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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

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. 
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. 
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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 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: 
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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 
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 
проєктом «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 та надано 
пропозиції щодо можливості адаптації до умов України досвіду Польщі у 
процесі європеїзації публічного адміністрування; «Досвід реформування 
територіальної організації влади в країнах ЄС та шляхи його адаптації в 
Україні» (ДР № 0111U003433), особистий внесок – узагальнено 
особливості 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 доцільність 
розгляду системи місцевого самоврядування крізь призму взаємодії 
територіальних громад, що, своєю чергою, послуговують відповідною 
матрицею суспільних відносин; «Проблемні аспекти управління розвитком 
та співробітництвом об’єднаних територіальних громад» 
(ДР № 0115U002888), особистий внесок – узагальнено європейські 
практики забезпечення дієвості інститутів самоорганізації населення як 
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одного з провідних секторів об'єднаних територіальних громад (далі – 
ОТГ); «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 – надано комплексну 
характеристику передумов 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 – уточнено 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; 

- 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; 
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- 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 є методологічні засади розвитку системи 
надання публічних послуг в Україні в умовах децентралізації. 

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 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; 
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- 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 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: 
- 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 
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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; 

- 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 
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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 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) ; 
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- Центром оцінювання кандидатів на зайняття посад державної 
служби Української школи урядування Національного агентства України з 
питань 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» 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 
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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 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. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено 
стан наукової розробленості проблеми, встановлено зв'язок дослідження з 
науковими програмами, розкрито мету, завдання, об’єкт, предмет, методи 
дослідження, наукову новизну отриманих результатів та їхнє практичне 
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значення, наведено особистий внесок здобувача, відомості про апробацію 
результатів дослідження, публікації, структуру та обсяг дисертації. 

У першому розділі – «Теоретико-методологічні засади формування 

системи надання публічних послуг в Україні» – систематизовано теоретичні 
підходи до розкриття сутності поняття «публічна послуга» через 
визначення його основних ознак; розроблено власну класифікацію 
публічних послуг, розкрито сутність комплексу сервісів 
клієнтоцентрованого публічного управління як єдиної системи, що 
поєднує різні сфери надання публічних послуг тощо. 

У результаті детального розгляду проблемного поля дослідження 
було встановлено певну термінологічну плутанину, зокрема, виявлено у 
працях науковців подекуди недоречну синонімічну подібність між 
поняттями «управлінська послуга», «державна послуга», «адміністративна 
послуга», «громадська послуга» тощо. Це зумовило необхідність 
розроблення авторського підходу до визначення змістовних ознак 
публічних послуг, до яких пропонується віднести: суб’єктом надання такої 
послуги виступає орган публічної влади; публічна послуга є процесом 
та/або результатом здійснення владних повноважень; публічну послугу 
спрямовано на вирішення інтегрованої потреби; право на отримання такої 
послуги визначається/має визначатися законом. Окрему увагу приділено 
інтегрованій потребі, що представлена поєднанням партикулярної 
(приватної) й публічної потреб, як, зокрема, у випадку з видачею 
загальногромадянського паспорту, коли партикулярну потребу людини в 
отриманні документа нерозривно пов’язано з публічною потребою – 
ідентифікації громадян. 

Наведені ознаки дозволили сформулювати визначення, згідно з яким 
публічна послуга – це результат діяльності органів публічної влади, 
спрямованої на вирішення пов’язаних між собою публічної та 
партикулярної потреби, право на отримання якої визначається/має 
визначатися законом. 

Розгляд наявних класифікацій щодо послуг, які надаються органами 
публічної влади, довів відсутність підходу, який дозволив би упорядкувати їх 
за певною ознакою. У результаті було розроблено два головних підходи, 
один з яких в основі має галузеву ознаку, у зв’язку з якою виділено три групи 
публічних послуг – адміністративні, соціогуманітарні та соціотехнічні, 
завдяки чому значним чином систематизовано їхній масив(рисунок). Інший 
підхід з огляду на мету дослідження ґрунтується на можливості делегування 
завдань із надання публічних послуг, у результаті чого виокремлюється п’ять 
груп послуг: 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; які не може виконувати орган публічної влади 
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через їхню специфіку, – приміром, надання шкільної освіти або 
обслуговування у сфері охорони здоров’я; які може бути делеговано 
комерційним організаціям або неприбутковому сектору.  

У ході дослідження встановлено, що питання цілісності та системності 
методологічних засад щодо формування системи надання публічних послуг, 
попри його важливість і актуальність, відноситься до нерозглянутих або 
малодосліджених. Слід зазначити, що через складність досліджуваного 
об’єкта доречним виглядає залучення цілого комплексу методологічних 
підходів. Одним із невід'ємних принципів при цьому виступає науковий, 
адже передбачає розроблення підходів до формування досліджуваної системи 
на відповідній основі з урахуванням теоретико-методологічних, 
організаційно-правових засад, відповідних підходів до класифікації, сучасних 
світових та вітчизняних тенденцій, найкращих світових практик із розглядом 
можливостей запровадження їх в Україні тощо. Зокрема, на часі оцінка 
ризиків та можливостей у контексті демократизації суспільного життя, що є 
трендом як світового, так і вітчизняного розвитку. Однією з таких 
можливостей поки що потенційного характеру виступає залучення 
недержавних організацій до виконання публічних завдань, що знайшло 
висвітлення в подальших розділах роботи. 

Доводиться, що широке застосування 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 розпочалися зміни в бік клієнтоорієнтованого управління. Подібна та 
всі інші трансформації невід’ємно вимагають перманентного управління 
процесами формування/розвитку самої системи. 

Окрім методологічних підходів до формування системи надання 
публічних послуг, уваги вимагає й власне сама система. Й особливу цінність 
отримує підхід, який дозволяє виділити підстави для переходу від окремих 
сфер і процесів до їхнього 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, у розумінні об’єкта дослідження як 
системи, а з іншого – у розумінні процесу дослідження об’єкта як системного 
за логікою та відповідним інструментарієм.  
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Зокрема, у 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. 
Отже, у результаті проведеного дослідження виділено мету, що полягає в 
задоволенні інтегрованих потреб суспільства; встановлено ознаки: 
подвійності – коли система розглядається як один з елементів системи більш 
високого рівня, у цьому разі система надання публічних послуг є складником 
системи публічного управління; цілісності, коли відбувається розвиток 
системи надання публічних послуг за спільними закономірностями, а також 
змінами у відповідь на зовнішні виклики; складності, яка говорить про 
необхідність дослідження об’єкта як складного соціального явища; 
множинності, яка передбачає, що досліджуваний об’єкт можна розглянути на 
різних рівнях – морфологічному та функціональному. Також встановлено, що 
в системі надання публічних послуг усі зв’язки можна поділити на три 
основні групи – зв’язки ієрархічно розташованих між собою елементів, 
зв’язки горизонтальні, коли йдеться про міжвідомчу взаємодію, і зв’язки з 
отримувачем послуги. 

Відтак, вирішення поставлених наукових завдань сприятиме 
формуванню й розвитку системи надання публічних послуг, яка відіграє 
вирішальну роль у сучасних процесах адміністративно-територіальної 
реформи та налагодженні діалогу між владою та громадськістю. 

У другому розділі – «Трансформаційні процеси в сфері надання 

публічних послуг: світові тенденції та практики» – обґрунтовано 
теоретичні положення щодо розширення ресурсної бази системи надання 
публічних послуг за рахунок залучення наявного потенціалу громад та 
територій, ґрунтуючись на досвіді країн пострадянського простору; 
визначено світові тенденції в системі надання публічних послуг; 
розроблено методичні основи імплементації успішних зарубіжних практик 
щодо залучення інститутів самоорганізації населення до надання 
публічних послуг; розкрито цифрові технології як елемент удосконалення 
системи надання публічних послуг.  

Звертає на себе увагу факт істотної зміни співвідношення різних 
секторів економіки, що на сьогодні виявляється в домінуванні сфери 
послуг, яка, своєю чергою, також зазнала низки відповідних змін. Це 
дозволило виділити певні тенденції, однією з яких виступає 
екстерналізація послуг, адже сучасний процес товаровиробництва майже 
неможливо забезпечити на належному рівні без залучення посередників до 
надання окремих видів послуг, зокрема юридичного, бухгалтерського 
обслуговування, логістики тощо. Не менш важливою тенденцією виступає 
розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, що значним чином 
розширює можливості ринку послуг. Також не можна обійти увагою таку 
тенденцію, як зміни в суспільних потребах, що суттєво впливає на 
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розвиток сервісної сфери. Важливо враховувати, що зазначені тенденції 
взаємозумовлені також процесами глобалізації й регіоналізації, які не 
втрачають своєї актуальності й вимагають окремої уваги в ході 
дослідження. Слід зазначити, що для сучасної України характерними є 
процеси децентралізації, без урахування особливостей яких не можна 
говорити про трансформацію системи надання публічних послуг. 

Проте залишати поза увагою досвід зарубіжних країн також не варто, 
адже з урахуванням можливостей його запровадження, можна очікувати на 
позитивні зміни шляхом використання низки елементів прикладного 
характеру. Одним із таких елементів виступає залучення до системи 
надання публічних послуг в якості посередників представників 
громадського сектору. Важливим при цьому є розгляд напрацювань, що 
сприяють розвитку громадських організацій, реалізації їхньої ролі в 
суспільстві, функціонуванню їх на незалежних засадах. Наприклад, в 
країнах Європи виконувати свою суспільну місію організаціям 
неурядового сектору шляхом надання публічних послуг дозволяє 
відповідне законодавче підґрунтя. Однією з таких норм законодавства 
виступає положення про необхідність залучення інституцій 
громадянського суспільства до надання публічних послуг. Також для 
забезпечення їхньої дієвості створюються додаткові переваги, як 
позбавлення організацій, що їх фінансують, від необхідності сплати 
податків.  

З урахуванням завдань дослідження розкриваються шляхи взаємодії 
неурядових організацій з органами публічної влади, а також механізми 
делегування повноважень у сфері публічних послуг. Важливим при цьому 
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 із можливістю подальшої 
пролонгації, що дозволяє підтримувати конкуренцію у сфері надання 
суспільних послуг на певному рівні. 

Досвід країн пострадянського простору засвідчив різні темпи 
модернізації систем надання публічних послуг у різних державах; 
привертає до себе увагу і той факт, що запроваджувані практики, крім 
того, що мають позитивний характер, виявляють і відсутність позитивних 
змін (електронні картки). Найбільш ефективними й такими, що працюють 
на перспективу, результатами змін виявилися створення мережі закладів за 
принципом «єдиного вікна» та розвиток електронного урядування. Для 
українських умов прийнятним може виступити досвід залучення наявної 
інфраструктури (Азербайджан – поштові відділення) задля розвитку 
мережі сервісної сфери публічної влади. На подальшу увагу заслуговує 
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питання розроблення концептуальної моделі системи надання публічних 
послуг в Україні. 

Безперечно, функціонування електронного уряду містить великий 
потенціал для системи надання публічних послуг у контексті покращання 
організаційних і робочих процесів, підвищення рівня якості публічних 
послуг, забезпечення їхньої доступності, зменшення витрат на них 
(цифрова операція обходиться органу публічної влади в 50 разів дешевше, 
ніж взаємодія шляхом особистої 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. 

У третьому розділі – «Децентралізація влади як передумова 

трансформації системи надання публічних послуг» – розроблено 
методичні підходи до реалізації змін, спричинених адміністративно-
територіальною реформою, які пов’язано зі зміцненням територіальних 
громад, передачею їм більш широких повноважень, зростанням їхньої ролі 
на всіх рівнях суспільно-політичного життя; розкрито роль громадського 
сектору як ресурсу системи надання публічних послуг у контексті 
децентралізації; визначено делегування повноважень громадським 
об’єднанням як чинник підвищення якості публічних послуг. 

Доводиться, що основним питанням виступають зміни, спричинені 
адміністративною реформою, що створюють не тільки нові умови, але й 
нові виклики для суспільства. Завдяки масштабу зміни торкаються всіх 
верств і вимагають перегляду співвідношення між ними, вектор 
перетворень спрямовано в бік децентралізації. В основі перетворень 
лежать загальносвітові процеси демократизації влади та вітчизняні умови, 
коли кардинальних змін вимагає цілий комплекс назрілих проблемних 
питань. Сприяти реалізації цієї реформи покликано низку державних 
заходів, при цьому одним із важливих напрямів виступає відповідне 
нормативно-правове підґрунтя – ратифіковано Європейську хартію 
місцевого самоврядування, більшість положень якої знайшли закріплення 
в Конституції України, Законі України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та інших законах і підзаконних актах, відбувається активна 
співпраця з міжнародними організаціями – Міжнародною спілкою 
місцевих влад, Комітетом Європейських регіонів, – зокрема і донорськими 
– DOBRE, ULEAD тощо, – а також з українськими профільними 
громадськими організаціями, такими як Асоціація міст України, 
Українська асоціація районних та обласних рад, Всеукраїнська асоціація 
сільських та селищних рад, Асоціація ОТГ. 

Невід'ємною частиною процесу децентралізації виступає розбудова 
мережі надавачів послуг як елемент забезпечення територіальної 
доступності; наприклад, у сфері надання адміністративних послуг ідеться 
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про центри надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП). Важливо у 
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. Отже, в 
розділі розкрито динаміку розвитку мережі ЦНАП в Україні в період з 
2009 по 2019 рр. Завдяки послідовній реалізації комплексу державних 
заходів і розширенню ролі міжнародних проєктів технічної допомоги 
реформа у сфері адміністративних послуг є однією з найбільш системних і 
послідовних в Україні. Дослідження якості адміністративних послуг 
підтверджують позитивні зміни.  

Аналіз динаміки зростання кількості ЦНАП показав, що цей процес є 
неоднорідним і до 2012 р. центри майже не створювалися, у 2013 і 2014 рр. 
(457 і 111 ЦНАП відповідно) цей процес відбувався найбільш активно. З 
2015  по 2019 рр. зростання кількості ЦНАП відбувалося більш повільно, у 
2020 р. не було створено жодного центру, надалі процес знов активізувався 
за рахунок створення ЦНАП ОТГ і об’єднання із ЦНАП районних 
державних адміністрацій (РДА). Останні тенденції говорять на користь 
того, що на нинішньому етапі децентралізації наявна мережа здатна 
забезпечити громадян адміністративними послугами на належному рівні. 
Основну увагу експертів сконцентровано на вирішенні проблемних 
питань, що виникають у центрах, що вже існують. До таких проблем 
належить існування «формальних» ЦНАП, коли відсутнє системне бачення 
призначення центру, ЦНАП РДА в період, коли останні найближчим часом 
планується ліквідовувати, перешкоди на шляху децентралізації послуг 
(послуги відділу реєстрації актів цивільного стану, реєстрації 
транспортних засобів тощо) та інші, що вимагають окремої уваги. 

Отже, процеси децентралізації влади неминуче спричиняють процеси 
децентралізації й в системі надання публічних послуг, причому як від 
органів державної влади до органів місцевого самоврядування, так і від 
останніх – комунальним підприємствам, посередникам. Важливо також 
при цьому надавати адекватну оцінку всім секторам суспільства, зоекрема 
приватному і громадянському секторам, які можуть виступати активними 
учасниками процесу надання публічних послуг у нових умовах.  

Для реалізації поставлених завдань публічна влада має володіти 
достатньою ресурсною базою для надання публічних послуг, адже, як 
показує досвід країн із 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 та 
інших ресурсів і надати послугу за допомогою такого посередника на 
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належному рівні. Останнє забезпечується завдяки відповідним механізмам 
контролю за якістю послуг, що надаються організаціями-посередниками. 

В Україні попри значну кількість зареєстрованих громадських 
організацій (більше 80 тис.) суттєво їхня роль у суспільному житті не 
змінюється, що вітчизняні дослідники вважають результатом їхньої 
низької активності. До комплексу чинників, що впливають на активізацію 
громадських організацій, відносяться і позитивні, як створення 
нормативно-правової бази, і негативні. До останніх зараховують: 
неготовність органів публічної влади налагоджувати партнерські стосунки; 
низький рівень довіри до влади і відсутність підтримки запроваджуваних 
реформ із боку громадян; тенденція до своєрідної «приватизації» права 
говорити від імені всього громадянського суспільства країни 
політизованою частиною громадських організацій. Важливо у процесі 
розроблення державної політики враховувати цю тенденцію, а також ті 
соціальні наслідки, які можуть її супроводжувати. 

У четвертому розділі – «Основи розгортання сучасної системи 

надання публічних послуг в Україні» – 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; розкрито передумови оцінювання в системі захисту 
прав дітей на рівні територіальної громади; проаналізовано підсистему 
контролю та оцінювання якості публічних послуг. 

Дослідження основ розгортання сучасної системи надання публічних 
послуг в Україні дозволило розробити матрицю зрілості системи надання 
публічних послуг. У результаті виділено п’ять рівнів зрілості, ґрунтуючися 
на низці ознак. Матриця дозволяє встановити рівень зрілості, а також 
рівень, до якого буде прагнути система, що вимагає, своєю чергою, 
розроблення плану дій. Це так звана дорожня карта, ключовим елементом 
якої виступає концепція постійного збільшення системою свого рівня 
зрілості. Крім основного призначення, вона дозволяє публічній владі та 
всім стейкхолдерам бачити перспективу розвитку, приймати вчасно 
необхідні управлінські рішення й забезпечувати її сталий розвиток. 

З урахуванням визначення сукупності всіх елементів публічних 
послуг як системи на особливу увагу заслуговують питання її 
методологічного забезпечення. Адже безсистемне функціонування різних 
сфер публічних послуг не в змозі забезпечити збалансований розвиток 
усієї системи, про що зазначалося вище. Розроблення методології 
дозволить публічній владі та всім стейкхолдерам бачити перспективу 
розвитку, приймати вчасно необхідні рішення й забезпечувати сталий 
розвиток. В основі розбудови лежить розроблена в цьому розділі матриця 
зрілості системи надання публічних послуг. 
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Отже, у запропонованій автором матриці зрілості системи публічних 
послуг виділено етапи, кожен з яких має власні характерні риси. Таких 
етапів виділено п’ять: початковий – публічні послуги не виділено в 
діяльності органів публічної влади, останні виконують власні функції; 
визначений – серед функцій органів влади виділяють функцію з надання 
послуг, характерним є запровадження елементів забезпечення якості 
послуг, виділення споживача як окремого учасника процесу надання 
послуги; сформований – процеси надання послуг виділено на основі 
раціонального підходу, 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 в єдину систему, що дозволить 
вирішувати завдання з раціоналізації витрат, оцінки та контролю якості 
тощо. Перехід на наступний рівень зрілості відбувається за певною 
процедурою (таблиця). 

Процедури переходу на наступний рівень зрілості  
системи публічних послуг 

Рівень 

переходу 
Мета переходу Основні кроки, які повинно бути виконано 

Початковий  

 

Відділення функцій 
органів публічної 
влади від послуг,  
що ними надаються 

1. Виділити необхідність трансформації 
функціонування органів публічної влади. 
2. Провести інвентаризацію функцій органів 
публічної влади, виділити послуги, що ними 
надаються 

Визначений  

  

Повна 
інвентаризація 
послуг, що 
надаються органами 
публічної влади 

1. Визначити перелік повноважень, якими 
наділено органи публічної влади (ОТГ, РДА, ОДА 
тощо). 
2. Визначити відносини між суб’єктом надання 
і споживачем послуги крізь призму 
клієнтоорієнтованого підходу 

Сформова-

ний  

 

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  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 
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Продовження табл.  

Раціоналі-

зований 

  

Формування 
культури спільної 
відповідальності 

1. Встановити міжвідомчу взаємодію. 
2. Забезпечити реалізацію механізмів 
делегування публічних послуг інститутам 
самоорганізації населення. 
3. Сприяти визначенню спільних цінностей 

 
Отже, українська система надання публічних послуг за такими 

показниками, як орієнтація на результат, клієнтоорієнтований підхід, 
комплексність обслуговування, залучення інформаційних технологій, 
відноситься до четвертого – достатнього рівня розвитку; за ступенем 
міжвідомчої взаємодії вона перебуває на третьому – сформованому рівні; 
за ступенем залученості громадян до надання публічних послуг – на 
другому – визначеному  рівні.   

Виділено розуміння існуючих особливостей у сервісній сфері, що 
неодмінно впливає на процедуру і складність оцінювання, у тому числі 
якщо суб’єктом оцінювання виступає дитина або особа, недостатньо 
інформована щодо певної процедури. Через складність системи надання 
публічних послуг варто виділити індикатори оцінювання якості – 
універсальні й ті, що застосовуються для окремих сфер. 

Беззаперечною є важливість участі в оцінюванні якості публічних 
послуг громадського сектору, що в такому контексті являє собою інститут 
громадського контролю. У наведеному прикладі розроблення й 
упровадження Національної стратегії реформування системи 
інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 рр. встановлено 
відсутність єдиних підходів до оцінювання суспільних сфер на різних 
етапах підготовки документа, щодо яких розробляються нормативні 
документи.  

Проте оцінювання під час підготовки документів є лише одним із 
його різновидів, не можна обійти увагою оцінювання, що взаємопов’язане 
з процесом моніторингу і здійснюється на постійній основі. Задля цього 
наведено досвід функціонування платформи «Ваш контроль», що на 
сьогодні дозволяє здійснювати оцінювання якості публічних послуг на 
одному з найвищих у світі рівнів. Ця система дозволяє кожному 
отримувачу послуги, як державної, так і муніципальної, у будь-якому 
регіоні зробити 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 віддзеркалюють показники ефективності окремого 
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органу публічної служби або посадової особи за визначений термін в 
автоматичному режимі. 

Важливо, що оцінювання не тільки дозволяє здійснювати контроль 
якості, створює базу для прийняття управлінських рішень, але й забезпечує 
зворотний зв'язок. Проте на сьогодні в Україні ще не розроблено єдиної 
методології оцінювання якості публічних послуг, яка б включала в себе всі 
аспекти – від фіксації реакції споживача послуги до налагодження системи 
моніторингу й статистики.  

Схарактеризовано досвід надання публічних послуг, що в Україні 
реалізовано на засадах децентралізації. У його основі лежить реалізація 
принципу субсидіарності, який передбачає надання послуг на найбільш 
наближеному до громадянина рівні. Таку практику було реалізовано під 
час виконання пілотного проєкту «Співробітництво адміністрацій та 
громадських організацій в сфері надання суспільних послуг», коли орган 
публічної влади делегував повноваження щодо надання публічної послуги 
громадській організації. 

У п’ятому розділі – «Формування правового механізму аутсорсингу 

в системі надання публічних послуг в Україні» – розроблено періодизацію 
формування нормативної бази регулювання відносин у системі надання 
публічних послуг; досліджено нормативно-правове забезпечення суб'єкта 
надання публічних послуг у контексті змін, спричинених трансформацією 
суб’єкт-об’єктних відносин; розкрито правовий статус інституту 
звернення; розроблено концептуальні положення щодо реалізації 
пріоритетного завдання публічної влади в Україні – забезпечення якості 
надання публічних послуг – через зміцнення чинної правової 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. 

Отже, на основі проведеного дослідження виділено чотири етапи 
становлення нормативно-правової бази системи надання публічних послуг 
в Україні: 

перший етап – поширення в Україні доктрини «нового публічного 
менеджменту» (кінець 80-х рр. – 1998 р.), коли почала відбуватися 
трансформація відносин влада – громадянин;  

другий етап (1998–2005 рр.) – початок інституалізації змін у 
відносинах між владою й суспільством у 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 
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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 започаткував 
трансформацію окремих елементів процедури надання адміністративних 
послуг у систему, що функціонує й на сьогодні; 

четвертий етап (2007–2012 рр.) характеризується цілим 
комплексом заходів, спрямованих на наближення вітчизняної системи 
надання адміністративних послуг до найкращих світових практик 
(запровадження стандартів у систему надання публічних послуг, введення 
поняття їхньої собівартості, підготовка реєстрів послуг, зокрема і платних, 
тощо); 

п’ятий етап (2012 р. – до сьогодні) розпочинається з прийняття 
Закону України «Про адміністративні послуги», положеннями якого 
врегульовано всі основні моменти в системі надання адміністративних 
послуг, починаючи від дефініційного визначення основних понять, 
забезпечення належних умов для суб’єкта звернення у процесі отримання 
послуги тощо. Також цей етап пов'язано з адміністративно-територіальною 
реформою, що заклала підвалини для децентралізації системи надання 
публічних послуг. 

Це дозволило узагальнити масив правових актів у цій сфері, а також 
визначити елементи, що вимагають упорядкування. Визначено, що чинна 
нормативна база на сьогодні зміщується в бік становлення суб’єкт-
суб’єктних відносин, коли суб’єктом виступає не тільки надавач послуги, 
але й особа, що звернулася з приводу її отримання. Ураховуючи те, що 
однією з перешкод на шляху подальшого вдосконалення системи виступає 
недостатнє нормативне забезпечення непублічного сектору, це питання 
вимагає уваги як теоретиків, так і практиків. Це дозволить залучати його 
потенціал і надасть значні переваги на шляху забезпечення належної якості 
послуг, при цьому організації непублічного сектору не набуватимуть 
статусу суб’єктності, а виступатимуть як посередники. 

На окрему увагу в контексті дослідження заслуговує статус суб’єкта 
надання публічної послуги, при цьому дослідження правової бази свідчить 
про відсутність єдиного підходу законодавця. Дискусійним є 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, так звані 
«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 
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інституції, до яких належать орган виконавчої влади, інший державний 
орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого 
самоврядування, їхні посадові особи, державний реєстратор, суб’єкт 
державної реєстрації, уповноважені відповідно до закону надавати 
адміністративні послуги. Варто при цьому відмітити, що попри значні 
розбіжності щодо визначення категорії суб’єкта надання послуги, і 
соціальна сфера, і сфера адміністративних послуг разом з іншими 
складають систему надання публічних послуг, що актуалізує питання 
вироблення єдиного підходу в досліджуваному питанні. 

Іншим важливим питанням у контексті правового забезпечення 
виступає статус інституції, яка виконує делеговане завдання. На основі 
проведеного дослідження доцільним виглядає її розгляд 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 
у сфері надання адміністративних послуг. 

Крім того, важливо визначити підхід до правового забезпечення 
процедури звернення в різних сферах системи надання публічних послуг. 
При цьому тільки у 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».  

Також на окрему увагу заслуговує питання нормативного 
забезпечення процедури звернення, адже система надання публічних 
послуг розпочинається з партикулярної потреби, що формально передбачає 
звернення особи. Отже, ефективність усієї системи пов’язано не тільки 
безпосередньо з процесом надання послуги, а й зі ступенем унормування 
самого процесу звернення. Унормування процедури звернення в 
українському законодавстві здійснюється нормами Конституції України, 
Закону України «Про звернення громадян», іншими законодавчими та 
підзаконними нормативними актами. При цьому власне визначення 
поняття «звернення» не знайшло висвітлення в законодавстві. Зокрема, у 
Законі України «Про звернення громадян» зазначається лише, що «під 
зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній 
формі пропозиції, заяви і скарги», що вимагає додаткової уваги 
законодавця. 

Попри очевидні переваги суттєвих змін щодо залучення 
громадського сектору до виконання публічних завдань в Україні не 
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спостерігається через низку чинників, одним із яких виступає недостатній 
рівень поінформованості громадян. Зокрема, в Україні лише кожен 
четвертий громадянин знає про громадські організації, 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. Отже, зроблено пропозиції щодо Концепції 
Закону України «Про публічну корисність», у якій істотну увагу приділено 
правовому регулюванню питань співпраці громадських об'єднань з 
органами публічної влади, оскільки чинне законодавство необґрунтовано 
не приділяє цьому уваги. Натомість це дозволить значно розширити коло 
надавачів послуг і створити конкурентне середовище, що сприятиме 
підвищенню якості публічних послуг. Одночасно такий підхід сприятиме 
активізації громадянського суспільства, залученню більш широких верств 
населення до його діяльності. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення й запропоновано 

нове вирішення наукової проблеми в теорії державного управління, що 
полягає в обґрунтуванні методологічних засад, а також розробленні 
науково-практичних рекомендацій щодо розвитку системи надання 
публічних послуг в Україні в умовах децентралізації. Результати 
дослідження дозволили сформулювати висновки та рекомендації 
теоретичного та науково-прикладного характеру для вдосконалення 
системи надання публічних послуг в Україні.  

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 урахування 
партикулярних інтересів кожної особи, як фізичної, так і юридичної, що є 
основним покликанням системи надання публічних послуг. Складність 
забезпечення її функціонування полягає не тільки у практичній, але і в 
теоретичній площині. Отже, запропоновано комплекс таких ознак 
публічної послуги: суб’єктом її надання виступає орган публічної влади; 
вона є процесом та/або результатом здійснення владних повноважень; її 
спрямовано на вирішення інтегрованої потреби; право на її отримання 
визначається/має визначатися законом. 

Зазначені ознаки дозволили сформулювати визначення, згідно з 
яким публічна послуга – це результат діяльності органів публічної влади, 
спрямованої на справдження пов’язаних між собою публічної та 
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партикулярної потреб, а право на її отримання визначається/має 
визначатися законом. 

2. Розбіжності в підходах до класифікації послуг визначаються 
складністю категорії «послуга» як об’єкта наукового дослідження через 
надзвичайно широкий спектр сфер, умов, видів та особливостей їхнього 
надання. Серед загального масиву класифікацій у роботі виділено 
групування: за суб’єктами надання послуг, суб’єктами отримання послуг,  
формою оплати, сферами надання, видами послуг тощо. Хоча зазначені 
класифікації розкривають розуміння послуг за їхніми певними критеріями, 
вони не сприяють вирішенню зазначеного в дослідженні завдання, що 
зумовило розроблення авторського підходу до класифікації. Такий підхід 
виступає важливим інструментом цього дослідження, адже дозволяє 
узагальнити ключові ознаки. 

Людський потенціал визнається в Україні головним складником 
національного багатства й передумовою соціально-економічного розвитку. 
Отже, у контексті надання публічних послуг здається доцільним виділити 
в окрему групу соціогуманітарних послуг, що включає в себе послуги в 
освітній, культурній, туристичній сферах, у системі охорони здоров'я та 
ін., а масив послуг, що не увійшли до цієї групи, поділити на дві категорії – 
адміністративні та соціотехнічні послуги.   

У контексті дослідження вимагає уваги підхід, в основі якого лежить 
можливість делегування послуги. На його основі можна виділити послуги: 
яких 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 у зв’язку з їхньою специфікою, як послуги з надання шкільної освіти 
або у сфері охорони здоров'я; які може бути делеговано 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 через складність 
досліджуваного об’єкта доречним є залучення цілого комплексу 
методологічних підходів. 

У ході дослідження встановлено спільні для різних сфер елементи, 
що дозволяє розглядати їхню сукупність як єдину систему. До них 
належать: мета, що полягає в задоволенні інтегрованих потреб суспільства; 
ознака подвійності – система надання публічних послуг є складником 
системи більш високого рівня – публічного управління; цілісність, коли 
відбувається розвиток системи надання публічних послуг за спільними 
закономірностями, а також змінами у відповідь на зовнішні виклики; 
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складність, яка говорить про необхідність дослідження об’єкта як 
складного утворення; множинність, яка передбачає, що досліджуваний 
об’єкт можна розглянути на різних рівнях – морфологічному та 
функціональному. Також встановлено, що в системі надання публічних 
послуг усі зв’язки можна поділити на три основні групи – зв’язки 
ієрархічно розташованих між собою елементів, зв’язки горизонтальні, коли 
йдеться про міжвідомчу взаємодію, та зв’язки з отримувачем послуги. 

4. Дослідження тенденцій у сфері надання публічних послуг 
дозволило дійти висновку про їхню взаємозумовленість змінами в 
суспільних потребах. Тож на сьогодні можна констатувати збільшення 
факторів, що вимагають уваги держави; наприклад, зростання рівня 
безробіття, руйнування сімейного укладу життя, збільшення державного 
боргу призводять до збільшення чисельності людей, які потребують 
соціальної допомоги. 

Однією з найбільш важливих тенденцій виступає перехід держав до 
якісно нової взаємодії зі споживачами публічних послуг, коли головним 
призначенням уряду є не задоволення абстрактних суспільних потреб, а 
розроблення підходів, які б дозволяли задовольняти потреби кожного 
громадянина. Отже, з одного боку, нині спостерігається стійка тенденція 
до значного розширення сфери публічних послуг. З іншого – 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 
нині виступають інформаційно-комунікаційні технології, розвиток яких є 
сталою тенденцією у взаємодії держави і громадян. При цьому варто 
враховувати, що їхнє використання є стратегічно важливим у розширенні й 
підвищенні результативності системи надання 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 і 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 такій основі традиційно відбувається співпраця інститутів 
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самоорганізації населення з органами публічної влади в Україні), другий – 
це делегування послуг, причому другий має більше перспектив на 
майбутнє, а перший застосовується здебільшого у виключних випадках. 
Проте крізь призму реалізації на практиці принципу субсидіарності як 
елемента децентралізації та забезпечення дієвості інститутів 
самоорганізації населення виглядає доцільним запровадження на 
вітчизняному ґрунті європейського досвіду в контексті делегування 
суспільних послуг.  

У країнах Європи виконувати свою суспільну місію організаціям 
неурядового сектору дозволяє відповідне законодавче підґрунтя. Однією з 
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 сьогодні  більшість європейських країн робить їх терміном 
на один рік із можливістю подальшої пролонгації, що дозволяє 
підтримувати конкуренцію у сфері надання суспільних послуг на певному 
рівні. 

6. Досвід країн пострадянського простору свідчить про різні 
темпи модернізації системи надання публічних послуг у різних державах, 
також привертає до себе увагу той факт, що запроваджувані практики 
демонструють як позитивний характер, так і відсутність позитивних змін 
(електронні картки). Найбільш ефективними і такими, що працюють на 
перспективу, результатами змін виявилися створення мережі закладів за 
принципом «єдиного вікна» та розвиток електронного урядування. Для 
вітчизняних умов прийнятним може бути досвід залучення наявної 
інфраструктури (як в Азербайджані – мережі поштових відділень) для 
розвитку мережі сервісної сфери публічної влади. На подальшу увагу 
заслуговує питання розроблення 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 основі їх лежать загальносвітові процеси 
демократизації влади та вітчизняні умови, коли кардинальних змін вимагає 
цілий комплекс назрілих проблемних питань. Сприяти реалізації цієї 
реформи покликано відповідне нормативно-правове підґрунтя – 
ратифіковано Європейську хартію місцевого самоврядування, більшість її 
положень якої знайшли закріплення в Конституції України, Законі України 
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«Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законах і підзаконних 
актах, відбувається активна співпраця з міжнародними організаціями – 
Міжнародною спілкою місцевих влад, Комітетом європейських регіонів, 
зокрема і донорськими – DOBRE, ULEAD тощо, а також із вітчизняними 
профільними громадськими організаціями, такими як Асоціація міст 
України, Українська асоціація районних та обласних рад, Всеукраїнська 
асоціація сільських та селищних рад, Асоціація ОТГ тощо. 

Процеси децентралізації влади неминуче спричиняють зміни і в 
системі надання публічних послуг. Відбувається передача повноважень 
щодо їхнього надання як від органів державної влади до органів місцевого 
самоврядування, так і від останніх – комунальним підприємствам, 
посередникам. Важливо при цьому надавати адекватну оцінку всім 
секторам суспільства – і приватному, і громадському секторам, які можуть 
виступати активними учасниками процесу надання публічних послуг у 
нових умовах. Причому найбільшої уваги потребує громадський сектор 
через істотний потенціал та його апріорі суспільне призначення, яке може 
виступати додатковою перевагою при його залученні як посередника до 
надання послуг. Однак привертають до себе увагу механізми 
функціонування громадських об'єднань в Україні та шляхи їхнього 
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 цьому контексті виступає захист і просування суспільних 
інтересів, причому за авторською позицією слід додати спершу виявлення 
цих інтересів.  

Отже, публічна влада має володіти достатньою ресурсною базою для 
надання публічних послуг з метою, щоб вони відповідали очікуваному 
рівню. Як показує досвід країн із 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 
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людських та 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 низької 
активності цих організацій. До комплексу чинників, що впливають на їхню 
активізацію, відносяться і позитивні (створення нормативно-правової 
бази), і негативні. До останніх належать: неготовність органів публічної 
влади налагоджувати партнерські стосунки; низький рівень довіри до 
влади і відсутність підтримки запроваджуваних реформ із боку громадян; 
тенденція до своєрідної «приватизації» права говорити від імені всього 
громадянського суспільства країни політизованою частиною громадських 
організацій. Важливо у процесі розроблення державної політики 
враховувати цю тенденцію, а також ті соціальні наслідки, які можуть її 
супроводжувати. 

9. Загалом система публічних послуг розпочинається з 
конкретної потреби, що формально передбачає звернення особи. Отже, 
ефективність усієї системи пов’язано не тільки безпосередньо з процесом 
надання послуги, а й зі ступенем унормування самого процесу звернення. 
На основі проведеного аналізу можна дійти висновку, що правове 
унормування процедури звернення в українському законодавстві 
здійснюється нормами Конституції України, Закону України «Про 
звернення громадян», іншими законодавчими та підзаконними 
нормативними актами. При цьому спостерігається низка питань, що 
потребують вивчення, до яких відносяться термінологічна 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 залежно від сфери, у 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» та ін. Магістральним напрямом при цьому є подальша 
демократизація управління, трансформація відносин між владою й 
громадянином. 

Незважаючи на 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 



30 

четвертий громадянин знає про громадські організації, що 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 вдосконалення 
системи надання публічних послуг у контексті залучення інститутів 
самоорганізації населення та включав би такі елементи: загальні 
положення (визначення термінів, сфера дії Закону, законодавство у 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. 

Цей Закон має стати частиною законодавства України, що регулює 
питання розвитку громадянського суспільства, реформування публічної 
адміністрації, надання публічних послуг. У ньому пропонується абсолютно 
новий підхід до системи надання публічних послуг, коли до функцій 
громадських об'єднання відносяться не артикуляція суспільних проблем 
або контроль діяльності органів публічної влади, але також і участь у 
виконанні публічних завдань шляхом надання публічних послуг. У Законі 
істотну увагу приділено правовому регулюванню питань співпраці 
громадських об'єднань з органами публічної влади, оскільки чинне 
законодавство необґрунтовано не приділяє цьому уваги. Натомість це 
дозволить значно розширити коло надавачів послуг і створити 
конкурентне середовище, що сприятиме підвищенню якості надання 
послуг. Одночасно такий підхід сприятиме активізації громадянського 
суспільства, залученню ширших верств населення до його діяльності.  

Принциповим у підході виступає те, що передача повноважень 
громадським об'єднанням приводить не до зменшення фінансування 
публічної послуги, а до підвищення якості її надання. Метою 
запропонованих змін виступає захист прав отримувачів послуг. 
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У дисертації вперше у вітчизняній науці державного управління 
вирішено важливу наукову проблему щодо обґрунтування теоретичних та 
методологічних засад, науково-практичних рекомендацій відносно 
децентралізації надання публічних послуг в Україні. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження представлена 
відповідними науковими результатами. 

Розкрито сутність комплексу сервісів клієнтоцентрованого 
публічного управління  як єдиної системи, що поєднує різні сфери надання 
публічних послуг, на принципах доступності, субсидіарності, 
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комплексного надання послуг. 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. 
Розроблено теоретичні підходи до розкриття сутності поняття «публічна 
послуга» через визначення його основних ознак: суб’єктом надання такої 
послуги виступає орган публічної влади; публічна послуга є процесом 
та/або результатом здійснення владних повноважень; публічну послугу 
спрямовано на вирішення інтегрованої потреби; право на отримання такої 
послуги визначається/має визначатися законом.   

Удосконалено структуру чинної нормативної бази системи надання 
публічних послуг шляхом розроблення Концепції Закону України «Про 
публічну корисність», прийняття якого відповідає найактуальнішому 
завданню публічної влади – забезпеченню 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. 
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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, 
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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 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. 
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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 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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