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ВСТУП
Розвиток України та покращення добробуту грома-

дян, зокрема, пов'язані з наданням якісних державних
послуг. Держава має здійснювати реалізацію конститу-
ційних прав та свобод людини і громадянина шляхом на-
дання державних послуг громадянам. Громадяни у
відносинах з державою мають виступати споживачами
її послуг. Саме тому питання надання якісних управлі-
нських послуг є надзвичайно актуальним.
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THEORETICAL APPROACHES TO THE PROVISION OF LEGAL AND INFORMATION PROVIDING
QUALITY SERVICE

Встановлено, що теорія публічних послуг має різну поширеність і вагу в різних країнах. В Україні
поняття "послуга" належить до соціально-економічних категорій і розуміється як результат діяльності
надавача послуг для задоволення потреб їх споживача. В українському законодавстві відсутнє чітке фор-
мулювання поняття "державних послуг", що призводить до їх неоднозначного тлумачення.

Доведено, що розрив між сучасними вимогами суспільства і діяльністю державного апарату є ризи-
ком втрати довіри суспільства до влади, а як результат — не сприйняття реформи державного управлін-
ня. У зв'язку з цим сфера державного управління повинна бути чітко окреслена і обмежена виключно
тими проблемами, де втручання держави є необхідним з точки зору вироблення державної політики і
надання послуг.

Визначено недоліки надання державних послуг в Україні. Запропоновано напрями подальшого роз-
витку системи надання державних послуг та підвищення їх якості ураховуючи досвід зарубіжних країн
та нормативні й практичні вимоги сьогодення.

It was established that the theory of public services has a different weight and prevalence in different countries.
In Ukraine, the term " service " refers to the socio- economic categories and understood as the result of a provider
of services to meet the needs of their customers. Ukrainian legislation does not clearly defining "public services",
which leads to ambiguous interpretation.

It is proved that the gap between the modern demands of society and the state apparatus is the risk of loss of
trust in government , and as a result — not the perception of the public administration reform. In this regard, the
field of public administration should be clearly delineated and limited solely those problems where government
intervention is necessary in terms of policy making and service delivery.

Determined deficiencies of public services in Ukraine. Directions for further development of the system of
public services and improve their quality taking into account the experience of foreign countries and the regulatory
and practical demands of today.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що
окремі аспекти надання державних послуг громадянам
розглядалися у працях таких вітчизняних та зарубіж-
них науковців, як В. Авер'янов, В. Александров, В. Вер-
ба, І. Коліушко, Н. Нижник, Т. Маматова, О. Поляк,
В. Сороко, Ю. Шаров, Г. Холліс, К. Плоккер, Ф. Тейлор
та ін.

Проте, незважаючи на значну кількість розгляну-
тих науковцями проблем, наразі немає загальноприй-
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нятого законодавчого визначення державних послуг,
відсутні єдині підходи до організації надання якісних
послуг, недостатньо розробленим є питання правового
регулювання державних послуг.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою є розкриття сутності понять "державна по-

слуга", "управлінська послуга", визначення проблем та
перспектив надання якісних управлінських послуг, об-
грунтування необхідності запровадження у діяльність
органів державної влади системи управління якістю по-
слуг.

РЕЗУЛЬТАТИ
Теорія публічних послуг має різну поширеність і вагу

в різних країнах. У тих країнах, звідки до нас прийшла
ідея послуг, зокрема, в країнах Північної Європи та
Північної Америки категорія "послуг" відносно публіч-
ного сектору є дуже популярною, але вживається в до-
сить широкому значенні. Фактично йдеться про
"публічні послуги", "послуги адміністрації", "послуги
для громадян", "послуги для бізнесу" тощо. Акцент у них
робиться не на юридичну складову, а на те, що всі про-
дукти (рішення, дії, консультації тощо) публічної адмі-
ністрації у відносинах з приватними особами є послуга-
ми [1].

Для країн романо-германської системи права ак-
цент на "послуги" в публічному секторі і в публічному
праві є менш поширеним. Там категорія послуг, якщо і
використовується, то виконує швидше політичне (іде-
ологічне), аніж правове значення. Причому у лідерів
романо-германської системи права (насамперед у
Франції та Німеччині) категорія "послуг" ("публічних
послуг", "послуг для громадян та бізнесу") теж вклю-
чає в себе всю діяльність органів влади, починаючи від
реєстрації місця проживання і видачі паспортів, і закі-
нчуючи доступом до музеїв та бібліотек, продажем
пакетів для сміття [1].

В Україні поняття "послуга" належить до соціаль-
но-економічних категорій і розуміється як результат
діяльності надавача послуг для задоволення потреб
їх споживача. В українському законодавстві відсутнє
чітке формулювання поняття "державних послуг", що
призводить до їх неоднозначного тлумачення. Так,
поняття "послуга" трактується як закупівля (товар);
результат взаємодії між постачальником і спожива-
чем; певна діяльність чи її результат; обслуговуван-
ня; різноманітні заходи, які здійснюються чи пропо-
нуються у різних сферах надання державних та муні-
ципальних послуг, як-то: охорона здоров'я; освіта;
соціальне забезпечення; працевлаштування; сфера
житлово-комунальних, фінансових та юридичних по-
слуг тощо.

У сфері державного управління термін "державні
послуги" вважається таким, що поєднує поняття "уп-
равлінська та адміністративна послуга"; під держав-
ною послугою розуміють результат виконання
функцій державних органів, за допомогою яких ос-
танні виконують зобов'язання держави перед грома-
дянами (задоволення потреб громадян), інакше ка-
жучи, забезпечують реалізацію їхніх прав і обо-
в'язків. У нормативно-правових актах, зокрема по-
станові Кабінету Міністрів України від 11 жовтня
2010 р. № 915 "Деякі питання надання адміністратив-
них послуг" [2], міститься визначення адміністратив-
ної  послуги — це послуга, яка є результатом
здійснення суб'єктом повноважень щодо прийняття
згідно з нормативно-правовими актами на звернен-
ня фізичної або юридичної особи адміністративно-
го акта, спрямованого на реалізацію та захист її прав
і законних інтересів та/або на виконання особою
визначених законом обов'язків (отримання дозволу
(ліцензії), сертифіката, посвідчення та інших доку-
ментів, реєстрація тощо).

У країнах ЄС обов'язковими умовами роботи органів
публічної влади є відкритість, прозорість і підзвітність,
створено відповідне нормативно-правове забезпечення,
розроблено стандарти якості надання державних по-
слуг.

Загальній політиці урядів європейських країн
щодо поліпшення якості державних послуг притаман-
на спрямованість не тільки на вдосконалення держав-
ного управління, а й на зміцнення зв'язку з населен-
ням у напрямі захисту споживачів та інформування.
Німецький досвід з якісного надання державних по-
слуг грунтується на принципах: широкому спектрі
послуг, дружелюбності працівників, широкої інфор-
маційної можливості, розширеному режимі роботи,
короткому часі очікування, прозорості процедури,
послуги "єдиного вікна".

Щодо останнього, то цей принцип "єдиного
вікна — одного контакту" набув розвитку та досвід
функціонування "універсамів" у Вільнюсі (Литва).
При обслуговуванні громадян головною метою та-
кого "єдиного вікна" є створення ефективної сис-
теми управління самими процесами надання дер-
жавних послуг, а саме запобігання корупційних ри-
зиків [3].

У країнах ЄС державні послуги надаються згідно зі
стандартами, за якими визначаються складові якості по-
слуги: відкритість, своєчасність, доступність, без-
оплатність, задоволення потреб громадян, гарантуван-
ня індивідуальних прав. До того ж планується розроби-
ти спільний "Статут державних послуг Європейського
Союзу" для країн-членів [3]. Досвід зарубіжних країн
доводить, що між населенням держави та органами дер-
жавної влади має бути довіра, що сприятиме консолі-
дації суспільства.

Для забезпечення на вітчизняному просторі ефек-
тивності, результативності та якості надання держав-
них послуг органами державної влади можна викори-
стовувати концептуальні (управління змінами; про-
грамно-цільовий підхід; управління якістю; управлін-
ня ризиками; аналіз вигід-витрат; інформаційно-кому-
нікативний підхід), інструментальні (стратегічні техно-
логії; проектні технології; маркетингові технології;
соціальні технології; електронне врядування; гео-
інформаційні технології) засоби та моделі-підходи (си-
стема управління якістю на засадах ISO-9001:2000;
інтегровані системи менеджменту; оцінювання діяль-
ності за допомогою системи збалансованих показників
(Balanced Scorecard); модель "CAF 2002" оцінювання з
позицій результативності та сприяння розвитку (The
Common Assessment Framework); модель самооціню-
вання в організаціях за методом Т. Конті; модель
"CAPAM" оцінювання з позицій якості та ефективності
роботи місцевих органів влади; модель електронного
врядування типу "електронне місто"; модель типу
"єдине вікно"), що набули практичного розвитку в краї-
нах ЄС [3].

В Україні так само, як і в країнах Європи, питан-
ня якості надання послуг постало вперше передусім
у бізнес-секторі. Основним мотивом запроваджен-
ня якості в українському бізнесі є максимізація при-
бутку, яка досягається через два основні компонен-
ти: удосконалення діяльності підприємств з метою
скорочення витрат (внутрішня мотивація); відповідь
на вимоги споживачів, кредиторів (зовнішня моти-
вація).

Очевидно, що за останні десятиліття роль держави
змінилася. Тепер вона полягає не у механічному розпо-
діленні ресурсів та майже ручному управлінні госпо-
дарською діяльністю. Нова роль держави полягає у ви-
роблені політики та реалізації способів вирішення тих
суспільних проблем, які не можуть бути вирішені за до-
помогою ринкових механізмів. Крім цього, держава ре-
гулює суспільні відносини, забезпечуючи контроль за
дотриманням встановлених норм і правил. Функція влас-
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не управління майном при цьому має бути зведена до
мінімуму.

У зв'язку з цим сфера державного управління по-
винна бути чітко окреслена і обмежена виключно тими
проблемами, де втручання держави є необхідним з точ-
ки зору вироблення державної політики і надання по-
слуг.

Надмірна централізація управління та відсутність
механізмів як деконцентрації державно-владних по-
вноважень, так і їх делегування, зокрема, у приватно-
му сектору призводить до зростання іноді невиправ-
даних видатків, збільшення апарату управління, уск-
ладнення суспільних відносин. Саме розрив між сучас-
ними вимогами суспільства і діяльністю державного
апарату є ризиком втрати довіри суспільства до влади,
а як результат — не сприйняття реформи державного
управління.

Суспільство не задовольняють: низька якість знач-
ної кількості послуг, що надаються органами виконав-
чої влади; факти корупції та хабарництва, зволікання
і тяганина; непрозорість і невизначеність адміністра-
тивних процедур; незахищеність від "свавілля чинов-
ників", їх постійного втручання в економічну ді-
яльність; відсутність можливості реального громадсь-
кого контролю за використанням бюджетних коштів;
недостатня відповідальність державних службовців;
відсутність єдиних для всіх органів влади стандартів і
процедур діяльності; недостатня орієнтованість
діяльності органів виконавчої влади на задоволення
потреб споживачів, наприклад, у сфері надання по-
слуг.

Усі ці проблеми державного управління негативно
позначаються на економічному стані країни та добро-
буті громадян.

Аналіз стану підготовки рішень державних органів
свідчить про неналежну якість цієї роботи. Робота дер-
жавних органів в єдиній команді повинна бути забез-
печена функціональною єдністю апарату. Залишаєть-
ся проблемним прогнозування наслідків рішень органів
державної влади; механізми контролю не набули ха-
рактеру наскрізного моніторингу, а головне вчасної за-
побіжної корекції з метою досягнення результату. У
своїй діяльності державний апарат повинен бути чут-
ливим і оперативно адаптуватися до потреб суспіль-
ства.

Отже, підвищення якості життя громадян Украї-
ни, на що спрямоване ефективне державне управлін-
ня, прямо залежить від надання якісних державних
послуг.

Сучасний стан надання державних послуг характе-
ризується багатьма недоліками, серед яких:

— відсутність уніфікованого визначення понять "по-
слуга", "державна послуга", "управлінська послуга" та
переліку державних послуг;

— подрібнення адміністративних послуг на окремі
платні послуги;

— суперечливе правове регулювання процедурних
питань надання державних послуг;

— проблема доступу до інформації, необхідної для
отримання адміністративної послуги; необгрунтовано
великі строки для надання окремих послуг;

— фактичне зобов'язання приватних осіб отриму-
вати супутні платні послуги, сплачувати "добровільні"
внески;

— незрозумілість необхідності впровадження за-
ходів підвищення якості послуг в органах державної
влади;

— непідтримання запровадженої системи якості
послуг у стані постійного аналізу та удосконален-
ня;

— наявність кола психологічних проблем (відсут-
ність зацікавленості у забезпеченні якісних послуг, не-
гативне сприйняття стандартів послуг як інструменту
додаткового навантаження та ускладнення виконання

посадових обов'язків); відсутність підготовлених
фахівців з питань запровадження стандартів якості
тощо.

Надання державних послуг пов'язано із значни-
ми корупційними ризиками, зокрема: загальна
складність процедури надання багатьох послуг; осо-
бисте спілкування споживача послуг з посадовою осо-
бою, що надає послугу; брак інформації щодо вибору
способу звернення за послугою; територіальний мо-
нополізм на надання послуг. Більшість з названих
корупційних ризиків зумовлені недосконалою, нере-
формованою системою державних органів, а також
низькою якістю законодавства. Держава повинна га-
рантувати кожній особі право на неупереджене та
справедливе вирішення її справи протягом розумно-
го строку. Зазначені права мають бути закріплені на
законодавчому рівні та стосуватися усіх органів дер-
жавної влади.

Ураховуючи досвід зарубіжних країн та нормативні
й практичні вимоги сьогодення з метою подальшого
розвитку системи надання державних послуг та підви-
щення їх якості необхідно:

— визначити на законодавчому рівні, зокрема у
Законі України "Про адміністративні послуги", по-
няття "державна послуга" та перелік державних по-
слуг;

— створити єдиний веб-сайт, де буде визначений пе-
релік усіх державних послуг, а також розміщена інфор-
мація щодо отримання цих послуг;

— регламентувати процедуру надання державних
послуг. Правова визначеність у процедурних питаннях
зменшує можливості для зловживань та гарантує пра-
вову захищеність приватних осіб;

— розробити стандарти надання державних послуг.
Стандарти повинні регулярно переглядатися та покра-
щуватися;

— максимально децентралізувати надання адмін-
істративних послуг. Це наблизить надання послуг до
споживачів та сприятиме більш точному визначенню
їх потреб і очікувань, підвищить відповідальність вла-
ди;

— стимулювати діяльність органів державної влади
із підвищення якості послуг шляхом: проведення кон-
курсів, запровадження нагород чи відзнак;

— постійно висвітлювати у ЗМІ позивний досвід на-
дання якісних державних послуг;

— створити та забезпечити функціонування систе-
ми моніторингу задоволеності споживачів якістю по-
слуг, що надаються органами влади;

— створити "універсами послуг", що дасть змогу
особі в одному місці отримати всі або найбільш поши-
рені послуги, які надаються на певному адміністратив-
но-територіальному рівні тощо.

Обов'язковим напрямом підвищення якості надан-
ня державних послуг є визначення критеріїв оцінки їх
якості та стандартів надання. Критеріями оцінки якості
надання послуг є показники, які визначають рівень за-
доволення потреб та інтересів споживачів послуг, про-
фесійність діяльності органів, що надають такі послу-
ги, до них належать: результативність, своєчасність,
доступність, зручність, відкритість, повага до особи,
професійність.

Таким чином, необхідно створити та організува-
ти ефективну діяльність державних служб, зорієн-
товану виключно на надання якісних державних по-
слуг; визначити критерії та стандарти надання по-
слуг; впровадити електронне врядування для надан-
ня державних послуг, створити центри надання по-
слуг.

Як свідчить міжнародний досвід, і передусім
досвід країн ЄС, США, Японії, Росії, одним з найбільш
ефективних механізмів підвищення якості роботи є
впровадження в діяльність органів державної влади
єдиних стандартів. Ефективним засобом для цього є
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запровадження системи управління якістю (СУЯ) по-
слуг в органах влади відповідно до вимог ISO 9001-
2000 [3, с. 4].

Суть запровадження СУЯ — чітке визначення пере-
ліку послуг, які надаються населенню, та внутрішніх
процесів забезпечення діяльності органів влади; вста-
новлення однозначного та прозорого порядку виконан-
ня кожного процесу, їх показників, а також порядку
аналізу цих показників; розробка методів поліпшення
кожного процесу.

Запровадження СУЯ — це, перш за все, пошук
рішень, які дозволяють забезпечити командну роботу
всіх підрозділів на всіх рівнях. Це й упорядкування
інформаційних потоків, і чіткий перерозподіл повно-
важень та відповідальності у всіх структурних підроз-
ділах, і зміна свідомості працівників, їх поглядів на
організацію та виконання своїх посадових обов'язків.
Як наслідок, орган влади не тільки скорочує витрати
робочого часу через оптимізацію процесів, а й макси-
мально враховує потреби населення, забезпечує про-
зорість прийняття управлінських рішень та покращує
їх якість.

СУЯ передбачає постійний вимір рівня задоволен-
ня споживачів, механізм якого спрямований на побу-
дову зворотного зв'язку та аналіз отриманих даних, пе-
регляду процесів системи та їх подальше удосконален-
ня. У цьому випадку громадяни розуміють, що влада
цікавиться їх думкою та враховує їх побажання. Сус-
пільство відчуває свою причетність до державно-уп-
равлінської діяльності. Тому суттєвим результатом
запровадження СУЯ виступає підвищення довіри до
влади, діяльність влади в умовах сприяння, а не опору
з боку суспільства.

Впровадження СУЯ в органах державної влади дає
можливість: покращити якість послуг, які надаються
споживачам, забезпечити їх стабільний рівень; підвищи-
ти ефективність використання бюджетних коштів;
збільшити прозорість діяльності та рішень, що прийма-
ються; збільшити мотивацію та задоволеність персона-
лу за рахунок кращої організації його роботи; підвищи-
ти керованість роботи, можливість управління нею та її
удосконалення.

У цілому, побудова СУЯ вимагає фундаменталь-
ної зміни принципів діяльності державних службовців
— орієнтації не тільки на виконання нормативних ви-
мог до своєї роботи, але на досягнення найкращого
результату для споживачів, забезпечення їх задово-
леності.

Для запровадження СУЯ повинні бути виконані такі
основні кроки:

— обстежити діяльність підрозділів, у рамках чого
визначити рівень виконання вимог стандарту ISO 9001-
2000 та виявити неузгодженості, дублювання функцій
між різними підрозділами;

— створити орган (комісію, комітет, службу) з пи-
тань СУЯ; призначити уповноважених з питань СУЯ в
структурних підрозділах;

— організувати навчання керівників структурних
підрозділів та уповноважених з питань СУЯ;

— розробити за підсумками обстеження заходи з
приведення практичної діяльності у відповідність до
вимог стандарту ISO 9001-2000, контролювати виконан-
ня цих заходів;

— визначити перелік послуг, структуру процесів, їх
входи та виходи, їх зв'язок з організаційною структу-
рою;

— розробити та впровадити документи СУЯ, що
описують порядок виконання процесів,   методики про-
цесів;

— провести внутрішні аудити і аналізи, що нададуть
оцінку функціонування СУЯ та її відповідності вимогам
стандарту;

— провести діагностичний аудит та аналіз за підсум-
ками аудиту побудованої СУЯ;

— пройти сертифікацію СУЯ в уповноваженому
органі, за підсумками чого отримати сертифікат, який
підтверджуватиме виконання вимог стандарту ISO 9001-
2000.

Важливо зазначити, що отримання сертифікату є
не кінцевим результатом, а лише проміжним кроком,
адже однією з вимог стандарту є постійне вдоскона-
лення СУЯ та підвищення її результативності. Кінце-
вим результатом є створення реальнодіючої, динамі-
чної та самопідтримуваної СУЯ органів виконавчої
влади.

ВИСНОВКИ
Отже, в Україні право на отримання державних по-

слуг гарантовано Конституцією. Забезпечення якості
надання державних послуг є пріоритетним напрямом
реформування системи державного управління. У зару-
біжних країнах, зокрема країнах ЄС, напрацьована
значна нормативно-правова база, яка регулює сферу
державних послуг. Обов'язковими умовами роботи
органів публічної влади є відкритість, прозорість і
підзвітність.

В українському законодавстві немає єдиного виз-
начення терміна "державна послуга". Наразі держа-
вою вживаються правові, економічні, організаційні
заходи щодо надання якісних адміністративних по-
слуг. Основними проблемами надання якісних дер-
жавних послуг є: відсутність уніфікованого визна-
чення понять "послуга", "державна послуга", "управ-
лінська послуга"; переліку державних послуг; дос-
тупу до інформації, необхідної для отримання по-
слуги; суперечливе правове регулювання процедур-
них питань надання державних послуг;  незро-
зумілість необхідності запровадження заходів з
підвищення якості державних послуг; непідтриман-
ня запровадженої системи якості послуг у стані по-
стійного аналізу та удосконалення; наявність коруп-
ційних ризиків.

Запровадження системи управління якістю відпо-
відно до вимог ISO 9001-2000, як показав міжнарод-
ний досвід, є одним із найефективніших засобів підви-
щення якості роботи та послуг органів державної вла-
ди.
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