комфортних для отримувача умовах 

приділено окремий пункт Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів 

місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг».  

Зазначене положення лежить в основі забезпечення процесу надання 

адміністративної послуги необхідною документацією без участі суб’єкта 

звернення: «суб’єкт надання адміністративної послуги отримує відповідні 
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документи або інформацію без участі суб’єкта звернення на підставі поданих 

відомостей у заяві, у тому числі шляхом доступу до інформаційних систем 

або баз даних інших суб’єктів надання адміністративних послуг, 

підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, 

або через систему електронної взаємодії державних електронних 

інформаційних ресурсів». 

Загалом система публічних послуг починається з конкретної потреби, 

що формально передбачає звернення особи. Відтак, ефективність всієї 

системи пов’язана не тільки безпосередньо з процесом надання послуги, а і з 

ступенем унормування самого процесу звернення. Отже, визначення 

процедури звернення як одного з невід'ємних елементів системи надання 

публічних послуг, виступає суттєвим кроком щодо забезпечення її 

ефективності. 

На основі проведеного аналізу, можна зробити висновок, що правове 

унормування процедури звернення в вітчизняному законодавстві 

здійснюється нормами Конституції України, Закону України «Про звернення 

громадян», іншими законними та підзаконними нормативними актами. При 

цьому власне визначення поняття «звернення» не знайшло висвітлення в 

законодавстві, зокрема в Закону України «Про звернення громадян» 

зазначається лише, що «під зверненнями громадян слід розуміти викладені в 

письмовій або усній формі пропозиції, заяви і скарги», що вимагає уваги 

законодавця. 

Процедура звернення також вимагає додаткової уваги, адже деякі 

питання на знайшли належного висвітлення, зокрема, норма щодо мінімізації 

витрат на супутні послуги або питання надання послуг у найбільш 

комфортних для отримувача умовах передбачені лише в сфері 

адміністративних послуг.  

Також залишається відкритим питання найменування особи, яка 

звернулася/отримує публічну послугу, адже в залежності від сфери, в якій 

така особа отримує послугу, вона виступає в якості: «суб’єкта звернення», 
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«здобувача освіти», «пацієнта», «особи, окремих соціальних груп, які 

перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх 

подолати» й т. і. При цьому важливо визначитися, наскільки такий підхід 

відповідає сучасній системі надання публічних послуг, що розбудовується на 

засадах клієнт-орієнтованого підходу. 

Сучасні перетворення в сфері надання публічних послуг потребують 

перегляду статусу особи, що звернулася до органу публічної влади. Адже 

магістральним напрямом при цьому виступає подальша демократизація 

управління, трансформація відносин між владою й громадянином. 

Попри очевидні переваги, суттєвих змін щодо залучення громадського 

сектору до виконання публічних завдань в Україні не спостерігається через 

низку чинників, одним із яких виступає недостатній рівень поінформованості 

громадян. Зокрема, в Україні лише кожен четвертий громадянин знає про ГО, 

які діють у його місті чи селі, тоді як переважна більшість (70 %) – про них 

не знають. 

Проте, найбільш вагомим чинником виступає відсутність відповідного 

законодавчого підґрунтя, що вимагає окремої уваги. Зокрема, під час 

реалізації пілотного проекту MKUS – моделі делегування публічних послуг 

громадським організаціям було встановлено необхідність розробки 

механізмів реалізації процесу. За основу реалізації пілотного проекту було 

взято Постанову Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 

«Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм 

(проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, 

для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка», де 

встановлено процедуру організації та проведення конкурсу з визначення 

програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського 

суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка 

(далі - програми (проекти, заходи) за рахунок коштів державного і місцевих 

бюджетів (далі - бюджетні кошти), та моніторингу їх виконання (реалізації). 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення й запропоновано нове 

вирішення наукової проблеми теорії державного управління, що полягає в 

розробці та науковому обґрунтуванні теоретичних та методологічних засад, 

науково-практичних рекомендацій щодо децентралізації надання публічних 

послуг в Україні. Результати дослідження дозволили сформулювати 

висновки та рекомендації теоретичного та науково-прикладного характеру 

для вдосконалення системи надання публічних послуг України.  

Основні результати та висновки дослідження можна узагальнити в 

таких положеннях: 

1. Становлення України як демократичної держави вимагає 

задоволення не тільки абстрактних суспільних інтересів, але й врахування 

партикулярних інтересів кожної особи, як фізичної, так і юридичної, що є 

основним покликанням системи надання публічних послуг. Складність 

забезпечення її функціонування полягає не тільки в практичній, але й в 

теоретичній площині. Відтак, спираючись на розроблений комплекс ознак, до 

яких відносяться: суб’єктом надання виступає орган публічної влади; є 

процесом та/або результатом здійснення владних повноважень; 

спрямованість на вирішення інтегрованої потреби; право на отримання 

визначається/має визначатися законом. 

Зазначені ознаки дозволили сформулювати визначення, згідно з яким 

публічна послуга – це результат діяльності органів публічної влади, 

спрямований на вирішення пов’язаних між собою публічної та партикулярної 

потреби, право на отримання якої визначається/має визначатися законом. 

2.  Розбіжності в підходах до класифікації послуг визначаються 

складністю категорії «послуга» як об’єкту наукового дослідження через 

надзвичайно широкий спектр сфер, умов, видів та особливостей їхнього 

надання. Серед загального числа класифікацій, в роботі виділено: за 

суб’єктами надання послуг, суб’єктами отримання, за формою оплати, 
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сферами надання, видами послуг тощо. Хоча зазначені класифікації 

розкривають розуміння послуг за їхніми певними критеріями, але не 

сприяють вирішенню зазначеного в дослідженні завдання, що обумовило 

розробку авторського підходу до класифікації. Такий підхід виступає 

важливим інструментом даного дослідження, адже дозволяє узагальнити 

ключові ознаки. 

Людський потенціал визнається в Україні головною складовою 

національного багатства й передумовою соціально-економічного розвитку. 

Отже, в контексті надання публічних послуг, доцільним виглядає виділення в 

окрему групу соціогуманітарних послуг, що включає в себе послуги в 

освітній, культурній, туристичній сфері, охорони здоров'я та ін., а масив 

послуг, які не ввійшли до цієї групи на дві категорії – адміністративні та 

соціотехнічні послуги.   

В контексті дослідження вимагає уваги підхід, в основі якого лежить 

можливість делегування послуги. На його основі можна виділити послуги, 

які не можуть бути делеговані; які можуть бути делеговані від органу 

державної влади органу місцевого самоврядування; які можуть бути 

делеговані від органу державної влади/місцевого самоврядування 

комунальному підприємству; які не може виконувати орган публічної влади в 

силу їхньої специфіки, як то надання шкільної освіти або в сфері охорони 

здоров'я; які можуть бути делеговані комерційним організаціям або 

неприбутковому сектору 

3. Питання методологічних основ формування системи надання 

публічних послуг, попри його важливість і актуальність, відноситься до 

нерозглянутих або малодосліджених. Слід зазначити, що в силу складності 

досліджуваного об’єкта, доречним є залучення цілого комплексу 

методологічних підходів. 

В ході дослідження встановлено спільні для різних сфер елементи, що 

дозволяє розглядати їх сукупність у якості єдиної системи. До них 

відноситься мета, що полягає в задоволенні інтегрованих потреб суспільства; 
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ознака подвійності – система надання публічних послуг є складовою системи 

більш високого рівня – публічного управління; цілісності, коли відбувається 

розвиток системи надання публічних послуг за спільними закономірностями, 

а також змінами в відповідь на зовнішні виклики; складності, яка говорить 

про необхідність дослідження об’єкту як складного утворення; множинності, 

яка передбачає, що досліджуваний об’єкт можна розглянути на різних рівнях 

– морфологічному та функціональному. Також встановлено, що в системі 

надання публічних послуг всі зв’язки можна поділити на три основні групи – 

зв’язки ієрархічно розташованих між собою елементів, зв’язки 

горизонтальні, коли мова йде про міжвідомчу взаємодію, й зв’язки з 

отримувачем послуги. 

4. Дослідження тенденцій в сфері надання публічних послуг 

дозволило дійти висновку, про їх взаємообумовленість змінами в суспільних 

потребах. Відтак, на сьогоднішній день можна констатувати збільшення 

факторів, що вимагають уваги держави, наприклад, зростання рівня 

безробіття, руйнування сімейного укладу життя, збільшення державного 

боргу призводить до збільшення кількості осіб, що потребують соціальної 

допомоги. 

Однією з найбільш важливих тенденцій виступає перехід держав до 

якісно нової взаємодії з споживачами публічних послуг, коли головним 

призначенням уряду є не задоволення абстрактних суспільних потреб, а 

вироблення підходів, які б дозволяли задовольняти потреби кожного 

громадянина. Отже, на сьогоднішній день спостерігається стійка тенденція 

до значного розширення сфери публічних послуг з одного боку. З іншого 

боку, слід виділити тенденцію до зростання уваги з боку урядів до якості 

публічних послуг. Одним із найбільш поширених способів підвищення якості 

публічних послуг виступає механізм делегування повноважень від органів 

публічної влади інститутам самоорганізації населення.  

Окремо виділено тенденцію, згідно з якою підвищення якості 

публічних послуг досягається шляхом трансферту підходів із приватної 
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сфери. Також невід'ємним елементом системи надання публічних послуг на 

сьогоднішній день виступають інформаційно-комунікаційні технології, 

розвиток яких виступає сталою тенденцією в взаємодії держави й громадян. 

При цьому варто враховувати, що їх використання є стратегічно важливим у 

розширенні й підвищенні якості системи публічних послуг. 

5. Особливістю систем надання публічних послуг у країнах Європи 

є залучення приватного та громадського секторів суспільства до процесу 

надання послуг. Це стає можливим завдяки створенню сприятливих умов, 

таких як відповідне нормативне підґрунтя, обопільна зацікавленість органів 

публічної влади й громадських організацій у співпраці, стимулювання 

розвитку громадянського сектору. 

Досвід європейських країн свідчить про недекларативний підхід до 

забезпечення дієвості інститутів самоорганізації населення, причому тут 

існує два основних підходи. Перший – це субсидіювання їхньої статутної 

діяльності, на основі якого традиційно відбувається співпраця інститутів 

самоорганізації населення з органами публічної влади в Україні, другий – це 

делегування послуг, причому другий має більше перспектив на подальше, а 

перший застосовується здебільшого у виключних випадках. Проте через 

призму реалізації на практиці принципу субсидіарності як елементу 

децентралізації та забезпечення дієвості інститутів самоорганізації 

населення, виглядає доцільним запровадження на вітчизняному ґрунті 

європейського досвіду в контексті делегування суспільних послуг.  

В країнах Європи виконувати свою суспільну місію організаціям 

неурядового сектору дозволяє відповідне законодавче підґрунтя. Однією із 

норм законодавства, що створює додаткові переваги для забезпечення їхньої 

дієвості є позбавлення організацій, що їх фінансують від необхідності сплати 

податків. Важливим доповненням до механізмів забезпечення дієвості 

інститутів самоорганізації населення є питання визнання за останніми 

статусу суспільно-корисних, що надає їм переваги в конкуренції з приватним 

сектором. Одним із важливих моментів виступає питання терміну договорів, 
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що складаються в контексті делегування послуг, адже на сьогоднішній день 

більшість європейських країн робить їх терміном на один рік з можливістю 

подальшої пролонгації, що дозволяє підтримувати конкуренцію в сфері 

надання суспільних послуг на певному рівні. 

6. Досвід країн пострадянського простору засвідчив про різні темпи 

модернізації системи надання публічних послуг у різних державах, також 

звертає на себе увагу той факт, що запроваджувані практики носять як 

позитивний характер, так і відсутність позитивних змін (електронні картки). 

Найбільш ефективними результатами змін та такими, що працюють на 

перспективу виявилися створення мережі закладів за принципом «єдиного 

вікна» та розвиток електронного врядування. Для вітчизняних умов 

прийнятним може виступити досвід залучення існуючої інфраструктури (як у 

Азербайджані мережі поштових відділень) для розвитку мережі сервісної 

сфери публічної влади. На подальшу увагу заслуговує питання розробки 

концептуальної моделі системи надання публічних послуг в Україні. 

7. В Україні нині тривають процеси реалізації адміністративної 

реформи, результатом якої є трансформація місцевого поділу територіальних 

утворень. В їх основі лежать загальносвітові процеси демократизації влади та 

вітчизняні умови, коли кардинальних змін вимагає цілий комплекс назрілих 

проблемних питань. Сприяти реалізації цієї реформи покликаний ряд 

державних заходів, одним із важливих напрямів при цьому виступає 

відповідне нормативно-правове підґрунтя – ратифіковано Європейську 

хартію місцевого самоврядування й більшість її положень знайшли 

закріплення в Конституції України, Законі України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та інших законах і підзаконних актах, 

відбувається активна співпраця з міжнародними організаціями – Міжнародна 

спілка місцевих влад, Комітет Європейських регіонів, в тому числі 

донорськими – DOBRE, ULEAD тощо, а також із вітчизняними профільними 

громадськими організаціями - Асоціація міст України, Українська асоціація 
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районних та обласних рад, Всеукраїнська асоціація сільських та селищних 

рад, Асоціація об’єднаних територіальних громад тощо. 

Процеси децентралізації влади неминуче спричиняють зміни й в 

системі надання публічних послуг. Відбувається передача повноважень щодо 

їх надання як від органів державної влади до органів місцевого 

самоврядування, так і від останніх – комунальним підприємствам, 

посередникам. Важливо також при цьому надавати адекватної оцінки всім 

секторам суспільства – приватному, громадянському секторам, які можуть 

виступати активними учасниками процесу надання публічних послуг у нових 

умовах. Причому найбільшої уваги потребує громадський сектор через 

істотний потенціал, його апріорі суспільне призначення, яке може виступати 

додатковою перевагою при його залученні в якості посередника до надання 

послуг. Однак привертають до себе увагу механізми функціонування 

громадських об'єднань в Україні й шляхи їх фінансування, що вимагають 

перегляду в сучасних умовах децентралізації влади. Корисним у цьому 

напрямі може слугувати досвід країн, де громадський сектор є повноцінним 

учасником процесу надання публічних послуг, зокрема шляхом делегування 

йому повноважень. 

8.  Сучасними дослідниками до функцій громадянського 

суспільства відносяться: «захист приватних сфер життя людей, стримування 

політичної влади від абсолютного панування шляхом контролю за 

дотриманням конституційних принципів правової держави й поділу влади; 

стабілізація суспільних відносин і процесів, забезпечення балансу між 

державною й комерційною сферами суспільства; захист і просування 

суспільних інтересів; постійна мирна боротьба за втілення в життя 

конституційного принципу правової держави; постійний моніторинг 

законодавства на предмет корупційних ризиків». Найбільш важливою 

функцією в даному контексті виступає захист і просування суспільних 

інтересів, причому за авторською позицією слід додати спершу виявлення 

цих інтересів.  
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Відтак, публічна влада має володіти достатньою ресурсною базою для 

надання публічних послуг з метою, щоб вони відповідали очікуваному рівню. 

Як показує досвід країн з суттєвими традиціями функціонування ринкової 

економіки, повноваження з надання послуг передаються громадським 

організаціям на відповідних засадах і з відповідним фінансовим 

забезпеченням. Це дозволяє значно скоротити залучення людських і інших 

ресурсів і надати послугу за допомогою такого посередника на належному 

рівні. Останнє забезпечується завдяки відповідним механізмам контролю за 

якістю послуг, що надаються організаціями-посередниками. 

В Україні пропри значну кількість зареєстрованих громадських 

організацій (більше 80 тис.), суттєво їхня роль у суспільному житті не 

змінюється, що вітчизняні дослідники вважають результатом їх низької 

активності. До комплексу чинників, які впливають на їх активізацію 

відносяться і позитивні (створення нормативно-правової бази) і негативні. До 

останніх відноситься: неготовність органів публічної влади налагоджувати 

партнерські стосунки; низький рівень довіри до влади і відсутність підтримки 

запроваджуваних реформ з боку громадян; тенденція до своєрідної 

«приватизації» права говорити від імені всього громадянського суспільства 

країни політизованою частиною громадських організацій. Важливо в процесі 

розробки державної політики також враховувати цю тенденцію, а також ті 

соціальні наслідки, які можуть її супроводжувати. 

9. Загалом система публічних послуг починається з конкретної 

потреби, що формально передбачає звернення особи. Відтак, ефективність 

всієї системи пов’язана не тільки безпосередньо з процесом надання послуги, 

а і з ступенем унормування самого процесу звернення. На основі проведеного 

аналізу, можна зробити висновок, що правове унормування процедури 

звернення в вітчизняному законодавстві здійснюється нормами Конституції 

України, Закону України «Про звернення громадян», іншими законними та 

підзаконними нормативними актами. При цьому спостерігається ряд питань, 

що потребують вивчення, до яких відносяться термінологічна 
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невизначеність, уточнення норми щодо мінімізації витрат на супутні послуги, 

надання послуг у найбільш комфортних для отримувача умовах тощо.  

Також залишається відкритим питання статусу особи, яка 

звернулася/отримує публічну послугу, адже в залежності від сфери, в якій 

така особа отримує послугу, вона виступає в якості: «суб’єкта звернення», 

«здобувача освіти», «пацієнта», «особи, окремих соціальних груп, які 

перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх 

подолати» й т. і. Магістральним напрямом при цьому виступає подальша 

демократизація управління, трансформація відносин між владою й 

громадянином. 

Попри очевидні переваги, суттєвих змін щодо залучення громадського 

сектору до виконання публічних завдань в Україні не спостерігається через 

низку чинників, одним із яких виступає недостатній рівень поінформованості 

громадян. Зокрема, в Україні лише кожен четвертий громадянин знає про ГО, 

які діють у його місті чи селі, тоді як переважна більшість (70 %) – про них 

не знають. Проте, найбільш вагомим чинником виступає відсутність 

відповідного законодавчого підґрунтя, що вимагає окремої уваги. 

10. Розроблено пропозиції щодо Концепції Закону України «Про 

публічну корисність», який би узагальнив усі підходи до удосконалення 

системи надання публічних послуг у контексті залучення інститутів 

самоорганізації населення та включав би такі елементи: загальні положення 

(визначення термінів, сфера дії Закону, законодавство в сфері надання 

публічних послуг); сфери публічних завдань, організація співпраці органів 

публічної влади з громадськими об’єднаннями, нагляд за суспільно-

корисною діяльністю, створення та функціонування ради з громадської 

корисності. 

Закон має стати частиною законодавства України, що регулює 

питання розвитку громадянського суспільства, реформування публічної 

адміністрації, надання публічних послуг. В Законі пропонується абсолютно 

новий підхід до системи надання публічних послуг, коли до функцій 
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громадських об'єднання відносяться не артикуляція суспільних проблем або 

контроль за діяльністю органів публічної влади, але також і участь у 

виконанні публічних завдань шляхом надання публічних послуг. В Законі 

істотну увагу приділено правовому регулюванню питань співпраці 

громадських об'єднань із органами публічної влади, оскільки існуюче 

законодавство необґрунтовано не приділяє цьому уваги. Натомість це 

дозволить значно розширити коло надавачів послуг і створити конкурентне 

середовище, що сприятиме підвищенню їх якості. Одночасно такий підхід 

сприятиме активізації громадянського суспільства, залучення більш широких 

верств населення до його діяльності.  

Принциповим у підході виступає те, що передача повноважень 

громадським об'єднанням призводить не до зменшення фінансування 

публічної послуги, а до підвищення якості її надання. Метою запропонованих 

змін виступає захист прав отримувачів послуг. 
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ДОДАТОК Г 

 

КОНЦЕПЦІЯ 

Закону України “Про публічну корисність” 

 

Проблема, яка потребує розв’язання 

Процеси децентралізації в Україні, які відбуваються під впливом 

сучасних трансформаційних процесів як всередині країни, так і в усьому 

світі, вимагають окрім іншого, формулювання нових концептуальних 

положень щодо системи надання публічних послуг. Важливо переваги 

децентралізації використати на користь суспільства, якщо для цього будуть 

створені необхідні підвалини. Одним із обов’язкових елементів при цьому 

виступає рівноправна участь у процесах децентралізації всіх елементів 

українського соціуму на партнерських засадах. Це дозволяє створити 

унікальну модель публічного управління в Україні, що базуватиметься на 

вітчизняних напрацюваннях та кращих зарубіжних практиках.  

Проте й до сьогодні існує цілий комплекс проблемних питань, які стоять 

на перешкоді становлення сучасної системи надання публічних послуг, її 

теоретичного і практичного контекстів. Зокрема, існуючі на сьогодні підходи 

до розуміння основних категорій системи надання публічних послуг не 

розкривають в повному обсязі її особливості як на сучасному етапі, так і в 

історичному ракурсі, що не дозволяє в повній мірі отримати чітке уявлення 

щодо специфіки її становлення в нинішніх умовах. Беззаперечно, що питання 

розвитку сфери послуг супроводжувало людство на всіх етапах розвитку, 

проте, суспільний уклад історії людства традиційно спирався ніяк не на 

сектор послуг. Бурхливим розвитком, а також значною часткою в ВВП 

сучасних країн, він має завдячувати лише останньому століттю. 

Найбільш виразно ці процеси проходили в Європі паралельно з 

формуванням держави добробуту, що зумовило в свою чергу трансформації в 

системі надання публічних послуг. Відповідальність за них взяла на себе 

держава щодо забезпечення їх належного рівня, незалежно від надавача. 

Іншими словами, держава як суб'єкт надання публічних послуг залучає до 

процесу організації, які можуть з цим впоратися найкращим чином. Такі 

організації наділені статусом посередника, окрема увага при цьому 

приділяється громадському сектору. Відтак, країни Європи й на сьогодні 

багато уваги приділяють необхідності забезпечення дієвості громадських 

організацій як учасників системи надання публічних послуг. Це дозволяє 

шляхом делегування залучати останніх до процесу, що значним чином 

сприяє покращенню якості послуг, які надаються. 
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Мета Закону 

Мета прийняття Закону України “Про публічну корисність” полягає у 

забезпеченні якості публічних послуг – через легітимізацію залучення до 

виконання завдань громадських об'єднань шляхом зміцнення існуючої 

нормативної бази. 

  

Шляхи та засоби розв’язання проблеми 

Шляхами розв’язання проблеми є делегування повноважень щодо 

надання публічних послуг інститутам самоорганізації населення. Проект 

Закону України “Про публічну корисність” повинен передбачати процедуру, 

основними елементами якої мають бути: 

- організація та проведення конкурсу серед інститутів самоорганізації 

населення, що передбачає: 

1. створення конкурсної комісії, затвердження регламенту її роботи; 

2. розробка й оприлюднення конкурсної документації:  

– цілі та пріоритетні завдання, які відповідають 

загальнодержавним та/або регіональним програмам і на 

реалізацію яких повинні спрямовуватися програми (проекти, 

заходи), що подаються для участі у конкурсі; 

– перелік видів діяльності, що можуть бути підтримані 

організатором конкурсу, їх цільова аудиторія; 

– граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів 

програм (проектів, заходів); 

– вимоги до конкурсної пропозиції; 

– адреса, за якою приймаються конкурсні пропозиції; 

– умови та строки подання конкурсних пропозицій; 

– строки проведення конкурсу. 

3. розгляд конкурсних пропозицій; 

4. проведення конкурсу, визначення переможців; 

5. укладення договору, що має містити: 

- опис та план виконання делегованого повноваження із 

зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному 

етапі; 

- обов'язки організатора конкурсу щодо фінансування 

програми (проекту, заходу) із зазначенням строків такого 

фінансування; 

- обов'язки інституту громадянського суспільства щодо 

оприлюднення та подання організаторові конкурсу інформації 

про час і місце проведення заходів, матеріалів, підготовлених в 

рамках виконання програми (реалізації проекту, заходу), 

щоквартальних та підсумкових звітів; 

- права, обов'язки і відповідальність сторін у разі 

дострокового припинення виконання програми (реалізації 

проекту, заходу) чи їх фінансування; 
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- умови, передбачені законодавством, та умови щодо яких 

досягнуто взаємної згоди. 

- фінансування делегованих повноважень за рахунок коштів державного 

і місцевих бюджетів; 

-  моніторинг за виконанням делегованих повноважень; 

- підсумковий звіт інституту самоорганізації населення щодо виконання 

делегованого повноваження, на його основі – підсумковий висновок 

організації що делегувала повноваження. 

 

Очікувані результати 

Прийняття та реалізація Закону України “Про публічну корисність” 

дасть змогу: 

активізувати громадянське суспільство; 

залучити інститути самоорганізації населення до надання публічних 

послуг; 

забезпечити доступність послуг для населення; 

підвищити якість публічних послуг; 

зменшити соціальну напругу в суспільстві. 

 

Фінансові, матеріально-технічні і трудові ресурси 

Розроблення та прийняття Закону України “Про публічну корисність” не 

потребує залучення додаткових фінансових, матеріально-технічних і 

трудових ресурсів. 
 

 


