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Abstract 

The relevance of the research topic lays in the importance of services as the main condition of the formation 

of the stable economy of Ukraine. Creating convenient and accessible conditions for individuals and legal entities 

to receive public services is one of the main tasks to be solved by public authorities and local governments in terms 

of administrative and territorial reform because it is the quality of services provided by the citizen assesses the 

level of state care. The purpose of the research is to analyze and study the current problems of the service state 

model in Ukraine. The methodological basis of the study is the combination of theoretical methods of scientific 

knowledge. In particular, methods of analysis and synthesis of information, comparative method, induction 

method, comparative legal method, method of logical analysis were used. At the final stage of the research, a 

systematic analysis of the scientific literature on the research topic was also conducted. Scientific articles of foreign 

and domestic researchers were analyzed. In the course of the study was found that public authorities in Ukraine 

have taken an important step towards creating and operating a service model aimed at improving the quality and 

efficiency of public administration in the field of access to public services, which is a criterion of human rights 

and a new system of relations in a democracy. However, the functioning of the service status model is only at an 

early stage and requires improvement of organizational and legal mechanisms of public services, which take into 

account the existing problems of their provision by public authorities in the process of deepening administrative-

territorial reform and restructuring the national economy. The presented research has practical value both for re-

searchers in the field of law and public administration and for practitioners in these fields. 

Анотація 

Актуальність досліджуваної теми полягає у тому, що однією із найважливіших умов становлення ста-

більної економіки України виступає розвиток сфери послуг. Створення зручних і доступних умов для 

отримання фізичними та юридичними особами публічних послуг є однією з головних задач, що має вирі-

шуватися органами державної влади та місцевого самоврядування в умовах проведення адміністративно-

територіальної реформи, адже саме за якістю наданих послуг громадянин країни оцінює рівень турботи 

держави про нього. Метою представленого дослідження є аналіз та вивчення актуальних проблем функці-

онування моделі сервісної держави на території України. Методологічною базою дослідження є об'єднання 

теоретичних методів наукового пізнання. В роботі, зокрема, були використані: методи аналізу та синтезу 

інформації, порівняльний метод, метод індукції, порівняльно-правовий метод, метод логічного аналізу. На 

фінальному етапі дослідження був також проведений системний аналіз наукової літератури з тематики 

дослідження. Були проаналізовані наукові статті зарубіжних та вітчизняних дослідників. В процесі дослі-

дження було визначено, що органи державної влади в Україні зробили важливий крок до створення та 

функціонування моделі послуг, спрямованої на підвищення якості та ефективності державного управління 

у сфері доступу до державних послуг, що є критерієм прав людини та нова система відносин у демократії. 

Однак функціонування моделі статусу послуг лише на ранній стадії та потребує вдосконалення організа-

ційно-правових механізмів державних послуг, які враховують існуючі проблеми їх надання органами дер-

жавної влади у процесі поглиблення адміністративно-територіальної реформи та перебудова національної 
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економіки. Представлене дослідження має практичну цінність як для дослідників у галузі права та публі-

чного управління, так і для практиків у цих галузях. 

 

Keywords: public services, administrative services center, administrative-territorial reform, information 

technologies, e-government. 

Ключові слова: публічні послуги, центр надання адміністративних послуг, адміністративно-терито-

ріальна реформа, інформаційні технології, електронне урядування. 

 

На сьогоднішній день існує велика кількість 

проблем з котрими стикаються органи місцевого 

самоврядування у процесі надання адміністратив-

них послуг мешканцям міст та сільської місцевості. 

Виявлення та подолання даних проблем на місце-

вому та державному рівнях повинно стати першо-

черговим завдання задля стабільного розвитку ри-

нку адміністративних послуг та всієї соціально-еко-

номічної сфери суспільних відносин [1]. Головним 

питанням для багатьох дослідників є виявлення 

проблем якісного функціонування сфери надання 

адміністративних послуг з перспективною метою 

пошуку методів, способів та ресурсів, що будуть 

спрямовані на їх подолання. Модернізація держав-

ного управління в контексті світової тенденції пе-

реходу до моделі обслуговування корпоративного 

типу підвищила вимоги до моделей державного уп-

равління [2; 3]. 

Велика група українських науковців приділяла 

увагу вивченню державних послуг, особливо їх 

складової, адміністративних послуг. А. Піляй [4] 

зробив значний внесок, провівши порівняльний 

аналіз проблем моделі державної служби в Європі 

та Україні з точки зору децентралізації вітчизня-

ного державного управління. Він зазначив, що у 

своїй дисертації А. Фокс звернувся до недоліків ор-

ганізаційно-правових механізмів надання адмініст-

ративних послуг [4]. Дослідники М. Лахіжа [5], В. 

Тимощук [6] порівняли проблемні питання системи 

адміністративних послуг у Європі та Україні. І. Ло-

пушинський [7], Н. Литвинова and О. Литвинов [8] 

досліджували проблемні аспекти впровадження 

електронного державного управління як провід-

ного елемента якості адміністративних послуг. T. 

Burenko [9] приділила увагу цьому ж питанню ра-

зом із ґрунтовним вивченням організаційних про-

блем у системі надання цих послуг. М. Тернущак 

[10] одним із перших окреслив організаційні перс-

пективи розвитку адміністративних послуг держав-

них органів в Україні та проаналізував проблемні 

аспекти цієї сфери суспільних відносин. О. Бухане-

вич [11], Г. Бондар та Л. Воронова [12], вивчали 

проблеми надання адміністративних послуг в Укра-

їні в умовах децентралізації системи державного 

управління. А. Вороніна та О. Копіль [13], З. Пан-

кова [14] вперше спробували проаналізувати весь 

комплекс проблем у сфері надання адміністратив-

них послуг в Україні. 

Предметом статті є проблеми, які в Україні по-

трібно розв’язувати для розвитку якісно функціо-

нуючої моделі сервісної держави. Метою статті є 

визначення переліку проблемних питань у сфері на-

дання публічних послуг населенню України. У ній 

розглядається сучасна організаційна практика на-

дання публічних послуг, яка дозволяє проаналізу-

вати недоліки її реалізації і сформулювати перелік 

існуючих проблем у цій сфері суспільного життя в 

Україні. Переважна чисельність цих проблем зумо-

влена надмірною централізацією управління цією 

сферою та недосконалістю організаційного і право-

вого механізму функціонування її, що ускладня-

ється адміністративно-територіальною реформою. 

Необхідною умовою функціонування та розви-

тку сектору державного управління є суб’єктивна 

спрямованість його діяльності, що включає зміну 

об’єктивної дії держави на взаємодію суб’єкта, ма-

ксимізацію суб’єктивних характеристик учасників 

такої взаємодії, переорієнтацію на задоволення по-

треби зовнішніх організацій. Дотримання цієї 

умови конструюється як частина переходу від мо-

делі бюрократичного обслуговування до моделі 

державного управління до моделі обслуговування, 

яка ґрунтується на логіці обслуговування функціо-

нування та розвитку сектору державного управ-

ління. Інновації в державному управлінні, як пра-

вило, не є продуктивними, але організаційно-управ-

лінськими, а предметом інновацій є технології та 

процеси державного управління. Варто зазначити, 

що інноваційним є впровадження послуги, яка до-

корінно змінює взаємодію керівництва та організа-

цій державного сектору функціонування, а розви-

ток сектору державного управління вважається 

інноваційним напрямком. Поновлення логіки пос-

луг опосередковується феноменом “примноження 

послуг” виробництва у всіх галузях економіки. 

Логіка послуг вважається основою сучасної 

реформи державного управління у багатьох краї-

нах, включаючи Україну. Модернізація базується 

на ідеї державного управління, яку здійснюють дер-

жавні установи, структури та місцеве самовряду-

вання. Тому практичне значення моделі статусу 

“послуги” (“нова модель управління як гарантована 

послуга” або концепція “активізуючого стану”) ко-

ристується попитом і активно розробляється. На 

Рис. 1 представлено чотири виміри держави, на 

яких робиться акцент в моделі сервісної держави. 
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Рис. 1. Акценти в моделі сервісної держави 

 

Проаналізувавши основні акценти в моделі 

сервісної держави, важливо звернутись до аналізу 

основних принципів сервісної держави, які викори-

стовуються дослідниками та практиками в зарубіж-

них країнах. Зокрема вони популяризовані в краї-

нах Європейського Союзу. Далі представлено осно-

вні принципи сервісної держави.[1} 

 

Таблиця 1 

Принципи сервісної держави 

1. Назва Характеристика 

2 Управління 

Держава намагається контролювати інших, а не працювати на них. Це 

означає необхідність максимально звільнити уряд від поточної роботи у 

сфері послуг та “обмежити” надання державних послуг до рівня, максима-

льно наближеного до споживачів. 

3 

Надання споживачам 

можливості само-

стійно обирати пос-

луги 

Держава прагне надати споживачам вибір необхідних їм послуг і тих, хто 

забезпечує їх з найвищою якістю. 

4 

Запровадження прин-

ципу конкуренції у 

державному секторі 

Держава прагне ввести принцип конкуренції в державному секторі, щоб 

дозволити приватному сектору боротися за споживача, за умови, що дана 

послуга оплачується державою. 

4 
Вклад в конкретний 

результат 

Держава прагне інвестувати в конкретні результати, а не в наміри окремих 

осіб чи організацій приватного сектору. 

5 Клієнтоорієнтованість 

Держава намагається зосередитися на клієнті, тобто основою діяльності 

органів державної влади повинні бути потреби та бажання громадян як 

споживачів державних послуг. 

6 

Впровадження рин-

ково-орієнтованих ме-

ханізмів 

Держава намагається створити ринково-орієнтовані механізми та бюдже-

тування, що буде орієнтоване на позитивні результати. 

7 Децентралізація влади 
Держава намагається децентралізувати владу, перенести фокус прийняття 

рішень на найнижчий рівень, запровадити елементи управління. 

 

Держава є виробником робіт та послуг для суспіль-

ства, якщо це диктується, наприклад, питаннями 

безпеки, і якщо держава може зробити це за менші 

витрати, ніж інші виробники 

Держава є інститутом нагляду (здійснюваного на 

основі встановлених правил) громадської та, на-

самперед, економічної діяльності 

Держава є інститутом, який створює необхідні ра-

мки для процесів суспільної діяльності та заохочує 

громадян вирішувати проблеми самостійно 

Держава є гарантом (тобто інститутом, що забезпе-

чує виробництво та надання певних послуг) 
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Таким чином, проаналізувавши основні прин-

ципи сервісної держави можливо виокремити най-

більш важливі для запровадження вдалої системи 

сервісної держави на території України. У 2006 році 

Д. Кеттл опублікував дослідження, у якому визна-

чив стратегії, які можуть бути використані у про-

цесі реформування державного управління. У пуб-

лікації Д. Кеттл [15] виокремлено п'ять основних 

стратегій. Перша стратегія передбачає ефектив-

ність. Влада повинна шукати шляхи збільшення кі-

лькості послуг, які можуть надаватися для фіксова-

них або малих державних витрат. Друга стратегія 

полягає в маркетизації. Уряд працює над запрова-

дженням стимулів “ринкового типу” для усунення 

недоліків і патологій, пов'язаних з бюрократією. Ці 

дії ґрунтуються на стратегії заміни традиційних бю-

рократичних механізмів управління на ринкові. 

Третя стратегія передбачає орієнтацію на надання 

державних послуг. Замість розробки бюрократич-

них програм державою докладаються зусилля для 

створення або просування альтернативних систем 

надання послуг, орієнтованих на клієнтів. Напри-

клад, надання громадянам вибору послуг, оскільки 

ринок пропонує вибір товарів. Четверта стратегія 

передбачає децентралізацію. Ця стратегія передба-

чає переміщення центру реалізації різних держав-

них програм на нижчі рівні влади. П'ята стратегія 

передбачає відповідальність держави за результати. 

Уряди прагнуть замінити системи звітності на ос-

нові стандартів і правил зверху вниз, в яких успіх 

адміністративної системи вимірюється результа-

тами для безпосереднього споживача державних 

послуг. Використання доступу до послуг має тенде-

нцію розуміти функції державного управління як 

державної послуги, а сама держава, побудована на 

доступі до послуг, стає станом обслуговування [15]. 

Розглянувши стратегії реформування, важливо 

провести аналіз основних проблем теорії сервісної 

держави. Основні проблеми теорії сервісної дер-

жави представлено на Рис. 2. 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Проблеми теорії сервісної держави 

 

Загальною метою адміністративно-територіа-

льної реформи в Україні є не лише покращення яко-

сті та ефективності системи державного управ-

ління, а й покращення якості та доступності держа-

вних послуг. 

У щорічному виступі Президента України у 

Верховній Раді України “ Про зовнішнє та внутрі-

шнє становище України у 2016 році” [16], наголо-

шується, що реформа системи адміністративних 

послуг, яка проводиться на основі застосування 

Розгляд державної служби в рамках логіки обслуго-

вування не як добра, а лише як процесу і взаємодії 

Переважання політичного аналізу 

Недостатня увага до бачення держави в системі со-

ціально-економічних інститутів 

Недостатня опрацьованість методологічного забез-

печення для його реалізації 
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принципу “стану обслуговування”, є одним із пріо-

ритетних напрямків модернізації державного уп-

равління в Україні. Послуги в державному управ-

лінні включають, зокрема, розробку форм, методів 

та технологій управління, спрямованих на підви-

щення якості послуг, що надаються фізичним та 

юридичним особам органами державної влади та 

місцевими органами влади. Надання якісних держа-

вних послуг громадянам або юридичним особам є 

критерієм поваги до прав людини та створення но-

вої системи відносин у демократичній державі. 

Таким чином, необхідно визначити шляхи вдо-

сконалення організаційно-правових інформаційних 

механізмів надання державних послуг як основи 

партнерства між державою та суспільством на те-

риторії сучасної України. У процесі адміністрати-

вно-територіальної реформи в Україні для держави 

було запроваджено низку нових інституцій, орієн-

тованих на надання державних послуг. До основних 

досягнень належать створення центрів надання ад-

міністративних послуг (ЦНАП), впровадження кон-

цепції так званих посередників, надання електрон-

них послуг, які мають працювати на основі концеп-

ції єдиного пункту зв’язку, та перші кроки у 

делегуванні певних видів адміністративних послуг 

[17]. Крім того, в рамках міжнародної ініціативи 

“Партнерство відкритого уряду” у систему адмініс-

тративних послуг для населення впроваджуються 

різні інформаційні та комп’ютерні технології [5]. І. 

Лопушинський [7] вважає, що Україні терміново 

потрібен електронний уряд, впровадженню якого 

гальмує людський фактор, оскільки електронний 

уряд все більше видалятиме чиновників як посере-

дників між державою та громадянином, що полег-

шить роботу простим людям та запобігатиме кору-

пції між постачальниками державних послуг. Т. Бу-

ренко [18] та О. Конотопцев [19] наголошують, що 

використання технологій електронного уряду у 

процесі надання адміністративних послуг є потен-

ційною гарантією їхньої системи та ефективності за 

умови, що громадяни мають до них доступ [14; 20; 

21]. 

У процесі дослідження було розглянуто статті 

деяких науковців з тематики дослідження. Автори 

однієї з розглянутих робіт зазначають, що встанов-

лення демократичної політичної системи було про-

голошено одним із головних пріоритетів України з 

моменту здобуття незалежності в 1991 році. Проте, 

через три десятиліття, демократія в Україні залиша-

ється неефективною та поверхневою. Таким чином, 

продуктивно та доречно, шукати альтернативний 

метод вивчення такої складної та багатовимірної 

проблеми. Розглянута стаття використовує “при-

чинно-наслідковий аналіз”, щоб отримати додат-

кове уявлення про причини неповної та припиненої 

демократизації України. “Причинно-наслідковий 

аналіз” має на меті знайти основні причини про-

блем і включає аналіз у чотирьох “шарах”: єктенії, 

системи, світогляду та міфу/метафори. Як зазнача-

ють автори, цей метод можна застосувати для кра-

щого розуміння демократизації України, а точніше, 

її відсутності. На шарі єктенії узагальнено основні 

факти та дані щодо демократії в Україні. Другий, 

системний шар, пов’язаний з вивченням демокра-

тичного переходу на основі підходів різних акаде-

мічних дисциплін та теорій. Дослідження на тре-

тьому шарі стосується трактування проблеми в ра-

мках п’яти світоглядів. На найглибшому шарі 

автори визначають та характеризують деякі міфи, 

що лежать в основі вищезгаданих світоглядів. На 

основі цих аналізів визначаються ключові про-

блеми та намічаються перспективи майбутньої де-

мократизації України [22]. 

Також у процесі дослідження було розглянуто 

статті зарубіжних науковців. Протягом 20-го та по-

чатку 21-го століття у Сполучених Штатах Аме-

рики спостерігалося зростання адміністративного 

головування. Оскільки політична поляризація зна-

чно ускладнила задачу адміністрації президента 

просувати ініціативи державної політики через 

Конгрес, адміністрація президента стала набагато 

більш залежною від розпоряджень виконавчої 

влади, політичних заяв, федеральної нормотворчо-

сті та політики непримусового застосування для ре-

алізації своєї програми. Адміністрація президента 

також намагалася посилити контроль над діями фе-

деральних службовців, відповідальних за форму-

вання політики та реалізацію політики. У розгляну-

тій статті стверджується, що сучасне адміністрати-

вне президентство стало серйозною загрозою для 

демократичних цінностей та інститутів нації. У 

статті також стверджується, що в чужих руках ад-

міністративна держава може завдати великої 

шкоди. Нарешті, у статті стверджується, що дисци-

пліна державного управління повинна припинити 

свої стосунки з адміністрацією президента. Небез-

пека зловживання адміністративною державою 

стала надто серйозною, щоб дозволити адміністра-

ції президента змушувати кар’єрних державних 

службовців розставити ідеологічні інтереси прези-

дента над суспільними інтересами. Щоб допомогти 

подолати цю серйозну проблему, у статті стверджу-

ється, що дисципліна державного управління по-

винна допомогти розширити повноваження феде-

ральних службовців щодо виконання функцій охо-

ронців конституційних цінностей, надаючи їм 

інструменти, необхідні для розкриття та оприлюд-

нення випадків зловживання владою адміністрації 

президента з наміром ігнорування конституційних 

основ адміністративної держави [23]. 

З кінця 20 століття до 2018 року відносини між 

адміністративною державою та судовою системою 

зазнали значних змін. У той самий період адмініст-

рації президента намагалися використати бюрокра-

тичну владу для реалізації своїх ініціатив у сфері 

державної політики без отримання дозволу Кон-

гресу. Після огляду еволюції судового нагляду за 

адміністративною державою, автор статті ствер-

джує, що федеральні суди зараз використовують 

спеціальний підхід для визначення обсягу судового 

нагляду за адміністративним процесом. В розгляну-

тій статті стверджується, що використання такого 

спеціального підходу завдало серйозної шкоди ад-

міністративній державі, надавши недостатні вказі-
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вки для адміністрацій президента щодо викорис-

тання бюрократичних повноважень для реалізації 

ініціатив державної політики [3]. 

Україна просунулась уперед у широкій про-

грамі реформ, включаючи реформи судової влади, 

з метою створення незалежної та компетентної су-

дової системи. Загальновизнано, що така система 

необхідна для боротьби з поширеною корупцією. У 

статті стверджується, що зараз настав час прийняти 

закон про мирні зібрання з метою піднесення пра-

вової системи України до стандартів ЄС та міжна-

родних стандартів [24]. 

Естонія, Латвія та Литва зарекомендували себе 

як палкі прихильники Східного партнерства ЄС, а 

також поєднали це з рішучою національною полі-

тикою. Криза в Україні, з приєднанням Криму до 

Російської Федерації, а також військова агресія Ро-

сії, що спричинила конфронтацію у відносинах між 

ЄС та Росією, поставила перед країнами Балтії най-

більший політичний виклик з часу відновлення не-

залежності. Поєднуючи літературу європеїзації з 

підходом Ларсена до зовнішньої політики малих 

держав, розглянута стаття зосереджується на взає-

мозв'язках між національною зовнішньою політи-

кою держав-членів ЄС та Європейським Союзом як 

зовнішньополітичною платформою. Аналіз синте-

зує результати змісту офіційних прес-релізів з ін-

терв'ю дипломатів країн Балтії. Емпіричні резуль-

тати показують, що у відповідь на українську кризу 

країни Балтії регулярно реалізовували свої політи-

чні цілі через ЄС, оскаржуючи загальноприйняте 

уявлення про те, що європеїзація рідко поширю-

ється на зовнішні справи та питання безпеки. Більш 

конкретно, поводження балтійських держав з укра-

їнською кризою свідчить про те, що європеїзація 

може вплинути навіть на досьє, що мають серйоз-

ний вплив на безпеку держав-членів та національ-

ний суверенітет, що відповідно до існуючого в лі-

тературі консенсусу є малоймовірним [2]. 

У процесі написання роботи, було визначено, 

що проблемними питаннями сучасної реалізації ор-

ганізаційно-правового механізму у публічній зоні є: 

недостатня відповідність чинної нормативної бази 

державних послуг європейським стандартам; неви-

значеність організаційного надання державних по-

слуг органами державного управління, де організа-

ційними інструментами для виконання цього за-

вдання можуть бути не тільки державні органи, а й 

спеціально створені громадські ради та структури 

управління, що діють на основі підприємницької ді-

яльності у публічній сфері. Такі організаційні зміни 

передбачають взаємодію уряду, бізнесу та громад-

ськості, яка має відбуватися на паритетній основі. 

Таким чином, органи державної влади в Україні 

зробили важливий крок до створення та функціону-

вання моделі послуг, спрямованої на підвищення 

якості та ефективності державного управління у 

сфері доступу до державних послуг, що є критерієм 

прав людини та нова система відносин. в демокра-

тії. Однак функціонування моделі статусу послуг 

лише на ранній стадії та потребує вдосконалення 

організаційно-правових механізмів державних пос-

луг, які враховують існуючі проблеми їх надання 

органами державної влади у процесі поглиблення 

адміністративно-територіальної реформи та пере-

будову національної економіки. 

Під час дослідження було встановлено, що ос-

новними проблемами сучасної реалізації організа-

ційно-правового механізму у сфері надання держа-

вних послуг є: недостатня відповідність чинному 

законодавству у сфері державних послуг з ураху-

ванням європейських стандартів; Невизначеність 

організаційного надання державних послуг ор-

ганами державного управління, де організаційними 

інструментами для виконання цього завдання мо-

жуть бути не тільки державні органи, а й спеціально 

створені громадські ради та структури управління, 

що діють на основі підприємницької діяльності у 

публічній сфері. Такі організаційні зміни передба-

чають взаємодію уряду, бізнесу та громадськості, 

яка має відбуватися на паритетній основі. 
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