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ВСТУП 
 

Становлення в Україні демократичного врядування за прикладом 
європейських адміністрацій вимагає зміни підходів до імперативів діяльності 
державного службовця в контексті переходу від виконання ним посадових 
обов’язків до забезпечення надання або безпосереднього надання публічних, 
зокрема адміністративних послуг.  

Останнім часом все частіше діяльність владних інститутів пов’язують з 
форматом діяльності в межах технології “сервісної держави”. Парадигма 
“сервісної” держави, яка взята на озброєння урядами провідних європейських 
країн, знаходить своє розуміння і в українському соціумі та застосовується у 
практиці адміністративної реформи.  

Цей контент передбачає перехід до нової суспільно орієнтованої системи 
взаємовідносин між владою та бізнесом, створення публічно-правового 
інституту державної служби, що базується на принципах професіоналізму та 
компетентності. Головним пріоритетом постає людина та суспільство в цілому, 
забезпечення їх очікувань та потреб. Досягнення зазначених цілей потребує 
вирішення низки завдань, серед яких – забезпечення державного управління 
кваліфікованими кадрами, здатних адаптуватися до швидких змін та нових 
тенденцій у розвитку політичної та економічної політики як на внутрішній, так 
і світовій аренах. 

Випереджаюча підготовка державних службовців має відповідати 
загальнодержавному підходу, який базується на обов’язковості теоретичного і 
нормативного обґрунтування особливостей послуг, з урахуванням досвіду 
управлінських інновацій у Європі, спрямованих на трансформацію державного 
управління в механізм обслуговування потреб клієнтів – громадян, соціальних 
організацій, суспільства. Такий механізм називають “клієнталістською 
моделлю” державного управління, яку впроваджують й удосконалюють вже 
понад чверть століття і яка передбачає розроблення і забезпечення 
номенклатури всіх можливих публічних послуг, серед яких адміністративні 
утворюють формат реалізації суспільних відносин між громадянином і 
державою. 

Оптимізація системи надання адміністративних послуг передбачає 
розвиток правового забезпечення функціонування владних інститутів у форматі 
послуги, розроблення і впровадження інструментів для проектування 
адміністративної послуги, оцінки результатів їх надання та аналізу 
ефективності діяльності органів влади. Останній процес є як підставою для 
впровадження як інституціональних змін в системі виконавчої влади, 
впорядкування структури і повноважень відповідних апаратів, так і складовою 
та предметом впровадження адміністративної реформи.  
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РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ І ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ 
СИСТЕМИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

 
Тема 1.1. Поняття публічних і адміністративних послуг 

 
Дослідження та формування теоретичної конструкції будь-якої сутності 

повинно базуватися на загальновизнаних визначеннях. Тому поняття “послуга” 
багатьма дослідниками розглядалось з різних напрямів і на основі концептів 
різних галузей суспільних знань.  

При етимологічному аналізі слова “послуга” найчастіше розкриваються 
такі його значення: 

− дія, вчинок що надає допомогу, користь іншому; 
− діяльність підприємств, організацій та окремих осіб, виконувана для 

задоволення потреб, обслуговування [2]. 
Це будь який захід і вигода, які одна сторона може запропонувати іншій 

через більшість нематеріальних дій. Послугу можна охарактеризувати чотирма 
загальними властивостями: невідчутність, невіддільність, мінливість, немож-
ливість зберігання. Це означає, що існує невизначеність (неможливість) її про-
демонструвати, побачити, спробувати, транспортувати, зберігати тощо, вона не 
може бути надана споживачу до отримання. Послуга має високу ступінь 
мінливості навіть при наданні великої кількості однотипних послуг, яка залежить 
від багатьох факторів і особливостей як надавачів, так і одержувачів послуг. 

У сучасній юридичній літературі розуміння послуги подається іноді як 
трудова корисна діяльність людини (групи людей), результати якої дістають 
вияв у корисному ефекті, що задовольняє будь-яку потребу суспільства [3]. Цей 
суспільно корисний ефект (або благо) виступає не у формі речей, а у формі 
діяльності. Послугу можна представити як дію (діяльність), спрямовану на 
задоволення потреб особи, яка виражається у відсутності втілення в певному 
майновому результаті, що є невіддільним від самої діяльності, якість якого не 
може гарантуватися і який споживається безпосередньо у момент її здійснення [4]. 

У гл. 63 Цивільного кодексу України [5] виокремлено норми, які 
встановлюють загальні положення про надання послуг, звідки можна 
зазначити, що предметом договорів послуг є певна діяльність, яка надається 
виконавцем особисто, не пов’язана із створенням речей, проте сама по собі 
породжує відповідне благо, що має споживчу вартість, та в силу своїх корисних 
властивостей здатна задовольнити певні потреби. 

У господарському обороті послуга трактується як підприємницька діяль-
ність, спрямована на задоволення потреб інших осіб, за винятком діяльності, 
що здійснюється на основі трудових правовідносин. Послуга визначається як 
будь-яка функція, пов’язана опосередковано або безпосередньо із задоволенням 
потреб, але безпосередньо не пов’язана з виробництвом будь-яких предметів. 
Вона визначається як вид праці, при якій виробництво корисного ефекту 
збігається з часом споживання. 
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Економічне розуміння поняття послуги акцентує увагу на наявності 
попиту на зазначені функції та вартості, що формуються на відповідному 
ринку. В економічній літературі також досить поширеною є позиція, відповідно 
до якої за умов розвитку ринкової економіки вибір послуг є вільним, вони 
стають об’єктом купівлі-продажу і товаром, хоча й досить специфічним; 
послуги як сфера нематеріального виробництва паралельно з продукцією 
виробничої сфери беруть участь у сукупному процесі суспільного виробництва. 
Деякі фахівці вважають, що факт створення послуги можна відділити у часі від 
факту її продажу і від процесу споживання (отримання). Отже, можна 
зазначити, що всупереч багатьом розумінням, де товар визначається як продукт 
праці, який має певний вираз, а послуга – діяльність, у результаті якої нове 
матеріальне благо не виникає, але має місце створення корисного ефекту, 
економічне бачення поєднує ці два поняття. Різницю між річчю і послугою 
закладено не в економічному змісті, а у фізичній формі. Насправді майже 
завжди отримання товару супроводжується конкретними послугами, а 
використання послуг супроводжується конкретними товарами [6]. Під 
економічною сутністю послуги прийнято розуміти продукт корисної діяльності, 
спрямований на задоволення певних потреб людини і суспільства [7]. 

У сфері філософії і політичної економіки пропонується крім 
матеріального виділяти і нематеріальне (духовне) виробництво, результатом 
якого є ідеальний продукт, що повинен розглядатися як звичайний товар. При 
цьому визначається, що як і будь-яка інша діяльність, послуга має власну 
структуру, яка містить наступні компоненти: потреба; мета; мотив діяльності; 
сам процес діяльності; предмет, на який вона націлена; засоби, спрямовані на 
досягнення мети; результат діяльності [8]. 

Актуальним напрямом дослідження є визначення поняття послуг у 
соціально-економічній сфері та державному управлінні. Зважаючи на пріори-
тетність, на сучасному етапі розвитку суспільства, соціальні акценти, які 
орієнтуються на темпи науково-технічного процесу й економічного розвитку та 
визначають цільові орієнтири розвитку суспільства, досягнення яких дозволить 
суттєво підвищити якість життя населення. Перед державою постає завдання у 
необхідності розв’язання проблем життєдіяльності людини, соціальних груп, 
суспільства. Тобто основним завданням державного управління стає покра-
щення добробуту населення як основної складової якості його життя, що в 
умовах розвитку громадянського суспільства полягає у забезпеченні законо-
давчих, організаційних, економічних та інших умов для цього. Об’єктивною 
закономірністю сучасного розвитку цивілізації є пріоритет соціальних аспектів, 
сукупність тенденцій і пропорцій, які формуються в соціальній сфері, 
визначаючи якість життя людини. 

Економічна парадигма, що панувала протягом десятиліть у вітчизняній і 
світовій управлінських системах, концентрувала увагу пеpеважно на матеріаль-
но-речових аспектах, надаючи їм значення домінанти суспільного розвитку. 
Поряд з тим досвід багатьох країн засвідчив, що само по собі швидке еконо-
мічне зростання не забезпечує задоволення основних матеріальних потреб 
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значної кількості населення, не створює сприятливого соціально-духовного 
клімату, не розв’язує проблем екології, культури, освіти, особистої безпеки і 
суспільної моралі, - тобто не забезпечує автоматичного покращення якості життя. 

Сучасна наука формує новий підхід до проблем управління. В якості 
цільових орієнтирів економічного та соціального розвитку, постає розв’язання 
проблем життєдіяльності людини (особи), соціальних груп, суспільства в 
цілому. Тобто основним завданням державного управління стає покращення 
добробуту населення як основної складової якості його життя, що в умовах 
розвитку громадянського суспільства полягає у забезпеченні законодавчих, 
організаційних, економічних та інших умов для цього. 

Звідси постає концепція сучасної “сервісної” держави, як такої що надає 
послуги особі (громадянину) та суспільству в цілому, а системи владних 
інститутів - як системи надання послуг.  

Поняття “послуга” у контексті служіння суспільству належить до кола не 
вузько економічних, а соціально-економічних категорій. Під послугою розу-
міється результат безпосередньої взаємодії надавача та споживача послуг, 
тобто результат діяльності надавача послуг щодо задоволення потреб 
їхнього споживача. В термінах економічної науки послуга є ні чим іншим як 
корисна дія споживчої вартості – товару або безпосередньої праці [9]. Послуги 
можуть бути матеріальними у вигляді речей та нематеріальними – у вигляді 
результатів людської діяльності, що не мають матеріально-речового виразу. 
Останніми є послуги невиробничої сфери, тобто таких, які не створюють 
матеріальних благ, а саме: освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, 
побутового обслуговування, житлово-комунального забезпечення, транспорту, 
зв’язку, науки і наукового супроводження, а також державного управління, 
місцевого самоврядування і громадських організацій. 

В українському законодавстві відсутнє чітке формулювання поняття 
“публічних послуг”, що дає можливість їх неоднозначного трактування. Як 
тотожні поняттю “публічних послуг” використовують поняття “державних 
послуг”, “адміністративних послуг”, “муніципальних послуг”, “громадських 
послуг” тощо. 

На підтвердження цього можна навести різні визначення послуги, які 
набули чинності в наслідок застосування у певних актах. Так під послугою 
розуміють: 

• наслідок безпосередньої взаємодії між постачальником і споживачем, 
внутрішньої діяльності постачальника для задоволення потреб споживача. 
Послуга може бути пов’язана з виробництвом та постачанням матеріальної 
продукції [10]; 

• наслідок безпосередньої взаємодії між постачальником та споживачем і 
внутрішньої діяльності постачальника для задоволення потреб споживача [11]; 

• будь-якe закупівлю, крім товарів та робіт, включаючи підготовку 
спеціалістів, забезпечення транспортом і зв’язком, освоєння технологій, наукові 
дослідження, медичне та побутове обслуговування [12]; 
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• результат трудової діяльності, що відображається у корисному ефекті, 
особливій споживчій вартості [13]; 

• будь-який предмет закупівлі, крім товарів та робіт, включаючи 
підготовку спеціалістів, забезпечення транспортом і зв’язком, освоєння 
технологій, наукові дослідження, медичне та побутове обслуговування, а також 
інша подібна діяльність [14]. 

В Законі України “Про соціальні послуги” послуги з професійної 
реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями визначаються як 
комплекс медичних, психологічних, інформаційних заходів, спрямованих на 
створення сприятливих умов для реалізації права на професійну орієнтацію та 
підготовку, освіту, зайнятість [15]. 

В Законі України “Про оподаткування прибутку підприємств” державні 
послуги визначаються як будь-які платні послуги, обов’язковість отримання 
яких встановлюється законодавством та які надаються фізичним чи юридичним 
особам органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та 
створеними ними установами і організаціями, що утримуються за рахунок 
коштів відповідних бюджетів. До терміну “державні послуги” не включаються 
податки, збори (обов’язкові платежі), визначені законодавством України про 
систему оподаткування [16]. 

Державна податкова адміністрація розглядає державні послуги як будь-які 
платні послуги, обов’язковість отримання яких встановлюється законодавством та 
які надаються фізичним чи юридичним особам органами виконавчої влади, 
органами місцевого самоврядування та створеними ними установами й 
організаціями, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів [17]. 

Одна з перших в Україні спроб дати науково обгрунтоване визначення та 
класифікацію послуг, що надають владні інститути зроблена в [18]. В цій роботі 
послуги визначені як управлінські, що надаються органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування за ініціативою фізичних або юридичних осіб 
і спрямовані на реалізацію їх прав, свобод і законних інтересів. Між тим, таке ви-
значення суттєво обмежує змістовну складову діяльності зазначених органів, яка 
має бути спрямована на реалізацію цілей громадянського суспільства як цілого. 

Система владних інститутів забезпечує організацію управління всіма 
економічними і соціальними процесами в суспільстві, здійснюючи вплив на всі 
сфери життєдіяльності населення. Ця система продукує два принципово 
відмінні типи надання державних послуг: 

• безпосередне надання управлінських та адміністративних послуг 
фізичній або юридичній особі органом виконавчої влади або органом місцевого 
самоврядування (за схемою: орган влади – особа службовця – особа 
споживача); 

• опосередковане надання управлінських послуг, - тобто створення умов 
для надання послуг фізичним і юридичним особам, соціальним групам, іншим 
об’єктам обслуговування з боку інших суб’єктів надання послуг (за схемою: 
орган влади – автономні госпрозрахункові установи або підприємства (фірми) – 
особа споживача). 
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Центром політико-правових реформ у [19] запропоновано такі 
визначення: 

• державні послуги, надаються органами державної влади (насамперед 
виконавчої) та державними підприємствами, установами і організаціями; 

• муніципальні послуги, що надаються органами місцевого 
самоврядування та комунальними (муніципальними) підприємствами, 
установами і організаціями; 

• публічні послуги – державні і муніципальні послуги (послуги публічної 
влади); 

• адміністративні послуги - державні і муніципальні послуги, які 
здійснюються органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування за типом безпосереднього надання кінцевим споживачам. 

Основними ознаками адміністративних послуг є: 
• повноваження щодо їхнього надання закріплені законом за 

адміністративними органами; 
• наданню такої послуги завжди передує заява (звернення) фізичної або 

юридичної особи до адміністративного органу; 
• особа має законне право вимагати від адміністративного органу 

розгляду своєї заяви; 
• результатом розгляду заяви є владне рішення адміністративного органу 

в якому вказано кінцевого споживача такої послуги. 
Публічні послуги не є адміністративними, якщо: по-перше, вони 

виникають з ініціативи самого адміністративного органу; по-друге, якщо вони є 
діяльністю, не пов’язаною з реалізацією ними владних повноважень. 

Наведений погляд на зміст поняття послуга уточнює Концепція розвитку 
системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади [20] , де в 
розділі “Загальні положення” послуги, що надаються органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, 
які перебувають в їх управлінні, віднесені до сфери публічних послуг. 

Пропонується розрізняти залежно від суб’єкта, що надає публічні 
послуги, державні та муніципальні.  

В якості критерію класифікації послуги пропонується застосувати формат 
погашення втрат на надання послуги – через державний або місцевий бюджет. 
У першому випадку надані послуги вважаються державними, в другому – 
муніципальними. 

Адміністративні послуги розглядаються як складова державних чи 
муніципальних, і визначені наступним чином: 

• Адміністративна послуга – 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, проведення реєстрації тощо). 

 Належність послуги до адміністративної відповідно до Концепції [20] 
визначається за такими критеріями: 
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“повноваження адміністративного органу щодо надання певного виду 
послуг визначається законом; 

послуги надаються адміністративними органами шляхом реалізації 
владних повноважень; 

послуги надаються за зверненнями фізичних і юридичних осіб; 
результатом розгляду звернення є адміністративний акт, що має 

індивідуальний характер (паспорт, свідоцтво, ліцензія, дозвіл тощо); 
надання послуг пов’язане із забезпеченням створення умов для реалізації 

фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних інтересів”. 
Необхідно зауважити, що ряд положень Концепції звужують як 

застосування цього документа, так і роль самої адміністративної послуги. 
Наприклад, вимога наділення правом надавати послугу через закон призведе до 
обов’язкового визначення вичерпного переліку послуг (саме послуг, а не функцій і 
повноважень) у інституційному законі, який персоналізовано до певного органу.  

Пропонується розглядати термін “державні послуги” як консолідуючий 
термін, що об’єднує поняття управлінська і адміністративна послуга.  

• Державною послугою є надання користувачам результатів виконання 
функцій державних органів, за допомогою яких останні виконують 
зобов’язання держави перед громадянами – забезпечують реалізацію їхніх прав 
і обов’язків [21]. 

В цьому контексті:  
• Управлінська послуга розглядається як результат функціональної 

діяльності державного органу щодо вироблення і реалізації державної політики 
з регулювання певного сектора економіки чи соціального життя. 

 
Тема 1.2. Конституційні засади надання адміністративних послуг в Україні 

 
Незважаючи на відсутність у нормах основного закону держави [1] 

посилань на такий атрибут державної влади як послуги, що надаються її 
інститутами, в Конституції України визначено засади прав і свобод людини і 
громадянина, які, фактично, встановлюють основи і межі діяльності державних 
інституцій, зокрема в частині гарантій надання державних послуг. 

Аналіз статей [22] Конституції України дозволяє зробити висновок про 
наявність ознак, достатніх для спрямування державних органів у їхній діяль-
ності щодо надання послуг, а також принципів, які гарантують їх отримання 
насамперед громадянами. 

Так, вже в статті 1 Конституції України закладено основи, які мають 
визначати зміст і технологію організації надання послуг. Це проголошення 
сутності держави Україна, як демократичної, соціальної і правової країни. 

Тобто функціонування державних інститутів має забезпечити демокра-
тичний характер взаємодії зі споживачем послуги, в основу якої має бути 
закладено соціальні гарантії її отримання, причому здійснюватися вона має 
виключно на правових засадах. 
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Стаття 6 передбачає розмежування послуг, які надаються законодавчою, 
виконавчою та судовою владою. Це дає право вважати, що державна послуга 
може здійснюватися трьома конституційно визначеними гілками влади або 
мати відповідні складові. 

Зміст статті 6, дозволяє стверджувати, що у структурі процедури надання 
послуги мають бути визначені законодавчі засади її надання, виконавчий механізм 
реалізації, а також атрибути, що регулюють відповідальність суб’єктів процесу та 
механізми апелювання або/та оскарження певних дій чи рішень, зокрема в суді. 

Стаття 7, якою гарантується місцеве самоврядування, визначає ще одного 
суб’єкта процедури надання послуг. 

Низка статей Конституції України гарантує певні напрями організації та 
надання державних послуг. Так, стаття 13 визначає право власності народу 
щодо користування природними об’єктами, а стаття 14 передбачає захист прав 
суб’єктів права власності і господарювання. 

Інші напрями передбачені як завдання (обов’язки) держави. Статтею 16 
Конституції України до таких обов’язків віднесено: забезпечення екологічної 
безпеки та підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання 
наслідків Чорнобильської катастрофи, збереження генофонду українського 
народу. 

Серед принципів, визначених іншими статтями Конституції України, які 
можна розглядати як такі, що безпосередньо впливають на права і обов’язки 
суб’єктів державних послуг, доцільно насамперед назвати засади, визначені 
статтею 19 Конституції України, а саме: “ніхто не може бути примушений 
робити те, що не передбачено законодавством”. Зроблено і пряме посилання на 
зобов’язання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх 
посадових осіб “діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України”. 

Таким чином, порядок надання послуг та регламент їх отримання не 
можуть містити положень, які включатимуть додаткові суміжні операції, не 
визначені законодавством. 

Конституційні права та свободи людини і громадянина являють собою 
принципи, що гарантують споживачу право на отримання послуги. 

До таких положень Конституції України, на наш погляд, можна віднести 
тезу про верховенства права, закріплену в абзаці першому статті 8. У статті 21 
підкреслюється, що права і свободи людини є невідчужуваними та непоруш-
ними. Отже, державні послуги, що витікають із змісту законодавства, гаранто-
вані принципом найвищої цінності людини в Україні. 

Характерною рисою конституційних прав і свобод громадян України є 
гарантування рівних прав жінкам і чоловікам, передбачене статтею 25. Зазна-
чені в цій статті особливості закріплюють право жінки мати конституцій захист 
під час надання державних послуг з охорони праці і здоров’я, встановлення 
пенсійних пільг. 

Зі статті 38 стосовно права громадян “брати участь в управлінні держав-
ними справами”, випливає, що у формуванні переліку та змісту державних 
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послуг, які варто вважати певним зовнішнім проявом реалізації державних 
справ, мають і мусять брати участь громадяни. Ця стаття є конституційною 
підставою для створення прозорої і відкритої державної влади, зокрема стосов-
но обов’язку органів державної влади оприлюднювати порядок та регламенти 
надання державних послуг. 

Конституція України є першоджерелом для визначення вимог до 
державних послуг та суб’єктів цієї процедури, тому доцільно звернути увагу на 
законодавчі підстави підприємницької діяльності. Зокрема статтею 42 Консти-
туції встановлюється право на таку діяльність і звертається увага на недопу-
щення зловживань монопольним становищем на ринку. Для забезпечення цієї 
конституційної норми та надання відповідних державних послуг, в системі 
органів виконавчої влади створено центральний орган зі спеціальним статусом - 
Антимонопольний комітет України, Голову якого за згодою Верховної Ради 
України призначає Президент України (відповідно до п. 14 статті 106 
Конституції України).  

Визначальними для надання послуг у галузі охорони здоров’я є поло-
ження, зафіксовані в статті 49 Конституції України. Зокрема наголошується, що 
в державних та комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога 
надається безкоштовно. 

Стаття 50 встановлює інформаційну відкритість держави в частині 
вільного доступу до інформації про стан довкілля, якість харчових продуктів та 
предметів побуту. Відповідно до статті 53 держава гарантує освітні послуги і 
бере на себе зобов’язання щодо права громадян на їх отримання, зокрема з 
визначенням підстав безкоштовного їх надання. 

Розділ VI Конституції України встановлює норми, що визначають зміст 
частини послуг, які мають здійснюватися органами виконавчої влади. 

Межі повноважень прокуратури закріплені розділом VIІ Конституції 
України. Послуги, що надаються інституціями Автономної Республіки Крим, 
визначаються згідно з конституційними повноваженнями, встановленими у 
розділі X Конституції України. 

Окремо встановлено норми щодо прав місцевого самоврядування (розділ 
ХІ, Конституція України), дотримання яких має бути обов’язковим у процесі 
визначення змісту і порядку надання послуг. Зокрема в частині повноважень, 
які можуть бути передані для реалізації органам місцевого самоврядування 
відповідно до чинного законодавства. 

Таким чином, огляд положень Конституції України свідчить про її 
спрямування на забезпечення людини і громадянина публічними, зокрема 
державними послугами, зміст і порядок надання яких випливає з повноважень 
державних інституцій. 

 
Тема 1.3. Соціально-економічна сутність адміністративних послуг 

 
Розрізняють ринкові (що реалізуються за ринковими цінами) та неринкові 

послуги. Останніми є такі, що надаються органами державної і муніципальної 
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влади та некомерційними організаціями безкоштовно або на пільгових умовах 
задля задоволення потреб населення або суспільства в цілому. 

Виходячи із положень Законів України “Про соціальні послуги” і “Про 
державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” можна ствер-
джувати, що під соціальними послугами в практиці їх організації і надання 
розуміють послуги спрямовані на реалізацію завдань соціального захисту 
населення і, перш за все, на людей, які опинилися у складних життєвих 
обставинах. Такий зміст у надання послуг підтверджують і положення 
Концепції реформування соціальних послуг, яка схвалена розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2007 року № 178-р [23]. 

В макроекономічному сенсі неринковими соціально-економічними послу-
гами є соціальні трансферти в натуральній формі, які дорівнюють доходам 
державних та муніципальних органів і некомерційних організацій, що задо-
вольняють потреби населення в освіті, охороні здоров’я, соціальному забезпе-
ченні і т. ін. Це частина валового доходу держави, спрямованого на 
споживання. Причому витрати на кінцеве споживання має лише сектор загаль-
ного державного і муніципального управління, включаючи некомерційні 
організації, що обслуговують населення [24]. 

Державні послуги є частиною неринкових соціально-економічних послуг. 
Однак сфера державного управління продукує майже виключно специфічні 
послуги (організаційні, регуляторні і т.п.), що належать до категорії соціальних 
лише в широкому розумінні цього слова.  

Відрізняють неринкові послуги загального призначення або загально-
національного значення (оборона, охорона і забезпечення громадського порядку 
та безпеки, міжнародні відносини, пожежна охорона, фінанси, макроекономічне 
регулювання). Рівень споживання таких послуг повинен бути однаковим для 
всієї території держави і, за визначенням, кожний громадянин має право на 
визначений рівень надання цих послуг. Такі послуги припустимо назвати 
послугами державного значення. Їх коло може розширюватися залежно від 
регулятивної спроможності і фінансових можливостей держави. Причому 
процес їхнього надання повинен забезпечуватися органами, установами та під-
приємствами загальнодержавного підпорядкування 

На відміну від загальнонаціональних державних послуг, муніципальні 
послуги, надаються органами місцевого самоврядування громадянам терито-
ріальної громади з метою задоволення їхніх потреб залежно від місцевих мож-
ливостей. Тож неринкові державні послуги відрізняються від “муніципальних” тим, 
що перші є загальнодоступними у певній державі, а також тим, що фінансуються 
переважно з загальнодержавних джерел (власне державного бюджету). 

Водночас у розвинених країнах Європи превалює думка, що надання 
державних послуг буде більш ефективним, якщо повноваження їх надання 
передаються від органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування. 
В такому випадку забезпечується міжрегіональна диференціація структури і 
якості державних послуг, враховуються реальні потреби людей без усереднення 
цих потреб. У цьому випадку фінансування з муніципального бюджету 
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дозволяє вирішити одночасно дві важливі проблеми політики у сфері 
державних витрат: проблему визначення реального рівня попиту на послуги та 
проблему ефективності державного продукування цих послуг. 

Однак в такому разі виникає проблема забезпечення гарантованого рівня 
надання неринкових державних послуг, яка вирішується шляхом трансфертів, 
тобто відшкодування муніципальним бюджетам з загальнонаціональних джерел 
вартості надання гарантованого державою рівня цих послуг. В Україні метою 
надання неринкових муніципальних послуг може бути, по-перше, задоволення 
специфічних місцевих потреб (у т.ч. подолання загострень соціально-
економічних проблем), по-друге, встановлення соціальних стандартів, вищих за 
загальнодержавні, наприклад, в столичних регіонах, де наявні відповідні 
можливості (перш за все фінансові). 

В умовах українських реалій до кола загальнодержавних неринкових 
послуг, крім зовнішніх (оборони, держбезпеки, міжнародних відносин), 
доцільно віднести також критично важливі для задоволення соціальних потреб 
пересічного громадянина послуги: громадської безпеки (особистої, майна, 
авторських прав), соціального захисту, пенсійного забезпечення, медичного 
обслуговування і освіти.  

Якість таких послуг доцільно визначити як ступінь відповідності сумі 
певних потреб кінцевих споживачів. Саме якість неринкових послуг, органі-
заційно-управлінське забезпечення надання яких у загальнонаціональному 
масштабі здійснюють органи виконавчої влади, визначає соціальний результат 
їхньої діяльності.  

Мінімально прийнятний рівень надання послуг припустимо визначити як 
нижню межу реального рівня попиту на сукупність таких послуг, який залежить 
від сукупності науково обгрунтованих нормативів основних фізіологічних і 
соціальних потреб громадянина і родини (з регіональною диференціацією і 
диференціацією за гендерними, віковими і професійними відмінностями). 

Рівень попиту на державні послуги, доцільно оцінити як бажану 
кількість пропозиції, собівартість послуг і рівень платоспроможності 
споживачів. Проблема полягає в тому, що відсутні механізми, які б 
автоматично, як на ринку, регулювали співвідношення попиту та пропозиції. 
Тому органи державної влади вимушені використовувати адміністративні 
(нормативні) методи і форми планування та контролю ефективності 
продукування і надання послуг кінцевому споживачу. 

 
Тема 1.4. Класифікація публічних послуг 

1.4.1. Підходи до класифікації послуг 
 

Доступ споживача до публічних, зокрема адміністративних, послуг має 
бути забезпечений певним інструментарієм для пошуку і вибору послуги, яка 
відповідає потребі споживача. Таким інструментом можна вважати класи-
фікатор послуг як засіб систематизації сфер надання послуг.  
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Для побудови такого інструменту пропонуються різні підходи, зокрема в 
[25] пропонується класифікувати адміністративні послуги: 

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); 

•  адміністративні послуги зі “змішаним” регулюванням (коли водночас 
здійснюється централізоване та локальне регулювання); 

3) за предметом (характером) питань, за роз’язанням яких звертаються 
особи до адміністративних органів: підприємницькі (або господарські); 
соціальні; земельні; будівельно-комунальні; житлові та ін. 

Слід відрізняти типи державних і муніципальних послуг від їхніх видів за 
споживчими якостями (змістом).  

Типологізувати державні послуги доцільно за способом надання (цент-
ральними органами влади, їх місцевими підрозділами, органами місцевого 
самоврядування), джерелами фінансування витрат на послуги (державний, міс-
цевий бюджет, державні і недержавні позабюджетні фонди, спеціальні фонди, 
благодійні фонди і т.д.), рівнем гарантування (захищені або незахищені статті 
бюджету), способом регламентування (правове, адміністративне, відомче, 
загальнодержавне або місцеве чи корпоративне), способом оплати послуг з 
боку кінцевого споживача (платні, у т.ч. в кредит, частково платні, безкоштовні 
бюджетні, корпоративні або благодійні, страхові).  

Кількість видів державних та муніципальних послуг обмежується лише 
фінансовою і організаційною спроможністю держави (регіону). Їх може бути 
дуже багато. Крім того їх доцільно групувати за узагальненими споживчими 
якостями - сферами надання послуг, які визначають тематичний зміст і характер 
послуги. До основних сфер надання державних та муніципальних послуг 
належать (подано в алфавітному порядку, а не за рівнем суспільної значимості): 

1. Будівництво, архітектура. 
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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. 
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. 
У Великобританії, наприклад, виділено 40 основних сфер державних 

послуг, надання яких контролюється Кабінетом міністрів. Для їх регла-
ментування розроблено відповідну кількість так званих хартій, кожна з яких 
встановлює стандарти послуг, які споживач може одержати від конкретних 
державних установ в таких сферах, як освіта, соціальне забезпечення, праце-
влаштування, відпочинок, оподаткування і т.д.  

В процесі розробки стандартів послуг, які надаються державними 
установами США, з’ясувалося, що багато органів управління не уявляли собі на 
яких клієнтів вони працюють. Це було наслідком того, що діяльність цих органів: 
по-перше, мала не цільовий, а “процесний” характер (орієнтований на процес 
регулювання, управління, контролю, а не задоволення потреб громадян); по-друге, 
навіть в такій ринково орієнтованій країні як США, запровадження методів 
управління, притаманних приватному сектору, стримувалось чиновництвом, не 
зацікавленим у кінцевому результаті діяльності [26]. 
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1.4.2. Типізація послуг відповідно до потреб споживачів 
 
Розглянемо типи послуг, які орієнтовані на кожного споживача на 

першому рівні класифікації. Доцільно виокремити сім видів потреб (рис. 4.1), 
які будуть складати перший, базовий рівень типізації. 

Задоволення потреб людини передовсім залежить від її власної 
активності, а також від активності її родини, якоюсь мірою і від активності її 
найближчого соціального середовища (друзів, колег, сусідів тощо). 

 

Рис. 4.1. Суб’єкти-споживачі послуг та їхні основні потреби 
 
 
 

Таблиця 4.1  
Другий рівень класифікації: деталізація послуг, що надаються з метою 

задоволення певного виду потреб споживачів 

Потреби людей/організацій/громад у: 

по
сл
уг
и 

1.Без-пеці 2. Допомозі 
неповно-
справним 
(людям з 
особливими 
потребами), 
дітям 

3. Легітима-
ції в групі чи 
суспільстві 

3.Підтримці  
повсякденно
ї життєдіяль-

ності 

4.Інфор-
мації 

5.Кому-
нікації 

6.Відпочинку, 
духовному та 
культурному 
визначенні, 
самовиявлен-
ні 

Захист 
 (конт-
роль за 
діяль-
ністю в 
інтере-
сах 
захисту) 

Соціальний 
захист  

Легітимація 
(Реєстрація, 
ліцензуван
ння) 

Виробни-
цтво, поста-
чання, за-
безпечення: 

Інфор-
мування 

Кому-
нікація 

Відпочинок, 
наукова, ду-
ховна, 
культурна 
діяльність, 
зв’язки 

Людина / організація / 
громада та її потреби: 

1.У безпеці 

 

2.У допомозі не-
повносправним 

3.У легітимації в 
групі / суспільстві 

Переважно 
державні 

4.У підтрим-
ці повсякден-
ної життє-
діяльності 

5.У інфор-
мації 

6.У комуні-
кації 

7.У відпочинку, духов-
ному та культурному 
визначенні, самовияв-
ленні 

Переважно 
недержавні 

Надавачі 
послуг: 
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В нормальних суспільних умовах та звичайних ситуаціях людина з 

середнім матеріальним забезпеченням, користуючись суспільними послугами, 
здатна сплачувати їхню вартість установам, які їх надають. Кризові та критичні 
ситуації, особливі потреби людини1 або її низьке матеріальне забезпечення 
ставлять під загрозу задоволення її потреб: виникає ризик незадоволеності 
потреби, і виникає необхідність допомоги з боку соціального оточення, а також 
застосування спеціальних соціальних механізмів (робота соціальних служб, 
громадських організацій) для зниження цього ризику.  

В Україні існує ризик незадоволення певної потреби для кожного 
суб’єкта-споживача. Це ставить суб’єктів перед необхідністю виявляти 
підвищену соціальну активність в усіх життєвих ситуаціях, зокрема, коли 
задоволення потреби залежить від доброї волі надавача послуг (див. табл. 4.1). 

Потреба в безпеці – потреба, яка для людини означає захищеність життя 
та здоров’я, власності (рухомого та нерухомого майна та банківських рахунків), 
інтелектуальної власності та безпечне для життєдіяльності довкілля, безпечне 
соціальне середовище для себе і сім’ї. Переважно таку захищеність забезпечує 
робота державних організацій, але людина може укладати угоди стосовно свого 
захисту з бізнес-організаціями (страховими компаніями, службами охорони). 

Безпека громади – передусім захищеність від внутрішніх та зовнішніх 
агресивних факторів у її життєдіяльності; внутрішньо та зовнішньо – від 
конфліктів з неконструктивними способами розв’язання, зовнішньо – від 
                                                           
1Види особливих потреб людини (в межах легітимної поведінки) визначаються мірою її 
повносправності, або дієздатності: інвалідності, хвороб тощо  

• життя  • дітей, 
материнства 

•  змін 
громадянсь-
кого стану 

• медичне 
• промислове 

• збере-
ження 
інфор-
мації 
• нако-
пичення 
інфор-
мації 

• зв’я-
зок, 
телеко-
муніка-
ції  

• ритуальні 
практики, від-
починок 

• влас-
ності 

• літніх 
людей 

• змін стану 
об’єктів / 
суб’єктів 

• комунальне 
• побутове  

• навчан-
ня, освіта 

• транс-
порт 

• психо-
логічні 
(підтримка, 
розвиток) 

• інте-
лекту-
альної 
влас-
ності 

• людей з 
особливими 
потребами 

• утворення 
громад, 
НДО, 
організацій 

• торгове 
• харчування 
(громадське) 

• консу-
льтуван-
ня 

• ЗМІ • само-
визначення та 
самореалізація 
в культурних 
формах, 
участь в 
культурному 
житті 

• довкіл-
ля 

• безробітних • певних 
видів 
діяльності 

• фінансове • атеста-
ція, 
кваліфіку-
вання 

 наукова 
діяльність, 
релігійні 
аспекти 
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політичних та економічних агресорів, а також шкідливих екологічних умов. 
Залежно від принципів утворення громади (територіальні, релігійні, за 
інтересами) для громади важливим є: територіальна цілісність, захищеність 
конфесії від інших, можливо, більш звичних для суспільства конфесій, 
захищеність предмета спільного інтересу членів громади від зазіхань інших 
людей/організацій/громад або й навіть представників влади. 

Потреба у допомозі неповносправним означає на практиці захист людини 
або цільових груп, ніж організацій або громад. Виняток становлять лише ті 
громади, які є територіальними і стосовно яких діє певний несприятливий чинник 
(як, наприклад, для людей, які мешкають на радіаційно забруднених територіях). 

Потреба в легітимації для людини обертається необхідністю реєстрації в 
державних службах, отриманні свідоцтва про народження (або смерть), 
паспорта, ідентифікаційного коду, тощо. Для організації легітимація може бути 
частково пов’язана з необхідністю перевірок (переважно з боку державних 
органів) стосовно безпеки діяльності, яку планується провадити в організації, а 
отже, необхідністю проходити процедури ліцензування. 

Потреби людини/організації/громади, пов’язані з підтримкою повсякденної 
життєдіяльності, в інформації, комунікації та відпочинку і духовному та 
культурному визначенні й самовиявленні задовольняються переважно 
недержавними організаціями, однак їхнє задоволення певною мірою залежить від 
політики держави, яку вона провадить в економічному (зокрема, зовнішньо-
економічному) секторі, в інформаційному полі та освіті, стосовно підтримки 
транспортних та телекомунікаційних мереж, а також відносно духовно-культурної 
сфери: розвитку театрів, книговидання, науки та винахідництва. Якщо політика 
держави несприятлива, ризик незадоволення відповідної потреби людини/ 
організації/громади різко зростає.  

 
1.4.3. Сфери реалізації послуг 

 
Сфери реалізації послуг це сфери повсякденної життєдіяльності 

суспільства, в яких відбувається діяльність службовців та задоволення потреб 
людини (див. табл. 4.2 ). Слід вказати, що суспільними сферами, діяльність 
яких – нормативно-регулятивна, є сфери законодавства та судочинства. 

Таблиця 4.2  
Третій рівень класифікації: сфери реалізації послуг та переважного 

задоволення потреб 
Потреби людей/організацій/громад у: 

С
ф
ер
и 

ж
ит
тє
ді
ял
ьн
ос
ті

 1.безпе-
ці 

2.допомо-
зі непов-
носправ-
ним 

3.легітимації 
в групі / су-
спільстві 

4.підтримці 
повсякденної 
життєдіяль-
ності 

5.інфор-
мації 

6.комуні-
кації 

7.відпочин-
ку, 
духовному 
та куль- 
турному 
визначенні 
самовияв-
ленні 
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1.Громад
ська без-
пека 

1.Праце-
влашту-
вання  
 

1.Реєстрація 
актів грома-
дянського 
стану 

1. Охорона 
здоров’я  

1.Архів-
на спра-
ва 
 

1. Пош-
та, теле-
комуні-
кації, 
Інтернет  

1.Відпо-
чинок  
 
  

2.Охоро
на від 
НС, 
віднов-
люваль-
ні і ряту-
вальні 
роботи 

2. Охоро-
на праці 

2. Реєстра-
ційні служби 
Мін’юста  

2. Виробничі 
сфери: 
архітектура і 
будівництво, 
промислове, 
аграрне, вод-
не та лісове 
госп-ва, 
енергетика 

2. Стан-
дартиза-
ція, мет-
рологія, 
серти-
фікатція  

2.Транс-
порт: 
автодо-
рожний, 
залізнич-
ний, авіа, 
міський 

2.Туризм, 
фізична 
культура і 
спорт 
 
 

3.Націо-
нальна 
оборона 
4. Охо-
рона 
навко-
лишньо-
го сере-
довища  

3. Послу-
ги соціа-
льного 
сервісу 
(пенсійне 
та ін. 
соціальне 
забезпе-
чення) 

3. Нотаріат 
 

3. Побутове 
обслугову-
вання, газо- 
водо-та 
електро-
постачання 

3.Освіта, 
навчан-
ня 

3. ЗМІ 3.Видав-
нича 
справа 
 

5. Охо-
рона 
інтелек-
туальної 
влас-
ності  

4. Соціаль-
не страху-
вання 

4. Консуль-
ськореєстра-
ційні служби 
МЗС 

4. Торгівля, 
громадське 
харчування 

4. Квалі-
фікаційні 
комісії 
(атеста-
ція,акре-
дитація) 

 4. Наука, 
винахід-
ництво 

6. Охоро-
на гро-
мадян і 
їхніх інте-
ресів за 
кордоном 

 5. Ліцензу-
вання 
певних видів 
діяльності 

5. Фінансиво-
банківська 
сфера 
6. Податкова 
система 

  5. Мисте-
цтво 
6. Релігій-
ні, конфе-
сійні 
аспекти 

 
Задоволення потреб людини/організації/громади відбувається, крім 

власної активності, за рахунок діяльності державних органів, підпорядкованих 
їм структур та тих організацій, яким делеговані певні повноваження держави у 
сферах громадської безпеки, охорони від надзвичайних ситуацій, національної 
оборони, охорони навколишнього середовища, охорони інтелектуальної 
власності, а також специфічної сфери охорони громадян та їх інтересів під час 
їх перебування за кордоном.  

Потреби людей/організацій/громад у допомозі неповносправним також 
передусім задовольняються самостійною життєвою активністю; відзначимо, що 
у людини в цьому дещо менше можливостей, ніж у організацій або громад. 
Більше того, громади часто формуються і займаються активною спільною 
діяльністю під впливом необхідності допомоги неповносправним або й 
самодопомоги щодо вирішення певних життєвих проблем, зокрема, тих 
проблем, які існують сьогодні через невпорядкованість умов життя в сучасних 
українських поселеннях (селах та містечках). Суспільні сфери життєдіяльності, 
задіяні у задоволенні потреб у допомозі неповносправним, такі: сприяння 
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працевлаштуванню, охорона праці, послуги соціального сервісу (пенсійне та ін. 
соціальне забезпечення), соціальне страхування.  

Слід відзначити, що вказані потреби знаходять задоволення не лише і не 
виключно в названих вище сферах життєдіяльності. Наприклад, потреба в захисті 
інтелектуальної власності може задовольнятися в сфері книговидавництва (захист 
авторських прав), у сфері винахідництва, сфері сертифікації, тощо. 

Четвертий рівень класифікації складають органи державної влади, 
оскільки в їх повноваженнях можна знайти прямі функції, що трансформуються 
у зміст послуг, пов’язаних із визначеними вище сферами потреб громадян.  

 
Тема 1.5. Необхідність законодавчого врегулювання порядку і стандартів 

надання адміністративних послуг 
 

Однією з головних проблем підвищення ефективності діяльності держави 
в інтересах громадян і їх об’єднань є відсутність: по-перше, - достатньої 
правової бази, по-друге, - традицій мати за обов’язковий результат саме 
надання послуг громадянам і організаціям.  

Системне впровадження інституту державних, зокрема адміністративних 
послуг потребує розробки спеціального законодавства, тобто створення правових 
основ для регулювання і регламентування (визначення стандартів) послуг. 

Розглянемо цільові завдання законодавчого регулювання порядку 
розробки і застосування державних, зокрема адміністративних послуг.  

Цілями законодавчого врегулювання має бути:  
• захист інтересів споживачів послуг – фізичних і юридичних осіб;  
• унеможливлення появи примусових послуг, на яких немає замовлення 

від споживачів; 
• підвищення якості послуг в умовах монополії на їх надання 

державними органами; 
• встановлення критеріїв якості послуг і забезпечення їх контролю за їх 

дотриманням з боку громадянського суспільства і контролюючих органів;  
• оптимізація кількості послуг.  
Предметом регулювання в сфері державних послуг мають бути відносини 

у сфері розробки, застосування і контролю за дотриманням стандартів послуг.  
 До предмету законодавчого регулювання доцільно віднести порядки 

розроблення, затвердження, застосування і контролю за дотриманням стан-
дартів послуг, що надаються державними органами невизначеному попередньо 
кругу осіб у зв’язку з реалізацією прав, законних інтересів і обов’язків 
громадян і організацій з урахуванням необхідності створення належних умов 
щодо сприяння громадянам і організаціям при їх зверненні до державного 
органу і/чи підготовці такого звернення.  

Правовою підставою для надання послуг, вимог по їх надання, якості і 
доступності з боку користувачів мають бути відповідний закон, встановлені 
відповідно до нього стандарти послуг та Реєстр (перелік) послуг. 
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Включення послуг до Реєстру повинно здійснюватись за урахуванням 
доказу необхідності їх надання виключно державними органами (цей доказ має 
передбачати публічне обговорення доцільності такого включення), а також за 
умови невтручання держави в справи громадян. Аспект публічності повинен 
бути основним пріоритетом у процесі розроблення і затвердження стандартів 
державних послуг.  

Необхідно, на наш погляд, законодавчо передбачити із затвердженням 
Реєстру і стандартів державних послуг скасування легітимності інших правових 
підстав послуг.  

Закон повинен визначити види державних послуг і відповідно можливі 
стандарти послуг. Визначення видів державних послуг доцільно виконати з 
урахуванням адресації певному колу користувачів, наприклад, державні послуги, 
що надаються невизначеному кругу осіб – управлінські послуги; державні 
послуги, що надаються конкретному користувачу (фізичній або юридичній особі, 
громадянам і їх об’єднанням, групі осіб) - адміністративні послуги. 

Перелік державних послуг, що надаються невизначеному кругу осіб, 
визначається безпосередньо відповідно до визначених Конституцією України, 
іншими законами функцій і завдань держави для їх забезпечення з урахуванням 
прав і обов’язків громадян і їх об’єднань. 

 Державні послуги конкретним користувачам надаються безпосередньо 
після закінчення виконання державної функції в державному органі або, у разі 
делегування, у відповідних державних організаціях або установах. Це окрема і 
значуща для цілей законопроекту форма державних послуг (адміністративна 
послуга).  

Ознаками адміністративної послуги є її індивідуальність надання 
(конкретній фізичній або юридичній особі); безпосереднє звернення (у зв’язку з 
реалізацією прав і обов’язків) користувачів державних послуг до державного 
органу; надання послуги безпосередньо в державному органі; обставини 
надання цієї послуги через об’єктивні соціально-економічні причини, що 
визначають неможливість передачі її комерційним або некомерційним орга-
нізаціям і їх об’єднанням. 

Під стандартом державної послуги будемо розуміти встановлені 
нормативно-правовими актами вимоги до об’єму, якості і умов надання 
державної послуги.  

 Стандарти можуть встановлюватися як стосовно державних послуг, що 
надаються невизначеному колу осіб, так і стосовно державних послуг 
конкретним користувачам, тобто для власне адміністративних послуг. 

Державний орган, що надає послуги невизначеному колу осіб, має бути 
законодавчо зобов’язаний щорічно переглядати стандарти відповідних послуг і 
заохочувати організації, які наділені правом надання послуг, впроваджувати і 
виконувати ці стандарти. 

Законодавчому врегулюванню підлягають обов’язкові вимоги до 
стандартів відповідних державних (у т.ч. адміністративних) послуг, перш за 
все, щодо якості і умов надання цих послуг. 
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Основні вимоги до якості державних послуг передбачають наявність:  
• стандарту виконавця (ввічливість, компетентність, професійна 

підготовка державного службовця, який безпосередньо надає послугу 
громадянину). Таким чином, стандарт виконавця – це перелік кваліфікаційних і 
компетенційних вимог до виконавця, який гарантує його відповідність 
державній адміністративній послузі (тобто, підтверджує, що він здатний бути 
виконавцем такої послуги); 

• стандарту установи;  
• стандарту результату. 
Вимоги до умов надання державних послуг повинні включати:  
• стандарт доступності (стандарти місця і часу) - сукупність умов, при 

яких надання послуги здійснюється належним, тобто найдоступнішим і 
зручним для споживача способом. (Наприклад, стандарти часу можуть 
враховувати час прийому для відвідувачів, що зайнятті протягом свого 
робочого дня, обідню перерву і т. ін.; стандарти місця надання державних 
послуг – принцип “одного вікна”, наявність стендів із списком та зразками 
документів, які необхідно надати, крісел для людей в черзі і інші);  

• стандарт місця - відповідність профілю споживача (часи прийому 
повинні бути не лише в робочий час споживачів, не повинні бути 
дискриміновані споживачі із спеціальними потребами, наприклад, інваліди - 
“колясочники”), обсягам потенційного попиту (в разі дефіцитності послуги 
повинні бути місця очікування, спеціальна інформація і т.п.) та принципу 
“одного вікна”; 

• стандарт документа – визначений список документів, який 
забезпечує процес надання послуги (зі всіма його складовими) – від таблички 
на кабінеті, до реквізитів довідки, а також позначки про те, що споживачу 
роз’яснено правові наслідки виданого документа. 

 Важливими вимогами надання державних послуг є також 
• завершеність дій державного органу щодо надання послуги для 

фізичної або юридичної особи, тобто послуга повинна мати вичерпний, а не 
проміжний характер (споживач не повинен здійснювати додаткові дії); 

• здійснення більшої частини юридично значущих дій, включаючи збір 
документованої інформації про клієнта, самим державним органом (за запитом 
державного органу, який надає послугу іншим державним органам чи 
установам); 

• строки здійснення дій, включаючи граничні терміни очікування 
прийому в черзі і т. ін.; 

• технічні умови надання послуг, наприклад, наявність обладнаного 
приміщення для очікування, наявність місця для написання документів, видача 
готових форм платіжних доручень, надання консультацій та інше. 

Крім того, до стандарту державної послуги необхідно включити вимогу 
щодо максимального врахування при наданні послуги прав і законних інтересів 
споживачів послуги (надання послуги найдоступнішим і зручним для 
споживача способом), а за умови платної послуги – вимога її фіксованого 
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обсягу (який щорічно має переглядатися заінтересованими органами, зокрема, 
Антимонопольним комітетом).  

Причому адміністративні послуги не можуть бути надані лише у випадку, 
коли особа, що звернулася по неї, не має законних повноважень, або запит на 
послугу не відповідає встановленим критеріям. 

 Нарешті, слід законодавчо закріпити обов’язковість доведення соціаль-
но-економічної виправданості державної послуги, наприклад шляхом визна-
чення співвідношення сукупних витрат на її надання і вигод від споживання: 
якщо вигоди перевищують витрати, ця послуга може і повинна надаватися 
споживачам.  

Таким чином, введення вимоги соціально-економічної виправданості 
надання послуги органом виконавчої влади громадянам і організаціям, дозволяє 
пов’язати цю роботу з процесами, що передбачають дерегулювання. 

Для створення нормативно-правової бази щодо розробки і запровадження 
стандартів державних послуг необхідно, по-перше, започаткувати програми 
розробки стандартів державних послуг (це дозволить краще організувати, 
спланувати і контролювати роботу, збільшити її відкритість та забезпечити 
участь у цій роботі громадськості); по-друге, забезпечити формування “Реєстру 
послуг” та “Порядку розрахунку і затвердження цін на платні державні 
послуги”, які, як мінімум, мають бути схвалені Урядом. 

Програми розробки стандартів надання державних послуг повинні 
передбачати:  

• визначення спеціально уповноваженого органу, який має бути 
відповідальним за виконання програми розробки стандартів державних послуг, 
контроль і координацію ходу розробки стандартів;  

• створення на паритетних засадах з представників державних органів і 
представників користувачів комісій по розробці стандартів державних послуг, з 
широкими правами щодо узгодження рішень по розробці стандарту державної 
послуги; 

• заходи щодо координації розробки стандарту окремої державної 
послуги з роботою над іншими стандартами державних послуг; 

• експертизу проекту стандарту, зокрема його громадське обговорення та 
публікацію в ЗМІ для надання зауважень, пропозицій і доповнень.  

Законом повинні бути передбачені процедури досудової апеляції, тобто 
оскарження дій і рішень посадовців державного органу, пов’язані з 
порушенням вимог стандарту державної послуги, вищестоящими посадовцям і 
(або) спеціальним квазісудовим органом в державних органах. 

 
Тема 1.6. Законодавче забезпечення системи надання адміністративних 

послуг в Україні 
 
Відповідно до прийнятої Концепції закону про адміністративні послуги 

Верховна Рада схвалила 21 червня 2012 року Закон України за № 5016−VІ “Про 
адміністративні послуги”, яким переголосований у вересні 2012 року і 
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підписаний Президентом України від 6 вересня 2012 року, та яким в якості 
адміністративної послуги визначається (п. 1) ст. 1): 

– “результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміні-
стративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на 
набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до 
закону”.  

Цікаво, що акт визначає ст.5 виключність регулювання суспільних відно-
син щодо надання адміністративних послуг через законодавство у його 
вузькому розумінні та встановлює, що перелік цих послуг встановлюється 
законом. Виходячи з п. 1 ст. 3 акт відносить до законодавства у сфері надання 
адміністративних послуг також Конституцію України та інші закони, прийняті 
відповідно до них нормативно-правових акти, що регулюють відносини у сфері 
надання адміністративних послуг.  

Ст.2 визначає, що надання адміністративних послуг здійснюється 
відповідно до цього акту з урахуванням особливостей, визначених законами, 
які регулюють суспільні відносини у відповідних сферах. 

Таким чином, для організації діяльності адміністрацій у форматі надання 
послуг відповідно до акту, який розглядається, необхідно прийняти низку 
законодавчих актів у кожній сфері суспільних відносин. Актом уточнюється, 
що з цих сфер виключаються відносини щодо: 

1) здійснення державного нагляду (контролю); 
2) метрологічного контролю і нагляду; 
3) акредитації органів з оцінки відповідності; 
4) дізнання, досудового слідства; 
5) оперативно-розшукової діяльності; 
6) судочинства, виконавчого провадження; 
7) нотаріальних дій; 
8) виконання покарань; 
9) доступу до публічної інформації; 
10) застосування законодавства про захист економічної конкуренції; 
11) провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею; 
12) набуття прав на конкурсних засадах; 
13) набуття прав стосовно об’єктів, обмежених у цивільному обігу. 
Конкретні законодавчі акти для відповідності змісту закону про 

адміністративні послуги повинні містити вичерпну інформацію про: 
1) підстави для одержання адміністративної послуги; 
2) суб’єкт надання адміністративної послуги та його повноваження щодо 

надання адміністративної послуги; 
3) перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання 

адміністративної послуги; 
4) платність або безоплатність надання адміністративної послуги; 
5) граничний строк надання адміністративної послуги; 
6) перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги. 
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Для реалізації доступу громадян до адміністративних послуг законодавство 
передбачає впровадження нових механізмів, зокрема створення і ведення 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику 
економічного розвитку, Реєстру адміністративних послуг, який згідно ст.6 містить 
інформацію про: перелік адміністративних послуг; правові підстави надання 
адміністративних послуг; суб’єкта надання адміністративних послуг; розмір плати 
(адміністративний збір) за адміністративну послугу (у разі надання послуги на 
платній основі); інші відомості, визначені Кабінетом Міністрів України. 

Для забезпечення інформування громадян стосовно надання адміністра-
тивних послуг Реєстр адміністративних послуг розміщується на Урядовому пор-
талі, а також має бути забезпечене функціонування цілодобової Урядової 
телефонної довідки та інформування суб’єктів звернення через засоби масової 
інформації. 

Порядком надання адміністративних послуг, визначеним актом, встанов-
люється (ст. 9), що послуги надаються суб’єктами надання адміністративних 
послуг безпосередньо, через центри надання адміністративних послуг та/або 
через Єдиний державний портал адміністративних послуг, який супро-
воджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 
політику економічного розвитку. 

Єдиний державний портал має забезпечувати: доступ суб’єктів звернення до 
інформації про адміністративні послуги та про суб’єктів надання адміні-
стративних послуг; доступність для завантаження і заповнення в електронній 
формі заяв та інших документів, необхідних для отримання адміністративних 
послуг; можливість подання суб’єктами звернення заяви за допомогою засобів 
телекомунікаційного зв’язку та отримання ними інформації про хід розгляду їхніх 
заяв та результати послуги; можливість здійснення суб’єктами звернення оплати 
за надання адміністративної послуги дистанційно, в електронній формі. 

Таким чином, з ухваленням Закону України “Про адміністративні 
послуги” [27], в Україні вперше на законодавчому рівні встановлено законо-
давче визначення поняття адміністративна послуга суб’єкта владних повно-
важень та підґрунтя для впровадження в систему публічного управління 
механізму надання адміністративних послуг. 

Закон визначає: правові засади реалізації прав фізичних і юридичних осіб 
у сфері надання адміністративних послуг, державну політику та основні вимоги 
щодо її регулювання, вимоги щодо якості, порядку та строків надання послуг, 
окреслює сферу дії закону, надає визначення термінів. Також законом зазна-
чаються умови платності за надання адміністративних послуг, надається 
визначення центру надання адміністративних послуг та порядок надання послуг 
у рамках центру, вводиться такий інструментарій як Реєстр адміністративних 
послуг, Єдиний державний портал адміністративних послуг та відповідальність 
за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг. 

Розгляд закону показує наявність, на додаток до визначення адміні-
стративної послуги, визначень термінів: суб’єктів звернень – фізичних, 
юридичних осіб, які звертаються за отриманням послуги; суб’єктів надання 
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послуг – органи виконавчої, державної влади та місцевого самоврядування, їх 
посадові особи, уповноважені згідно закону надавати адміністративні послуги.  

Закон закладає наступні принципи державної політики у сферу надання 
адміністративних послуг, зокрема щодо: 

“1) верховенства права, у тому числі законності та юридичної 
визначеності; 

 2) стабільності; 
 3) рівності перед законом; 
 4) відкритості та прозорості; 
 5) оперативності та своєчасності; 
 6) доступності інформації про надання адміністративних послуг; 
 7) захищеності персональних даних; 
 8) раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що 

вимагаються для отримання адміністративних послуг; 
 9) неупередженості та справедливості; 
10) доступності та зручності для суб’єктів звернень”  
Згідно з ними повинна формуватися система надання адміністративних 

послуг і в них закладені перспективні напрями її розвитку. Принципи політики 
передбачають потребу законодавчого визначення або підтвердження підзакон-
них нормативних актів, згідно з якими надаються послуги, що відповідають 
ознакам адміністративних; поступову раціоналізацію процедурних дій при 
наданні послуги, та зменшення кількості документів, що вимагаються від 
суб’єктів звернень; зменшення термінів надання послуг; впровадження нових 
форм обміну інформації між суб’єктами процесу та значне покращення 
зручності і якості надання послуг. 

Закон вимагає виключно законодавчого урегулювання: підстав для 
одержання адміністративної послуги; повноважень суб’єктів надання послуг; 
переліку та вимоги до документів, необхідних для отримання послуги; 
визначення платності/безоплатності та граничного строку надання; підстав для 
відмови у наданні адміністративної послуги. 

 Суб’єкти надання адміністративних послуг зобов’язані забезпечити:  
- вільний доступ до приміщень, в яких здійснюється прийом суб’єктів 

звернень, у тому числі належні умови для доступу осіб з обмеженими 
фізичними можливостями; 

- можливість безоплатного одержання у достатній кількості бланків заяв та 
інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративної 
послуги; 

- облаштування у місцях прийому суб’єктів звернень стендів, із обсягом 
інформації, достатнім для отримання адміністративної послуги без сторонньої 
допомоги; 

- функціонування веб-сайтів, на яких розміщується інформація про 
порядок надання відповідних послуг, режим доступу до приміщення, в якому 
здійснюється прийом, наявність сполучення громадського транспорту, 
під’їзних шляхів; 
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- здійснення прийому суб’єктів звернень згідно з графіком, не менше 40 
годин на тиждень, у тому числі в суботу - не менше шести годин; 

- надання суб’єкту звернення, який звернувся за допомогою засобів 
телекомунікації інформації про порядок надання адміністративних послуг; 

- видання довідково-інформаційних матеріалів;  
- облаштування скриньки для зауважень, проведення щорічного їх аналі-

зу, вжиття відповідних заходів. 
Стаття 7 Закону визначає вимоги щодо якості надання адміністративних 

послуг, надаючи право забезпечення його рівня суб’єктам надання послуг. Це 
дає можливість для впровадження ініціативних бачень, місцевих новацій та 
специфічних особливостей суб’єктів надання, які часто обмежуються наявністю 
ресурсів для їх впровадження. На нашу думку, без впровадження загальних 
відповідних критеріїв, стандартів, вимог рівня професійної компетентності, 
забезпечення моніторингу якості важко буде забезпечити єдиний державний 
рівень для споживачів в країні. 

На кожну адміністративну послугу суб’єктом надання затверджується 
інформаційна та технологічна картки. Інформаційна картка передбачає інфор-
мацію про суб’єкта надання послуги та/або центр надання адміністративних 
послуг (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адресу 
електронної пошти та веб-сайту); перелік документів, необхідних для отри-
мання послуги, порядок їх подання; платність або безоплатність адміні-
стративної послуги, розмір та порядок внесення плати; строк, результат 
надання адміністративної послуги; способи отримання відповіді; акти законо-
давства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги. 
Технологічна – етапи опрацювання звернення, відповідальна посадова особа, 
підрозділи відповідальні за дію (рішення), строки виконання етапів. Вимоги до 
її підготовки визначаються Кабінетом Міністрів України. 

Закон передбачив інноваційні підходи до порядку надання адміні-
стративних послуг. Це: 

- надання послуг суб’єктами надання безпосередньо, через центри надан-
ня адміністративних послуг та/або через Єдиний державний портал 
адміністративних послуг; 

- право фізичної особи на отримання адміністративної послуги незалежно 
від реєстрації її місця проживання чи місця перебування, крім випадків, 
установлених законом; 

- юридична особа має право на отримання адміністративної послуги за 
місцезнаходженням або у випадках, передбачених законом, - за місцем прова-
дження діяльності або місцезнаходженням відповідного об’єкта; 

- можливість подання заяви на отримання адміністративної послуги в 
усній чи письмовій (і надіслана поштою або у випадках, передбачених законом, 
за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку) формі; 

- заборону вимагати від суб’єкта звернення документи або інформацію 
для надання адміністративної послуги, не передбачені законом; 
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- заборону вимагати від суб’єкта звернення документи або інформацію, 
що перебувають у володінні суб’єкта надання адміністративних послуг або у 
володінні державних органів, установ або організацій, що належать до сфери їх 
управління; 

- загальний перелік документів, які можуть подаватися суб’єктом 
звернення для отримання адміністративної послуги.  

Важливою новацією, яка повинна зменшити кількість документів і 
інформації від суб’єкта звернення, прискорити процес надання послуги та в 
подальшому зменшити витрати людських, часових і відповідно фінансових 
ресурсів, є розбудова системи міжвідомчої електронної взаємодії та доступу до 
інформаційних систем і баз даних суб’єктів надання адміністративних послуг, 
підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління. Це 
надасть можливість суб’єктам надання послуг шляхом прямого доступу, 
безоплатно отримати необхідні документи з баз даних інших суб’єктів надання 
адміністративних послуг без участі заявника.  

Граничний строк надання адміністративної послуги не може перевищу-
вати 30 календарних днів з дня подачі заяви та документів, якщо інший термін 
не визначений законом щодо надання відповідної послуги. У разі надання 
послуги суб’єктом, який діє на засадах колегіальності, рішення про надання 
адміністративної послуги або про відмову в її наданні приймається у попе-
редньо зазначені строки, а в разі неможливості прийняття зазначеного рішення 
у такий строк – на першому засіданні (слуханні) після його закінчення. 

Закон визначає безоплатність адміністративних послуг у сфері соціаль-
ного забезпечення громадян. В інших випадках, передбачених законами, при 
наданні адміністративних послуг справляється адміністративний збір, який 
зараховується до державного або місцевого бюджету. Стягнення за надання 
адміністративних послуг будь-яких додаткових, не передбачених законом 
платежів або вимагання сплати будь-яких додаткових коштів забороняється. 
Суб’єкт надання адміністративних послуг не може надавати інші платні 
послуги, не передбачені законом про перелік адміністративних послуг та плату 
(адміністративний збір) за їх надання. 

Законодавче впровадження Центрів надання адміністративних послуг, в 
яких надаються адміністративні послуги через адміністраторів шляхом їх 
взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг, буде більш детально 
розглянуто у другому розділі роботи. 

 Централізація (на рівні центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну економічну політику) повноважень щодо формування 
переліку адміністративних послуг, правових підстав для надання та суб’єктів 
надання, розміру плати, ведення обліку адміністративних справ та інших 
відомостей передбачається веденням, згідно вимог закону, Реєстру адміні-
стративних послуг. Для його супроводження застосовується Єдиний державний 
портал адміністративних послуг, який повинен забезпечити можливість 
надання адміністративних послуг в електронній формі та доступ суб’єктів 



30 
 

звернення до інформації про адміністративні послуги з використанням мережі 
Інтернет, що означає: 

1) доступ суб’єктів звернення до інформації про адміністративні послуги 
та про суб’єктів надання адміністративних послуг; 

2) доступність для завантаження і заповнення в електронній формі заяв та 
інших документів, необхідних для отримання адміністративних послуг; 

3) можливість подання суб’єктами звернення заяви за допомогою засобів 
телекомунікаційного зв’язку; 

4) можливість отримання суб’єктами звернення інформації про хід 
розгляду їхніх заяв; 

5) можливість отримання суб’єктами звернення результатів надання 
адміністративних послуг за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку; 

6) можливість здійснення суб’єктами звернення оплати за надання 
адміністративної послуги дистанційно, в електронній формі. 

Єдиний державний портал адміністративних послуг є офіційним джерелом 
інформації про надання адміністративних послуг в Україні. Порядок ведення 
Реєстру і єдиного порталу встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Ст. 19 Закону визнає: дисциплінарну, цивільну, адміністративну або 
кримінальну відповідальність посадових осіб, уповноважених надавати адміні-
стративні послуги за порушення вимог законодавства у сфері надання 
адміністративних послуг. Передбачає судову можливість оскарження дій та 
відшкодування заподіяної шкоди фізичним або юридичним особам внаслідок 
неправомірних діянь посадових осіб.  

Отже, необхідно зазначити, що завдяки прийняттю Закону України “Про 
адміністративні послуги” категорія “послуга” у публічній сфері виконуватиме 
ідеологічне значення – як діяльність, спрямована на найкраще обслуговування 
громадян, а не фінансове значення – як діяльність, спрямована на стягнення 
додаткових коштів. А його впровадження забезпечить якість надання і доступ-
ність отримання адміністративних послуг до очікуваного суспільством рівня. 

Значну частину адміністративних послуг складають документи 
дозвільного характеру, які надаються дозвільними органами суб’єктам 
господарювання згідно вимог Закону України “Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності” [28]. Закон визначає правові та організаційні засади 
функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності і 
встановлює порядок діяльності дозвільних органів, уповноважених видавати 
документи дозвільного характеру, та державних адміністраторів. З моменту 
прийняття, протягом 7 років, Закон постійно вдосконалювали (як регуляторний 
акт), він досить чітко визначає порядок, процедуру, умови, термін отримання, 
перелік документів необхідних для отримання та підстави для відмови у 
наданні дозвільних документів.  

Згідно законодавчого визначення документів дозвільного характеру: 
“дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ, який 
дозвільний орган зобов’язаний видати суб’єкту господарювання у разі надання 
йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської 
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діяльності” на підставі заяви суб’єкта господарювання, – досить чітко 
відповідає визначенню адміністративної послуги. Закон також вимагає 
виключно законодавчого визначення: необхідності одержання документів 
дозвільного характеру та їх види; дозвільних органів, уповноважених видавати 
документи дозвільного характеру; платності або безоплатності видачі 
документів; строку видачі (10 днів) або надання письмового повідомлення про 
відмову у видачі; вичерпного переліку підстав для відмови у видачі; строку дії 
документа; переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської 
діяльності. Це значною мірою повинно регламентувати процес отримання 
документів та зменшити можливість впливу чиновників дозвільних органів на 
процедуру надання документа (послуги); кількість “необхідних” для суб’єктів 
господарювання дозвільних документів.  

З метою забезпечення принципів державної політики з питань дозвільної 
системи у сфері господарської діяльності, які передбачають: захист прав, 
законних інтересів суспільства; розвиток конкуренції; прозорість процедури; 
додержання рівності прав суб’єктів господарювання; відповідальність 
посадових осіб за порушення вимог законодавства у зазначеній сфері; 
зменшення рівня державного регулювання та ін., Закон запроваджує новації в 
процес отримання документів. Серед них слід виділити: 

- впровадження принципу організаційної єдності, згідно з яким видача 
документів дозвільного характеру суб’єктам господарювання здійснюється у 
встановленому законодавством порядку у дозвільному центрі державним 
адміністратором шляхом взаємодії з представниками місцевих дозвільних 
органів; 

- принцип мовчазної згоди, згідно з яким суб’єкт господарювання набуває 
право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності 
або видів господарської діяльності без отримання відповідного документа 
дозвільного характеру, за умови, якщо суб’єктом господарювання подано в 
установленому порядку заяву та документи в повному обсязі, але у 
встановлений законом строк документ дозвільного характеру або рішення про 
відмову у його видачі не видано або не направлено; 

- декларацію відповідності – документ, яким суб’єкт господарювання 
повідомляє державного адміністратора / представника відповідного дозвільного 
органу про відповідність своєї матеріально-технічної бази вимогам 
законодавства, і в такий спосіб набуває права на провадження певних дій щодо 
здійснення господарської діяльності без отримання документа дозвільного 
характеру;  

- ведення реєстру документів дозвільного характеру – єдиної 
автоматизованої загальнодержавної системи збирання, накопичення, захисту, 
обліку та надання відомостей про видачу документів дозвільного характеру, 
інформація в якому є відкритою; 

- ведення в мережі Інтернет веб-сторінки, що містить інформацію, 
необхідну для отримання дозвільних документів. 



32 
 

Вищезазначені та інші вимоги Закону передбачають покращення рівня 
обслуговування суб’єктів господарювання завдяки зменшенню процедурних 
дій за їх участю; можливості лише подавати декларацію, а не отримувати 
дозвіл; доступності інформації; визначеності кількості документів, необхідних 
для отримання дозволів та загального переліку дозволів [29]; автоматизованого 
контролю термінів проходження і ведення дозвільних документів; можливості 
набувати право на впровадження певних дій у випадку відсутності відповідної 
реакції органу влади на звернення суб’єкта. Також Закон впроваджує процедуру 
контролю за діяльністю посадових осіб у зазначеній сфері та з урахуванням 
Закону забороняє вимагати від суб’єктів господарювання отримання документів 
дозвільного характеру, які не передбачені Законом та які не внесені до Переліку 
документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності. 

Необхідно також зазначити, що згідно Закону України “Про 
адміністративні послуги” дозвільний центр, в якому представники дозвільних 
органів і державні адміністратори діють щодо видачі дозвільних документів, 
визначено складовою частиною центру надання адміністративних послуг. 

Відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців: “державна реєстрація юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців – засвідчення факту створення або припинення 
юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу 
підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій…” 
регулюються Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців” надаються виключно у місцевих органах вико-
навчої влади [30] і є складовою адміністративних послуг. Законом визначено 
терміни, поняття та види реєстраційних дій, порядок їх проведення, порядок 
ведення та зберігання реєстраційних справ, вимоги щодо переліку документів, 
що подаються для проведення реєстраційних дій та їх оформлення, терміни 
проведення кожної реєстраційної дії, сума реєстраційного збору. Також 
обумовлено обов’язки та процедура надання не лише реєстраційних послуг 
суб’єктам господарювання, а й інших: виїмка документів за вмотивованою 
постановою слідчого; витребування документів на підставі судового рішення. 

Захищає права підприємців чітка визначеність підстав для відмови у 
державній реєстрації та заборона відмови у проведенні реєстрації з інших 
підстав; заборона вимагати документи для проведення державної реєстрації 
змін до відомостей, якщо вони не передбачені відповідними статтями закону. 
Покращити порядок проведення та умови надання реєстраційних послуг для 
суб’єктів господарювання покликана/обумовлює можливість подання елект-
ронних документів для їх отримання; ведення автоматизованої системи 
“Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”, 
завдяки якому можливо забезпечити контроль за проведенням реєстраційних 
дій, оперативну видачу виписок та довідок з Єдиного державного реєстру, 
документальне відтворення процедур державної реєстрації; контроль за 
повнотою внесення записів до Єдиного державного реєстру; зберігання 
відомостей протягом 75 років з дати внесення запису. 
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До законодавчих факторів, які не сприяють підвищенню рівня якості і 
доступності у наданні реєстраційних послуг, слід віднести: відсутність вимог до 
державних адміністраторів (посадових осіб, які від імені держави здійснюють 
державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців) щодо надання 
консультативних послуг; монопольну прив’язаність майже усіх реєстраційних 
послуг до виконавчого комітету місцевої ради лише за місцем проживання 
фізичної особи-підприємця, місцезнаходженням юридичної особи. 

Наступним нормативно-правовим актом, який обумовлює основні засади 
і гарантії державної політики щодо ветеранів праці, інших громадян похилого 
віку і, відповідно, обумовлює перелік послуг, які надаються органами публічної 
влади зазначеній категорії громадян, є Закон України “Про основні засади 
соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в 
Україні” [31]. Закон: 

-  визначає осіб, які визнаються ветеранами праці, осіб, які мають особ-
ливі трудові заслуги перед Батьківщиною; основи їх правового становища, 
статус ветеранів праці та пільги для них, статус громадян похилого віку; 

- обумовлює можливість реалізації громадянами похилого віку права на 
працю, робочий час, охорону праці;  

- покладає на органи місцевого самоврядування, державної влади обов’яз-
ки щодо професійної переорієнтації і перепідготовки, працевлаштування осіб 
передпенсійного віку і громадян похилого віку; видачу посвідчення про право 
на пільги; забезпечення права на соціальне обслуговування, матеріальне 
забезпечення і допомогу (у т. ч. протезну), також допомогу у зв’язку з тимчасовою 
непрацездатністю і необхідністю санаторно-курортного лікування; державну 
соціальну допомогу на догляд самотнім громадянам похилого віку та допомогу 
особам, які здійснюють догляд за самотніми громадянами похилого віку; 
ритуальні послуги у зв’язку з похованням самотніх громадян похилого віку.  

Доцільно зазначити, що у Законі не виписані процедурні моменти та чітко 
не визначені критерії якості надання послуг. 

Також до переліку законів, які передбачають встановлення правового 
статусу певних категорій громадян, визначають основи їх соціального захисту 
та гарантують їх соціальну захищеність шляхом надання пільг або державної 
соціальної підтримки, з урахуванням специфічних особливостей зазначених 
категорій і можливостей держави, слід віднести: 

- Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту” [32]; 

- Закон України “Про соціальний захист дітей війни” [33]; 
- Закон України “Про жертви нацистських переслідувань” [34]; 
- Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” [35]; 
- Закон України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства 

та дітям-інвалідам” [36]; 
- Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” 

[37]; 
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- Закон України “Про реабілітацію інвалідів в Україні” [38]; 
- Закон України “Про основи соціального захисту бездомних осіб і 

безпритульних дітей” [39]. 
І відповідно, зазначені нормативно-правові акти покладають обов’язки з 

надання послуг щодо забезпечення зазначених прав, у тому числі й на органи 
місцевої влади, місцевого самоврядування. 

Обсяги щодо засад, видів, порядку надання послуг доповнює Закон 
України “Про соціальні послуги”. Так, наприклад, ст. 9 зазначає, що для 
отримання соціальних послуг особа, яка їх потребує, має звернутися з 
письмовою заявою до місцевого органу влади, органу самоврядування. У Законі 
[15] також ідентифікуються поняття показників “якості соціальних послуг – 
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”, державний стандарт соціальної 
послуги; зазначені права отримувачів послуг, права та обов’язків осіб, що 
надають послуги, обмеження права на послуги. Також визначено, що 
“…місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в 
межах своїх повноважень організовують роботу з надання відповідних 
соціальних послуг та здійснюють контроль за діяльністю суб’єктів, що надають 
соціальні послуги ”. 

Як окрему категорію законодавчо визначених послуг, що надаються на 
місцевому рівні, необхідно зазначити послуги, покликані забезпечити реалі-
зацію конституційного права громадян на житло [1], на вільний вибір місця 
проживання в Україні [40] та способу задоволення потреб у житлі, залучення 
громадян до участі в утриманні і збереженні існуючого житла [41], які можливо 
класифікувати на підгрупи: 1) створення можливостей; 2) реалізація права. Їх 
забезпечення відбувається відповідно до Житлового кодексу Української РСР 
[42], Законів України “Про свободу пересування та вільний вибір місця 
проживання в Україні” [40], “Про приватизацію державного житлового фонду” 
[41], “Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків” [43], 
“Про житловий фонд соціального призначення” [44]. Та загалом передбачає 
надання послуг, що відповідають ознакам адміністративних: облік громадян, 
які потребують поліпшення житлових умов; видачу довідок про перебування на 
квартирному обліку; зарахування на соціальний квартирний облік; надання 
житлової площі та видача ордерів; оформлення свідоцтва / дублікату про право 
власності на житло; видача довідки про участь в приватизації державного 
житлового фонду; реєстрація (зняття) місця проживання тощо. 

Стратегічним загальнонаціональним пріоритетом в Україні визнається 
охорона дитинства, забезпечення якого полягає в реалізації прав дитини на 
життя, охорону, здоров’я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток. 
Надання адміністративних послуг місцевих органів влади в зазначеній сфері та 
сфері сімейних відносин обумовлюється Законами України “Про охорону 
дитинства” [45], “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 
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захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” [46], “Про 
державну реєстрацію актів Цивільного стану” [47], Сімейним кодексом України 
[48], Цивільним кодексом України [49]. 

Закон України “Про фізичну культуру і спорт” [50] та відповідні 
нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України і Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України, керівникам структурних підрозділів з 
фізичної культури і спорту місцевих органів виконавчої влади, надають право 
присвоєння спортсменам II-III спортивних розрядів після виконання ними 
кваліфікаційних норм та вимог; надання другої категорії дитячо-юнацьким 
спортивним школам.  

Згідно Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні 
установи” [51], місцеві державні архівні установи задовольняють запити фізич-
них і юридичних осіб і надають документи архівного фонду для користування. 
Визначається, що надання архівних довідок, необхідних для забезпечення 
соціального захисту громадян, здійснюється безоплатно. 

Сприяння регулюванню трудових відносин та соціально-економічних 
інтересів працівників і роботодавців згідно Статті 9 Закону України “Про 
колективні договори і угоди” [52] передбачає повідомну реєстрацію 
колективних договорів та територіальних угод, відповідного рівня, місцевими 
органами виконавчої влади. Реєстрація проводиться з метою забезпечення 
можливості для врахування умов, зазначених в договорах, під час розгляду 
трудових спорів, що можуть виникнути за результатами застосування норм цих 
угод (договорів) уповноваженими на те органами, і засвідчує автентичність 
примірників і копії, поданих на реєстрацію. 

Потрібно зазначити, що розділ ІІІ Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації” досить загально визначає компетенцію місцевих державних 
адміністрацій, у тому числі “здійснюють повноваження місцевого самовря-
дування, делеговані їм відповідними радами” [53]. З урахуванням інших 
нормативно-правових актів це може бути досить широкий спектр послуг, 
наприклад, районним в місті Києві державним адміністраціям передані повно-
важення щодо присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості в місті. 
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Розділ 2. Технологічні аспекти оцінки якості і впорядкування системи 
надання адміністративних послуг 

 
Тема 2.1. Основні критерії оцінки якості надання адміністративних послуг 

 
Реалізація загальних стандартів державних послуг має спиратися, перш за 

все, на досягнення, визначеного Конституцією України, рівня забезпечення свобод 
і гарантій прав громадян. Тому критерії оцінки якості цих послуг мають 
виходити не тільки зі змісту (характеру) послуг, доцільність запровадження яких 
має бути відповідним чином доведена, а також із норм (стандартів) цивілізованого 
спілкування або мовою соціології - соціальної комунікації. 

Цивілізовані стандарти соціальної комунікації вимагають від державних і 
муніципальних органів, зокрема: 

• публікувати в засобах масової комунікації інформацію, яким чином 
можна вільно зв’язатися з відповідальним представником державного органу 
аби отримати консультацію щодо певної послуги; 

• забезпечувати громадськість публічною інформацією про перелік 
питань, з якими найбільш часто громадяни звертаються до органу (певна 
“гаряча лінія”); 

• передбачити створення довідкових пунктів, зокрема, Інтернет-кіосків 
для розгляду найбільш поширених типів звернень у віддаленому режимі; 

• забезпечити приймальні громадян залами очікування, чітко 
визначивши, протягом якого часу вони можуть бути прийняті певним 
державним службовцем, та термін для надання відповіді на їхні запити; 

• встановити принципи спілкування посадових осіб з громадянами, на-
приклад, відкритість (оприлюднення телефону, адреси електронної пошти та свого 
прізвища і посади, міри повноважень і відповідальності), ввічливість, корисність, 
ясність, конфіденційність, ефективність та своєчасність відповіді на запит; 

• створити механізми для здійснення моніторингу дотримання стандартів 
надання послуг; 

• законодавчо визначити та оприлюднити процедуру оскарження для 
осіб, які незадоволені ставленням до них, включаючи процедуру розслідування 
та відповіді на скаргу; 

• створити механізми для вимірювання (моніторингу) зворотної реакції 
громадян щодо якості наданих послуг, наприклад, запровадити постійні 
вибіркові Інтернет-опитування споживачів послуг з ранжуванням відповідей. 

Службою державного менеджменту Організації економічного 
співробітництва і розвитку (ОЕСР) організовано видання ряду публікацій [54] 
де висвітлюється досвід різних країн-членів ОЕСР в частині організації 
управління наданням послуг в державному секторі. В матеріалах ОЕСР 
привертається увага до якості надання послуг (в контексті покращення їх 
стандартів), для виміру якої пропонуються такі критерії як: своєчасність, 
точність, доступність та відповідність. Ці критерії (або показники якості) 
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відбивають певні суспільні цінності, яким повинні відповідати самі послуги та 
процес комунікації між постачальником послуг і їх споживачем. 

Безперечно, саме цінності вищого рівня, які є елементом реалізації Конс-
титуції України, мають визначальне значення для якості послуг. Перш за все, це 
рівноправність та законність, які повинні бути відображені в процедурах 
надання послуг. 

Під критерієм відкритості в ОЕСР розуміють поінформованість 
споживачів послуг про зміст державного управління та про фактори, що 
обмежують діяльність державних службовців, відповідальних за рішення, а також 
у який спосіб можна виправити ситуацію у випадку неправильних дій службовців.  

Доступність визначається як можливість споживачів послуги мати легкий 
доступ до органів державної влади у зручний для них час, причому інформація 
про порядок надання послуг повинна надаватися їм простою і зрозумілою мовою. 
Пропонується розглядати доступність послуги як фактичну можливість для особи 
звернутися за її отриманням. Цей критерій включає такі ознаки: 

• наявність інформації про орган державної влади, у якому можна 
отримати необхідну послугу (створення довідкових ресурсів - друковані 
довідники, телефонні довідники, інтернет-портали);  

• наявність інформації про територіальне розташування органу 
державної влади (дані про місцезнаходження органу, його віддаленість від 
споживачів, наявність сполучення громадського транспорту); 

• сприятливий режим доступу до приміщення органу державної влади 
(можливість вільного доступу до органу державної влади окремими 
споживачами послуг без необхідності отримання особливого дозволу для входу 
в приміщення цього органу та наявність спеціальних приміщень з необхідним 
сервісом для спілкування); 

• доступність бланків та інших формулярів (визначається фактичною 
наявністю таких бланків в достатній кількості). Доступ до бланків та інших 
формулярів в приміщенні органу державної влади повинен бути вільним, їх 
кількість – не обмежена. Крім того, зразки документів, пов’язані з отриманням 
послуги, повинні бути розміщені в он-лайн доступі на веб-сайті відповідного 
органу державної влади та на урядовому Web-порталі. 

Відповідність, яка пов’язується із задоволенням потреб конкретного 
споживача, має передбачати аби послуга відповідала конкретній ситуації, а не 
мала лише загальний характер. 

Одним з факторів, які впливають на якість послуг, вважається обов’яз-
ковість залучення споживачів до співпраці з органом державної влади, визнан-
ня їх активними учасниками процесу надання послуг, по які вони звернулися. 

Зручність як критерій, що визначає ступінь врахування інтересів та 
потреб споживачів послуг при організації їх надання у конкретному органі 
державної включає: 

• вільний вибір способів звернення за послугою (перевага у виборі 
способу звернення до органу державної влади повинна надаватися дистан-
ційному отриманню послуги, наприклад електронною поштою). Винятком з 
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цього правила є послуги, що за своєю специфікою потребують особистої 
присутності громадянина, однак і тут має бути передбачена можливість 
звернення за послугою через представника; 

• простоту отримання послуги (ознаками цього є: наявність бланків та 
мінімізація кількості інстанцій, залучених до надання управлінської послуги). 
Бажано створити такі умови, щоб споживач мав справу лише з одним органом 
для отримання очікуваної послуги. Для цього необхідно запровадити системну 
взаємодію органів державної влади між собою, за якої всі проміжні етапи 
надання управлінських послуг здійснюватимуться органами влади самостійно, 
без залучення споживачів-заявників; 

• чітку організацію особистого прийому споживачів (включає дві 
ознаки: визначений час та впорядкованість особистого прийому громадян);  

• зручний порядок оплати послуги (орган державної влади повинен 
створювати умови для цього). 

Критерій відкритості передбачає наявність інформації, необхідної для 
отримання послуги (визначення вичерпного переліку документів, які потрібно 
подати для отримання послуги, розмір оплати, визначення відповідальної особи 
за надання послуги) та можливість отримання консультативної допомоги, 
зокрема телефоном або в електронній формі. 

Серед визначених критеріїв якості чільне місце займає повага до особи, 
що постулює ввічливе ставлення до особи та дотримання конституційного 
принципу рівності громадян. 

Своєчасність вимагає надання послуги у встановлений термін, що також 
передбачає у випадку неможливості вчасного надання послуги необхідність 
інформувати споживача про причини такої затримки та про час, протягом якого 
послугу буде врешті решт надано. 

Критерій професійності вимагає відповідного рівня кваліфікації 
працівників органу державної влади, що виявляється під час надання 
управлінських послуг. Професійність визначається: рівнем спеціальних знань; 
дотриманням процедури надання послуги; наявністю досвіду роботи з 
клієнтами; обґрунтованістю вимог, що ставляться до них; конкретністю та 
коректністю зауважень до поданих документів тощо. 

Крім того, доцільно ввести до критеріїв оцінки якості послуг такий 
показник, як результативність їх надання, тобто спроможність органів 
державної влади надавати послуги в передбаченому законом обсязі. Причому 
законна, обґрунтована та своєчасна відмова у наданні послуги в цьому сенсі 
означатиме позитивну роботу органу, хоч послугу і не було отримано. 

Викладена вище система критеріїв якості надання державних послуг 
використана для визначення підходу до оцінки якості надання адміністра-
тивних послуг в Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг 
органами виконавчої влади [20]. 

Переорієнтація діяльності органів державної влади на виконання основної 
функції у вигляді надання державних (управлінських та адміністративних) 
послуг потребує ретельного аналізу їхніх повноважень, ревізії, із залученням 
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громадськості, тих функцій і завдань, які передбачають безпосереднє 
спілкування з потенційними споживачами послуг. 

Запровадження стандартів надання державної послуги повинно 
базуватися на законодавчому забезпеченні такої роботи і пов’язане із 
розробкою адміністративних регламентів, тобто порядку надання послуг в 
кожному державному органі. 

 
Тема 2.2. Методика опису послуги 

 
Систематизуємо підходи до опису послуги для уніфікації відомостей про 

державні (управлінські, адміністративні, соціальні та інші) послуги, тобто такі, 
які надаються від імені держави. 

Для системного опису кожної послуги необхідно виходити із специфіки 
повноважень конкретного державного органу та його апарату, що визначені як у 
завданнях та функціях, окреслених у положенні про орган, так і у нормативно-
правових актах всіх рівнів (які регулюють його діяльність). Основою для 
визначення послідовності процесів, які складають послугу потрібно вважати факт 
отримання в наслідок реалізації цих процесів конкретного результату, який 
повинен бути спрямований відомій категорії споживачів у визначені чинними 
регламентами чи порядками терміни. Ця послуга може надаватися як на 
безоплатній основі, тобто в межах бюджету органу державної влади, так і на 
платній основі фізичним і юридичним особам за зверненнями від них та на 
підставі заздалегідь визначених вимог до змісту звернення, переліку і форм 
документів, які є підставою для звернення.  

Для інформування споживача про державну послуги можна виокремити 
наступні блоки [22]: 

• замовник державної послуги (потенційний споживач); 
• виконавець державної послуги (та альтернативні виконавці): адреса, 

довідкові телефони, години прийому громадян, відповідальні виконавці тощо; 
• нормативно-правове забезпечення послуги; 
• перелік і вимоги до документального супроводження звернення щодо 

надання послуги (супроводжувальні документи) 
• процедура замовлення послуги; 
• процеси реалізації послуги в державному органі;  
• форма і зміст результату, який має бути наданий споживачу послуги; 
• терміни, в які здійснюється послуга; 
• підстави, на яких споживачеві може бути не надано послуги. 
Кожна послуга подається окремим комплектом матеріалів, який повинен 

містити наступні елементи. 
1. Назва послуги та відомості щодо наявності інформації про цю послугу 

(адреса веб-сайту органу і назва розділу, де надано інформацію про послугу; 
довідник і реквізити його видання та/або інший спосіб інформування потен-
ційного споживача). 

2. Перелік потенційних споживачів послуги. 
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3. Назва державного органу, який надає послугу, тип і вид послуги. 
4. Нормативно - правове забезпечення надання послуги повинно включати 

вичерпні дані щодо актів, на підставі дії яких надається послуга 
5. Зміст послуги, який може включати мету послуги та її призначення, а 

також виключний перелік випадів, згідно яких розпочинається надання 
послуги;обставини, які ведуть до відмови у наданні послуги; принципи надання 
послуги за наявності пільг; перелік, зміст та вимоги до відомостей (включно із 
зразками оформлення необхідних документів) для звернення до органу щодо 
надання послуги (надати форму звернення);схему процесу (етапів) надання 
послуги з визначенням терміну на кожному етапі;опис прав споживача щодо 
моніторингу реалізації послуги. 

6. Оплата за надання послуги, якщо вона платна.  
7. Результати надання послуги. 
8. Відповідальність за надання послуги. 
9. Засоби моніторингу процесів надання послуги. 
Для оцінки якості надання послуг певним державним органом в багатьох 

демократичних країнах розроблюються спеціальні соціологічні дослідження, 
що відповідають прийнятим нормам та встановленому порядку надання 
державних послуг. Доцільним вважається ведення моніторингу, тобто 
регулярного оцінювання діяльності державного органу в частині надання 
послуг. Для кожного державного органу має розроблятися перелік показників, 
які дозволяють оцінити якість послуг, які він надає.  

10. Базові терміни, які використовуються для опису процесів надання 
послуги та застосовані у акті, який є результатом цієї послуги. 

Рекомендації ISO передбачають розробку стандартів надання послуг 
самими установами, що надають послуги, зокрема Міністерством економіки 
були підготовлені такі “Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів 
надання адміністративних послуг”, які наведені в [55].  

 
Тема 2.3. Оптимізація структури органу державної влади з метою надання 

якісних адміністративних послуг 
 

Необхідність оптимізації організаційних структур виникає у випадках: 
створення нової організації; реструктуризації старої організації; зміни в 
підходах та методах управління організацією; зміни напряму чи форм діяль-
ності організації. Побудова організаційної структури управління залежить від 
прийнятого метода її формування та упорядкування. Процес проектування 
організаційної структури складається з трьох основних етапів: аналіз існуючих 
організаційних структур; проектування оновлених організаційних структур; 
оцінка ефективності запропонованих організаційних структур. Аналіз діючої 
оргструктури управління визначає наскільки структура управління раціональна 
щодо встановлених оціночних критеріїв, які характеризують її якість, а в 
нашому випадку відповідає доцільності надання адміністративних послуг. У 
результаті аналізу можуть бути виявлені “вузькі” місця в діяльності організації: 
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велика кількість ланок управління, паралелізм у роботі, відставання в розвитку 
організаційної структури від змін зовнішнього середовища. 

Методичні підходи до оптимізації організаційної структури управління 
різняться один від одного в залежності від використовуваних методів. Найпо-
ширенішими серед них є: 

1) досвідний метод – забезпечує орієнтування на колективний досвід 
різних органів та працівників; 

2) експертний метод – базується на досвіді фахівців та вільному 
висловлюванні ними своєї думки; 

3) метод аналогій – розглядає застосування організаційних форм та 
механізмів управління, що виправдали себе в організаціях з подібними 
характеристиками; 

4) нормативний метод – здійснює використання при побудові 
організаційної структури ряду нормативів та норм: керованості, граничної 
чисельності, витратності тощо; 

5) параметричний метод – дозволяє здійснити опис системи управління за 
допомогою взаємопов’язаних параметрів, які характеризують керований об’єкт 
та керуючу систему (апарат управління); 

6) функціонально-технологічний метод – забезпечує формування 
організаційної структури на основі технологічного процесу реалізації функцій 
управління і завдань органу влади; 

7) метод структуризації цілей – здійснює розроблення системи цілей 
організації включно з їх кількісним та якісним формулюванням та наступний 
аналіз організаційних структур з погляду відповідності їх системі цілей; 

8) організаційно-економічне моделювання – забезпечує розроблення 
графічних та математичних відображень розподілу прав і відповідальності, 
зв’язків між підрозділами і посадами, потоків інформації; 

9) імітаційне моделювання – здійснює побудову та використання 
моделей, які характеризують динаміку окремих показників об’єкта управління, 
взаємопов’язаних у вигляді системи моделей. 

Це в остаточному підсумку встановлює для кожного структурного під-
розділу управлінські функції, потоки інформації, взаємозв’язки і документообіг. 

Під час проектування організаційної структури необхідно враховувати 
такі вимоги до неї як: оптимальність; оперативність; надійність; економічність; 
гнучкість; стійкість. 

 
Тема 2.4. Методика функціонального аналізу діяльності органів влади з 

урахуванням доцільності надання ними послуг2 
 

Методологічно функціональні аналізи є дослідженням діяльності органу 
державної влади під певною точкою зору. Дослідження проводяться шляхом 
                                                           
2 Оболенський О.Ю. Методика проведення функціонального аналізу діяльності органів 
державної влади з урахуванням доцільності надання ними послуг : [ Наукова розробка ] / 
О.Ю.Оболенський, В.М.Сороко. - К.: НАДУ, 2009. – 40 с. 
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аналізу документальної бази та через інтерв’ю, що фіксують інформацію про 
діяльність органу за схемою структурованих шаблонів, наприклад через 
проведення серії відкритих семінарів і роботу з нормативними і іншими 
матеріалами, що визначають діяльність органу.  

Одним з основних завдань в проведенні адміністративної реформи є роз-
робка інструментів для оперативного і ефективного проведення поточного 
функціонального дослідження органів державної влади на предмет виявлення 
надмірних, дублюючих, уточнення тих, що існують і формулювання нових 
функцій, що має забезпечити вичерпний спектр публічних, зокрема адміні-
стративних послуг, в яких зацікавлений як громадянин, так і суспільство в цілому. 

Власне, самим аналізом є пошук доказів того, що діяльність органу влади 
(далі – ОВ) визнана доцільною і єдино можливою саме у формі конкретної 
функції та відповідної послуги адміністративного характеру. Визначення 
надмірності, дублювання або необхідності уточнення змісту функції має бути 
встановлено шляхом визначення однозначного зв’язку між функцією і характером 
її вихідних результатів, за умови констатації її необхідності для споживача та 
принципової неможливості досягнення їх будь-яким іншим легітимним способом. 

Структурно методика складається з трьох блоків дій, які визначають 
процес функціонального аналізу, а саме: 

− блок, пов’язаний з виділенням “функцій” ОВ; 
− блок синтаксичного аналізу формулювань “функцій”; 
− блок тестування “функцій” на предмет можливості збереження їх як 

функції ОВ.  
В результаті має бути отриманий список функцій, які повинні виконуватися 

безпосередньо ОВ, а також функцій, які можуть бути перерозподілені між 
органами влади, передані громадським організаціям, на аутсорсинг3, або 
ліквідовані. 

Проведення функціонального аналізу може і не бути обмежене 
виявленням надмірних, дублюючих функцій і уточненням існуючих функцій. 
Як правило, його проведення дозволяє отримувати полісемантичні результати, 
які виступають основою для цілого класу нових рішень в практиці публічного - 
державного або муніципального управління. Так, на основі горизонтальних і 
вертикальних функціональних аналізів може бути розгорнена робота по 
оптимізації, підвищенню ефективності і результативності діяльності ОВ, 
розробці і переходу до стандартизованого надання публічних послуг і 
регламентації діяльності ОВ, перш за все, в частині реалізації контрольно-
наглядових функцій і надання державних послуг. 

Блок 1: Виділення функцій органу публічної влади 
Етап 1. Збір і аналіз документів, що регламентують і фіксують діяльність 

ОВ 
                                                           
3 Слово аутсорсинг походить від англійського outsourcing (out – зовнішній, source – 
джерело). Цим словом прийнято називати передачу деяких внутрішніх функцій з 
обслуговування діяльності компанії іншій компанії-виконавцю. 
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Етап, пов’язаний із збором документів, що регламентують, відображають 
або фіксують діяльність ОВ, виступає швидше опційним, ніж самостійним 
етапом для проведення функціонального аналізу. У разі наявності реєстру 
документів, що визначають або відображають функціональну модель органу в 
повсякденній діяльності конкретного ОВ, даний етап не здійснюється, а 
робиться перехід до наступного етапу. У тому ж випадку, якщо вказаний реєстр 
документів відсутній, даний етап стає обов’язковим для подальшого 
повноцінного проведення аналізу функцій органів. 

1. Збір документів, що визначають діяльність органу публічної влади. 
Робота по виділенню функцій ОВ починається з формування списку 

документів, які визначають або фіксують діяльність ОВ. Вказаний список 
складається з нормативно-правових актів, що визначають сферу компетенції 
органу, актів або документів, що закріплюють або ілюструють організаційно-
функціональну модель діяльності ОВ. Як правило, базовим функціоналом для 
будь-якого ОВ виступає положення про цей орган. 

2. Зведення зібраних документів, що визначають і фіксують діяльність 
органу публічної влади, що обстежується. 

Зведення зібраних матеріалів, здійснюється в табличній формі. Напроти 
кожного документа дається коротке пояснення його ролі у визначенні 
діяльності ОВ з вказівкою на відповідний індекс в системі внутрішньої 
рубрикації кожного документа (статті, пункти, розділи, сторінки, ін.). В першу 
чергу вказуються зовнішні по відношенню до самого органу документи, 
відсортовані за ступенем важливості або нормативної сили. Нижче наводяться 
внутрішні документи або посилання на інші інформаційні засоби, що мають 
відношення до визначення або фіксації поточної функціональної моделі 
діяльності ОВ. 

На виході повинна бути отримана таблиця наступного вигляду: 
 

№ Найменування 
документа 

Місце (призначення) документа  
в діяльності ОВ 

Індекс 
документу 

Зовнішні документи 
1    
...    
Внутрішні документи 
1    
...    

 
3. Узгодження зведеної інформації про документи, що визначають 

діяльність ОВ з керівництвом органу державної влади. 
Наведена вище таблиця, заповнена відповідно до вищезгаданих вимог, 

надається на узгодження керівникові ОВ, який визначає і підтверджує повноту 
охоплення документальної бази, точність визначень щодо їх значення в 
діяльності ОВ. У подальшому вказаний список виступає базовим в процесі 
проведення функціонального аналізу.  

Етап 2. Виділення з наявного масиву документів первинного списку 
функцій 
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Функція – регулярна діяльність ОВ, що направлена на повноцінне 
виконання законодавчо встановлених повноважень для даного рівня влади та 
обов’язково має результуючий вихід, споживачем якого виступає зовнішній для 
даного органу суб’єкт (фізичні, юридичні особи, органи влади). Тобто для 
даного дослідження будемо вважати, що функція обов’язково трансформується 
у адміністративну або управлінську послугу. 

1. Формування первинного переліку функцій (видів діяльності) ОВ на 
підставі зібраних документів, що містять вказівкуабо відсилання на закріплення 
відповідної функції за обстежуваним ОВ. Таким чином, в ході роботи з 
вибраним масивом документів, що визначають функціональну модель 
діяльності ОВ, формується первинний перелік функцій ОВ. 

2. Зведення первинного переліку функцій (видів діяльності) ОВ. 
Зведення отриманих результатів здійснюється у формі наступної таблиці: 

 
3. Наведена вище таблиця, заповнена відповідно до вищезгаданих вимог, 

представляється на узгодження керівництву ОВ, який визначає і підтверджує 
точність віддзеркалення формулювань функції, виходячи з текстів документів, 
що містять вказівку на закріплення відповідної функції за обстежуваним ОВ. 

4. Для визначення діяльності, яка фактично здійснюється, але не отри-
мала віддзеркалення в документах, що відображають поточну функціональну 
модель діяльності ОВ, необхідно провести додаткове дослідження. Досліджен-
ня проводиться у формі серії інтерв’ю керівників ОВ і представників 
структурних підрозділів цього ОВ, а результатом інтерв’ю має стати повний 
перелік зовнішніх результатів діяльності ОВ, які на думку працівників 
презентують його діяльність. 

Крім зовнішніх результатів чи продуктів ОВ, керівники ОВ, представники 
його структурних підрозділів опитують споживачів результуючої діяльності ОВ 
(фактично споживачів послуг) і конкретні сфери застосування результату 
послуги. Проте, як правило, при визначенні результату – “виходу” його 
спроживач і сфера застосування функції/послуги визначаються автоматично. 

5. На підставі отриманого списку даних (зовнішній вихід, споживач 
послуги і сфера застосування) формується попередній перелік видів діяльності, 
результатами яких виступають отримані в ході інтерв’ю зовнішні для ОВ 
виходи – результати. У випадку, якщо формування попереднього списку видів 
діяльності на основі інформації, отриманою в ході інтерв’ю керівників ОВ, їх 
структурних підрозділів, здійснюється експертами, формулювання даються з 
урахуванням вимоги синтаксичного стандарту функцій (див. Блок 2 методики 
функціонального аналізу). 

Дана інформація зводиться в дві таблиці (за наслідками опитування 
керівників ОВ і керівників структурних підрозділів ОВ) наступного вигляду: 

№ Формулювання 
функції ОВ 

Документ (з вказівкою статті, пункту, розділу, іншого індексу), 
що встановлює або згадує дану функцію 

1   
...   
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№ Зовнішній 
результат/вихід Споживач Сфера  

застосування 
Формулювання виду 
діяльності 

1     
...     

 
6. Узгодження отриманих таблиць резудльтатів з керівниками відпо-

відних організаційних одиниць. 
7. Формування зведеного переліку функцій (видів діяльності) ОВ. 

Формування зведеного переліку здійснюється членами робочої групи спільно з 
керівниками ОВ і керівниками його структурних підрозділів шляхом форму-
вання одного спискуз трьох, складених на основі: 

1) аналізу документів, що відображають функціональну модель ОВ; 
2) уявлення про діяльність ОВ з боку керівництва; 
3) представлення середньої ланки управління ОВ. 
Формування зведеного списку видів діяльності ОВ здійснюється за 

допомогою усунення повторів окремих формулювань. 
Блок 2: Синтаксичний аналіз функцій 
Етап 1. Перегляд виділених формулювань функцій з урахуванням вимог 

синтаксису до написання функцій 
Отримані на попередньому етапі первинні формулювання функції 

повинні бути приведені до єдиного синтаксичного стандарту, що дозволяє 
провести первинне “вибраковування” формулювань “функцій”. Першим 
критерієм для ліквідації “функції” стає неможливість перекласти її в 
необхідний синтаксичний стандарт. Фактично, з цього моменту, вона 
розпізнається як “не функція” (це може бути декларацією намірів, 
встановленням принципу, вказівкою на напрям діяльності, метою або 
завданням організації, її місією, але не функцією). Другим критерієм 
“надмірності” стає поява великої кількості функцій – дублерів, які до цього 
ховалися за полісемантичними і агрегованими формулюваннями функцій з 
положень або були перенесені з окремих норм законів і підзаконних актів. 

Приведення до єдиному синтаксичному стандарту означає, що 
формулювання функцій повинні однаково звучати, мати єдину “формулу 
запису”. Для того, щоб діяльність органу зазвучала у функціональному 
формулюванні потрібне дотримання ряду наступних правил: 

− дія, якою описується виконання функції, повинна використовувати 
дієслово або дієслівний іменник з мінімально агрегованим значенням. Як приклад, 
слід вказати, що до дієслів з максимально агрегованим значенням відносяться: 
“координує”, “сприяє”, “удосконалює”, “взаємодіє”. До дієслів з мінімально 
агрегованим значенням відносяться: “вносить”, “реєструє”, “видає”, “приймає”; 

− функція може описуватися виключно однією дією, використання у 
формулюванні функції перерахування дієслів (або дієслівних іменників) як 
однорідних членів не допускається. В цьому випадку, розглядаються або дві і 
більше функцій, або вказується остання (або узагальнююча дія) в процесному 
ланцюжку операцій по виконання однієї єдиної функції; 
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− вживана у формулюванні дія виконується на регулярній або 
принаймні на неодноразовій основі. Вимога регулярності (або неодноразової) 
дії виступає критерієм відсіву від множини функцій діяльності органу що 
реалізовується у формі “заходів”. 

“Вихід” функції: 
− результат виконання функції, як правило це документи, акти дер-

жавного контролю або нагляду за діяльністю іншого органу;  
− зовнішній для даного ОВ одержувач результату, об’єкт дії або 

контрагент даної дії. Як одержувач результату можуть бути вказані категорії 
осіб (“ліцензіати”, “інваліди”, і ін.), або окремі споживачі (конкретність 
визначається вказівкою на ім’я власне одержувача, наприклад, Єврокомісія). Як 
правило, конкретними споживачами виступають інші органи державної влади, 
міжнародні організації; 

− конкретна сфера застосування функції. Це означає, що ніякий інший 
орган, крім того, який є справжнім утримувачем функції (якщо тільки він не 
вказаний як співвиконавець), не може матися на увазі як потенційний 
виконавець даної функції в цій сфері. Як наслідок, у формулюванні функції не 
може вказуватися узагальнені сфери управління, як наприклад, “охорона” 
здоров’я, “національна безпека” і тому подібне, оскільки у цій сфері відносин 
діяльність органу, якого аналізується, не єдина. 

Існує певне правило співвідношення вказаних елементів у формулюванні 
функції. Як правило, результат виконання функції, споживач результату і сфера 
застосування функції спільно вказуються в одному формулюванні. Практика 
побудови формулювань функції обмежується двома варіантами: 

1. Дія + результат дії (вихід функції) + споживач результату/послуги 
(контрагент дії/об’єкт дії); 

2. Дія + результат дії + сфера застосування, що однозначно 
ідентифікується. 

В останньому випадку споживач послуги не вказується, оскільки функція 
кореспондується необмеженому колу осіб. 

Прикладом першого варіанту може служити наступне формулювання 
функції: “проводить контроль дотримання ліцензіатами ліцензійних умов”. 
Приклад другого варіанту - “здійснює нагляд за дотриманням законодавства у 
сфері масових комунікацій”. 

В ході приведення формулювань до єдиного синтаксичного стандарту не 
тільки розкриваються формулювання функцій, які не можуть бути віднесені до 
функцій взагалі, але й істотно зменшується число функцій-дублікатів. Усунення 
дублюючих функцій з єдиного списку досягається за рахунок застосування 
правила - “один вихід – одна дія” або, іншими словами, “у двох різних функцій 
не може бути загального виходу”. 

Ще однією важливою вимогою застосування синтаксису формулювання 
функцій ОВ є переформатування видів діяльності (первинних формулювань 
функцій), що не мають наочно-специфічного змісту (дії) в універсальні функції 
ОВ. До універсальних функцій відносяться: 
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− функції державного замовника (проведення в установленому порядку 
конкурсів і реалізація державних контрактів на розміщення замовлень щодо 
постачання товарів, виконання робіт, надання послуг для потреб ОВ, інших 
державних потреб у встановленій сфері діяльності); 

− функції розпорядника і одержувача бюджетних коштів (передбачених 
компетенцією ОВ і покладених на нього функцій і завдань); 

− функції щодо прийому громадян і надання відповідей на їхні звернення 
(організація прийому громадян, забезпечення своєчасного і повного розгляду 
усних і письмових звернень громадян, ухвалення по ним рішень у встановлений 
термін); 

− функції щодо мобілізаційної підготовки ОВ (і ОВ що знаходяться в 
його віданні); 

− функції по управлінню державною власністю (зокрема підвідомчими 
установами і підприємствами). 

Як приклад, такий вид діяльності як “затвердження кошторисів підвідомчих 
органів і установ” потрібно розглядати як частину більш загального форму-
лювання “виконання функцій розпорядника бюджетних коштів”. 

На даному етапі дослідження здійснюються наступні дії: 
1) ознайомлення керівництва і апарату ОВ із загальними вимогами до 

синтаксису функцій; 
2) підготовка робочою групою з проведення функціонального аналізу 

нового переліку функцій з урахуванням встановлених вимог до синтаксису; 
3) зведення результатів перетворення існуючих формулювань функцій. 

Зведення результатів здійснюється на базі попередньої таблиці аби напроти 
попереднього формулювання функції, отриманий в ході роботи з текстами 
документів, був представлений перелік формулювань, побудованих на єдиній 
синтаксичній основі: 

 
№ Первинне формулювання функції 

ОВ, виділене з текстів документів № Формулювання функцій, приведені до 
єдиного синтаксичного стандарту 

1  1.1  
  …. 
  

2 
 

 2.1  
2.2  

    
 

4) Узгодження перетворених формулювань функцій з керівником ОВ. 
Керівник органу визначає і підтверджує повноту охоплення новими форму-
люваннями діяльності ОВ, яка представляється в текстах відповідних документів, 
точність і адекватність перенесення контексту в нові формулювання. 

Блок 3: Алгоритм виділення надмірних і дублюючих функцій 
Етап 1. Виключення функцій і внутрішньої діяльності, що не 

виконуються 
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Не дивлячись на приведення первинного списку “функцій” (видів 
діяльності) до єдиного синтаксису, отримані формулювання ще не можна 
називати функціями органу публічної влади в повному розумінні цього слова. 
Визнання виявлених на попередніх стадіях функціонального аналізу видів 
діяльності органу як функції ОВ відбувається по ходу їх перевірки на надмірність. 

1. Встановлення наявності здійснення вказаного виду діяльності на 
практиці. 

Перевірка здійснюється шляхом відповіді представників ОВ на питання: 
“Чи здійснюється дана діяльність по факту?”. 

Якщо діяльність фактично не виконується, функція підлягає ліквідації 
(виключенню з положення про орган, виключенню з інших нормативних 
правових актів). 

Результат: виключення з положення про ОВ і з інших нормативно-
правових актів діяльності, що фактично не виконується. 

2. Перевірка наявності у відповідного виду діяльності специфічного 
виходу і зовнішнього по відношенню до ОВ споживача даного виходу. 

Перевірка здійснюється на підставі інформації, отриманої в ході дій по 
першому блоку функціонального аналізу щодо виділення і опису діяльності 
органу державної влади. 

У разі відсутності виходу або зовнішнього по відношенню до ОВ споживача 
даного виходу, діяльність підлягає виключенню з положення про орган. 

Результат: виключення з положення про ОВ вказівок на внутрішню 
діяльність органу (виключення внутрішніх функцій). 

Етап 2. Групування діяльності органу за критерієм реалізації владних 
повноважень. 

З метою подальшої перевірки функцій ОВ на надмірність, всю діяльність 
ОВ доцільно розділити на 2 основні групи: діяльність, пов’язану з реалізацією 
владних повноважень і всю іншу діяльність. 

Згодом, для кожної групи будуть застосовані специфічні критерії перевірки 
того, чи є діяльність органу державною функцією, і чи є дана функція надмірної. 

1. Поділ всього переліку видів діяльності ОВ на функції, пов’язані з 
реалізацією владних повноважень і діяльність, не пов’язану з реалізацією 
владних повноважень. 

До функцій, пов’язаних з реалізацією владних повноважень відносяться: 
контроль і нагляд відносно громадян і організацій, державні послуги 
громадянам і організаціям, безпосередньо здійснювана органом нормотворча 
діяльність. 

2. Результати оформляються у формі таблиці: 

№ Діяльність ОВ “як є” 
Функції, пов’язані з 
реалізацією владних 
повноважень 

Діяльність не пов’язана з 
реалізацією владних 
повноважень 

1    
Етап 3. Перевірка на надмірність функцій, пов’язаних з реалізацією 

владних повноважень 
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1. Перевірка на наявність нормативного обґрунтування здійснення 
функцій, пов’язаних з реалізацією владних повноважень. 

Перевірка здійснюється шляхом відповіді представників ОВ на питання: 
“Чи існує закріплення даної функції в нормативно-правових актах?”. Для 
кожної подібної функції наводиться вказівка на відповідний нормативно-
правовий акт, статті, абзаци і пункти, в яких закріплюється здійснення даної 
діяльності. 

При перевірці функцій на надмірність за ознакою їх закріплення в 
нормативно-правових актах (НПА) не допускається вказівка на Положення про 
орган. Положення встановлює факт уповноваження виконання функції даним 
органом, але не вирішує факт реального виконання функції взагалі даним 
органом. 

Результати оформляються у формі таблиці: 
 

№ Функції, пов’язані з реалізацією владних 
повноважень 

НПА, стаття, пункт, абзац функції, 
що закріплюють виконання 

1   
 
Якщо нормативне обґрунтування для здійснення функції відсутнє, 

функція підлягає ліквідації і виключенню з положення про ОВ. 
Результат: ліквідація функцій, пов’язаних з реалізацією владних 

повноважень, що не мають нормативного обґрунтування. 
2. Визначення наявності можливостей для передачі функції якому-

небудь недержавному суб’єктові, який може узяти на себе відповідальність за 
встановлення і дотримання норм, що вводяться функцією, і правил, надання 
відповідних послуг. 

Перевірка наявності таких можливостей здійснюється експертно, або в 
рамках взаємодії робочої групи з проведення функціонального аналізу з 
представниками ОВ. 

Результатом даної дії виступає таблиця, що групує державні функції 
таким чином: 

 
Функції, які можливо передати на 
виконання недержавним організаціям 

Функції, які неможливо передати на 
виконання недержавним організаціям 

  
 
3. Оцінка доцільності застосування альтернативних механізмів досяг-

нення декларованих цілей для тих функцій, які неможливо передати на вико-
нання недержавним організаціям. 

3.1. Перевірка наявності інших (альтернативних) механізмів, за допо-
могою яких можуть досягатися цілі, що декларуються функцією. 

Серед таких механізмів розглядається можливість часткового задіяння 
недержавної активності і інструментів, які в сукупності з видозміненим 
нормативним регулюванням, контрольно-наглядовою діяльністю або наданням 
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державних послуг ведуть до скорочення участі державних органів в організації 
життєдіяльності громадян і організацій. 

При пошуку таких механізмів, участь державних органів в досягненні 
цілей, що декларуються функцією, може трансформуватися (від державної 
послуги – до контролю або нормативного регулювання, від контролю – до 
нормативного регулювання з вужчим полем контролю і т.ін.). 

Дана робота повинна проводитися у тісній взаємодії з представниками 
органів публічної влади для отримання узгодженої і адекватної оцінки. 

 
Функції, які неможливо 

передати на виконання 
недержавним організаціям 

Декларован
а мета реалізації 
функції 

Альтернативні 
механізми досягнення 
цілей 

   
 
Результат: збереження функцій, які неможливо передати недержавним 

суб’єктам і для яких відсутні альтернативні механізми досягнення декларова-
них цілей. 

3.2. Оцінка того, чи не спричинить застосування альтернативних меха-
нізмів досягнення декларованих цілей неможливості здійснення інших 
державних функцій. 

Дана робота повинна проводитися при тісній взаємодії з представниками 
органів виконавчої влади для отримання узгодженої і адекватної оцінки. 

Результат: у випадку, якщо встановлено, що застосування альтерна-
тивних механізмів досягнення цілей, що декларуються функцією, призведе до 
неможливості здійснення інших державних функцій, рекомендується зберегти 
функцію як державну. 

3.3. Перевірка наявності репрезентативних незалежних досліджень, під-
тверджуючих ефективність застосування альтернативних механізмів досягнен-
ня цілей, що декларуються функцією. 

 
№ Функція Декларована 

мета реалізації 
функції 

Альтернативні 
механізми 
досягнення цілей 

Дослідження, 
автори, рік, 
об’єкти 
дослідження 

Результати 
дослідження 

1      
 
Результат: якщо такі дослідження існують, формується рекомендація з 

переформатування державної функції, що веде до скорочення участі держави в 
життєдіяльності громадян і організацій. 

Результат: якщо існуючі дослідження свідчать про зворотне – неефек-
тивність застосування знайдених альтернативних механізмів – формується ре-
комендація щодо збереження функції як державної. 

Результат: якщо відсутні незалежні і репрезентативні дослідження, фор-
мується рекомендація з проведення таких досліджень з метою ухвалення 
рішення про форму реалізації цілей, що декларуються функцією. 
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4. Оцінка доцільності передачі виконання функції недержавним 
організаціям. 

4.1. Оцінка того, чи непризведе передача державних функцій недер-
жавним суб’єктам до неможливості виконання інших державних функцій. 

Дана робота повинна проводитися у тісній взаємодії з представниками 
органів державної влади для отримання узгодженої і адекватної оцінки. 

Результат: у випадку, якщо встановлено, що передача державних 
функцій недержавним суб’єктам призведе до неможливості здійснення інших 
державних функцій, формується рекомендація по збереженню функції як 
державної. 

4.2. Перевірка наявності репрезентативних незалежних досліджень, 
достатніх для того аби визнати передачу функції недержавним суб’єктам 
ефективною і виправданою. 

 
№ Функція Дослідження, автори, рік, об’єкти 

дослідження Результати дослідження 

1    
 
Результат: якщо такі дослідження існують, формулюється рекомендація 

по передачі функції недержавним суб’єктам. 
Результат: якщо існуючі дослідження свідчать про зворотне формується 

рекомендація щодо збереження функції як державної. 
Результат: якщо відсутні незалежні і репрезентативні дослідження, 

формується рекомендація з проведення таких досліджень з метою ухвалення 
рішення про передачу або збереження державної функції. 

Етап 4. Перевірка на повноту опису і нормативно-правової регла-
ментації функцій, пов’язаних з реалізацією владних повноважень 

Повнота опису і нормативної регламентації здійснюється окремо для: 
державних послуг, контролю і нагляду; нормотворчих функцій. 

1. Для державних/публічних послуг, функцій контролю і нагляду 
визначається наявність або відсутність норм, що визначають: 

а) порядок здійснення (контролю, нагляду) або надання (державної 
послуги); 

б) права громадян і організацій при реалізації державної функції; 
в) порядок досудового оскарження порушення порядку здійснення або 

надання послуг; 
г) санкції для посадових осіб за порушення порядку здійснення 

(контролю, нагляду) або наданняї послуги). 

№ Функція 

Нормативний документ (найменування, реквізити, стаття, пункт, абзац), що 
встановлює: 
порядок здійснення 
(надання) послуги 

права 
громадян і 
організацій при 
реалізації 
функції послуги 

порядок 
досудового 
оскарження 
порушення 
порядку 

санкції для 
посадових осіб 
за порушення 
порядку 

1      
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Результат: за відсутності тих або інших норм, формуються рекомендації 
по вдосконаленню опису і нормативно-правової регламентації державної 
функції/послуги. 

Результат: за наявності всіх вищезгаданих норм формується 
рекомендація по збереженню державної функції в існуючому вигляді. 

2. Для нормотворчих функцій визначається наявність або відсутність 
норм, що визначають: 

а) порядок публікації і набуття чинності нормативно-правових актів, що 
затверджуються органом публічної влади; 

б) наявність переліку громадських організацій, що здійснюють експертизу 
проектів нормативних актів, що розроблялися органом публічної влади. 

 

№ Функція 

Нормативний документ (найменування, реквізити, стаття, пункт, абзац), 
що встановлює: 
порядок публікації і набуття 
чинності нормативно-правових 
актів, що затверджуються органом 
публічної влади 

наявність переліку громадських 
організацій, що здійснюють 
експертизу проектів, що роз-
робляються і затверджуються ОВ 

1    
 
Результат: за відсутності тих або інших норм, формуються рекомендації по 

вдосконаленню опису і нормативно-правової регламентації державної функції. 
Результат: за наявності всіх вищезгаданих норм формується реко-

мендація по збереженню державної функції в існуючому вигляді. 
Етап 5. Перевірка на надмірність діяльності ОВ, не пов’язаної з 

реалізацією владних повноважень 
1. Виключення з розгляду видів діяльності ОВ, що не є функціями, і які 

представляють взаємодію з іншими органами публічної влади. 
1.1. Виділення видів діяльності ОВ, споживачем результату яких є інші ОВ. 
Перевірка здійснюється на підставі інформації про споживачів виходів, 

отриманою в ході першого блоку функціонального аналізу щодо опису діяль-
ності ОВ. 

1.2. Перевірка того, чи відноситься діяльність, споживачами якої є інші 
ОВ, до сфери спеціальної компетенції органу державної влади. 

Перевірка здійснюється за допомогою відповіді на питання “Чи спря-
мована дана діяльність на виконання цілей і завдань (місії/призначення) ОВ?”. 

Результат: якщо діяльність не спрямована на виконання цілей і завдань 
(місії/призначення) ОВ, вона визнається одним з видів взаємодії обстежуваного 
ОВ з іншими ОВ і формуються рекомендації щодо виключення її з положення 
про ОВ як функції. 

2. Перевірка юридичної неможливості здійснення діяльності органами 
державної влади іншими організаціями. 

Здійснення діяльності недержавною організацією визнається неможливим 
в тому випадку, якщо потенційно матиме місце юридична недійсність резуль-
тату здійснення діяльності. 
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Результат: якщо юридично неможливе здійснення діяльності не орга-
нами державної влади, формується рекомендація щодо збереження даної 
діяльності як функція ОВ. 

3. Перевірка наявності політичної відповідальності за здійснення 
діяльності, яка не пов’язана із реалізацією владних повноважень. 

Перевірка може бути здійснена за допомогою відповіді на питання: “Чи 
спричинить відмову від здійснення даної функції вирішення представницького 
органу про недову ОВ (уряду в цілому) і/або некомпетентності ОВ?”. 

Результат: у випадку, якщо політична відповідальність за здійснення 
діяльності наявна, формується рекомендація щодо збереження даної діяльності 
як функції ОВ. 

4. Оцінка того, чи не спричинить відмову від виконання діяльності, не 
пов’язаної з реалізацією владних повноважень, неможливість виконання яких-
небудь інших державних функцій. 

Результат: у випадку, якщо встановлено, що відмова від виконання 
діяльності призведе до неможливості здійснення інших державних функцій, 
формується рекомендація щодо збереження даної діяльності як функції ОВ. 

Результат: у випадку, якщо встановлено, що відмова від виконання 
діяльності не впливає на можливість здійснення інших державних функцій, 
формується рекомендація про виключення діяльності з положення ОВ як 
функції (якщо до цього вона була записана як функція). 

Етап 6. Перевірка на можливість застосування механізмів аутсорсинга 
для функцій, не пов’язаних з реалізацією владних повноважень 

На даному етапі здійснюється аналіз всіх функцій, не пов’язаних з 
реалізацією владних повноважень, за винятком функцій, передача виконання 
яких недержавним організаціям спричинить факт їх юридичної недійсності. 

1. Перевірка на наявність використання в ході реалізації функції 
інформації з обмеженим доступом. 

Перевірка здійснюється на основі інформації представників ОВ. 
Результат: якщо встановлена необхідність використання в ході 

реалізації державної функції інформації з обмеженим ддоступом, формується 
рекомендація про незастосування механізмів аутсорсинга при виконані функції. 

2. Перевірка на можливість передачі виконання функції (але не 
відповідальності за її виконання) недержавним структурам. 

Перевірка здійснюється за допомогою відповіді на питання чи “Існують 
аналогічні ринкові послуги?”. 

Результат: у разі наявності на ринку аналогічних послуг формується 
рекомендація про виконання функції за допомогою механізму аутсорсинга. 

Етап 7. Перевірка на наявність нормативного обгрунтування здійснення 
функцій, не пов’язаних з реалізацією владних повноважень 

В ході реалізації етапу заповнюється таблиця наступного вигляду: 

№ Функція Нормативний документ (найменування, реквізити, стаття, 
пункт, абзац), що встановлює виконання функції 

1   
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Результат: у випадку, якщо нормативне обґрунтування здійснення дер-
жавних функцій, не пов’язаних з реалізацією владних повноважень відсутній, 
або є недостатнім, формується рекомендація щодо внесення змін до норма-
тивно-правової бази для закріплення даної функції. 

Наявність або достатність обгрунтування виконання функцій, не пов’я-
заних з реалізацією владних повноважень, встановлюється фактом тотожності 
(семантичної близькості) формулювання функції і формулювання в тексті 
нормативно-правого акту. 

Етап 8. Ліквідація дублюючих функцій 
1. Формування повного переліку всіх функцій спеціальної компетенції 

всіх органів публічної влади. У даний перелік не включаються функції загаль-
ного типу (функції державного замовника, розпорядника бюджетних коштів, 
функції управління власністю, функції по прийому громадян і відповіді на їх 
заяви, функції мобілізаційної підготовки). До переліку включаються тільки 
функції ОВ, що пройшли перевірку на надмірність. 

2. Формування списку семантично близьких і загальних формулювань. 
У даний список включаються функції близькі одна одній за звучанням і 

змістом. Виходячи з єдності правил синтаксичного опису державних функцій 
критерієм близькості є семантична близькість формулювань. В ході реалізації 
дії заповнюється таблиця наступного вигляду: 

 
№ Функція Потенційно 

дублююча функція №1 
Потенційно 

дублююча функція №... 
1    
2    

 
3. Виділення власників дублюючих функцій. 
Для кожної пари (групи) семантично і наочно близьких функцій, визна-

чаються власники даних функцій – органи публічної влади, які їх здійснюють. 
В ході реалізації дії заповнюється таблиця наступного вигляду: 
 
№ Функція Потенційно  

дублююча функція №1 
Потенційно  

дублююча функція №... 
1    

Власник 
функції 

   

2    
Власник     

...    
 
4. Визначення відповідності функцій-аналогів цілям і завданням (місії) 

органів публічної влади – власників даних функцій. 
З метою отримання узгоджених і несуперечливих оцінок, дану роботу 

доцільно проводити при тісній участі представників всіх ОВ, що виконують 
дублюючі функції. 
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№ Функція Потенційно дублююча 
функція №1 

Потенційно дублююча 
функція №... 

1    
Власник функції    
Цілі і завдання 
власника функції 

   

2    
Власник функції    
Цілі і завдання 
власника функції 

   

...    
 
Результат: у випадку, якщо за наслідками обговорення з ОВ – 

власниками близьких за формулюваннями функцій виявлено, що наочна сфера і 
зміст даних функцій різні, формуються рекомендації щодо уточнення 
формулювань даних функцій. 

Результат: якщо функції визнані такими, що дублюють одна одну, на 
підставі інформації про ступінь відповідності дублюючих функцій цілям і 
завданням органів публічної влади формується рекомендація про збереження 
функції за яким-небудь одним ОВ і ліквідації відповідних дублюючих функцій 
у інших ОВ. 

Схему проведення функціонального аналізу наведено в Додатку. 
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ДОДАТОК 
Алгоритм виділення надмірних і дублюючих функцій з урахуванням 

їх трансформації в послуги 
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Перелік фактично 
виконуваної діяльності 

Перелік 
функцій 

 Внутрішня діяльність 

Перелік 
функцій 

ВИКЛЮЧЕННЯ З 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО 
ОРГАН 

"Чи є у діяльності зовнішній результат і його споживач?" 

Перелік фактично 
виконуваної діяльності 

ВИКЛЮЧЕННЯ З 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО 
ОРГАН 

Внутрішня діяльність 

Перелік 
функцій 

Перелік 
функцій 

Визначення :"Чи здійснюється дана діяльність за фактом (на практиці)?" 
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“Виконання функції пов'язано з реалізацією владних повноважень?” 

Перелік функцій з 
реалізації 
владних 
повноважень 

Функції, що не пов'язані з 
реалізацією владних 
повноважень 

ПЕРЕВІРКА НА ВИЧЕРПНІСТЬ (ЕТАП 
5) Перелік 

функцій 
Перелік 
функцій 

А1 
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Перевірка нормативного обгрунтування функції"Чи існує закріплення функції в нормативно-
правових актах? 

А1

 

Перелік функцій, що 
мають нормативне 
обгрунтування 

Перелік функцій, які не 
мають нормативного 
обгрунтування 

Перелік 
функцій 

Перелік 
функцій 

"Чи можлива передача функції іншому суб'єкту (зокрема 
недержавному)?" 

Перелік функцій, які 
неможливо передати з 
державного сектора у 
бізнес. 

Перелік функцій, які 
можна передати 
недержавним 
установам і 
організаціям 

Перелік 
функцій 

Перелік 
функцій 

"Чи існують інші механізми, за допомогою яких 
досягаються цілі, які декларуються функцією? 

Перелік функцій, у 
яких є альтернативні 
механізми реалізації 

Перелік функцій, що не 
мають альтернативних 
механізмів реалізації 

Перелік 
функцій 

Перелік 
функцій 

"Чи не викличе застосування 
альтернативного механізму порушень 
у реалізації інших державних 
функцій?" 

"Чи не викличе надання повноважень 
недержавним структурам проблеми при 
виконанні інших державних функцій і відповідних 
державних послуг?" 

В1 В2 

ВИКЛЮЧЕННЯ З 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО 
ОРГАН 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ФУНКЦІЇ 

Ет
ап
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Функції, безпосередньо 
пов’язані з наданням інших 
державних послуг у межах 
державної функції 

 

Є позитивний 
висновок 

Є необхідність 
зберегти функцію 

Рекомендація щодо переформатування функції і 
скорочення ресурсів на її реалізацію 

Перелік 
функцій 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ФУНКЦІЇ 

В2 В1 
Ет
ап

 3
. П
ер
ев
ір
ка

 н
а 
ви
че
рп
ні
ст
ь 
фу
нк
ці
й,

 п
ов

’я
за
ни
х 
з р
еа
лі
за
ці
єю

 в
ла
дн
их

 п
ов
но
ва
ж
ен
ь 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ФУНКЦІЇ 

Рекомендація щодо проведення дослідження 

Функції, 
безпосередньо 
пов’язані з 
наданням інших 
державних послуг 
у межах державної 

Рекомендація щодо проведення дослідження 
 

Рекомендація щодо переформатування функції і 
скорочення участі її реалізації 

Немає 

"Чи існують дослідження, які підтверджують 
можливість передачі функції недержавним 
суб’єктам надання державної послуги? 

Перелік 
функцій 

Є підтвердження 

"Чи існують дослідження, які гарантують 
ефективність застосування механізмів надання 
державної послуги? 

Є висновок про 
відсутність 
гарантій 

Немає 

Функції, не пов’язані 
з виконанням інших 
державних функцій і 
послуг 

Функції, не пов’язані 
з виконанням інших 
державних функцій і 
послуг 

Перелік 
функцій 

Перелік 
функцій 
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Споживачем послуги є 
інший орган влади 

Функції, які виконуються не в 
інтересах влади 

Функції, не пов’язані з виконанням 
владних повноважень 

Функції, пов’язані з 
виконанням владних 
повноважень 

Функції, пов'язані з 
наданням державних 
послуг у форматі 
адміністративних 

Функції, пов'язані з 
наданням управлінських 
послуг 

Перелік 
функцій 

Перелік 
функцій 

Ет
ап

 4
. А
на
лі
з 
на

 п
ов
но
ту

 о
пи
су

 і 
но
рм
ат
ив
но

- п
ра
во
ву

 р
ег
ла
м
ен
та
ці
ю

 

"Чи закріплені законодавчо норми, що 
визначають:а) порядок надання 
державної послуги; б) права громадян і 
організацій при реалізації послуги; в) 
порядок досудового оскарження 
порушення регламенту чи стандарту 
надання послуги?" 

"Чи існують законодавчі норми, що 
визначають порядок легітимації 
стандартів надання державних послуг і 
вимоги до їх нормативного закріплення 
в регламентах 
 діяльності ?" 

 

За умови наявності передбачених для ефективного надання послуг норм 
приймається рішення про залишення функції та послуг у відповідних 
державних реєстрах 

За умови відсутності норм формується завдання на удосконалення опису 
і нормативно-правової регламентації державної послуги 

Перелік 
функцій 

Перелік 
функцій 

"Споживачем послуги за функцією, що аналізується, є 
інший орган державної влади? " 

Перелік 
функцій 

Перелік 
функцій 

"Чи спрямована послуга на виконання місії органу 
державної влади? " 

 
С1 С2 

Ет
ап
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. П
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ев
ір
ка

 н
а 
ви
че
рп
ні
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ь 
ді
ял
ьн
ос
ті
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Функції, у яких немає 
ринкових аналогів 

Функції,у яких є ринкові аналоги 

Функції, що передбачають 
надання послуги і з 
використанням інформації з 
обмеженим доступом 

Функції, безпосередньо 
пов'язані з виконанням 
інших державних функцій і 
відповідних послуг 

Діяльність пов'язана з 
політичною 
відповідальністю 
держави 

Виключна компетенція 
держави 

Функції не пов'язані з 
реалізацією владних 
повноважень 

Функції, що не пов'язані з 
виконанням інших державних 
функцій 

Взаємодія з іншими 
органами державної 
влади 

"Чи є юридичні підстави реалізації послуги 
поза межами державного сектора?" 

"Відмова від функції викличе недовіру до 
уряду чи компетентності органу?" 

Перелік 
функцій 

Перелік 
функцій 

С2 

ВИКЛЮЧЕННЯ З 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО 
ОРГАН 

Перелік 
функцій 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ФУНКЦІЇ 

Перелік 
функцій 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ФУНКЦІЇ 

"Відмова від функції ускладнить 
виконання інших державних функцій і 
надання послуг суспільству?" 
 

Перелік 
функцій 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ФУНКЦІЇ 

Перелік 
функцій 

ВИКЛЮЧЕННЯ З 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО 

Чи використовується в ході реалізації послуги 
інформація, яка містить державну таємницю 
чи має інші обмеження до доступу?" 

Перелік 
функцій 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ФУНКЦІЇ 

"Чи існують аналогічні ринкові послуги?" 

Перелік 
функцій 

Перелік 
функцій 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ФУНКЦІЇ 

ПЕРЕДАЧА НА АУТСОРСИНГ 

Ет
ап
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С1 
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Дублюючі функції 

 

 Функції з різною 
предметною сферою і 
змістом 

Повний перелік всіх функцій всіх органів , що мають ознаки 
дублювання 

Функції, не пов'язані з 
реалізацією владних 
повноважень 

Список "власників" потенциально дублюючих функцій 

 

Список семантично і предметно споріднених формулювань 
функцій  

Вказати нормативний акт, який визначає 
право на надання послуги в межах функції з 
положення 
 

Перелік 
функцій 

За наявності акту формується рекомендація щодо збереження 
функції 

Перелік 
функцій 

Перелік 
функцій 

Визначення відповідності функцій-аналогів місіям органів державної влади 
- власників цих функцій 

Ет
ап

 7
. Н
ая
ве
іс
ть

 н
ор
м
ат
ив
но
го

 з
аб
ез
пе
че
нн
я 

За відсутності норм, формується рекомендація щодо їх 
створення через легітимацію опису і нормативно-правову 
регламентацію надання послуги 
 

Перелік 
функцій 

Перелік 
функцій 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО 
УТОЧНЕННЯ 
ФОРМУЛЮВАНЬ 

ВИЗНАЧЕННЯ ОРГАНУ - 
ВИКОНАВЦЯ 

 

Ет
ап

 8
. Л
ік
ві
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ці
я 
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ю
ю
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х 
ф
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кц
ій

 
Перелік 
функцій 
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ВИСНОВКИ 
  

1. Серед наукових поглядів на природу послуги домінує її розуміння як тру-
дової корисної діяльності, результат якої виявляється у суспільно корисному ефек-
ті, що задовольняє будь-яку потребу суспільства. Для неї характерні певні ознаки: 
корисність; синхронність надання і отримання послуги; нематеріальність; невід-
чутність; мінливість; неможливість зберігання; ексклюзивність та невичерпність. 

2. При впровадженні “клієнталістської моделі” державного управління, яка 
передбачає трансформацію управління в механізм обслуговування потреб 
громадян, організацій, суспільства, важливим є урахування зазначених вище ознак 
послуги. Наявність високої ступені мінливості, навіть при наданні великої 
кількості однотипних послуг (залежить від багатьох факторів і особливостей як 
надавачів, так і одержувачів послуг), з метою стабільного забезпечення високого 
рівня якості, при наданні адміністративних послуг, потребує чіткої формалізації 
вимог щодо порядку надання, послідовності дій, фахової компетентності, 
приязності надавачів та урахування особливостей клієнтів.  

3. Аналіз Конституції України дозволяє зазначити про існування необхідних 
засад і вимог до публічних, зокрема адміністративних послуг та суб’єктів їх 
надання, Законодавчо визначеними є сфери соціальних, адміністративних послуг 
та отримання документів дозвільного характеру у господарській діяльності. Інші 
види надання послуг, зокрема управлінські чи комунальні потребують свого 
законодавчого супроводження напрклад шляхом внесення в адміністративні 
регламенти та Адміністративно-процедурний кодекс. 

4. Ухвалення Верховною Радою України Закону України “Про адміністра-
тивні послуги” ввело законодавче підґрунтя для впровадження в систему держав-
ного управління механізму надання адміністративних послуг та надало можливість 
виокремлення адміністративних послуг органів державної влади із сукупності 
номенклатури публічних послуг. Доцільно підкреслити єдину ідеологічну 
спрямованість Законів України “Про адміністративні послуги”, “Про дозвільну 
систему у сфері господарської діяльності” і наявність інноваційних підходів 
розвитку цієї сфери. Між тим, відсутність єдиних критеріїв якості та критеріїв 
оцінки рівня досягнення цілей у підсумку – стримують процес розвитку послуг. 

5. Адміністративні послуги органів державної влади в Україні розгля-
даються як процес обслуговування громадян, що дає підстави для розвитку 
змісту і форматів надання адміністративних та інших видів публічних послуг як 
основного інструмента діяльності держави із забезпечення добробуту громадян 
та створення комфортних умов життя. 

6. Розбудова владних інститутів з урахуванням їх спроможності відпо-
відати запитам громадян на отримання державних у форматі адміністративних 
послуг має супроводжуватись як процес адміністративної реформи, спрямо-
ваний на перегляд функцій управління в контексті їх трансформації в доцільні і 
необхідні для суспільства послуги. Для проведення якісних функціональних 
досліджень необхідно залучати громадські представництва, застосовуючи 
механізми соціальної комунікації для аналізу ефективності діяльності органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування. 
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
 

1. Які послуги можна вважати адміністративними? 
2. Порівняйте Концепцію і Закон “Про адміністративні послуги” на зміст 

виключень типів послуг з під регулювання ? 
3. Які класифікації послуг встановлюють відповідність реальним 

потребам громадян?  
4. Наведіть ознаки послуг з питань забезпечення рівнів безпеки. 
5. Які критерії передбачені ОЕСР для оцінки якості послуги? 
6. Які послуги відповідно до чинного закону “Про адміністративні 

послуги” не вважаються адміністративними? 
7. В чому суть Реєстру послуг і яка технологія його наповнення? 
8. Як супроводжується Єдиний портал адміністративних послуг? 
9. Чим окреслюєть компетенція адміністратора центра надання послуг? 
10.  За якою технологією утворюються Центри надання адміністративних 

послуг? 
11.  Продемонструйте уявлення про стандарти соціальної комунікації, які 

мають забезпечити державні і муніципальні органи пр наданні адмінстративних 
послуг. 

12.  Яка інформація має бути доведена потенційним споживачам 
адміністративних послуг для зодоволення критерія вичерпності? 

13.  Дайте характеристику найпоширенішим методам, які застосовуються 
для оптимізації ороганізаційної структури управління. 

14.  В чому суть методики функціонального аналізу органу влади на 
доцільність надання ним адміністративних послуг та основних етапів про 
проведення відповідного дослідження? 
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