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АНОТАЦІЯ 

 

 

Сізоненко С.В. Управлінські інновації у сфері надання адміністративних 

послуг в умовах діджиталізації. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 073 – Менеджмент – Державний університет «Одеська 

політехніка» МОН України, Одеса, 2021. 

Дисертацію присвячено вирішенню актуального наукового завдання 

щодо розроблення теоретико-методичних засад використання управлінських 

інновацій у сфері надання адміністративних послуг в умовах діджиталізації. 

У розділі 1 висвітлено термінологічні характеристики управлінських 

інновацій у сфері надання адміністративних послуг в умовах діджиталізації. 

Дослідження управлінських інновацій як об’єкта наукового дослідження та 

його ретроспективних змін дозволило сфокусуватись на двовекторністі його 

розвитку. Перший – вектор внутрішньосистемної трансформації управління, 

який відображає безпосередній вплив інновацій на процеси в системі 

управління. Ці інновації мають відношення до функціонального 

вдосконалення механізмів управління за рахунок збільшення виконавської 

дисципліни, зменшення нераціональних операцій, удосконалення розподілу 

функціональних ролей, технологічної переорієнтації управління. Другий – 

вектор управлінських змін, які перебувають під впливом зовнішньо-

системних чинників і поза межами прямого контролю. Це стосується 

децентралізації управління, застосування самоорганізаційних методик 

стосовно об’єктів управління. 

Якщо традиційні методи управління можуть забезпечити лише 

експлуатацію об’єкта, передусім персоналу, то інноваційні розкривають 

можливості використання ресурсів для людей і ведуть до соціальної 

переорієнтації управління. Оновлене сприйняття об’єкту дослідження надало 



 

можливості систематизації та вдосконалення існуючих класифікацій 

інновацій щодо виділення окремого блоку інноваційності персоналу і 

додавання фактору діджиталізації в першому векторі та цілей соціальної 

спрямованості у другому векторі розвитку інновацій. 

Дослідження управлінських процесів у сфері надання адміністративних 

послуг дозволило надати структурно-змістовну характеристику 

адміністративних послуг. Визначено перелік типових адміністративних 

послуг в залежності від повноважень сільських, селищних, міських рад та їх 

виконавчих органів. Систематизовано та класифіковано адміністративні 

послуги, виокремлено спільні характеристики процесів управління під час 

надання адміністративних послуг. 

Запропоновано типологізаційні засади управління технологічними 

процесами у сфері надання адміністративних послуг, співставлення якої із 

фактичним переліком адміністративних послуг та результатами власного 

моніторингу дозволило виділити типові проблеми в наданні 

адміністративних послуг, до яких насамперед можна віднести розрізненість 

форматів надання послуг в обласних центрах та територіальних громадах, 

невідповідність очікувань громадян та реальності процесів діджиталізації, 

недостатня кваліфікація кадрів, особливо в територіальних громадах, 

незадоволеність громадян рівнем сервісу. 

Реформи децентралізації в державі накладають суттєві обмеження на 

механізми розвитку системи надання адміністративних послуг, що приводить 

до необхідності дослідження особливостей надання адміністративних послуг 

в нових умовах. Зроблено висновок, що управлінські послуги − це результат 

формування та реалізації сервісно-орієнтованої державної політики для 

забезпечення інтересів, прав, потреб громадянина. Становленню і розвитку 

інституту управлінських послуг сприятиме послідовна реалізація ефективної 

реформи управління разом із чіткою системою моніторингу якості послуг на 

місцях. 

Типологізація вимог до децентралізації адміністративних послуг в 



 

умовах реформування територіальної організації влади дозволила 

сформувати принципи системи управління якістю в органах виконавчої 

влади. Проведений аналіз систем надання адміністративних послуг провідних 

країн Європи дозволив запропонувати інструменти оцінювання якості 

адміністративних послуг, оскільки в Європейських країнах факт 

централізованого надання адміністративних послуг не сприймається за 

«суперпослугу» – це звичайна практика, яка може бути відповідно оцінена. 

Таким чином, відсутність стандартизації адміністративних послуг 

призводить до високого рівня адміністративного розсуду, невизначеності 

зобов’язань органів виконавчої влади перед їх клієнтами і корупції; 

надлишкового державного втручання і пов’язаними з ним додатковими 

видатками бюджету і заявників; зниження якості надання адміністративних 

послуг і обслуговування; недостатня відповідальності органів виконавчої 

влади за виконання своїх повноважень.  

В розділі 2 досліджено сучасний стан процесів надання 

адміністративних послуг в Україні. Поширення захворювань вірусом COVID-

19 стало індикативним фактором аналізу заходів щодо організації роботи 

Центрів надання адміністративних послуг та реальної картини стану 

діджиталізації системи управління адміністративно-територіальними 

одиницями України. Порівняльний аналіз функціонування центрів надання 

адміністративних послуг в Україні, Одесі та Одеській області дозволив 

виділити перелік основних причин та проблем щодо функціонування центрів 

надання адміністративних послуг та згрупувати їх як: відсутність 

матеріальних стимулів для підвищення якості (як наслідок – відсутність 

висококваліфікованих кадрів, неналагодження електронного документообігу; 

недостатні умови для осіб з інвалідністю та відвідувачів з дітьми; 

обмеженість інструментів для з’ясування думки відвідувачів; фіктивна 

діджиталізація); ненормоване розширення асортименту послуг самими 

центрами; невідповідність послуг  чи невідповідність результатів очікуванню 

громадян (як наслідок – незадоволеність, несприйняття технологій, 



 

бойкотування програм розвитку та інших інновацій місцевої влади). 

Таким чином, з метою підвищення якості життя громадян при набутті 

адміністративних послуг електронного вигляду необхідно сформувати нові 

механізми щодо організації роботи центрів надання адміністративних послуг. 

В розділі 3 удосконалено науково-методичний підхід до системної 

інтеграції управлінських інновації у сферу надання адміністративних послуг 

в умовах діджиталізації, який сформовано на основі: 1) планового 

підвищення кваліфікації кадрів в центрах надання адміністративних послуг; 

2) організаційному забезпеченні впровадження управлінських інновації у 

сфері надання адміністративних послуг; 3) моніторингу якості надання 

адміністративних послуг. Впровадження запропонованого базису дозволяє 

нівелювати основні негативні фактори активного впровадження діджитал 

технологій у сфері надання адміністративних послуг. 

Запропоновані блоки рекомендацій щодо підвищення кваліфікації кадрів 

в центрах надання адміністративних послуг містить тематику семінарів та 

тренінгів для підвищення кваліфікації кадрів, рекомендований перелік 

методів підвищення кваліфікації, а також етапність процесу розробки та 

впровадження технології обраного методу підвищення кваліфікації 

персоналу в Центрах надання адміністративних послуг. 

Організаційне забезпечення впровадження управлінських інновації у 

сфері надання адміністративних послуг містить переліки рекомендацій щодо 

організації роботи Центрів надання адміністративних послуг за напрямами: 

організація, розташування, облаштування роботи персоналу, аналізу 

діяльності. 

Запропонований інструментарій електронного документообігу та 

порівняння комплексних систем автоматизації роботи дозволяють 

організувати роботу Центрів надання адміністративних послуг у 

відповідності до регіональних особливостей та соціальних потреб населення 

з урахуванням фінансових можливостей громади та перспектив розвитку. 

Апробація запропонованого базису управління процесом у сфері 



 

надання адміністративних послуг довело його реальний характер в умовах 

діджиталізації та децентралізації влади в Україні, а дослідження підтвердило 

робочу гіпотезу дисертації.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

використання теоретичних та методологічних положень, зазначених у 

дисертаційній роботі можуть бути використані підприємствами, установами 

та організаціями сфери надання адміністративних послуг. 

Наукові результати дисертації впроваджено у діяльність: Департаменту 

надання адміністративних послуг Одеської міської ради (довідка № 01-

22/6295 від 17.12.2020р.), Апарату Одеської обласної ради для включення у 

Стратегію розвитку Одеської області на 2021-2027 роки (довідка від 

21.12.2020р.), Доброславської селищної ради Одеської області (довідка № 02-

15/583 від 17.12.2020р.), Великодальницької сільської ради Одеської області 

(довідка № 37в/02-2 від 02.04.2021р.), Подільської районної ради Одеської 

області (довідка № 02-19/73 від 23.03.2021р.). Результати використані у 

науково – дослідницькій діяльності Одеського національного політехнічного 

університету (довідка № 526/67-06 від 19.03.2021р.). 

Результати дисертації впроваджено у навчальний процес Одеського 

національного політехнічного університету МОН України, де їх використано 

при підготовці навчальних програм і методичного забезпечення дисциплін 

«Електронні адміністративні послуги», «Територіальна організація влади в 

Україні», «Державне управління і регіональний розвиток», «Інформаційні 

системи та технології в публічному управлінні та адмініструванні», 

«Управління персоналом в територіальних громадах», «Місцеве 

самоврядування і джерела розвитку громад» (довідка № 525/67-06 від 

19.03.2021 р.). 
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SUMMARY 

 

S.V. Sizonenko. Management Innovations in the Field of Administrative 

Services in Digitalization Context. – Qualifying scientific work as a manuscript. 

Thesis for the Philosophy Doctor degree in specialty 073 – Management. – Odessa 

Polytechnic State University, Ministry of Science and Education of Ukraine, 

Odessa, 2021. 

The dissertation is dedicated to the decision of an actual scientific problem 

concerning the development of theoretical and methodical bases of using 

administrative innovations in the field of administrative services provision in the 

conditions of digitalization. 

The theoretical foundations of using management innovations in the 

administrative services provision in the context of digitalization conditions have 

been highlighted. The study of management innovations as an object of scientific 

research and its retrospective changes has allowed to focus on the two-vector 

nature of its development. The first one is the vector of intrasystem management 

transformation which reflects the direct impact of innovations on processes in the 

management system. These innovations are related to the functional improvement 

of management mechanisms by increasing executive discipline, reducing irrational 

operations, improving the functional roles distribution, technological reorientation 

of management. The second one is the vector of management changes that are 

under the influence of external systemic factors and beyond direct control. This 

refers to the management decentralization, self-organizing methods application for 

the management objects. 

If traditional management methods can only ensure the facility operation, 

especially personnel, the innovative ones reveal the possibilities of using resources 

for people and lead to social reorientation of management. The updated perception 

of the research object has provided the opportunities to systematize and improve 

the existing classifications of innovations concerning the allocation of a separate 

block of innovations to the personnel and adding the factor of digitalization in the 



 

first vector and the goals for social orientation in the second vector of innovations 

development.  

The study of management processes in the field of administrative services 

provision has allowed to develop a structural and substantive characteristics of 

administrative services. The list of typical administrative services depending on the 

powers of village, township, city councils and their executive bodies has been 

determined. Administrative services have been classified and the characteristics of 

management processes during the provision of administrative services have been 

singled out. 

A typical scheme of technological processes management in the field of 

administrative services provision has been proposed, the comparison of which with 

the actual list of administrative services and the results of own monitoring allowed 

to identify typical problems in the administrative services provision which can be 

attributed first of all to the difference of formats of rendering services in regional 

centres and territorial communities, lack of compliance with citizens’ expectations 

and the reality of the digitalization processes, insufficient qualification of 

personnel, especially in territorial communities, citizens’ dissatisfaction with the 

level of service. 

Decentralization reforms in the state impose significant restrictions on the 

mechanisms of developing the administrative services system which leads to the 

need to study the peculiarities of the administrative services provision in new 

conditions. It has been concluded that management services are the result of 

formation and implementation of service-oriented state policy to ensure the 

citizens’ interests, rights and needs. The establishment and development of the 

Institute of Management Services will be facilitated by the consistent 

implementation of effective management reform together with a clear system of 

monitoring the services quality on the ground.  

The classification of requirements for the administrative services 

decentralization in the context of reforming the territorial organization of power 

has allowed to form the principles of the quality management system in the 



 

executive authorities. The conducted analysis of administrative service delivery 

systems of the leading European countries has allowed to offer tools for assessing 

the quality of administrative services, as in European countries the fact of 

centralized provision of administrative services is not perceived as "superservice" – 

is a common practice that can be assessed accordingly. 

Thus, the lack of administrative services standardization leads to a high level 

of administrative discretion, uncertainty of the obligations of executive authorities 

to their clients and corruption; excessive government intervention and related 

additional budget and applicant expenditures; reducing the quality of 

administrative services provision and maintenance; insufficient responsibility of 

executive authorities for the exercise of their powers. 

The current state of administrative services provision processes in Ukraine has 

been examined in part 2. The spread of the COVID-19 virus diseases has become 

an indicative factor in the analysis of measures to organize the work of centres for 

the administrative services provision and a realistic picture of the state of 

digitalization of the management system of the administrative-territorial units of 

Ukraine. The comparative analysis of functioning the Centres for administrative 

services provision in Ukraine, Odessa and the Odessa region has allowed to 

identify a list of the main reasons and problems of functioning the Centres for 

administrative service provision and group them as: lack of material incentives to 

improve quality (as a result − lack of highly qualified personnel, failure to establish 

electronic document management; insufficient conditions for disabled people and 

visitors with children; limited tools for finding out what visitors think; fictitious 

digitalization); unregulated expansion of the services range by the centers 

themselves; services inconsistency or results inconsistency with the citizens’ 

expectations (as a result − dissatisfaction, technology rejection, boycott of 

development programmes and other innovations of local authorities). 

Thus, in order to improve the citizens’ life quality when purchasing 

administrative services of electronic form, new mechanisms should be established 

for organizing the work of centres for administrative services provision. 



 

The methodology for system integration of management innovations in the 

field of administrative services provision in the context of digitalization, which is 

formed on the bases of: 1) planned advanced professional training of personnel in 

the centers for administrative services provision; 2) organizational support for the 

management innovations implementation in the field of administrative services 

provision; 3) monitoring the quality of administrative services provision has been 

improved in part 3. The introduction of the proposed basis allows to eliminate the 

main negative factors of active implementation of digital technologies in the field 

of administrative services provision.  

The proposed methodological support for personnel advanced professional 

training in the centres for administrative service provision includes topics for 

seminars and workshops for personnel advanced professional training, the 

recommended list of methods for advanced professional training, as well as the 

stages of process for development and implementation of the chosen method of the 

personnel advanced professional training in the Centers for administrative services 

provision. 

Organizational support of management innovations implementation in the 

field of administrative services provision includes the following recommendations 

concerning organization of work of Centers for administrative services provision 

by areas : organization, location, arrangement of the personnel work, the activity 

analysis. 

The proposed apparatus for electronic document management and comparison 

of complex automation systems allow to organize the work of the Centers for 

administrative services provision in accordance with regional characteristics and 

social needs of the population, taking into account the financial capabilities of the 

community and development prospects. 

The appraisal of the methodological basis of process management in the field 

of administrative services provision has proved its real nature in the context of 

digitalization and decentralization of power in Ukraine, and the study has 

confirmed the working hypothesis of the dissertation. 



 

The practical significance of the obtained results is that usinig the theoretical 

and methodological provisions specified in the dissertation can be used by 

enterprises, institutions and organizations in the field of administrative services 

provision. 

The scientific results of the dissertation have been implemented in the 

activities of: the Department of Administrative Services of the Odessa City Council 

(reference № 01-22 / 6295 dated 17 December 2020), the Office of the Odessa 

Regional Council for Inclusion in the Development Strategy of the Odessa Region 

for 2021-2027 (dated 12 December 2020), the Dobroslav village council of the 

Odessa region (reference № 02-15 / 583 dated 17 December 2020), the 

Velykodalnytsia village council of the Odessa region (reference № 37v / 02-2 

dated 02 April 2021), the Podil district council of the Odessa region (reference № 

02-19 / 73 dated March, 2021). The results have been used in research activities of 

Odessa National Polytechnic University (reference № 526 / 67-06 dated 19 April 

2021). 

The dissertation results are introduced into the educational process of Odessa 

National Polytechnic University of Ministry of Education and Science of Ukraine, 

where they have been used in the preparation of curricula and methodological 

support for courses such as “Electronic Administrative Services”, “Territorial 

Organization of Power in Ukraine”, “Public Administration and Regional 

Development”, “Information Systems and Technologies in Public Administration”, 

“Personnel Management in Territorial Communities”, “Local Self-government and 

Sources for Community Development ” (reference № 525 / 67-06 dated 19 March 

2021). 

Key words: management innovations, administrative services, digitalization, 

decentralization, classification, methodology, model, social sphere. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сфера надання адміністративних послуг в Україні 

набуває докорінних змін внаслідок стрімкого розвитку технологій, 

діджиталізації суспільства, процесів децентралізації влади, змін в комунікаціях 

суспільства. Суспільство потребує швидких послуг широкого переліку. 

Відбувається розбудова «цифрової економіки», яка тягне за собою 

діджиталізацію комунікаційних процесів, зміну акцентів і форм управління, 

зокрема у сфері надання адміністративних послуг. Зворотньою стороною є 

недостатня обізнаність суспільства, технічна неготовність цифрового 

устаткування до опрацювання великих масивів інформації, нагальна проблема 

необхідності переосмислення відносин між громадою і суб’єктами публічного 

управління. Одночасно, внаслідок процесів децентралізації влади і відсутності 

єдиних стандартів надання адміністративних послуг робота центрів надання 

адміністративних послуг територіальних громад суттєво відрізняється від 

аналогічних в обласних центрах. Часто під організацією центру розуміється 

переміщення фахівців різних сфер в одне приміщення, без запровадження 

електронного документообігу та сучасних програмних продуктів доступу до 

державних реєстрів і продовження роботи у 4-5 черг. Створення «електронної 

черги» подекуди видається за «процеси діджиталізації». Такі процеси 

призводять до негативного відношення громад до інновацій, влади, планам 

розвитку. Розпочинається процес гальмування розвитку громади, створюється 

розрив у суспільстві між міськими та обласними територіальними громадами.  

Динамічність зовнішнього середовища потребуватиме постійної 

актуалізації аналітичної інформації, яка в сукупності із світовими тенденціями 

розвитку управлінських інновацій у сфері надання адміністративних послуг в 

умовах діджиталізації повинна демонструвати актуальні результати. 

Специфічність послуг, що надаються широкому колу населення в різних 

куточках країни з одного боку має бути стандартизована державою, а з іншого, 
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має бути гнучкою та клієнтоорієнтованою. Означене кидає виклик існуючим 

підходам в теорії управлінських інновації. 

Значна кількість питань впровадження управлінських інновацій а також 

широка проблематика надання адміністративних послуг вченими достатньо 

вивчена. Зокрема ці напрямки досліджували засновники теорії інновацій Й. 

Шумпетер, П. Друкер, Б. Твісс. Адаптували зарубіжний досвід та шукали власні 

шляхи впровадження управлінських інновацій Є. Бельтюков, І. Бланк, В. Геєць, 

В. Захарченко, Л. Федулова, С. Ілляшенко, О. Кузьмін, Н. Чухрай, Й. Петрович; 

В. Гриньова, С. Філиппова, С. Харічков. Новаціями в сфері надання 

адміністративних послуг та впровадження технологій діджиталізації займалися 

О. Ястремська, М. Меркулов, [43], М. Шарко [45-46], Н. Подольчак [170-172]. 

Н. Добрянська, Н. Гусаріна, В.Лебедєва, О.Балан. 

Однак досі є деякі теоретико-методичні прогалини, які локалізуються 

саме у поєднанні завдання розроблення теоретико-методичних засад 

використання управлінських інновацій, із сферою надання адміністративних 

послуг в умовах діджиталізації. 

 Зазначене зумовило вибір теми, мету, завдання, предмет, структуру та 

напрями дослідження.  

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

Дисертацію виконано відповідно до тематичних планів наукових досліджень 

Одеського національного політехнічного університету за період 2016 – 2023рр. 

при виконанні держбюджетних тем: «Удосконалення системи адміністрування 

проектів інфраструктури на рівні місцевого самоврядування» (№ 153-166, 

номер державної реєстрації 0118U006608, 02.01.2019 – 31.12.2023 рр.), де 

автором запропоновано методичний підхід до аналізу, моніторингу та 

вдосконалення чинних процесів надання адміністративних послуг, що 

передбачає сукупне використання методів: опитування споживачів послуг, 

експертного опитування, спостереження за роботою суб’єктів надання послуг; 

«Розвиток ринку транспортних послуг України» (№175-166, номер державної 

реєстрації 0119U000616, 02.02.2019 – 31.12.2021 рр.), де автором запропоновано 
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запровадження надання електронних послуг через подальший розвиток 

інформаційного веб-порталу адміністративних послуг, зокрема, запровадження 

особистих кабінетів користувачів, отримання цифрових копій документів осіб 

із мобільного додатку «ДІЯ»; та госпдоговірною темою дослідження: 

«Особливості кадрового забезпечення закладів охорони здоров'я в складних 

умовах роботи» (№ 1811-166 від 03.11.2020 р., 03.11.2020 – 01.03.2021 рр.), де 

автором розроблено та запроваджено професійну програму навчання та 

підвищення кваліфікації посадових осіб. Дисертант приймав участь в НДР як 

співвиконавець.  

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає в розробленні та 

обґрунтуванні теоретичних положень, методичних підходів і рекомендацій 

щодо використання управлінських інновацій у сфері надання адміністративних 

послуг в умовах діджиталізації. 

Досягнення мети роботи зумовило необхідність вирішення завдань:  

дослідити ретроспективні зміни теорії та уточнити термінологію використання 

управлінських інновацій;  надати структурно-змістовну характеристику 

адміністративних послуг та виокремити спільні характеристики процесів 

управління під час надання адміністративних послуг в умовах діджиталізації;  

обґрунтувати зміст та класифікувати ознаки адміністративних послуг;  

проаналізувати: сучасний стан процесів надання адміністративних послуг в 

Україні, обґрунтувати типові проблеми в наданні адміністративних послуг;  

запропонувати та обґрунтувати підхід до системної інтеграції управлінських 

інновації у сферу надання адміністративних послуг в умовах діджиталізації, 

застосовний для планування кадрового ресурсу, організації робіт у сфері 

надання адміністративних послуг, моніторингу якості надання послуг;  

розробити типологізаційні засади управління технологічними процесами у 

сфері надання адміністративних послуг;  розробити сукупність рекомендацій 

та інструментарій щодо оцінювання якості адміністративних послуг. 

 Об'єктом дослідження виступає процес використання управлінських 

інновацій у сфері надання адміністративних послуг в умовах діджиталізації.  
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 Предметом дослідження є сукупність теоретико-методичних та 

прикладних засад використання управлінських інновацій у сфері надання 

адміністративних послуг в умовах діджиталізації.  

 Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань дисертації 

використані такі методи дослідження: систематизації та емпіричного 

дослідження – при вивченні теоретичних засад впровадження управлінських 

інновацій, їх термінології, а також наукового базису функціонування центрів 

надання адміністративних послуг; класифікаційно-аналітичний – для 

систематизації та класифікації адміністративних послуг; статистичного та 

порівняльного аналізу, інструментів аналізу Microsoft Excel – при аналізуванні 

сучасного стану процесів надання адміністративних послуг в Україні, 

експертних оцінок, деталізації та синетезу – при дослідженні задоволеності 

населення якістю надання адміністративних послуг; діалектичного і 

порівняльного аналізу – для узагальнення тенденцій і стану функціонування 

центрів надання адміністративних послуг; логіко-змістовного моделювання – 

для розроблення методичного забезпечення системної інтеграції управлінських 

інновації у сферу надання адміністративних послуг в умовах діджиталізації; 

економіко-математичного моделювання – для оцінювання результативності 

впровадження управлінських інновацій; логічної структуризації – для побудови 

структури дослідження, узагальнення його теоретичних і практичних положень.  

Інформаційною базою дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних 

вчених, фахівців-практиків з проблематики дослідження, чинне законодавство і 

нормативно-правові акти, дані Державної служби статистики України та 

відкритих інформаційних Інтернет-джерел, результати власних досліджень.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробленні та 

обґрунтуванні теоретичних положень, методичних підходів і рекомендацій 

щодо розроблення теоретико-методичних засад використання управлінських 

інновацій при наданні суб’єктами господарювання адміністративних послуг в 

умовах діджиталізації. 

Найбільш вагомі наукові результати, що становлять наукову новизну:  
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удосконалено: 

 науково-методичний підхід до системної інтеграції управлінських 

інновації у сферу надання адміністративних послуг в умовах діджиталізації, 

який відрізняється від інших методичним поєднанням планування підвищення 

кваліфікації кадрів в центрах надання адміністративних послуг, організаційного 

забезпечення впровадження управлінських інновації у сфері надання 

адміністративних послуг і моніторингу якості надання останніх, що 

доповнюється трьома блоками рекомендацій центрам надання 

адміністративних послуг з урахуванням регіональних особливостей, соціальних 

потреб населення, фінансових можливостей, перспектив розвитку громади в 

умовах діджиталізації; 

 типологізаційні засади управління технологічними процесами у сфері 

надання адміністративних послуг, що доповнено обґрунтуванням проблемо-

орієнтованості в наданні адміністративних послуг (розрізненість форматів 

надання послуг в обласних центрах та територіальних громадах, 

невідповідність очікувань громадян та реальності процесів діджиталізації, 

недостатня кваліфікація кадрів, незадоволеність громадян рівнем сервісу) як 

необхідної умови і комплексного чиннику використання управлінських 

інновацій у сфері надання адміністративних послуг в умовах діджиталізації; 

 науково-методичний підхід та інструментарій оцінювання якості 

адміністративних послуг, який відрізняються складом принципів, що 

враховують організацію роботи центрів надання адміністративних послуг, їх 

розташування, роботу персоналу, рівень діджиталізації процесів. 

набули подальшого розвитку:  

 систематизація та класифікаційні ознаки адміністративних послуг, що 

на противагу існуючим угруповують адміністративні послуги в залежності від 

повноважень сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів.  

 структурно-змістовна характеристика адміністративних послуг за 

рахунок виокремлення спільних характеристик процесів управління під час 

надання адміністративних послуг в умовах діджиталізації;  
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 термінологічна характеристика управлінських інновацій, яка доповнена 

поняттям двовекторності розвитку і, на противагу існуючим, надає можливість 

враховувати та систематизувати вплив процесів діджиталізації, децентралізації 

та соціальної спрямованості. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці науково-

обґрунтованих та методично-завершених рекомендацій щодо розроблення 

теоретико-методичних засад використання управлінських інновацій при 

наданні суб’єктами господарювання адміністративних послуг в умовах 

діджиталізації, які дозволяють керівництву суб’єктів господарювання 

удосконалити процес надання адміністративних послуг та підвищити їх якість.  

Наукові результати дисертації впроваджено у діяльність: Департаменту 

надання адміністративних послуг Одеської міської ради (довідка № 01-22/6295 

від 17.12.2020р.), Апарату Одеської обласної ради для включення у Стратегію 

розвитку Одеської області на 2021-2027 роки (довідка від 21.12.2020р.), 

Доброславської селищної ради Одеської області (довідка № 02-15/583 від 

17.12.2020р.), Великодальницької сільської ради Одеської області (довідка № 

37в/02-2 від 02.04.2021р.), Подільської районної ради Одеської області (довідка 

№ 02-19/73 від 23.03.2021р.).  

Результати дисертації впроваджено у навчальний процес Одеського 

національного політехнічного університету МОН України, де їх використано 

при підготовці навчальних програм і методичного забезпечення дисциплін 

«Електронні адміністративні послуги», «Територіальна організація влади в 

Україні», «Державне управління і регіональний розвиток», «Інформаційні 

системи та технології в публічному управлінні та адмініструванні», 

«Управління персоналом в територіальних громадах», «Місцеве 

самоврядування і джерела розвитку громад» (довідка № 525/67-06 від 

19.03.2021 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 

науковою працею, в якій викладено авторський підхід до розроблення 

теоретико-методичних засад використання управлінських інновацій при 
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наданні суб’єктами господарювання адміністративних послуг в умовах 

діджиталізації. Всі наукові результати, викладені в дисертації, одержано 

автором особисто. З наукових публікацій, виданих в співавторстві, у роботі 

використані лише ті положення, що складають індивідуальний внесок, який 

зазначений у переліку публікацій за темою дисертації.  

Апробація результатів дослідження. Основні результати досліджень 

доповідались та обговорювалися на науково-практичних міжнародних і 

всеукраїнських конференціях: «Публічне управління і адміністрування: 

сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» (м. Одеса, 2018 р., 2020 р.), 

«Сучасні управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку держави, 

регіонів та суб´єктів господарювання в умовах трансформації публічного 

управління» (м. Одеса, 2020 р.).  

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 8 наукових праць: 

4 статті у наукових фахових виданнях України, що включені у міжнародні 

наукометричні бази, 1 статті у науковому періодичному виданні іншої держави, 

що індексується у міжнародній наукометричній базі Scopus; 3 – тез доповідей 

на наукових конференціях. Загальний обсяг публікацій складає 3,33 д.а., з яких 

1,5 д.а. належать особисто автору.  

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається з анотації, вступу, 

трьох розділів і висновків, списку використаних джерел з 230 найменувань – на 

26 сторінках, 3 додатки – на 13 сторінках. Повний обсяг дисертації – 302 

сторінки, з них 254 сторінки основного тексту. Дисертація містить 98 рисунків, 

з яких 2 займають 2 повні сторінки, 47 таблиць, з яких 4 займають 5 повних 

сторінок 



25 
РОЗДІЛ 1 

НАУКОВО – ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ У 

СФЕРІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ 

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ 

 

 

1.1. Управлінські інновації як об’єкт наукового дослідження: зміст та їх 

особливості 

 

 

Методологія аналізу управлінських інновацій передусім визначається 

змістом основних понять, що характеризують дане явище. «Найбільше 

теоретико-методологічне навантаження несе поняття “інновація” та його 

галузева конкретизація − “управлінська інновація”». [1, с. 5] 

«Інновація» як об’єкт наукового дослідження вивчали вітчизняні та 

зарубіжні науковці та практики з різних аспектів: потенціалу, ресурсів, процесів 

та результатів, як на рівні підприємства, так і в розрізі рівнів: національному, 

регіональному, галузевому та секторальному. Тому, одним із завдань є 

узагальнити науковий базис інновації, дослідити їх особливості та визначити 

дефініцію «управлінські інновації».  

Засновниками теорії інновацій є Й. Шумпетер [2], П. Друкер [3-4], 

Б. Санто [5], Б. Твісс [6]. Серед вітчизняних науковців слід виділити, зокрема: І. 

Бланк [7], В. Геєць [8-9], О. Лапко [10-11], Л. Федулова [12-17]; С. Ілляшенко 

[18-20], О. Кузьмін [21-25], Н. Чухрай [26-27], Й. Петрович [28-29]; В. Гриньова 

[30-31], Ю. Іванов [32-33], О. Ястремська [34]; Є. Бельтюков [35-36], 

В. Захарченко, М. Меркулов [37-39], С. Філиппова [40-42], С. Харічков [43], 

М. Шарко [45-46], Н. Подольчак [170-172]. Окремої уваги заслуговують роботи 

наукової школи Одеської політехніки під керівництвом С.Філиппової щодо 

використання інновацій в сфері надання адміністративних послуг за участю 

Н. Добрянської, Н. Гусаріної, В.Лебедєвой, О.Балана [221-230]. 
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Поняття “інновація” вперше увів Й. Шумпетер як «втілення наукового 

відкриття, технічного винаходу в новій технології  чи новому виді виробу» [2]. 

Поняття “інновація” відповідає англійському innowation. «Буквальний 

переклад з англійського означає “введення новацій” і найкраще відповідає 

змісту слова “нововведення”. Інновації чи нововведення поширюються на весь 

спектр соціальних явищ та процесів − новий порядок, новий звичай, новий 

метод, нова форма управління тощо». Інновація в буквальному розумінні 

означає процес використання нового в будь-якій сфері діяльності [47, с. 10]. 

Термін “інновація” з’явилося в наукових дослідженнях у XX ст. і спочатку 

мало значення проникнення деяких елементів однієї культури в іншу (звичаїв, 

способів організації життєдіяльності, зокрема виробництва). «Інновації є 

результатом діяльності з оновлення, перетворення попередньої діяльності, що 

приводить до заміни одних елементів іншими  чи доповнення наявних новими. 

Подібна діяльність має загальні закономірності: визначаються цілі зміни, 

новація розробляється, випробовується, освоюється, поширюється і, нарешті, 

“відмирає”, вичерпуючись фізично і морально». У процесі здійснення інновацій 

при подоланні інерції порядку, що склався, майже завжди виникає проблема 

наслідків − очікуваних, бажаних і шкідливих. Перехід предмета в новий стан  

чи нову якість реалізується у вигляді нововведень [1, с. 6]. 

У документах ОЕСР інновація визначається як кінцевий результат 

інноваційної діяльності, що одержав втілення у вигляді нового  чи 

вдосконаленого продукту, упровадженого на ринку, нового чи вдосконаленого 

технологічного процесу, що використовується в практичній діяльності,  чи в 

новому підході до соціальних послуг. «Більш поширене загальне розуміння 

інновації як використовування в тій  чи іншій сфері суспільства результатів 

інтелектуальної діяльності, спрямованих на вдосконалення процесу діяльності  

чи його результатів» [1, с. 6]. Визначення поняття «інновація» в різних 

дослідженнях зарубіжних та вітчизняних вчених, а також в нормативно – 

правових актах представлено в таблицях 1.1 – 1.2.  

Загальнонаукове значення поняття “інновація” набуло в процесі 
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розширення свого змісту за межі простих технологічних процесів, коли воно 

стало широко застосовуватися для характеристики соціальних феноменів. 

 

Таблиця 1.1 – Тлумачення поняття «інновація» в різних дослідженнях 

зарубіжних вчених (джерело: систематизовано автором на засадах [2-3, 5-6, 

48 − 55]) 

Визначення поняття «інновація» Джерело 
«Інновація – це нова комбінація в економіці, будь-яке нововведення в 
мистецтві, науці, життєвій практиці – головним чином полягає в 
рекомбінації концептуальних фізичних матеріалів, які існували на ринку». 

Й. Шумпетер 
[2] 

«Інновація – це особливий засіб підприємців, за допомогою якого вони 
досліджують зміни, що мають місце в економіці та суспільстві, з метою 
використання їх у бізнесі чи в різних сферах обслуговування». 

П. Друкер [3] 

«Інновація – це суспільний, технічний чи економічний процес, який через 
практичне використання ідей і винаходів приводить до створення кращих 
за своїми властивостями виробів, технологій і у випадку, якщо вона на 
ринку може принести додатковий дохід». 

Б. Санто [5] 

«Інновація (нововведення) – це пропозиція на ринку чогось нового, за що 
споживач готовий платити, це застосування, тобто процес, у якому 
винахід чи ідея набувають економічного змісту». 

Б. Твисс [6] 

«Інновація – це кінцевий результат інноваційної діяльності, який отримав 
втілення у формі нового  чи вдосконаленого продукту чи технологічного 
процесу, що використовується в практичній діяльності,  чи в новому 
підході до соціальних послуг». 

Керівництво 
Осло [48, 49] 

«Інновація – це технічна, дизайнерська, виробнича, управлінська та 
комерційна діяльність, виготовлення чи перше комерційне використання 
нових (удосконалених) процесів  чи обладнання». 

К. Фрімен [50] 

«Інновації – це можливість здобути конкурентні переваги за рахунок 
нововведень, котрі включають у себе як нові технології, так і нові методи 
роботи». 

М. Портер [51, 
52] 

«Інновації – це цілеспрямована зміна, яка вносить у середовище 
впровадження (організацію, населення, суспільство тощо) нові, відносно 
стабільні елементи». 

А.І. Пригожин 
[53] 

«Інновація – це позитивне прогресивне нововведення, ідея, діяльність  чи 
матеріальний об'єкт, що раніше не застосовувалися організаційною 
системою. Це процес розробки, адаптації і використання нового 
корисного результату, створення і поширення нововведення». 

Н.Д. 
Кондратьев 

[54] 

«Інновації – це прибуткове використання новацій у вигляді нових 
технологій, видів продукції і послуг, організаційно– технічних і 
соціально-економічних рішень виробничого, фінансового, комерційного, 
адміністративного чи іншого характеру». 

Ю. Морозов 
[55] 
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Таблиця 1.2 – Типові визначення дефініції «інновація» в нормативно – 

правових актах та різних дослідженнях вітчизняних вчених (джерело: 

систематизовано автором на засадах [7, 10 – 11, 21, 26 – 27, 38, 40 – 41, 56 − 

65]) 

Джерело Визначення поняття «інновація» 

Закон України «Про 

інноваційну 

діяльність» [56] 

«Інновації – новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені 

конкурентоспроможні технології, продукція  чи послуги, а також 

організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, 

комерційного  чи іншого характеру, що істотно поліпшують 

структуру виробництва і (або) соціальної сфери». 

Державна служба 

статистики України 

[57, 58] 

«Інновації – проведення комплексу робіт, які спрямовані на 

створення й освоєння нових видів продукції і впровадження 

прогресивних технологічних процесів, а також на значні 

технологічні зміни продукції і процесів». 

Економічна 

енциклопедія [59] 

«Інновація – це новий підхід до конструювання виробництва, збуту 

товарів, завдяки якому інноватор та його компанія здобувають 

перевагу над конкурентами». 

Л.Л. Антонюк,  

А.М. Поручник,  

В.С. Савчук [60] 

«Інновація – це нове явище, новаторство  чи будь-яка зміна, яка 

вноситься суб'єктом господарювання у власну діяльність із метою 

підвищення своєї конкурентоспроможності, як на внутрішньому, 

так і на зовнішньому ринках». 

І. Бланк [7] «Інновація – це нове досягнення у сфері технологій  чи управління, 

призначене для використання в операційній, інвестиційній  чи 

фінансовій діяльності підприємства». 

Л.О. Волощук [61] «Інновації (в контексті діяльності суб'єкта промислового 

виробництва) – технічні, організаційні, економічні й управлінські 

зміни, відмінні від існуючої практики й спрямовані на 

вдосконалення виробничого процесу з метою забезпечення 

конкурентоспроможності». 

В.І. Захарченко,  

Н.М. Корсікова,  

М.М. Меркулов [38] 

«Інновація – кінцевий результат інноваційної діяльності, який 

дістав утілення у вигляді виведеного на ринок нового чи 

вдосконаленого продукту, процесу, що використовуються у 

практичній діяльності,  чи нового підходу до соціальних послуг». 
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Продовження таблиці 1.2 

1 2 

Д.Ю. Крамськой, В.А. 

Кучинський [62] 

«Інновація – це цілеспрямована зміна, яка вносить у середовище 

зміни нові відносно стабільні елементи». 

О.Є. Кузьмін,  

С.В. Князь,  

Н.В. Тувакова [21] 

«Інновація – це зміни у виробництві, які забезпечують зростання 

економічного  чи соціального ефекту від використання всіх видів 

ресурсів (фінансових, матеріальних, інтелектуальних, 

інформаційних тощо)». 

О.О. Лапко [10, 11] «Інновація – це комплексний процес, що передбачає створення, 

розробку доведення до комерційного використання і 

розповсюдження нового технічного  чи якогось іншого рішення 

(новації), що задовольняє певну потребу». 

О.В. Станіславик [63] «Інновації – це новостворені, застосовані і вдосконалені нові 

прогресивні технологічні процесі, конструкції, продукція  чи 

послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, 

адміністративного, комерційного  чи іншого характеру, які 

забезпечують зростання економічного  чи соціального ефекту від 

використання всіх видів ресурсів підприємства, завдяки чому 

підприємство здобуває конкурентну перевагу в економіці». 

С.В. Філиппова,  

Л.О. Волощук, 

 Г.А. Смоквіна,  

С.О. Черкасова та ін. 

[40] 

«Інновації – технічні й економічні зміни, відмінні від існуючих 

аналогів і спрямовані на вдосконалення виробничого процесу й 

підвищення ефективності інвестиційної діяльності інноваційно-

активних підприємств та позитивні структурні зміни в економіці». 

С.В. Філиппова [41] «Інновація – це кінцевий результат інноваційної діяльності 

стосовно використання нових стосовно виробничої системи ідей 

шляхом реалізації їх у результатах, засобах та процесах 

виробництва та управління». 

Д.М. Черваньов, [64] «Інновація – це процес доведення наукової ідеї чи технічного 

винаходу до стадії практичного використання, що приносить дохід, 

а також пов'язані з цим процесом техніко-економічні та інші зміни 

в соціальному середовищі». 

Н. Чухрай [26, 27, 65] «Інновація в широкому розумінні – будь-яка зміна, що підвищує 

конкурентоспроможність суб'єктів господарювання». 

Джерело: узагальнено автором 
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Знаний фахівець у сфері соціального управління П. Друкер, фундатор 

сучасної концепції соціальних та управлінських інновацій, писав, що вона має 

соціальну цінність, що соціальна інновація − це зміна звичного типу мислення. 

Внесення динамічності в “стійкий” порядок, створення вищого рівня 

невизначеності − ось, на думку П. Друкера, суть інноваційної діяльності як 

соціально-управлінського процесу [4]. 

На думку Р.А. Фатхутдінова, «основу інновації складає новація − 

оформлений результат досліджень чи узагальнень практичного характеру в 

якій– небудь сфері діяльності з підвищення її ефективності. Головне − 

впровадити новацію, перетворити її на форму інновації, тобто завершити 

інноваційну діяльність і одержати позитивний результат, потім продовжити 

дифузію інновації». Інновація − кінцевий результат упровадження новації з 

метою зміни об’єкта управління й отримання економічного, соціального, 

екологічного, науково-технічного  чи іншого виду ефекту [68, с. 45]. 

Таким чином, як зазначає Х.В. Хачатурян, з моменту появи до моменту 

розповсюдження новація набуває нової якості − стає інновацією (в 

управлінській практиці цей проміжок часу між появою новації і її втіленням у 

соціальній практиці називається інноваційним лагом). Новація стає соціальною 

реальністю тільки но у вигляді інновації, інакше кажучи через творення нових 

соціальних практик. Це формування нової соціальної якості вимагає витрат 

ресурсів (енергії, часу, фінансів тощо) [1, с.8].  

Основні елемени інноваційного процесу представлено на рис. 1.1. У 

процесуальному плані під інноваціями розуміється використовування новацій у 

вигляді нових технологій, послуг і видів продукції, рішень управлінського, 

виробничого, комерційного, фінансового, чи іншого характеру, що дає 

зростання результативності певного виду діяльності. У державному управлінні 

інновації − це використання новацій (організаційних, інструментально-

операційних, структурно-функціональних тощо) з метою збільшення 

ефективності (результативності) управлінської діяльності як у технологічному 

вимірі (внутрішньосистемному), так і стосовно соціального ефекту державного 
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управління (зовнішньосистемний вимір) [1, с.8-9]. 

 

 
Рисунок 1.1 – Елементи інноваційного процесу (сформовано автором на 

підставі [1,19,21,42,49]) 

 

За міжнародним стандартом з дослідження інновацій «Керівництво Осло» 

[49] визначають чотири типи інновацій у діяльності підприємств, які 

представлено на рис. 1.2.  

 
Рисунок 1.2 – Основні типи інновацій (сформовано автором) 
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В.І. Захарченко, Н.М. Корсікова, М.М. Меркулов [38] представляють 

класифікацію інновації за п’ятьма ознаками, які представлено на рис. 1.3 

Погоджуємося з дослідженнями Г. П'ятницької [66], яка пропонує умовно 

об'єднувати інновації у три групи: 1) об'єкт  чи результат управління чи 

діяльності; 2) процес  чи сукупність заходів; 3) поєднання декількох змістових 

компонентів.  

 
Рисунок 1.3 – Класифікація інновацій (сформовано автором) 
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На рис. 1.4 представлено різновиди інновацій.  

 

 
Рисунок 1.4 – Різновиди інновацій (сформовано автором на підставі [1]) 

 

Погоджуємося з думкою Х.В. Хачатурян, що управлінські інновації є 

самостійною групою (класом) інноваційних явищ та процесів з власною 

специфікою та сферою функціонування [1, с.7]. Разом з тим для управлінських 

інновацій у вигляді окремих елементів характерні і риси управлінських 

інновацій усіх інших типів, які представлено на рис. 1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.5 – Основні напрями управлінських інновацій (сформовано автором 

на підставі [1]) 
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Управлінські інновації включають у себе не тільки зміни в методологіях 

та технологіях управлінської діяльності, а й певні аспекти духовної творчості, у 

цілому наукової і розумової діяльності, мотивацію і способи поведінки, які 

якісно відрізняються від тих, що мали місце перед тим нові ціннісні та 

корпоративно-культурні елементи тощо. Теоретичне системне формулювання 

представляє інновацію як активну чи пасивну зміну даної управлінської 

системи щодо зовнішнього середовища. Структурно-функціональний вимір 

управлінських інновацій дає змогу аналізувати організаційні зміни та 

трансформування функціонального імперативу управлінської діяльності. Таким 

чином, поняття “управлінська інновація” має широкі межі свого вживання і 

відповідним чином титанічний методологічний потенціал. Розкриття тих чи 

інших його аспектів є важливою методологічною основою вивчення проблем 

модернізації системи управління [1, с.7]. 

В.Ф. Гринев зазначає, що специфіка інновації як методологічної основи 

аналізу управлінських явищ полягає в тому, що:  

1) «на перший план виходять ті зміни, які відіграють суттєву роль у 

розвитку досліджуваного явища»;  

2) «у центрі уваги перебувають не стільки процеси продукування нового, 

скільки процеси його впровадження».  

Перша особливість дає можливість відрізняти, інновації від реорганізацій 

(наприклад, створення нових управлінських структур без розробки стратегічних 

напрямів). Відповідно у центрі уваги перебувають найбільш суттєві для 

розвитку управлінських систем феномени. Для системи державного управління, 

наприклад, передусім характерні процесуальні інновації, які полягають у 

розробці і застосуванні нових технологій, методів організації, створенні нових 

організаційних структур [67, с. 8]. 

Друга особливість орієнтує будь-яке дослідження інновацій на кінцевий 

результат. У сучасному розумінні це не просто поява нового, а поширення 

нового в соціальній практиці, використовування в тій  чи іншій сфері суспільної 

діяльності результатів інтелектуальної праці, технологічних розробок, 
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спрямованих на вдосконалення соціально-економічної діяльності [67, с. 5]. 

Д.І. Кокорін стверджує, що важливу методологічну роль відіграє 

категорія інноваційного процесу в системі управління, що відображає 

динамічний аспект інновацій – як послідовний ланцюг подій, «у ході яких 

управлінська інновація проходить свій шлях від ідеї до конкретної 

управлінської практики» (технології, структури, послуги в певній системі) і 

системно поширюється в діяльності органів управління [69, с. 5]. 

Х.В. Хачатурян відмічає, що важливим методологічним аспектом 

застосування поняття “інноваційний процес” є його орієнтованість на кінцевий 

результат у межах управлінського циклу. Інноваційний процес не буде 

повністю завершеним, якщо він зупиниться на одній з проміжних стадій,  а  

через свою невизначеність, багатоваріантність та альтернативність визначає 

особливу складність методів і прийомів управління. «Це зумовлює особливості 

методології і організації інновацій у системі управління. Важливе 

методологічне значення має положення про те, що в процесі управління 

інноваційною діяльністю слід не тільки виявляти взаємозв’язки різних новацій, 

але і підтримувати безперервну еволюцію інноваційних складових у межах 

системи управління». Це пов’язано з розширенням меж саморозвитку і 

самоорганізації цієї системи і демонструє збільшені можливості вдосконалення 

як управлінської діяльності загалом, так і структурних перетворень зокрема. У 

цьому контексті можна вважати, що з розширенням ролі інноваційних процесів 

у системі управління ця система стає комплексним об’єктом інноваційного 

управління (менеджменту) [1, с.9]. 

Можна погодитися з підходом Х.В. Хачатуряна, що наростання 

управлінських інновацій не означає скорочення стандартизації, тотальної 

прогнозованості управління, як це розуміють деякі вітчизняні дослідники. 

Навпаки, цеспричиняє розмивання чітких внутрішньосистемних меж, 

диверсифікацію діяльності відповідно існуючих соціальних потреб і  сфер 

діяльності органів управління.  

Таким чином, інновації наповнюють новим змістом сам процес 
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управління, надають йому нової стратегічної спрямованості. Перетворення, в 

результаті яких зростає невизначеність, разом з тим збільшують 

багатоваріантність підходів і надають управлінцям належну свободу вибору та 

можливість творчої самореалізації. Зрозуміло, що в цьому контексті 

невизначеність і різновекторність модернізаційних змін інтерпретується як 

позитивно-конструктивне явище, що веде до становлення нової, більш 

ефективної і з більшими регулюючими здатностями системи управління [1, 

с.11]. 

Велике методологічне навантаження має термін «інноваційна діяльність». 

У широкому значенні слова інноваційна діяльність − це «момент 

життєдіяльності суспільства, що включає природні і штучні, соціально– 

політичні, економічні й інші чинники суспільного розвитку, це доцільне 

перетворення різних сторін суспільного життя з метою отримання соціальних, 

економічних і інших практичних результатів». Через інноваційну діяльність 

реалізується закладений у кожній системі потенціал до саморозвитку [1, с.11].  

Д.І. Кокорін зазначає, що «Інноваційна діяльність виступає засобом 

подолання суперечностей, що актуалізувалися, між соціальним суб’єктом і 

зовнішнім середовищем, що формують нові суспільні потреби …Таким чином, 

виявлення та усвідомлення суб’єктом нової потреби (що саме представляє 

певну творчу діяльність) є мотивом здійснення інноваційної активності» [69, с. 

55]. 

Х.В. Хачатурян стверджує, що для цілей дослідження складовою 

управлінських інновацій є узгодження різноманітних інтересів суб’єктів (як 

системи управління, так і соціальних), яких вони торкаються. У вузькому 

управлінському значенні слова інноваційна діяльність спрямована на 

забезпечення нового рівня взаємодії суб’єктів та факторів управління на основі 

використання нових знань, передусім світового управлінського досвіду [1, 

с.12]. 

«Інноваційна сфера − це термін є відносно новим, оскільки теоретичні 

дослідження інноваційної сфери набули особливу актуальність в умовах 
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формування маркетингових концепцій» (60-і рр.) і активізації інноваційної 

діяльності у світовій економіці з середини 70-х рр. Зміст терміна пов’язаний зі 

становленням постсучасних соціальних практик у процесі формування 

інформаційного суспільства, в якому інновації становлять особливу фазу 

суспільного виробництва − “інноваційну сферу”. У процесі аналізу інноваційної 

сфери акцент робиться на специфіці ресурсних потоків (організаційних, 

матеріальних, інформаційних) [1, с.12-13]. 

Найбільше методологічне значення для дослідження управлінських 

інновацій є змістовне наповнення поняття “інноваційна сфера” через 

виокремлення нових пріоритетів діяльності. Вона складається з таких галузей і 

видів суспільної діяльності, що «не беруть безпосередню участь у створенні 

матеріальних благ, але виробляють споживні вартості особливого роду, що 

часто не мають речовинну субстанцію, але необхідні для функціонування і 

розвитку матеріального виробництва». Таким чином управлінська діяльність 

отримує інтегроване категоріальне узагальнення не просто як тип соціальної 

практики, а як вертикально інтегрована сфера соціальної життєдіяльності. 

Методологічна значущість вказаного поняття посилюється також тим, що саме 

в межах інноваційної сфери розрізнені соціальні феномени об’єднуються в 

єдиний інноваційний процес, що створює новації [1, с.13].  

При різноманітті “інструментальних” методологій усе ж доцільно 

виділити кілька фундаментальних методологічних підходів, які визначають 

загальний характер, проблемне поле, евристичний потенціал досліджень 

управлінських інновацій у сучасній науці. Найбільш поширеним методологічним 

підходом до дослідження інновацій у сфері управлінської діяльності є наступна. 

У межах найбільш популярної в сучасних умовах нової інституційної 

економіки, розробленої відомим фахівцем Д. Нортом, «трансформаційні 

процеси в будь-яких сферах соціального управління розглядаються як 

вирішальний аспект економічного зростання». Вказана методологія 

обґрунтовує як вирішальний фактор соціально-економічного розвитку витрати 

суспільства на створення й підтримку нормативних основ свого існування. У 
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зв’язку з цим Д. Норт зазначає: «Багато учасників економіки не виробляють 

нічого з того, що споживають люди. Однак … чиновники, менеджери і 

політики … беруть участь у трансакційних угодах, що складають значну 

частину операцій економічної системи» [70, с. 55]. Мінімізація цих 

трансакційних витрат є основою економічного зростання і соціального 

розвитку, що на ньому ґрунтується. Відповідно управлінські інновації в 

методологічному плані розглядаються як системний детермінуючий фактор 

соціально-економічного розвитку відповідно до цивілізаційних стандартів, 

характерних для сучасного інформаційного суспільства. Вказана методологія 

орієнтує на дослідження управлінських інновацій під кутом зору економічних 

категорій ефективності, показників технологічного устрою, раціонального 

використання ресурсів.  

Н. Нижник, І. Черленяк, В. Олуйко відмічають, що більшого поширення 

набуває «синергетична методологія дослідження управлінських інновацій, 

передусім у контексті становлення постсучасних соціальних та управлінських 

практик». Особливо важливо, що методологія дає змогу визначити ті напрями 

розвитку управління, які є тупиковими і забезпечує високу ефективність 

застосування теоретико– методологічного інструментарію формування 

проблемного поля і напрямів дослідження. Обґрунтовані в межах синергетичної 

методології дослідження інновацій у галузі управління дають можливість 

зробити також висновок про те, що вона адекватна для розробки концепцій 

управління дією дисипативних сил (збільшення кількості та якості соціальних 

контактів) [71]. 

При дослідженні управлінських інновацій та їх ретроспективних змін 

можна сфокусуватись на двовекторністі їх розвитку.  

 Перший вектор це внутрішньосистемна трансформація управління, що 

відображає безпосередній вплив інновацій на процеси в системі управління. Ці 

інновації мають відношення до функціонального вдосконалення механізмів 

управління за рахунок збільшення виконавської дисципліни, зменшення 
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нераціональних операцій, удосконалення розподілу функціональних ролей, 

технологічної переорієнтації управління (рис. 1.6).  

 

Рисунок 1.6 – Зміни в управлінні організацією під впливом факторів 

внутрисистемної трансформації 

 

 Реакція організаційної системи на внутрішньо системний вплив як 

правило повільна, зміни сприймаються колективом як результат власної 

еволюції. 

 Другий вектор – управлінських змін, які перебувають під впливом 

зовнішньо-системних чинників і поза межами прямого контролю (рис. 1.7). Це 

стосується децентралізації управління, застосування самоорганізаційних 

методик стосовно об’єктів управління. Реакція організаційної системи на 

зовнішній вплив як правило різка з повільним затуханням, зміни як правило 

сприймаються колективом поступово. 

 Такий підхід знаходить підтвердження і в роботах інших авторах, так 

«вказані основні підсистеми інновацій в управлінні визначають два найбільш 

широкі об’єкти дослідження управлінських інновацій.  
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 Один з них стосується внутрішньої раціоналізації управлінських процесів 

на основі логіки розвитку системи управління та цілеспрямованого залучення 

управлінських технологій з різних сфер соціальної життєдіяльності, передусім з 

бізнесу. 

 
Рисунок 1.7 – Зміни в управлінні організацією під впливом факторів 

зовнішньосистемної трансформації 

 

 Інший є узагальненням процесу адаптації управління до системних 

соціальних трансформацій постіндустріального зразка і відображає 

впровадження не лише інноваційних технологій, а й інноваційних методологій 

функціонування та розвитку управління в контексті задоволення нових 

соціальних потреб» [1, с.16-17]. 

 Таким чином, інновації в системі управління установ по наданню 

адміністративних послуг є сукупністю двох векторів у тривимірній системі 

координат (рис. 1.8). 
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Рисунок 1.8 – Формування сумарного вектору системної трансформації 

управління суб’єкта з надання адміністративних послуг 

 

 Формування сукупного впливу факторів в системі управління суб’єкта з 

надання адміністративних послуг (табл. 1.3) відбувається під впливом як 

внутришньо- так і зовнішньо системних факторів у порядку їх фізичного 

впливу. 

Л.Н. Оголевой підкреслює, що з методологічної точки зору в процесі 
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внутрішньосистемні процеси в межах діяльності органів управління [73]. 

 

Таблиця 1.3 – Формування сукупного впливу факторів в системі управління 

суб’єкта з надання адміністративних послуг 
 ВНУТРИШНЬОСИСТЕМНІ ФАКТОРИ 

Збільшення 
виконавської 
дисципліни / 

рівень 
інноваційності 

персоналу 

Зменшення 
нераціональних 

операцій 

Удосконалення 
розподілу 

функціональних 
ролей 

Технологічні 
зміни 

всередині 
організації 

Нові 
управлінські 

технології  

(в т.ч. 
діджиталізація) 

ЗО
В

Н
ІШ

Н
ЬО

 С
И

СТ
ЕМ

Н
І 

Ф
А

К
ТО

РИ
 

Децентралізаційні 
процеси 

     

Зміни соціальних 
потреб 

     

Законодавчі 
зміни 

     

Соціальні 
трансформації 

     

Глобальні 
технологічні зміни 

(в т.ч.  
діджиталізація) 

     

 

Ю.П. Морозов, А.І. Гаврилов, стверджують, що окремим аспектом 

управлінських інновацій є «визначення комплексу застосовуваних методів та 

сфери їх використання в межах виокремленого проблемного поля». Методи 

інтерполяції і екстраполяції використовуються для аналізу кількісних 

характеристик процесів розвитку в системі управління; аналітичні методи 

астосовуються для дослідження якісних ознак і характеристик цього розвитку, 

що визначають можливі варіанти внутрішньої структури об’єкта дослідження, 

якісні  чи кількісні зв’язки між структурними елементами. Методи, що 

передбачають проведення різних експертиз, використовуються у вигляді 

експертних оцінок та узагальнення думок окремих фахівців для виділення 

суттєвих ознак управлінських процесів. Широко використовуються методи 

аналогій, що ґрунтуються на процедурах переходу від властивостей аналогів до 

характеристик об’єкта дослідження, для порівняння інформації про властивості 

їх схожих  управлінських процесів, їх середовищ та виділення сутнісних 



43 
характеристик і оптимальних напрямів управлінських інновацій, а також 

обґрунтування прогнозів для стратегічного планування інновацій у управлінні 

[47]. 

Інноваційна діяльність, заснована на раціональності і корисності, прямо 

протистоїть авторитаризму, примусу, адмініструванню, оскільки ґрунтується на 

стимулюванні ініціативних індивідуальних зусиль, розумовій енергії і 

винахідливості. З цих позицій інноваційна діяльність є ефективне поєднання 

технології, організації та людської творчості, тобто найбільш оптимальний 

спосіб використання наявних соціальних ресурсів. Відтак інноваційне 

перетворення життя людей виступає найдоцільнішою формою організації 

суспільного життя. “Інновація” у вищеназваному трактуванні − це і 

“інновація-процес”, і “інновація-продукт”, і соціальна інновація. Інновація в 

цьому контексті виступає у вигляді мети, процесу і результату. Усі види 

інновацій перебувають у тісному і нерозривному взаємозв’язку, який 

забезпечується відповідним типом управління. Усі інновації у результаті 

спрямовані на соціальний розвиток, і від їх протікання залежить перспектива 

сучасної цивілізації [1, с. 18]. 

І.А. Іванов зазначає, що у межах системного підходу «інновації в 

управлінні» досліджуються як складна багаторівнева система, тобто об’єкт, що 

відзначається складною внутрішньою будовою, великим числом складових 

частин і елементів, які взаємодіють між собою і з навколишнім середовищем. 

Управлінські інновації розглядаються як відкрита система в контексті взаємодії 

органів управління з навколишнім середовищем і одночасно наявності 

специфічного внутрішнього середовища, що змінюється в процесі вказаної 

взаємодії [74]. 

Охарактеризований вище загальнонауковий теоретико– методологічний 

фундамент дослідження управлінських інновацій має міждисциплінарний 

характер і потребує конкретизації стосовно системи управління. Значення 

управлінських інновацій для здійснення адміністративної реформи активізувало 

дослідження у цій сфері. Однак, хоча окремі аспекти методології реформування 
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управління досліджено в роботах вітчизняних науковців, цілісного аналізу 

проблем методології дослідження інновацій в управлінні у вітчизняній науці не 

здійснено, оскільки основна увага авторів прикута до методологічного 

обґрунтування тих чи інших нововведень у управлінні [1, с. 19]. 

Погоджуємося з думкою Х.В. Хачатуряна, що в основі методології 

дослідження інновацій в управлінні лежить загальносоціальна інтерпретація 

цієї сфери діяльності в контексті тенденцій розвитку сучасного суспільства. Це 

допомагає узгодити процеси системи управління та суспільства і, відповідно, 

забезпечити соціальну ефективність управлінських інновацій. Найбільше 

значення мають кілька системних соціальних характеристик сучасного 

управління [1, с. 19]. 

По-перше, в епоху постіндустріалізму управлінський ресурс набуває 

пріоритетного статусу і визначає можливості розвитку і самореалізації свого 

потенціалу будь-якої країни [1, с. 19]. Р.Р. Алліулов відмічає, що “саме 

управлінський ресурс як інтелектуальне багатство стає визначальним 

потенціалом країни” [75, с. 97]. На думку В.М. Іванова, А.В. Іванов, О.А. 

Дороніна, основною причиною цього є ускладнення соціальних процесів і 

практично необмежені можливості синергетичного ефекту кооперації різних 

форм праці. У ВВП розвинених держав частка управлінської праці становить 

25%, на забезпечення управлінських потреб витрачається до 20% бюджетів цих 

країн [76, с. 4]. 

О.А. Агарков підкреслює, що на суб’єктному рівні важливою 

методологічною проблемою управлінських інновацій є адаптація теорії 

людського капіталу до потреб управління. У межах цього процесу управлінські 

новації в українському суспільстві отримують можливість інтерпретації як 

складова постсучасних соціальних практик, де основним ресурсом є потенціал 

людини, і, відповідно, основною метою − створення умов для особистісної 

самоактуалізації. У постіндустріальному суспільстві людський фактор стає 

вирішальним, і конкурентоспроможність нації визначається в термінах єдності 

людського капіталу та його структури. Відповідно на суб’єктному рівні 
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управління основним фактором інновацій є людський потенціал, який звичайно 

інтерпретується як інтелектуальний капітал в управлінні. Формування 

вказаного капіталу є основною суб’єктною основою інновацій в управлінській 

діяльності [80, с. 108]. 

В даний час управлінські інновації та людський потенціал неможливо 

утворювати  чи збільшувати при відсутності інноваційності персоналу, яку 

характеризує інноваційна культура та інноваційне мислення: 

 інноваційне мислення – це вищий ступінь пізнання, усвідомлення 

працівником підприємства протиріч, які виникають, їх творчого вирішення на 

основі усвідомлення відповідності (невідповідності) нового потребам та 

інтересам підприємства [81]; 

 інноваційна культура – це сфера духовного життя, що а) відтворює 

ціннісну орієнтацію людини, закріплену у мотивах, знаннях, уміннях, навиках, 

зразках і нормах поведінки, та б) забезпечує прийнятність їх новим ідеям, 

готовність та здатність до підтримки та реалізації нововведень у всіх сферах 

життя в цілому та діяльності підприємства зокрема [82]. 

Інноваційність персоналу – це його здатність до генерації та ефективного 

впровадження ідей [83]. Складові інноваційності персоналу представлено на 

рис. 1.9.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.9 – Складові інноваційності персоналу (сформовано автором 

на підставі [83]) 
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Можна припустити, що управлінський інноваційний розвиток – це процес 

розвитку на засадах ефективної інноваційної діяльності, побудованої шляхом 

ефективного використання інноваційного потенціалу, всіх його складових. 

Тому стратегічне управління інноваційним розвитком має охоплювати два 

різні, але пов'язані об'єкти: інноваційну діяльність та інноваційний потенціал з 

врахуванням якісних змін в напрямку зростання інноваційності персоналу [84]. 

На організаційному рівні основною методологічною проблемою 

управлінських інновацій є поєднання максимальної диверсифікації в системі 

управління, через яку здійснюється його наближення до об’єкта, та цілісності 

всього управлінського процесу. У вітчизняній управлінській практиці останнім 

часом активно застосовуються управлінські інноваційні методи, які 

представлено на рис. 1.10.  
 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.10 – Управлінські інноваційні методи (сформовано автором на 

підставі [1]) 
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діяльність постсучасних соціальних практик і її переорієнтацію на 

соціоцентричні цілі. Її комплексне застосування дозволить забезпечити 

системний характер інноваційних змін в управлінні, адекватних завданням 

соціальної трансформації українського суспільства. Найбільш актуальним 

завданням подальших досліджень проблеми є «визначення шляхів застосування 

методологічно обґрунтованих інновацій в управлінській практиці». 

 

 

1.2 Управлінські процеси у сфері надання адміністративних послуг  

 

 

Зважаючи на радянське минуле, величезну територію та відносно низьку 

щільність населення для країн Європи, в Україні склалася ситуація, що навіть 

базові адміністративні послуги до 2013 року були дуже розпорошені 

територіально. Ці умови створювали незручності та оборювали громадян, 

особливо в сільській місцевості та в маленьких містах. З метою вирішення цих 

проблем у 2012 року було ухвалено Закон України "Про адміністративні 

послуги" [85]. Цей закон несе нову ідеологію обслуговування громадян та 

клієнтоорієнтованості з боку держави і чиновників, а його головним 

досягненням є правові норми щодо створення Центрів надання 

адміністративних послуг (далі — ЦНАП).  

За останні роки в Україні відбулось багато позитивних перетворень у 

сфері надання адміністративних послуг: 

– прийняття законодавства, яке стимулювало оновлення системи надання 

адміністративних послуг в Україні. 6 вересня 2012 року в Україні було 

ухвалено Закон України «Про адміністративні послуги».  

– на виконання даного Закону було прийнято і ряд важливих підзаконних 

актів. Серед них, Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. № 588 

«Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних 

послуг»; Перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади, які 
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надаються через центр надання адміністративних послуг, затверджений 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р. 

Дані урядові акти врегульовують важливі питання надання адміністративних 

послуг, а також створення та функціонування ЦНАП в Україні. 

Розглянувши праці українських та зарубіжних вчених і експертів 

вбачається необхідність визначитись з терміном «Центр надання 

адміністративних послуг».  

І.І. Брігілевіч, С.І. Ванько, В.А. Загайний, І.Б. Коліушко, О.В. Курінний, 

В.О. Стоян, В.П. Тимощук, Д. Шіманке зазначають, що «Універсам 

адміністративних послуг можна розглядати як типову модель побудови 

установи централізованого послуг, як створену на рівнях адміністративно-

територіальних одиниць горизонтальну чи вертикально ієрархізовану 

сукупність установ, які можуть мати територіальні філії та відрізнятися між 

собою за чисельністю, структурою і функціями персоналу. 

У зарубіжних державах універсами послуг, незважаючи на певні 

відмінності, все ж мають більше спільного. Наприклад, у Вільнюсі (Литва) 

поряд із централізованою загальноміською установою надання 

адміністративних послуг функціонують її філії у районах міста. Такий підхід 

застосовується і в більших містах ФРН, Нідерландів, Польщі. У малих та 

середніх містах, як правило, існує лише один офіс (універсам послуг) без своїх 

територіальних підрозділів (пунктів). 

Відразу відзначимо існування різних назв таких установ. Наприклад, 

"офіс для громадян"  чи "служба для громадян" (ФРН), "адміністративний 

центр"  чи "служба (відділ) обслуговування жителів" (Польща) тощо. В 

англомовному варіанті дуже поширена назва таких утворень,  чи навіть точніше 

назва способу надання послуг − "One-stop-shop" часто перекладають як 

"магазин однієї зупинки". Доцільним є не буквальний переклад, а змістовний, 

то є сенс, закладається в такий заклад: щоб людина могла отримати будь-яку 

послугу (максимум послуг) в одному місці. Тому, на наш погляд, конструкція 

"універсам послуг"  чи "універсам адміністративних послуг" є досить вдалою 
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родовою назвою, адже відображає і основне цільове призначення установи 

(надання перш за все адміністративних послуг), і основний принцип організації 

роботи (універсалізм як в питанні широкого обсягу послуг , так і в частині 

кваліфікації персоналу). 

В  практиці України використовуються багато індивідуальних назв для 

таких новоутворень: Вінниця − Центр адміністративних послуг "Прозорий 

офіс";  Луцьк − Центр муніципальних послуг,  Івано-Франківськ − Центр 

надання адміністративних послуг, Львів − Центр обслуговування мешканців. В 

принципі кожна з цих назв є цілком обґрунтованою і прийнятною. Тому в 

подальшому в тексті ми використовуємо в цьому дослідженнями як родове 

поняття "універсам адміністративних послуг"  чи просто "універсам послуг", 

так і найбільш поширений варіант назви в практиці українських міст − "центр 

надання адміністративних послуг" (скорочено − ЦНАП)» [86]. 

Бачимо, що в різних країнах та навіть в різних регіонах України по 

різному називають ЦНАП, тому далі вважаємо суміжними термінами 

«універсам адміністративних послуг», «універсам послуг», «центр 

адміністративних послуг», «центр обслуговування мешканців», «центр 

обслуговування громадян», «центр муніципальних послуг» та «центр надання 

адміністративних послуг». 

Експерти Програми «U-LEAD з Європою» підкреслюють, що «ЦНАП – 

це місце, де громадяни та суб’єкти господарювання можуть отримувати 

найширший перелік необхідних їм адмінпослуг. Для інтеграції послуг мають 

застосовуватися усі передбачені законодавством механізми». Послуги, які 

відповідно до закону можуть бути надані за один візит особи, повинні 

надаватися невідкладно [87]. В свою чергу на офіційному урядовому інтернет 

ресурсі визначено: ЦНАП − єдине місце (приміщення), де можна отримати 

найнеобхідніші адміністративні послуги у комфортних умовах [88]. На рис. 

1.11 представлені характерні риси ідеального центру надання адміністративних 

послуг. 
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Рисунок 1.11 − Характерні риси ідеального центру надання адміністративних 

послуг (сформовано автором на підставі [141]) 

 

Г. Зубко стверджує, що: «ЦНАП – це обличчя влади, місцевої і державної, 

сервісу – від центрального рівня до рівня громади». В свою чергу Голова 

Представництва Європейського Союзу в Україні (з 2016 р. по серпень 2019р.), 

посол, Хюґ Мінґареллі впевнений, що: «функціонуючий належним чином 

ЦНАП покращує життя мешканців громади, наближаючи органи влади до 

потреб громадськості та роблячи систему надання адміністративних послуг 

прозорою, доступною та сервісно-орієнтованою. Належний ЦНАП зміцнює 

управління та підзвітність на місцевому рівні.» [90]. 

Згідно ст. 1 Закону України «Про адміністративні послуги» 

адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень 

суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної  чи юридичної 

особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків 

такої особи відповідно до закону [85]. 

Адміністративну послугу можна розглядати у двох аспектах, які 

Характерні риси ідеального центру надання адміністративних послуг 

Відкритий офіс без внутрішніх 
дверей та зачинених кабінетів, 
спільний робочий простір, що 

повинно сприяти боротьбі з 
хабарництвом 

Привітні службовці, 
які поводяться 

цілковито у межах 
морально- етичних 

норм 

Наявність терміналів, які дають 
змогу ознайомитись з повним 
переліком адміністративних 

послуг та фіксують електронну 
чергу, що спрощує процес 

звернення та допомагає 
громадянам краще орієнтуватись 

Прийом громадян 
без обідніх перерв 

шість днів на 
тиждень 

Наявність в мережі Інтернет 
повної інформація щодо 

послуги, опису процедури, 
бланків документів та 

прикладів їх заповнення – це 
дозволить споживачам 

послуг значно скоротити час 
на подачу звернення 

Мається окремо 
відведене місце 

де можна 
залишити дитину 

на час 
спілкування з 

адміністратором 
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представлені на рис. 1.12.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.12 – Два аспекти адміністративної послуги (сформовано автором на 

підставі [133, с. 59]) 

 

В.П. Тимощук зазначає, що адміністративні послуги – це публічні (тобто 

державні та муніципальні) послуги, що надаються органами виконавчої влади, 

виконавчими органами місцевого самоврядування й іншими уповноваженими 

суб’єктами, і надання яких пов’язане з реалізацією владних повноважень [134]. 

Розглянемо етапи розвитку системи надання адміністративних послуг в 

Україні, які представлено на рисунку 1.13. Разом з цим, постає необхідність 

проаналізувати правові аспекти формування системи надання адміністративних 

послуг з метою виявлення слабких місць у запровадженні цього виду діяльності 

та розробки подальших заходів, спрямованих на реалізацію прав та законних 

інтересів громадян. 

Вивчено нормативно-правові акти щодо надання адміністративних 

послуг, що регулюють діяльність ЦНАП , в перелік входять: Закони України, 

Укази Президента України, Розпорядження та Постанови Кабінету Міністрів 

України [85, 98 − 124]. Центром політико-правових реформ [131] 

запропоновано таке визначення адміністративних послуг − державні і 

муніципальні послуги, які здійснюються органами виконавчої влади та 

Публічно-владна діяльність 
адміністративного органу 

Результат публічно-владної 
діяльності адміністративного 

органу 

спрямована на забезпечення (юридичне оформлення) умов 
для реалізації суб’єктивних прав фізичної  чи юридичної 

особи, яка здійснювалась за заявою цієї особи 

Аспекти адміністративної послуги 
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органами місцевого самоврядування за типом безпосереднього надання 

кінцевим споживачам. 

 

 
Рисунок 1.13 − Етапи розвитку системи надання адміністративних послуг в 

Україні [85]. 

 

Основними ознаками адміністративних послуг є: «повноваження щодо 

їхнього надання закріплені законом за адміністративними органами; наданню 

такої послуги завжди передує заява (звернення) фізичної  чи 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» [131].  

«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» [132] визначається за такими 



53 
критеріями: «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». 

Враховуючи вищевикладене, можна окреслити основні ознаки 

адміністративних послуг: 

1. Ці послуги надаються лише за безпосередньою ініціативою (заявою) 

фізичних та юридичних осіб (наприклад: не можна відносити до таких послуг 

підготовку цільових програм; загальну діяльність з оздоровлення дітей; 

затвердження схем санітарного очищення населених пунктів; надання якихось 

даних за рішенням суду тощо). Деякі органи місцевого самоврядування 

відносять до власних адмінпослуг розгляд звернень громадян,  чи 

встановлюють терміни надання окремих послуг такі, як для розгляду звернень. 

Та незважаючи на те, що звернення громадян відбуваються безумовно за їх 

ініціативою, їх розгляд не можна вважати адміністративними послугами [125]. 

2. Надання адміністративних послуг передбачено виключно законами. 

«Не можна вимагати отримання особою певного адміністративного документу  

чи дозволу, якщо це передбачено лише рішенням якоїсь місцевої ради, і тим 

більше – вимагати оплату за надання такого документу (наприклад: деякі 

міськради використовують своє монопольне становище, впроваджуючи платні 

послуги з присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна» [126]. При 

цьому така процедура на сьогоднішній день не визначена жодним законом). 

3. Адміністративні послуги обов’язково надаються при здійсненні 

владних повноважень органів місцевого самоврядування та інших публічних 

органів влади. Тобто не може бути адміністративною послуга господарського 

характеру, наприклад: з копіювання, ламінування якогось документу тощо. 
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Крім того, Законом України “Про адміністративні послуги” [85] була 

виключена норма щодо можливості надання адмінпослуг підприємствами, 

установами, організаціями, які перебувають в управлінні органів публічної 

влади. Але слід зауважити, що існують і певні виключення у цій нормі. [127]. 

4. Результатом адміністративних послуг є якийсь адміністративний акт 

(відповідне рішення, документ  чи дія органу публічної влади), спрямований на 

набуття, зміну чи припинення відповідно до закону прав  чи обов’язків особи, 

що звернулась за послугою. Тобто не обов’язково за результатом послуги 

видається якийсь документ (наприклад: дозвіл, паспорт, посвідчення, висновок 

відповідного органу влади, погодження, свідоцтво, сертифікат, рішення тощо). 

Результатом може бути внесення необхідних даних до відповідних реєстрів, що 

дає право на здійснення певної діяльності (наприклад: Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб– підприємців та громадських 

формувань; Єдиного реєстру документів, що дають право на виконання 

підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію 

закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на 

доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених 

документів тощо) [127]. 

5. Адміністративна послуга є не лише результат, як кінцева мета 

звернення якоїсь особи, але й уся діяльність посадових осіб органів місцевого 

самоврядування та, можливо, й інших органів публічної влади, які задіяні в 

процесі надання адміністративних послуг. Тобто послуга починається з 

моменту надання консультацій (інформування) клієнта про умови її отримання, 

проходить процес приймання та перевірки необхідного пакету документів, 

опрацювання безпосередніми виконавцями та завершується видачею результату  

чи інформуванням про здійснені реєстраційні дії. 

Низка українських вчених, серед яких В. Тимощук [135], А. Ліпенцев 

[136], М. Воронов [137], авторські колективи Енциклопедії державного 

управління [138, c. 18] та Енциклопедичного словника з державного управління 

[139], виділяє наступні ознаки адміністративних послуг, які представлено на 
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рис. 1.14: 

В. Гордєєв дотримується думки, що ознаки послуг варто поділяти на 

загальні, які характерні для всіх адміністративних послуг, й особливі, які 

характерні для окремих видів послуг [140].  

 

 
 

Рисунок 1.14 – Ознаки адміністративних послуг (сформовано автором на 

підставі [135 − 140]) 
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органами влади, реєстрація 

власного рухомого  чи 
нерухомого майна, 

отримання ліцензій та 

виконавцями виступають 
адміністративні органи, які 

виконують покладені на 
них функції, до них також 
можуть бути прирівняні 

інші організації та 
структури, яким було 

делеговано повноваження; 
частіш за все суб'єкт 

надання конкретної послуги 
один, саме тому говориться 

приймається рішення, 
яке повинне 

задовольнити суб'єкта 
звернення 

передбачається 
нормативне закріплення 

суб'єктів, які мають 
право на отримання 
послуги, фіксуються 

підстави для звернення 
та орган, який наділено 

повноваженнями по 
вирішенню встановлених 

питань 

Ознаки 
адміністративних 

послуг 
 

подання заяви від 
фізичної чи юридичної 

особи 

діяльність по 
забезпеченню умов щодо 
реалізації власних прав 

особи 

реалізуються органами 
публічної влади  чи 

іншими суб'єктами, яким 
делеговані певні владні 

повноваження 

право на отримання певних 
послуг закріплено у 

нормативно- правовій базі 

результатом є 
документ, адресатом 

якого є особа, що 
подавала заяву 
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Їх характеристика представлена на рис. 1.15. Як бачимо, список загальних 

ознак достатньо великий, охоплює усі сторони процесу надання 

адміністративних послуг та докладно описує норми, що діють в сучасному 

законодавстві. 

 

 
Рисунок 1.15 – Класифікаційна характеристика ознак адміністративних послуг 

(сформовано автором на підставі [140]) 
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Так, згідно Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” [128] 

повноваження сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів 

поділяються на власні (здійснення яких пов'язане з вирішенням питань 

місцевого значення) та делеговані (здійснення яких пов'язане з виконанням 

функцій виконавчої влади на місцях). Відповідно до цього й адміністративні 

послуги можна поділити на такі ж види, що представлено на рис. 1.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.16 − Адміністративні послуги в залежності від повноваження 

сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів (сформовано 

автором на підставі [128]) 

 

Крім того, як зазначає Гуненкова О.В., розглядаючи адміністративні 

послуги саме як діяльність, у якій можуть бути залучені й інші органи 

публічної влади, варто розрізняти такі послуги за суб’єктом, який оформляє 

кінцевий результат послуги. Наприклад, якщо особа звертається по послугу в 

сільську раду та в результаті отримує рішення цієї ради, то таку послугу можна 

Адміністративні послуги 

надання дозволу на спеціальне 
використання природних 

ресурсів місцевого значення; 
постановка на облік громадян, 

які відповідно до законодавства 
потребують поліпшення 

житлових умов; надання дозволу 
на розміщення зовнішньої 

реклами; видача дозволу на 
порушення об’єктів благоустрою 

та інші 

Власні 
здійснення яких пов'язане з 

вирішенням питань місцевого значення 

Делеговані 
здійснення яких пов'язане з виконанням 

функцій виконавчої влади на місцях 

надання, отримання, реєстрація 
документів, що дають право на 

виконання підготовчих та 
будівельних робіт; надання 
відомостей з Державного 

земельного кадастру; державна 
реєстрація юридичних осіб та 
фізичних осіб - підприємців; 
державна реєстрація речових 
прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень та інші 
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вважати внутрішньою. А якщо звернення відбувається через ЦНАП сільської 

ради, а результат оформляє, наприклад районний відділ Державної міграційної 

служби України, то таку послугу можна віднести до зовнішніх [129]. 

Враховуючи вищенаведене, Гуненкова О.В., Молодожен Ю.Б., 

окреслюють різні види адміністративних послуг, що представлено на рис. 1.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.17 − Види адміністративних послуг(сформовано автором на 

підставі [130]) 

 

Як показує теорія і практика адміністративні послуги можна 

класифікувати за групами, які представлено в табл. 1.3. 

 

Види адміністративних послуг 

платні та безоплатні; 

послуги у сферах будівництва, землекористування, 
містобудування, оформлення актів громадського стану, 
оформлення прав на нерухоме майно, громадянства та 
міграції, благоустрою, реклами, екології, транспорту, 
торгівлі, оформлення підприємницької діяльності, освіти, 
охорони здоров’я, культури, безпеки та захисту, у житлово-
комунальній та соціальній сферах тощо. 

оформлення дозвільних документів та ліцензій, реєстраційні 
дії, встановлення статусу з видачею відповідних посвідчень, 
оформлення паспортних документів, приватизація житла, 
отримання соціального житла та земельних ділянок, 
оформлення різних видів соціальної допомоги, видача 
відповідних довідок, витягів з реєстрів, дублікатів та копій 
документів тощо; 

за критерієм 
платності для 
споживачів: 

власні та делеговані; 

за видом 
адміністративного 

акту, який є 
кінцевим 

результатом 
послуги: 

за суб’єктом 
надання 

послуги, який 
оформляє її 
результат: 

за сферою 
застосування: 

 за видом 
повноважень: 

внутрішні та зовнішні 
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Таблиця 1.4 − Класифікація адміністративних послуг  

№ Критерії класифікації Вид адміністративних послуг залежно від 
критерію 

1 За змістом адміністративної 
діяльності 

1. Видача дозволів;  
2. Реєстрація з веденням реєстрів;  
3. Легалізація актів  

2 Залежно від рівня встановлення 
повноважень 

1. Адміністративні послуги з централізованим 
регулюванням;  
2. Адміністративні послуги з локальним 
регулюванням;  
3. Адміністративні послуги зі «змішаним» 
регулюванням 

3 Залежно від форми їх реалізації 1. Послуги, пов’язані з реальним здійсненням 
конституційних прав і свобод громадян;  
2. Власне адміністративні послуги, пов’язані з 
юридичним оформленням умов, необхідних для 
реалізації прав і свобод громадян 

4 Залежно від характеру питань 1. Підприємницькі (господарські);  
2. Соціальні;  
3. Земельні;  
4. Будівельно-комунальні;  
5. Житлові 

5 За критерієм платності 1. Платні;  
2. Безоплатні 

6 Залежно від суб’єкта 1. Державні;  
2. Муніципальні 

7 За способом надання 
адміністративної послуги 

1. Безпосередньо органом виконавчої влади;  
2. Через «інтегровані офіси» (ЦНАП);  
3. Через Єдиний державний портал 
адміністративних послуг 

8 За наявністю у складі 
компонентів, що мають статус 
окремих послуг 

1. Базові (однокомпонентні);  
2. Комплексні (багатокомпонентні) 

9 Залежно від регламентації 
адміністративної послуги 

1. Стандартизовані (є інформаційні та технологічні 
картки);  
2. Не стандартизовані (немає інформаційних та 
технологічних карток) 

 

На підставі проведеного дослідження удосконалено класифікацію 

адміністративних послуг, яка на відміну від існуючих враховує сучасні 

інноваційно − інфо-комунікаційні тренди за рахунок виокремлення 

класифікаційних ознак: за способом надання адміністративних послуг; за 

формою надання адміністративних послуг, рис.1.18.  
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Рисунок 1.18 − Класифікація адміністративних послуг (удосконалено автором) 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

за змістом адміністративної діяльності щодо надання 

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); 

за рівнем встановлення повноважень щодо надання 
адміністративних послуг та правового регулювання 

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); 

за предметом (характером) питань, за роз’язанням яких 
звертаються особи до адміністративних органів 

підприємницькі (або господарські); соціальні; земельні; будівельно-
комунальні; житлові та ін. 

за формою надання адміністративних послуг 

за способом надання адміністративних послуг 

Дистанційне (за телефоном, за допомогою мережі Інтернет), очне (у 
прив’язці до певного територіального відділення) надання послуг  

Усна форма (консультація), паперова форма (відповідні довідки та 
документи) надання послуг  

1 

2 

3 

4 

5 
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Проблематику адміністративних послуг відображено в наукових працях 

О.В. Гуненкової [127; 129-130], А.Б. Лис [93; 97], Ю.Б. Молодожен [93; 97], 

О.Ю. Оболенського [94] та інших. 

Проте ряд важливих проблем формування стабільного та ефективного 

надання адміністративних послуг ще не отримали належного розв’язання. 

Подальшого дослідження потребують питання, пов’язані з процесом прийняття 

управлінських рішень між органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування та громадянами. Вирішення вище зазначених проблемних 

питань потребує комплексного підходу в управлінських процесах сфери 

надання адміністративних послуг [91]. 

Управлінські процеси вперше були розглянуті представниками класичної 

школи управління. І.О. Щебликіна, Д.В. Грибова відмічають, що процес 

управління – це діяльність об'єднаних суб'єктів управління, спрямована на 

досягнення певної мети, шляхом виконання певних функцій, із застосуванням 

відповідних методів та дотриманням принципів управління. Предметом 

управлінського процесу є інформація, яку виконавці та керівники 

використовують у своїй діяльності. Засобами здійснення управлінського 

процесу є управлінська праця персоналу, носії та канали передачі інформації 

[92]. 

Різні процеси управління в різних сферах продуктивної діяльності мають 

спільні характеристики, які представлено на рис. 1.19. До процесу управління 

ставиться ряд вимог. Головна вимога до організації управління полягає в тому, 

що система управління повинна мати таку ж саму  чи більшу різноманітність та 

швидкодію програм дій, що відповідає можливій різноманітності впливу 

середовища на систему, що управляється [92]. Отже, розглянемо зміст 

управлінських процесів у сфері надання адміністративних послуг, який 

представлено на рис. 1.20 та відображає певну спрямованість управлінського 

впливу. 
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Рисунок 1.19 − Характеристика процесів управління (сформовано автором на 

підставі [92]) 

 
Рисунок 1.20 − Зміст управлінських процесів у сфері надання адміністративних 

послуг (авторська розробка) 

Зміст управлінських процесів у сфері надання адміністративних послуг 

Формування 
мети 

діяльності у 
сфері 

надання 
адміністрати
вних послуг 

Розподіл ресурсів 
для вирішення 
поставлених 

завдань у сфері 
надання 

адміністративних 
послуг 

Дослідження 
системи та 
структури 

управління у 
сфері надання 

адміністративни
х послуг 

Визначення обмежень, 
критеріїв та норм 

ефективності, у межах 
яких відбувається 

управлінський процес у 
сфері надання 

адміністративних послуг 
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На рис. 1.21 розглянемо систему принципів управлінських процесів у 

сфері надання адміністративних послуг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.21 − Система принципів управлінських процесів у сфері надання 

адміністративних послуг (авторська розробка) 

 

Отже, з рис. 1.21 видно, що основними принципами управлінських 

процесів у сфері надання адміністративних послуг є: єдність, ввічливість, 

зрозумілість, стислість, чіткість, комфортність, неможливість зловживань та 

максимальна результативність. Саме ці принципи дають можливість працювати 

цілеспрямовано та ефективно. 

Завдяки дотриманню даної системи принципів управлінських процесів у 

сфері надання адміністративних послуг відбувається: 

1. спрощення оформлення звернення на отримання багатьох послуг, 

2. зменшення строків надання послуг, 

3. підвищення поінформованості громадян, 

4. створення єдиного алгоритму оформлення документів та вирішення 

типових питань, 

5. дотримання стандартів надання послуг, 
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6. оперативний моніторинг та контроль за діяльністю центру надання 

адміністративних послуг. 

Лис А.Б. відмічає проблемні питання в наданні послуг населенню 

органами державної влади і органами місцевого самоврядування, так для 

державно-управлінської системи у процесі її функціонування сьогодні існує 

реальна потреба в компетентних управлінських працівниках, оскільки її 

характерною рисою є залежність людини від людини, що уособлюють собою 

типову управлінську пару «суб’єкт − об’єкт». Наголосивши вище на тому, що 

«суспільство (з позицій нашого дослідження – множина потенційних «суб’єктів 

звернення») змінилось і продовжує змінюватись, слід визнати і необхідність 

адекватних, а інколи і випереджаючих змін у характеристиках відповідної 

множини «суб’єктів надання» адміністративних послуг – кадрового наповнення 

органів державного управління і місцевого самоврядування нашої країни. При 

цьому, основні зміни повинні відбутися в напрямку суттєвого підвищення 

етичного та інтелектуального потенціалу цього кадрового наповнення на основі 

професійного оволодіння знаннями і досвідом щодо тих сфер життєдіяльності 

українського суспільства, які треба належним чином регулювати і якими 

необхідно якісно управляти» [93]. 

Оболенський О.Ю. [94] та Тимощук В. [95, с.11-13] стверджує, що дані 

соціологічних досліджень (проведено фондом «Демократичні ініціативи») 

думок споживачів адміністративних послуг вказують на наявну кількість 

проблемних моментів, які представлено на рис. 1.22. Тому необхідно 

розглянути управління технологічними процесами у сфері надання 

адміністративних послуг, що представлено на рис. 1.23. Отже, як видно з рис. 

1.23, звернення в центр надання адміністративних послуг відбуваються від 

юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців до 

адміністратора. Адміністратор, в свою чергу, формує та веде реєстр звернень, 

які поступають в єдину базу даних системи електронного документообігу 

Центру надання адміністративних послуг, а також інформує суб’єктів 
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звернення про результати надання адміністративних послуг у вигляді sms– та e-

mail повідомлення. Оперативний облік звернень формують адміністратори.  

 
Рисунок 1.22 − Проблеми в наданні адміністративних послуг (сформовано 

автором на підставі [94, 95, с.11-13]) 

 

 

 

 

 
Проблеми в наданні адміністративних послуг 

впорядкування їх переліку 

територіальна розпорошеність адміністративних органів 

занадто тривалі терміни надання багатьох адміністративних послуг 

забезпечення зручності їх надання 

складні процедури надання адміністративних послуг 

визначення вартості 

до вагомих проблем належить питання оплати адміністративних послуг 

незручного й обмеженого режиму роботи адміністративних органів 

відсутність альтернативних способів звернення до адміністративних 
органів за адміністративними послугами 

відсутність належних умов для очікування; відсутність належної 
інформації 

наявність великих черг в адміністративних органах 

належне ставлення до відвідувачів адміністративних органів 
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Рисунок 1.23 − Управління технологічними процесами у сфері надання 

адміністративних послуг (сформовано автором на підставі [91]) 
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Контроль щодо формування та обробки єдиної бази даних системи 

електронного документообігу Центру надання адміністративних послуг 

покладено на керуючого справами виконкому. 

Контроль виконання звернень та прийняття управлінських рішень 

здійснює керівник Центру надання адміністративних послуг. 

Лис А.Б. стверджує , що «при таких змінах кожен громадянин України 

повинен отримати відповідно якісно нові послуги, що спонукало до створення 

центрів надання адміністративних послуг, а тому необхідно більш детально 

вивчити управлінські процеси у сфері надання адміністративних послуг. Слід 

зазначити, що управлінські процеси у сфері надання адміністративних послуг в 

Україні недостатньо вивченні і зумовлені певного практичного обґрунтування 

вченими» [97].  

Євтушенко О.Н. підкреслює, що «головними кроками на шляху до 

переходу в ринкову економіку й глибокого реформування системи суспільних 

відносин в Україні стали: зміна структури власності; демонтаж адміністративно 

– розпорядницької системи; лібералізація економіки, фінансів, виробництва й 

торгівлі; активізація підприємницької діяльності громадян; формування 

реального ринку товарів і послуг, зникнення дефіциту» [96]. 

 

 

1.3 Механізми розвитку системи надання адміністративних послуг в 

умовах діджиталізації 

 

 

Адміністративні послуги служать інтересам споживачів і є важливим 

кроком в напрямку підвищення задоволення потреб громадян і господарюючих 

суб’єктів. Якісна діяльність органів влади в сфері адміністративних послуг, яка 

зачіпає систему життєдіяльності населення, забезпечує суттєве зниження рівня 

витрат в масштабах країни. Електронні адміністративні послуги мають 

універсальний доступ і можуть бути отримані будь-якою особою в режимі 



68 
реального часу. Вирішення проблем, які існують в сфері розвитку системи 

надання адміністративних послуг, на основі інноваційних та інформаційно-

комунікаційних технологій дозволить підвищити якість реалізації функцій 

держави, сприятиме підвищенню ефективності системи управління. Вирішення 

цих проблем є актуальним завданням. 

В головному е-документі України, який був схвалений 20 вересня 2017 

року, «Концепції розвитку електронного урядування до 2020 року» наголошено 

на необхідності запровадження он-лайн загалом 100 найбільш важливих послуг 

для громадян та бізнесу. Ключовими завданнями є реалізація єдиного порталу 

для надання всіх електронних послуг з одного ресурсу, а також запровадження 

електронних договорів та популяризація всіх сервісів. 

Проте, відсутність надійної та доступної електронної ідентифікації 

залишається бар’єром для розвитку електронних послуг та інших форм 

електронної взаємодії. Тож до необхідних є запровадження MobileID, що 

дозволить зробити електронну ідентифікацію більш масовою та популярною 

серед громадян. Ключовим завданням залишається наповнення єдиного 

демографічного реєстру та видача ID-карток із ЕЦП, а також запровадження 

електронних довірчих послуг [144]. 

Цифрова трансформація, діджиталізація  чи «Держава у смартфоні» − це 

терміни, що лаконічно описують процеси впровадження цифрових технологій в 

усіх сферах суспільного життя. Наприкінці 2019 р. на International IT Forum у 

Запоріжжі Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив, що 

Міністерство має на меті перетворити Україну на смарт-державу, зробивши 

абсолютно всі публічні послуги доступними для громадян та бізнесу в онлайн-

форматі, а також досягти зростання частки ІТ-сектору у ВВП України до 10% 

[155]. Уряд має впровадити єдині вимоги до надання публічних послуг, у тому 

числі ключових показників ефективності, граничного часу очікування та 

показників задоволеності суб'єктів звернення. Також серед ключових завдань: – 

поступове переведення окремих публічних послуг в електронну форму;  

упровадження дієвого механізму контролю; нові підходи до діяльності ЦНАПів 
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тощо. [153]. Вимоги до децентралізації адміністративних послуг в умовах 

реформування територіальної організації влади представлено на рис. 1.24. 

 

 
Рисунок 1.24 – Вимоги до децентралізації адміністративних послуг в умовах 

реформування територіальної організації влади (сформовано автором на 

підставі [141]) 
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Створення мережі центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) для 
задоволення потреб об'єднаних громад у вигляді «прозорих офісів», що 
об'єднують в собі діяльність різних владних структур з надання 
адміністративних послуг 

 

Впровадження в організацію роботи ЦНАП системи управління якістю, має 
ґрунтуватись на: 

оцінюванні 
результатів 

проведення процесів 

забезпеченні механізму 
зворотних зв’язків зі 
споживачами послуг 

впровадженні системи 
заощадження бюджетних 

коштів, так зване ощадливе 
управління, що має на меті 
підвищення ефективності 

функціонування органу влади 
без зайвих витрат проведенні внутрішнього 

моніторингу з метою оцінки 
якості роботи 

порівнянні з кращими 
практиками надання 
адміністративних 
послуг 

 

Доповнення механізму надання адміністративних послуг електронними 
сервісами (збирання відгуків, зауважень та пропозицій, забезпечення 
інтерактивності та миттєвого оцінювання за допомогою мережі Інтернет) 

Створення комплексної системи контролю за наданням адміністративних послуг. 
Для цього передбачається: 

розробка стандартів надання адміністративних 
послуг через залучення усіх зацікавлених сторін 
(органів публічного управління, споживачів 
послуг, представників громадських організацій 
та профільних наукових установ) 

залучення до контролюючої 
діяльності не лише органів 
публічного управління, а й 
громадських організацій, 
аудиторських фірм та 
широкого загалу 
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Діяльність органів виконавчої влади має публічно-правовий характер, 

який має прояв під час надання адміністративних послуг та ґрунтується на 

принципах системи управління якістю в органах виконавчої влади, рис.1.25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.25 – Принципи системи управління якістю в органах виконавчої 

влади  

 

За змістом принципів, можна виокремити два пріоритетних та 

початкових напрямів впровадження системи управління якістю надання 

адміністративних послуг: процедури прийняття управлінських рішень під час 

ПРИНЦИПИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОРГАНАХ 
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

забезпечення балансу інтересів держави та набувача послуг;  

керованість процедурами надання адміністративних послуг; 

оптимальне кадрове забезпечення здійснення процедур надання 
адміністративних послуг; 

надання адміністративних послуг на основі принципу законності; 

чітке врегулювання законодавством процедур надання адміністративних 
послуг; 

системний підхід; 

постійне поліпшення; 

прийняття рішення на підставі фактів. 
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надання адміністративної послуги; оптимізація документаційного забезпечення 

надання адміністративної послуги. 

Для обґрунтування першого напряму запровадження системи управління 

якістю у сферу надання адміністративних послуг можна вказати на певну 

етапність прийняття управлінського рішення, наявність якої є потенціалом 

уніфікації відповідних процедур у цій сфері. 

В основу прийняття інноваційного управлінського рішення у сфері 

надання адміністративних послуг має бути покладена інформація, котру 

необхідно зібрати, щоб визначити, яке саме рішення слід прийняти, встановити, 

чи відповідає компетенції посадової особи діяльність із прийняття відповідного 

рішення, а також предмет управлінської діяльності. 

Уніфікації процедур прийняття управлінських рішень на основі 

застосування принципів системи управління якістю у сфері надання 

адміністративних послуг сприятиме розробка і прийняття на рівні постанови 

Кабінету Міністрів України відповідних стандартів. 

Існує близько 1000 відомчих нормативно-правових актів, якими 

передбачено стандарти надання адміністративних послуг, зокрема: наказ ДПС 

України № 187 від 30.11.2011 р., наказ Міністерства аграрної політики № 754 

від 26.10.2009 р., наказ Державної служби геології та надр України № 83 від 

14.03.2012 р. та інші. Разом з тим закріплення для всіх органів виконавчої влади 

єдиних уніфікованих процедур прийняття управлінського рішення у сфері 

надання адміністративних послуг забезпечить вирішенню завдань: 

встановленню переліку дій, які необхідно здійснити для прийняття 

управлінського рішення, та які саме ресурси мають бути залучені, щоб 

прийняте управлінське рішення було обґрунтовано дієвим. 

Відтак, огляд еволюції організаційно-правової підтримки системи 

надання адміністративних послуг органами виконавчої влади дозволив 

систематизувати та структурувати етапи її формування, рис.1.26.  
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Рисунок 1.26 − Організаційно-правові основи системи надання 

адміністративних послуг 

Концепція реформування державного управління, 1998 р. закріплення 
ідеї сервісної держави  

Концепція розвитку системи надання адміністративних послуг 
органами виконавчої влади 

 Постанова Кабінету Міністрів України, 2006 р. 
Системне закріплення політики адміністративних послуг в Україні  

 

Закон України «Про адміністративні послуги», 2012 р.  

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. № 588 «Про 
затвердження Примірного регламенту центру надання 

адміністративних послуг» 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 
523-р. «Перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади, які 

надаються через центр надання адміністративних послуг»  

 

адміністративна послуга - результат здійснення владних 
повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за 

заявою фізичної  чи юридичної особи, спрямований на набуття, 
зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно 

до закону 

Групування законів України, що забезпечують реалізацію та додатково 
регламентують процедуру надання адміністративних послуг та умови взаємодії між 

органами виконавчої влади та громадянами 

«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний захист дітей війни», «Про жертви нацистських переслідувань», 

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про державну соціальну 
допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію 

інвалідів в Україні», « Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», «Про свободу пересування та 
вільний вибір місця проживання в Україні» 
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Таким чином, з ухваленням Закону України «Про адміністративні 

послуги» [85], в Україні вперше на законодавчому рівні встановлено 

законодавче визначення поняття адміністративна послуга суб’єкта владних 

повноважень та підґрунтя для впровадження в систему публічного управління 

механізму надання адміністративних послуг. Стаття 7 Закону визначає вимоги 

щодо якості надання адміністративних послуг, надаючи право забезпечення 

його рівня суб’єктам надання послуг. На кожну адміністративну послугу 

суб’єктом надання затверджується інформаційна та технологічна картки. 

Інформаційна картка передбачає інформацію про суб’єкта надання 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 управлінські інноваційні підходи до порядку надання 

адміністративних послуг, рис. 1.27, які повинні зменшити кількість документів і 

інформації від суб’єкта звернення, прискорити процес надання послуги та в 

подальшому зменшити витрати людських, часових і відповідно фінансових 

ресурсів. 

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.  

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 

адміністративних послуг. 
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Рисунок 1.27 – Управлінські інноваційні підходи до порядку надання  

адміністративних послуг 

 

Для його супроводження застосовується Єдиний державний портал 

адміністративних послуг, який повинен забезпечити можливість надання 

адміністративних послуг в електронній формі та доступ суб’єктів звернення до 

УПРАВЛІНСЬКІ ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО 
ПОРЯДКУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

надання послуг суб’єктами надання безпосередньо, через центри надання 
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  чи у випадках, передбачених законом, - за місцем 
провадження діяльності  чи місцезнаходженням відповідного об’єкта 

можливість подання заяви на отримання адміністративної послуги в усній 
чи письмовій (і надіслана поштою  чи у випадках, передбачених законом, 

за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку) формі 

заборону вимагати від суб’єкта звернення документи  чи інформацію для 
надання адміністративної послуги, не передбачені законом 

заборону вимагати від суб’єкта звернення документи  чи інформацію, що 
перебувають у володінні суб’єкта надання адміністративних послуг  чи у 

володінні державних органів, установ  чи організацій, що належать до 
сфери їх управління 

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

розбудова системи міжвідомчої електронної взаємодії та доступу до інформаційних систем і баз даних 
суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ  чи організацій, що належать до 

сфери їх управління 
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інформації про адміністративні послуги з використанням мережі Інтернет, 

рис.1.28.  

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  чи 

кримінальну відповідальність посадових осіб, уповноважених надавати 

адміністративні послуги за порушення вимог законодавства у сфері надання 

адміністративних послуг. Передбачає судову можливість оскарження дій та 

відшкодування заподіяної шкоди фізичним  чи юридичним особам внаслідок 

неправомірних діянь посадових осіб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.28 − Єдиний державний портал адміністративних послуг як 

офіційне джерело інформації про надання адміністративних послуг в Україні 

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОРТАЛ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

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.  
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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 

доступність 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» [104]. 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.  

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  чи припинення юридичної 

особи, засвідчення факту набуття  чи 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 виконавчої влади [99] 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 
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проведення реєстраційних дій та їх оформлення, терміни проведення кожної 

реєстраційної дії, сума реєстраційного збору.  

До законодавчих факторів 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. Вони не 

сприяють підвищенню рівня якості і доступності у наданні реєстраційних 

послуг. 

Наступним напрямом запровадження системи управління якістю у сфері 

надання адміністративних послуг визначено забезпечення системи 

документообігу, який має бути пов’язаний з процедурами прийняття 

управлінських рішень, що логічно випливає з принципу законності як основи 

всієї діяльності органів виконавчої влади (їхніх посадових осіб). Формування 

системи документообігу, достатньої для прийняття управлінського рішення у 

сфері надання адміністративних послуг представлено на рис. 1.29. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.29 − Формування системи документообігу достатньої для 

прийняття управлінського рішення у сфері надання адміністративних послуг 

Формування системи документообігу, достатньої для 
прийняття управлінського рішення у сфері надання 

адміністративних послуг, дасть змогу: 

забезпечити оперативність і 
обґрунтованість прийняття рішення 

створити умови для ефективного обміну 
інформацією між суб’єктами – учасниками 
процедур прийняття управлінських рішень 

у цій сфері 

уникнути дублювання процедур 
прийняття управлінських рішень під час 

реалізації компетенції щодо надання 
адміністративних послуг 

забезпечити відповідність кількості та 
якості, інформативності документів 
завданням, які вирішуються під час 

прийняття управлінського рішення у 
сфері надання адміністративних послуг 
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Для опрацювання заходів з реалізації такого напряму запровадження 

системи управління якістю у сфері надання адміністративних послуг, як 

оптимізація документообігу, необхідно зазначити, що п. п. 2.7.2 ДСТУ ISO 

9000-2001 [148] визначено документи, які використовуються у системах 

управління якістю та містять:  

а) узгоджену інформацію внутрішнього й зовнішнього використання про 

наявну в організації систему управління якістю (настанови з якості);  

б) опис, як систему управління якістю застосовують до конкретної 

продукції, конкретного проекту  чи контракту (програми якості); 

в) вимоги (технічні умови);  

г) рекомендації  чи пропозиції (методичні настанови);  

д) інформацію про процедури здійснення певної діяльності (можуть 

охоплювати задокументовані методики, інструкції);  

е) об’єктивні докази досягнутих результатів (протоколи). 

Обсяг необхідної документації для прийняття управлінського рішення у 

згаданій сфері доцільно визначати кожному органу виконавчої влади, залежно 

від того, які саме адміністративні послуги цей орган уповноважений надавати. 

Серед чинників, що впливають на обсяг документообігу, перше місце посідає 

встановлення компетенції органу виконавчої влади щодо надання 

адміністративних послуг. Наступним чинником, який впливатиме на 

встановлення оптимального переліку документів, що здійснюють обіг у межах 

певного органу виконавчої влади, є взаємодія, яка відображає відповідні 

процедури під час розробки й прийняття управлінського рішення щодо надання 

адміністративної послуги. Слід зазначити, що існує вплив кількості та якості 

документів, які реєструються в органах виконавчої влади з метою подальшого 

надання адміністративних послуг, на кількість і якість персоналу, що реалізує 

відповідну компетенцію. 

Згідно з  п. п. 2.7.2 ДСТУ ISO 9000-2001 [148], а також спрямованості 

діяльності щодо надання адміністративних послуг, до документів, які можуть 
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використовуватися під час здійснення документообігу в межах системи 

управління якістю у сфері надання адміністративних послуг, доцільно віднести: 

настанови з якості надання послуг; програми якості надання послуг; методичні 

рекомендації в цій сфері. 

Органи влади, які прагнуть мати ефективні ЦНАП, тобто виконувати всі 

законодавчі й нормативні вимоги, зобов’язані вивчати громадську думку задля 

поліпшення якості послуг. Власне, орієнтація на виконання вимог замовників 

послуг повинна стати основою для постійного покращення якості послуг, у т. ч. 

для перегляду й актуалізації законодавчих, нормативних і власних вимог до 

надання адміністративних послуг. 

Вимоги до якості надання адміністративних послуг представлено на 

рис.1.30. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.30 – Вимоги до якості надання адміністративних послуг 

 

Вимоги до якості надання адміністративних послуг 

а) на основі законодавчих і нормативних документів (законодавчі й нормативні 
вимоги прописано в Законі України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 р. 
№ 5203-VI, Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами 

виконавчої влади, схваленій розпорядженням КМУ від 15.02.2006 р. № 90-р, 
розпорядженні КМУ від 16.05.2014 р. № 523-р «Деякі питання надання 

адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання 
адміністративних послуг»); 

б) органами влади, які створили ЦНАП (вимоги органу влади, який створив ЦНАП, 
можуть бути описані в нормативних документах – регламентах роботи, 

інформаційних і технологічних картках послуг, інструкціях та описах процедур 
надання послуг тощо); 

в) відповідно до потреб та очікувань замовників послуг (вимоги замовників послуг 
можуть бути зафіксовані після отримання інформації від таких замовників у 

результаті застосування різних інструментів – ідеться про скарги та пропозиції. 
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Більше інформації міститься в Концепції розвитку системи надання 

адміністративних послуг органами виконавчої влади, схваленій 

розпорядженням КМУ від 15.02.2006 р. № 90-р, де до критеріїв оцінки якості 

адміністративних послуг віднесено, рис. 1.318.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.31 – Критерії оцінки якості адміністративних послуг (сформовано 

автором на підставі [143]) 

 

Усі ці критерії можна звести до трьох узагальнених:  

 ефективність (результативність + своєчасність). Ідеться про вимоги, що 

відповідають критеріям результативності та своєчасності; їх необхідно 

встановлювати на законодавчому рівні, але також орган влади може їх 

З Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг 
органами виконавчої влади [143] 

критерії оцінки якості адміністративних послуг 

1) результативність – задоволення потреби фізичної  чи юридичної особи в 
адміністративній послузі; 

2) своєчасність – надання адміністративної послуги в установлений законом строк; 

3) доступність – фактична можливість фізичних і юридичних осіб звернутися за 
адміністративною послугою; 

4) зручність – урахування інтересів та потреб отримувачів послуг у процесі 
організації надання адміністративних послуг; 

5) відкритість – безперешкодне надання необхідної для отримання адміністративної 
послуги інформації, яка розміщується на інформаційних стендах в адміністративних 

органах, на їхніх веб-сайтах, друкується в офіційних виданнях і буклетах; 

6) повагу до особи – ввічливе ставлення до отримувача адміністративної послуги; 

7) професійність – належний рівень кваліфікації працівників адміністративного 
органу. 
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покращувати. Критерій результативності стосується того, чи отримано послугу 

й адміністративний акт узагалі – як результат послуги, а критерій своєчасності 

– терміну надання, який визначено законом;  

 доступність (зручність + відкритість). Може охоплювати вимоги, що 

характеризують доступність фізичну (зручний маршрут і паркування, наявність 

пандусів для осіб з особливими потребами), організаційну (присутність 

посадовця на робочому місці, зручний графік прийому), фінансову 

(спроможність оплатити отримання послуги), інформаційну (наявність 

інформації щодо надання послуги зручним для замовника способом). До цього 

критерію доцільно віднести низку показників, які характеризують зручність 

отримання послуги, а саме: можливість вибору способів звернення за 

адміністративною послугою, простоту процедури отримання послуги, зручність 

в оплаті адміністративної послуги. Відкритість стосується можливості 

одержати інформацію про послуги, способи та процедури їх надання;  

 відповідність виконавця (роботі, яку він виконує). Може стосуватися 

компетенції виконавця, що гарантує його здатність надавати таку послугу. Цей 

критерій враховує повагу до особи. Оцінку діяльності органів, що надають 

адміністративні послуги, необхідно проводити за актуальними критеріями, які 

відповідатимуть вимогам часу, а також за достатніми критеріями, що 

охоплюватимуть найважливіші аспекти надання послуг.  

Для оцінювання якості адміністративних послуг можна рекомендувати 

інструменти, які представлено на рис. 1.32, що є достатньо дієвими і 

застосовуються в Україні.  

Основне правило для застосування запропонованих інструментів оцінки 

якості послуг – системність і систематичність. 

Системність полягає в тому, що для оцінки потрібно вибирати декілька 

інструментів, аби були задіяні всі зацікавлені сторони, а також необхідно 

періодично узагальнювати інформацію, отриману в результаті всіх оцінювань. 

Якщо це системно застосовувати, то можна одержувати інформацію для 

порівняння і бачити динаміку змін щодо якості послуг.  
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Систематичність полягає в періодичному застосуванні кожного з 

визначених інструментів, але не рідше ніж один раз на рік. Це дає змогу 

проводити комплексне оцінювання протягом календарного (бюджетного) року 

та коригувати плани й дії, а також потребу в ресурсах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.232 − Інструментарій оцінювання якості адміністративних послуг 

 

Має бути підготовлений звіт, в якому мають бути висвітлені позитивні та 

проблемні питання адміністративних послуг, пропозиції щодо підвищення їх 

якості, потреби в ресурсах (фінансових, людських, матеріальних), а також 

способи вирішення проблем та покращення якості обслуговування. 

Керівництву відомства слід зосередитись на аналізі існуючої системи надання 

послуг та на стратегічних рішеннях, спрямованих на визначення можливостей 

для покращення. Управління процесами надання послуг має бути 

децентралізованішим (за допомогою надання відповідних повноважень 

постачальникам загальнодоступних послуг), без зайвих віз та додаткових дій. 

За результатами необхідно визначити план заходів, дій і потребу в 

ресурсах для вирішення виявлених проблем із наданням послуг. З огляду на це 

може виникнути потреба в коригуванні нормативних документів органу влади 

та встановлених стандартів; також можуть формуватися пропозиції щодо 

Інструменти оцінювання якості адміністративних послуг 

Зовнішня оцінка Внутрішня оцінка 

зовнішнє соціологічне 
опитування 

опитування (анкетування) 

експертне оцінювання 

аудит зовнішній 

опитування (анкетування) 

онлайн-опитування (сайт  чи 
портал, електронні системи, 
оцінка талонами електронної 
черги) 

аудит внутрішній 

орієнтація на кращі практики 
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законодавчого врегулювання проблемних питань. Результати кожного 

оцінювання та узагальнені підсумки за певний період, виявлені проблеми й 

невідповідності при наданні послуг, ухвалені рішення для поліпшення якості 

послуг мають бути оприлюднені. Це має сприяти підвищенню рівня 

відповідальності, прозорості діяльності органів влади та довіри замовників 

послуг. Важливими можуть бути громадські обговорення виявлених проблем і 

ухвалених рішень, які допоможуть налагодити зв’язок між владою та громадою. 

Такий підхід може сприяти створенню комплексної системи управління за 

результатами діяльності з надання адміністративних послуг і з урахуванням 

очікувань замовників послуг. 

Отже, запровадження системи управління якістю у сферу надання 

адміністративних послуг здійснюється з метою оптимізації процедур надання 

таких послуг. При цьому завдання збільшення чи зменшення кількості 

адміністративних послуг, які можуть надавати органи виконавчої влади (їхні 

посадові особи), має вирішуватися в межах проблеми оптимізації системи 

надання адміністративних послуг.  

Запропонований підхід до запровадження системи управління якістю в 

цю сферу передбачає опрацювання відповідних заходів у двох напрямах: 

уніфікація процедур прийняття управлінських рішень у цій сфері; оптимізація 

документообігу з метою забезпечення оперативності та належної 

обґрунтованості прийняття таких рішень. Визначення саме таких напрямів 

запровадження системи управління якістю є першим кроком до формування 

прозорих зрозумілих процедур надання адміністративних послуг, уникнення 

зайвих перешкод, пов’язаних із детальним адмініструванням цих процедур, та 

гарантування законності їх здійснення. 

На рис. 1.33 приведено критерії основних стандартів якості 

адміністративних послуг. Безумовно, об’єктивно оцінити якість надання 

адміністративних послуг, а, відповідно і ефективність управління в даному 

аспекті, досить важко. З цією метою в багатьох країнах були розроблені 

стандарти з адміністративних послуг, що знаходяться у вільному для 
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ознайомлення доступі. Наприклад, урядом Великобританії були обрані чотири 

основних напрямки щодо вдосконалення системи надання адміністративних 

послуг: постійно вивчати думку населення про послуги і обговорювати з ним 

актуальні проблеми та шляхи їх вирішення; враховувати потреби різних 

соціальних груп при розробці політики і програм; поліпшити систему розподілу 

адміністративних послуг серед різних верств населення; удосконалити механізм 

оскарження та апеляцій у разі надання неякісних адміністративних послуг. 

 
Рисунок 1.33 − Критерії основних стандартів якості адміністративних послуг 

 



85 
Передача приватним структурам частини повноважень з надання 

адміністративних послуг може не дати результату не тільки через відсутність 

конкуренції з конкретної галузі. Проблема полягає ще і в тому, що 

інтенсифікація застосування ринкових механізмів повинна спиратися на 

ефективний потенціал регулювання. Іншими словами, в державі повинна 

існувати і ефективно діяти, спираючись на відповідні традиції політико-

адміністративна культура, система контролю за роботою децентралізованих 

державних і приватних організацій. Причому даний контроль повинен бути 

подвійним: як з боку самої бюрократії, так і з боку інститутів громадянського 

суспільства. І якщо в багатьох розвинених країнах такі можливості є, то в 

країнах, що розвиваються вони найчастіше знаходяться на стадії становлення. 

Тому далеко не у всіх країнах надмірна децентралізація і передача повноважень 

з надання послуг приватним структурам може дати належний ефект. А при 

відсутності ефективних інститутів контролю, подібні перетворення можуть 

привести і до дублювання повноважень, зростання корупції, і відповідно, 

погіршення якості надання адміністративних послуг. В такому випадку, даним 

перетворенням повинні, очевидно передувати певні зміни в сфері принципів 

роботи державних службовців [142, с. 180].  

На основі аналізу правозастосовчої практики, чинного понятійного 

апарату і сутнісної характеристики адміністративних послуг в якості 

адміністративної послуги пропонується розуміти законодавчо закріплені форми 

взаємодії органів державної влади та громадянського суспільства, які 

спрямовані на реалізацію прав та задоволення потреб громадян, результатом 

яких є реалізація інформаційних, консультаційних, реєстраційних та інших 

функцій адміністративного характеру, що здійснюються у заявному порядку та 

у відповідності зі встановленими регламентами. Спираючись на сформульоване 

визначення можна виділити наступні ключові якісні ознаки адміністративних 

послуг, які представлено на рис. 1.34. 

Буханевич О.М. зазначає, що у країнах з розвиненою демократією, звідки 

до нас прийшла ідея «сервісної держави», категорія «послуг» відносно 
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публічного сектору вживається у найширшому ніж в Україні і дуже гнучкому 

значенні. Фактично йдеться про «публічні послуги», «послуги адміністрації», 

«послуги для громадян», «послуги для бізнесу» тощо. Україні невідомі 

приклади ухвалення у цих країнах спеціальних законів з даної проблематики, за 

винятком урегулювання питань плати за послуги [145].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.34 – Якісні ознаки адміністративних послуг 

Якісні ознаки адміністративних послуг 

Суспільно-значуща діяльність 
Діяльність з надання 
адміністративної послуги 
спрямована на суспільне 
благо, на реалізацію 
суспільних інтересів 

Наявність спеціального суб’єкта - державного 
органу влади, підвідомчий йому установи  чи 
організації 

Надання адміністративної 
послуги має грунтуватися на 
державній власності 

Індивідуальний характер послуги для її 
споживача полягає в отриманні споживачем 
послуги благ, вигідних особисто йому 

Заявний характер надання адміністративної 
послуги, полягає в тому, що діяльність з надання 
адміністративної послуги ініціюється за 
добровільним зверненням споживача послуги 

Наявність спеціального інтересу у споживача 
послуги в такій діяльності 

Добровільне отримання споживачем 
адміністративних послуг 

Недискримінаційний характер послуги 
Надання послуги будь-якій 
зацікавленій особі на всій 
території України 

Надання послуги безоплатно  чи за цінами, які 
регулюються органами державної влади 

Для усунення та запобігання 
цін на адміністративні послуги 
необхідно встановити єдині 
критерії визначення цін і 
забезпечити їх нормативне 
закріплення 

Важливою особливістю адміністративних послуг 
є те, що надання їх здійснюється не тільки у 
відповідності до державних законів і 
підзаконних нормативних актів, а й велику роль 
в їх регулюванні надають адміністративні 
регламенти, в тому числі стандарти надання 
адміністративних послуг 

Їх застосування дозволяє 
забезпечити прозорість 
здійснення функцій для 
громадян і організацій, 
регламентувати діяльність 
органів виконавчої влади 
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Разом з тим, вивчення зарубіжного досвіду дозволить визначити 

прогресивні технології, що використовуються країнами світу в процесах 

надання адміністративних послуг, вивчити доцільність та можливість 

впровадження таких технологій та іншого позитивного досвіду у діяльність 

органів місцевого самоврядування в Україні.  

Байрак С. підкреслює, що адміністративно-територіальна реформа в 

Польщі як вченими, так і політиками визнана загалом вдалою. Територіальне 

самоврядування є важливою частиною публічної адміністрації в Республіці 

Польща. Воно поділяється на місцеве (рівень ґміни та повіту) і регіональне 

(рівень воєводства), які не мають ієрархічної залежності. Якщо для органів 

державної виконавчої влади характерне вертикальне підпорядкування, то 

органи територіального самоврядування всіх рівнів є незалежними як між 

собою, так і від органів державної виконавчої влади. Але ця незалежність 

поєднується із необхідністю спільно вирішувати проблеми територій, що 

неминуче веде до співпраці [146].  

Основними принципами діяльності органів публічної адміністрації у 

Польщі є субсидіарність (наділення максимальною компетенцією органу, що 

знаходиться ближче до громадян), дотримання унітарного характеру держави 

(територіально-адміністративні одиниці діють в рамках окресленого державою 

права, мають ідентичний правовий статус та підлягають державному контролю 

з точки зору дотримання законодавства) та компліментарність (взаємозв’язок та 

взаємодоповнення органів влади) та ін. [146].  

Слід зазначити, що у Польщі у 2005-2008 роках на загальнодержавному 

рівні було розроблено проект ePUAP (Electronic Platform of Public 

Administration Services – Електронна платформа публічного управління 

послугами) [147], яка є послідовною і систематичною програмою дій, 

розроблених з метою збільшення доступності послуг державних установ для 

громадськості, впровадження та розширення пакету державних послуг, що 

надаються в електронному вигляді (рис. 1.35). 
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Рисунок 1.35 – Основні напрями державної політики Польщі у сфері надання 

адміністративних послуг (сформовано автором на підставі [146 − 148]) 

 

Серед основних завдань проекту ePUAP є полегшення використання 

державних послуг, доступу до них кінцевого одержувача з використанням 

Інтернету, шляхом введення єдиної класифікації послуг (каталогу послуг), 

оскільки на сьогоднішній день, як ми вже зазначали раніше, мають місце 

випадки неоднозначного опису послуг різними підрозділами державного 

управління та місцевого самоврядування, коли одні й ті ж послуги називаються 

по-різному. Також проект працює над спрощенням обміну інформаційними 

ресурсами між різними органами публічної влади для скорочення термінів та 

зниження витрат на процеси надання послуг. На практиці в Польщі це відбито в 

програмі «Приязна адміністрація», яка відіграє значну роль у побудові 

позитивного іміджу польської цивільної служби та слугує рамкою для низки 

ініціатив. Програма реалізується з 2000 року і зорієнтована на органи влади всіх 

рівнів, які прагнуть спрямовувати свої дії на створення приязних відносин з 

клієнтами і впровадження новітніх методів обслуговування громадян. Ідеологія 

програми виходить із розгляду органів влади як надавачів послуг громадянам та 

Напрями політики Польщі в 
сфері послуг 

Розробка проекту ePUAP (Electronic Platform of Public Administration Services – 
Електронна платформа публічного управління послугами) 

Створено програму «Приязна адміністрація», що зорієнтована на органи 
влади всіх рівнів, які прагнуть спрямовувати свої дії на створення приязних 

відносин з клієнтами і впровадження новітніх методів обслуговування 
громадян 

Понад 100 місцевих органів влади отримали сертифікат ISO 9001:2000 з 
надання адміністративних послуг 
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установам. Відповідно, можна визначити такі основні принципи: розгляд 

громадянина як клієнта цілої адміністрації; визначення завдань кожного з 

працівників згідно з прагненням добитися найкращої якості послуг; залежність 

виконання програми від глибини зацікавленості як керівників, так і всіх 

працівників адміністрації у зростанні іміджу органів влади; розгляд 

громадськості як партнера у створенні приязної адміністрації [147]. 

Сьогодні у Польщі понад 100 місцевих органів влади отримали 

сертифікат ISO 9001:2000, який засвідчує, що їхні системи управління 

відповідають вимогам ISO з управління якістю у сфері надання публічних 

послуг місцевому населенню [148]. 

Тимощук В. засвідчує, що Канада, як федеральна країна, має три чітко 

відокремлені рівні влади: федеральний, провінційний, муніципальний. 

Найбільша кількість послуг надається на провінційному рівні, який можна 

порівняти з рівнем області в Україні. Канадські провінції визначають 

повноваження для муніципалітетів. У Канаді не використовується термін 

«адміністративні послуги», але його найближчим відповідним є поняття 

«публічні послуги» (або «урядові послуги»). Їх поділяють на «внутрішні» (уряд 

для уряду) та «зовнішні» (для громадян, бізнесу). Ці послуги включають і ті, 

яке українське законодавство визначає як власне «адміністративні», – 

регулятивні заходи (пов’язані з прийняттям рішень, видачею документів, 

реєстраційними діями), а також інші послуги (інформаційні, культурно-освітні, 

у сфері дозвілля тощо) [149].  

Особливістю державної політики Канади є надання пріоритетного 

значення створенню «інтегрованих офісів», тобто єдиних офісів, де громадяни 

можуть отримати широке коло публічних послуг. В Канаді виділяють основні 

та найпоширеніші напрями в сфері послуг, що зображено на рисунку 1.36. 

Наприклад, при реєстрації народження особи батькам запропонують також 

зареєструвати дитину і в системі медичного страхування, проінформують про 

програми з виплати певних коштів на дитину тощо. 
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Рисунок 1.36 – Основні напрями державної політики Канади у сфері надання 

адміністративних послуг (сформовано автором на підставі [149]) 

 

Також вважається, що слід завчасно інформувати клієнтів про очікувані 

на них ситуації/послуги (наприклад, про наближення права на пенсію, про 

потребу продовжити якийсь дозвіл тощо). У ході напрацювання та 

законодавчого закріплення процедурних етапів надання тієї чи іншої послуги 

до уваги береться, в першу чергу, критерій зручності для споживачів. 

Наприклад, якщо можливе подання заяви на отримання послуги чи 

підтвердження певних даних телефоном, то цей інструмент, звичайно, 

впроваджується до використання, оскільки він є значно зручнішим для 

громадян ніж особистий візит до офісу [149]. 

Більшість послуг у Канаді є платними. Критерієм визначення розміру 

плати за надання послуги є її собівартість. Закон передбачає обов’язкове 

проведення публічних консультацій у разі підвищення ціни на ту чи іншу 

послугу, що також включає порівняння цін (плати) на аналогічні послуги (в 

тому числі з вартістю аналогічних послуг в інших країнах). Деякі послуги, які 

Напрями політики Канади у 
сфері послуг 

Інтеграція баз даних (доступ до персональних даних клієнтів є захищеним 
законом і детально регламентується) 

Інтеграція каналів доступу за послугами (один веб-сайт, один 
довідковий/контактний номер телефону, спільний офіс з надання послуг) 

Спрощення процедур (зменшення різних форм заяв) 

Проактивна роль адміністрації (тобто якщо особа, отримуючи одну 
послугу, має право на інші послуги, то орган влади інформує її про ці 

права  чи ж сам виконує активні дії для надання ще ряду інших послуг) 
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виводяться для надання в режимі «онлайн», можуть мати меншу вартість (для 

заохочення використання таких інструментів). Хоча окремі провінції виступили 

проти такої політики, оскільки вважають, що ціна послуги не повинна 

визначати спосіб її отримання, тобто не повинна впливати на вільний вибір 

особи. Варто зазначити, що в Канаді є цікаве правило: якщо особа взагалі не 

отримала послугу,  чи не отримала її своєчасно, то їй повертаються сплачені 

кошти. Останні тенденції у сфері надання послуг у Канаді полягають у 

спрощенні відносин громадян з урядом, заохоченні громадян до 

самообслуговування та максимальної співпраці між різними органами й 

рівнями влади, використанні нових технологій (і нових медіа, наприклад, відео-

інструкції на YouTube). Цікаво, що в перспективі акцент робиться навіть не на 

комп’ютери, а на мобільні телефони [149]. 

Цікавим для розгляду є досвід зі створення так званих «інтегрованих 

офісів» (аналог українського Центру надання адміністративних послуг) – це 

місця, де надаються послуги усіх трьох рівнів, тобто міста, провінції, федерації. 

Створення таких офісів у Канаді починалося у форматі «пілотних проектів», і 

нині самі канадці вважають цей проект дуже успішним. Перелік надаваних 

послуг в інтегрованому офісі формувався за результатами домовленості між 

цими трьома юрисдикціями. Організація роботи «інтегрованого офісу» 

побудована так: працівники різних рівнів влади мають свої окремі робочі місця 

(сектори) в його приміщенні і власне керівництво. Тож фактично в даному офісі 

є три менеджери. Всі інші елементи офісу достатньо типові: рецепція, 

електронна система керування чергою, зона очікування, місця обслуговування. 

Важливо, що великі міста не обмежуються одним офісом з надання послуг. 

Наприклад, у м. Оттаві є ще кілька таких офісів, які здебільшого розташовані в 

адміністративних будівлях колишніх самостійних муніципалітетів, що були 

об’єднанні в єдину юрисдикцію – «Сервіс Оттава» [149]. 

Важливим кроком з удосконалення діяльності з надання адміністративних 

послуг у Грузії стало зменшення кількості ліцензій і дозволів. Наприклад, до 

здійснення реформ отримання дозволу на будівництво вимагало проходження 
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29 процедур і узгоджень у 9 різних інстанціях. У кращому випадку весь процес 

можна було здійснити за один рік, проте навіть чиновникам було складно 

дотримуватися усіх процедур, які інколи просто ігнорувалися. Переважна 

більшість підприємств працювали за межами закону, менше 40 % усіх 

реалізованих будівельних проектів мали всі необхідні дозволи. В 2005 році 

Законом Грузії про ліцензії та дозволи чітко визначено види діяльності, які 

потребують ліцензії і дозволи  це, переважно, сфери, що несуть потенційну 

загрозу здоров’ю людини та навколишньому середовищу, а також стосуються 

національної безпеки. У ході реформ кількість ліцензій і дозволів зменшено з 

909 до 145, потім до 137 і 92 документів, що суттєво звузило поле для корупції 

в регуляторному секторі. Для діяльності більшості підприємств не потрібні 

жодні дозволи. Прискорений і спрощений процес їх отримання мінімізував 

спілкування з чиновниками. Наприклад, кількість днів, які витрачаються на 

отримання дозволу на будівництво зменшено з 195 до 50, а процедур з 25 до 9 

(рис. 1.37) [150]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.37 – Основні напрями державної політики Грузії у сфері надання 

адміністративних послуг (сформовано автором на підставі [150]) 

 

Напрями політики Грузії у сфері 
послуг 

Зменшення кількості ліцензій і дозволів для отримання адміністративних 
послуг, тобто відбулося спрощення процедури отимання адміністративної 

послуги 

Створення Центрів надання адміністративних послуг «Будинків юстиції» 

Впровадження великої кількості сервісів у процесі надання адміністративних 
послуг, постійне навчання службовців, що надають послуги, а також освоєння 

технологічного прогресу в цій сфері 
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З метою спрощення проходження процедур урядом прийнято рішення 

щодо створення центрів надання послуг, які працюють за принципом «єдиного 

вікна» (так звані «Будинки юстиції»). Це будівлі, в рамках яких знаходиться 

більшість державних сервісів. Метою «Будинку юстиції» є видача тих 

документів і надання таких послуг, на які має ексклюзивне право лише держава 

(наприклад: свідоцтво про народження і посвідчення особи; паспорт; свідоцтво 

про шлюб тощо). Відповідно, держава має зобов’язання, значно спростити 

взаємини громадян з публічним сектором шляхом здійснення швидких і 

ефективних кроків. Пропозиції щодо впровадження обслуговування за 

принципом «єдиного вікна» стали розглядатись з 2005 року, що передбачало 

видачу відповідних документів одним з відомств в одного оператора, в одному 

місці. Впровадження все більшої кількості сервісів, створення кращої 

атмосфери, зростаючий професіоналізм персоналу, освоєння технологічного 

прогресу і його впровадження, принесло успіх ідеї будинку юстиції. Здійсненні 

реформи дозволили Грузії перетворитися на глобального лідера в області 

дерегуляції підприємницької діяльності та покращення середовища. Обидва ці 

напрями є важливими для економіки, перспективи якої нерозривно пов’язані зі 

здатністю залучати іноземні інвестиції в умовах глобальної конкуренції. 

Діяльність майже 95 % підприємств більше не потребує жодних дозволів чи 

ліцензій. Процес їх отримання значно прискорився, знизивши мотивацію давати 

хабарі за швидкість [150]. 

Естонські закони електронним процедурам надають рівний з 

«паперовими» статус. Ключовим елементом усіх інноваційних інформаційних 

систем в Естонії стала електронна ID-карта, як обов’язковий ідентифікаційний 

документ кожного громадянина (посвідчення особистості). Всередині карти 

знаходиться мікросхема, що містить інформацію про власника, і два 

сертифікати, один з яких відповідає за ідентичність картки, а другий 

представляє цифровий підпис власника. ID-карта має високий ступінь захисту, 

оскільки містить PIN-код, який дозволяє використовувати її в багатьох web-



94 
системах. ID-карта є основним елементом в спілкуванні держави та 

громадянина, яка забезпечує доступ до всіх інстанцій і послуг. 

В Естонії діє принцип децентралізованого розвитку систем управління 

електронними документами. Це підвищує рівень безпеки таких систем та 

забезпечує вільну конкуренцію. Разом з цим більшість органів місцевого 

самоврядування використовують три програми документообігу, що розроблені 

трьома фірмами. 

І.І. Бригіневич, С.І. Ванько, В.А. Загайний, І.Б. Коліушко, О.В. Курінний, 

В.О. Стоян, В.П. Тимощук відмічають, що з метою отримання громадянином 

без ускладнень, швидко і, по-можливості, в рамках одного візиту 

адміністративної послуги в багатьох європейських країнах була розроблена 

модель єдиного офісу для громадян («one-stop-shop»). На початку 

запровадження цієї новації у Німеччині активно вивчався зарубіжний досвід, 

особливо Нідерландів. Офіси для громадян у Німеччині набагато повільніше 

утворювалися у великих містах, аніж в малих. Проте, наприклад, в м. Берліні 

нині вже 46 таких офісів. Ініціативи зі створення таких офісів у Німеччині були 

віднесені на розсуд муніципалітетів, оскілки ні спеціального законодавства, ні 

урядових (федеральних чи земельних) програм з цієї тематики не було. Отже, 

більшість міст запроваджували такі установи на власний розсуд, і тому 

практика має багато особливостей [151]. 

Аби краще ознайомитися з німецьким досвідом створення і 

функціонування офісів для громадян рекомендуємо також приділити увагу 

довідковій та аналітичній інформації, зокрема:  

 Заключному звіту «Структура системи моніторингу «ефективність і 

результативність» Берлінських універсамів послуг» (складеного Німецьким 

дослідним інститутом Прийом відвідувачів у одному з територіальних офісів 

для громадян міста Гейдельберг (Німеччина). 

 Дослідженню «Очікування щодо муніципальних послуг з точки 

зору громадян: результати муніципального дослідження ринку. Майбутні 
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перспективи служби для громадян. Час очікування як відправний пункт» – 

Додаток №16 (досвід Німеччини);  

 Досвіду Центру прийому телефонних звернень (інформаційно-

довідкової служби) міст Кельн/Бонн/Леверкузен і району Райн-Ерфт – Додаток 

№21. 

Наприклад, у Німеччині система центрів надання адміністративних 

послуг існує вже не перший рік. Тут перелік послуг не стандартизований і 

залежить від величини населеного пункту, але типовий – у «Центрах для 

громадян» можна прописатися, зареєструвати авто, отримати різного роду 

довідки. Частину питань можна вирішити онлайн, адже багато відомств мають 

активні інтернет-сторінки. Мало того, для окремих послуг взагалі не потрібне 

«живе» спілкування (рис. 1.38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.38 – Основні напрями державної політики Німеччині у сфері надання 

адміністративних послуг (сформовано автором на підставі [151]) 

 

Також, варто приділити увагу такої розвиненої та сучасної країни, як 

Англія. У м. Вестмінстері, Англія наявні три офіси «універсамів послуг» у 

зручних для доступу місцях Вестмінстера (рис. 1.39).  

 

Напрями політики Німеччині у 
сфері послуг 

Створення моделі єдиного офісу для громадян «one-stop-shop», тобто так 
званих Центрів надання адміністративних послуг 

Перелік адміністративних послуг у кожному місті не є стандартизованим, 
а залежить від величини населеного пункту 

Більшість послуг можна отримати online, а для 
окремихпослугвзагалі не потрібне «живе» спілкування 
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Рисунок 1.39 – Основні функціонуючі офіси «універсамів послуг» в Англії 

(сформовано автором на підставі [151]) 

 

В вільному доступі знаходиться інформація щодо «універсамів послуг» та 

способи зворотнього зв’язку з ними: вказано контактні номери телефону, 

адреса електронної пошти, а також місце, де можна виказати скаргу  чи ж, 

навпаки, запропонувати своє бачення щодо роботи таких організації [151]. В 

категорії «Customercharter» визначено основні стандарти діяльності місцевих 

Центрів надання адміністративних послуг і м. Вестміністер.  

Також в Англії виділяють короткий перелік засобів надання 

адміністративних послуг, який зображено на рисунку 1.40. 

У другій половині 2009 року офіційний інформаційний ресурс Ради м. 

Вестмінстер було перероблено. Так, усі публічні послуги Ради викладено в 

алфавітному порядку із паралельним групуванням відповідно до сфер 

суспільного життя: бізнесові послуги, послуги у справах дітей, у житловій 

сфері, щодо сплати податків і зборів, планування та будівництва, реєстрації 

актів цивільного стану, в освітній сфері тощо. Також викладено короткий опис 

кожної послуги, зазначено коло осіб, її дії, наведено схожі за змістом послуги; 

вказано засоби зв’язку із відповідальними особами [151]. 

Участь у проектах ЄС щодо розвитку Центрів надання адміністративних 

послуг у різних регіонах України – це не тільки залучення фінансових ресурсів, 

а ще й передового досвіду з організації надання адміністративних послуг на 

місцях. Проте варто також взяти до уваги висновки аналітиків інформаційної 

кампанії «Сильніші разом!», які, проаналізувавши досвід надання 

Основні функціонуючі офіси «універсамів послуг» в Англії 

HarrowRoad CityHall Church 
StreetOneStop 
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адміністративних послуг у кількох європейських країнах, зробили висновки, що 

як такого централізованого стандарту, який би брали за основу в країнах ЄС, 

немає. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.40 – Перелік засобів надання адміністративних послуг в Англії 

(сформовано автором на підставі [151]) 

 

Пальчук В. зазначає, що подібно функціонують Центри надання 

адміністративних послуг і у Швейцарії – там більшість документів можна 

замовити онлайн (середня ціна довідки – 30 франків, у еквіваленті до 

української валюти це – 800 грн.), а всі сервіси, які надають ці послуги, 

підпорядковуються міській раді. У Польщі більшість послуг надається в 

місцевих органах влади, аналогічних нашим райдержадміністраціям  чи 

райвиконкомам. Туди йдуть, щоб прописатись, зробити закордонний паспорт, 

зареєструвати авто. Тут є можливість зарезервувати час для прийому. «Єдине 

вікно» новинка в Угорщині. Її там запровадили у 2011–2013 роках у рамках 

Перелік засобів надання адміністративних послуг в Англії 
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адміністративної реформи. Список послуг, які можна отримати в угорському 

«єдиному вікні», величезний. Тут угорці оформлюють шлюби, розлучаються, 

реєструються за місцем проживання, вирішують питання громадянства. Тут 

шукають роботу і допомогу по безробіттю, отримують соціальні виплати і 

субсидії. У переліку послуг, які надаються «єдиним вікном», є навіть пункт 

«реєстрація кіз і овець». Такі центри діють у кожній базовій адміністративно-

територіальній одиниці. На відміну від Німеччини та Польщі, в Угорщині вся 

система є централізованою, а отже, список послуг уніфікований [152]. 

Порівняльні показники надання адміністративних послуг у ФРН, Канаді, 

Польщі та Нідерландах представлено у Додатку Б. 

Можна зробити висновок, що особливості функціонування у зарубіжних 

країнах представницьких органів у сфері надання послуг населенню значною 

мірою обумовлюють рівень демократії в державі, рівень захисту соціальних та 

економічних прав громадянина, здатність політичної системи адекватно 

реагувати на зміни в суспільстві. Отже, досвід усіх вище згаданих країн є 

досить корисним для України у процесі вибору оптимальної форми організації 

надання адміністративних послуг. Таким чином, управлінські послуги – 

результат формування та реалізації сервісно– орієнтованої державної політики 

для забезпечення інтересів, прав, потреб як суспільства, так і окремого 

громадянина. У зв’язку з наявністю у європейській практиці організації роботи 

Центрів надання адміністративних послуг місцеві органи влади в нашій країні 

мають можливість самостійно вирішувати, який саме досвід тієї чи іншої країни 

для їхньої території найбільш оптимальний. Як видно з вище переліченого, сам 

факт централізованого надання адміністративних послуг у країнах ЄС не 

сприймається за «суперпослугу» – це звичайна практика, до якої звикли 

європейці. В Україні ж поки що ходити по державних інстанціях зручно лише в 

окремих поодиноких випадках. 
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Висновки до розділу 1 

 

Дослідження теоретичних засад використання управлінських інновацій у 

сфері надання адміністративних послуг в умовах діджиталізації дозволяє 

стверджувати таке: 

1. Управлінські інновації як об’єкт наукового дослідження має два 

вектори свого розвитку. Перший – вектор внутрішньосистемної трансформації 

управління, який відображає безпосередній вплив інновацій на процеси в 

системі управління. Ці інновації мають відношення до функціонального 

вдосконалення механізмів управління за рахунок збільшення виконавської 

дисципліни, зменшення нераціональних операцій, удосконалення розподілу 

функціональних ролей, технологічної переорієнтації управління. Другий – 

вектор управлінських змін, які перебувають під впливом зовнішньо-системних 

чинників і поза межами прямого контролю. Це стосується децентралізації 

управління, застосування самоорганізаційних методик стосовно об’єктів 

управління. 

2. Традиційні методи управління можуть забезпечити лише 

експлуатацію об’єкта, передусім персоналу, то інноваційні розкривають 

можливості використання ресурсів для людей і ведуть до соціальної 

переорієнтації управління. Доведено необхідність виділення окремого блоку 

інноваційності персоналу і додавання фактору діджиталізації в першому 

векторі та цілей соціальної спрямованості у другому векторі розвитку 

інновацій. 

3. Перелік типових адміністративних послуг залежить від повноважень 

сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів. Доведено 

існування спільних характеристик процесів управління під час надання 

різних адміністративних послуг. Класифікація адміністративних послуг має 

враховувати сучасні інфо-комунікаційні тренди за рахунок виокремлення 

класифікаційних ознак: за способом надання адміністративних послуг; за 

формою надання адміністративних послуг. 
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4. Існують типові проблеми в наданні адміністративних послуг, до яких 

насамперед можна віднести розрізненість форматів надання послуг в обласних 

центрах та територіальних громадах, невідповідність очікувань громадян та 

реальності процесів діджиталізації, недостатня кваліфікація кадрів, особливо в 

територіальних громадах, незадоволеність громадян рівнем сервісу. 

Простежується нерівність у доступі до адміністративних послуг, що надаються 

на основі інформаційно-комунікаційних технологій серед населення. Досить 

широке коло жителів, а також підприємств залишається поза зоною доступу до 

інформаційних технологій та електронних адміністративних послуг, у зв’язку з 

низьким рівнем їх доходів.  

5. Реформи децентралізації в державі накладають суттєві обмеження на 

механізми розвитку системи надання адміністративних послуг, що приводить 

до необхідності дослідження особливостей надання адміністративних послуг в 

нових умовах. Зроблено висновок, що управлінські послуги − це результат 

формування та реалізації сервісно– орієнтованої державної політики для 

забезпечення інтересів, прав, потреб громадянина, а становленню і розвитку 

інституту управлінських послуг сприятиме послідовна реалізація ефективної 

реформи управління разом із чіткою системою моніторингу якості послуг на 

місцях. Засобами формування електронного урядування є як технологічна 

складова (організація системи електронної взаємодії органів влади, створення 

умов використання електронного підпису, створення системи електронного 

документообігу), так і нормативно-правова база, яка повинна забезпечити 

умови реалізації та використання технологічного компоненту. Переведення 

адміністративних послуг до електронної форми необхідне для прискорення і 

спрощення процедури отримання адміністративної послуги користувачем, 

шляхом надання необхідних документів до державних органів в електронній 

формі, відстеження статусу надання послуги та отримання результатів послуги 

− через портал адміністративних послуг,  чи особисто − безпосередньо в 

органах державної влади, організаціях, що надають послугу  чи в 

багатофункціональному центрі. 
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6. Доведено, що одним з основних принципів використання 

управлінських інновацій при наданні адміністративних послуг є формування 

системи управління якістю в органах виконавчої влади. Інструменти 

оцінювання якості адміністративних послуг мають бути розроблені спираючись 

на досвід Європейських країн, оскільки в них факт централізованого надання 

адміністративних послуг сприймається за звичайну практику, яка може бути 

відповідно оцінена. Ефективне формування системи управління якістю 

можливо при: наявності особистої зацікавленості першого керівника; реальної 

орієнтація на потреби споживачів; залученні керівників всіх ланок та 

спеціалістів; наявності необхідних ресурсів; готовності до змін звичної роботи; 

дотримуванні визначеного регламенту. 

7. Відсутність стандартизації адміністративних послуг призводить до 

високого рівня адміністративного розсуду, невизначеності зобов’язань органів 

виконавчої влади перед їх клієнтами і корупції; надлишкового державного 

втручання і пов’язаними з ним додатковими видатками бюджету і заявників; 

зниження якості надання адміністративних послуг і обслуговування; недостатня 

відповідальності органів виконавчої влади за виконання своїх повноважень. 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. 

8. В сучасних умовах існує необхідність комплексного формування 

управлінських інновацій та механізмів розвитку системи надання 

адміністративних послуг в умовах діджиталізації. Це дозволило висунути в 

якості робочої гіпотези дослідження таке припущення: системна інтеграція 

управлінських інновації у сферу надання адміністративних послуг, яка 

зумовлена наявністю поєднанням процесу децентралізації із впровадженням 
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технологій діджиталізації, має методично поєднаннювати планування 

підвищення кваліфікації кадрів в центрах надання адміністративних послуг, 

організаційного забезпечення впровадження управлінських інновації у сфері 

надання адміністративних послуг, моніторинг якості надання останніх і 

враховувати: регіональні особливості, соціальні потреби населення, фінансові 

можливості та перспективи розвитку громади. 

Основні результати та положення, викладені в розділі 1, висвітлено у 

таких працях автора, наведених у Додатку А: [2, 3, 7]. 
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РОЗДІЛ 2 

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОЦЕСІВ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

 

 

2.1 Діджиталізація та функціонування системи надання адміністративних 

послуг в Україні 

 

 

На відміну від ЄС, в Україні застосування електронної форми 

адміністративних послуг поряд із письмовою формою (на паперовому носії) не 

є поширеним, хоча на практиці зустрічається. Зокрема пунктом 2 Наказу 

Міністерства юстиції України «Про деякі питання надання відомостей з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб − підприємців» 

№ 466/5 від 31.03.2015 р. встановлено, що «виписки, витяги та довідки в 

паперовій та електронній формах відповідно до Закону України «Про 

електронні документи та електронний документообіг» мають однакову 

юридичну силу». Також у частині 2 статті 34 Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» в редакції від 

26.11.2015 р. № 834-VIII йдеться, що «інформація про зареєстровані права та їх 

обтяження, отримана в електронній чи паперовій формі за допомогою 

програмного забезпечення Державного реєстру прав, має однакову юридичну 

силу та використовується відповідно до законодавства» [176]. 

Проте, еквівалентна юридична легітимність адміністративних актів, що є 

результатом надання адміністративних послуг в цифровій  формі та в письмовій 

формі (на паперових носіях) має бути чітко виписана та закріплена у єдиному 

кодифікованому законі про адміністративну процедуру, що відповідає 

існуючому досвіду ЄС. 

Отже, у процесі надання адміністративних послуг населенню засобами 

електронного урядування вже достатньо давно використовуються урядами 
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багатьох зарубіжних країн. При цьому, потенції національних державних 

структур надавати адміністративні послуги он-лайн на основі застосування ІКТ 

досліджує Департамент з економічних і соціальних питань ООН (United Nations 

Department of Economic and Social Aairs − UNDESA). Вказаний аналіз 

проводиться у всіх 193 країнах-членах ООН і враховує розвиток 

телекомунікаційної інфраструктури та рівень грамотності дорослого населення 

(готовності до використання електронних сервісів). Країни світу за  рівнем 

побудови та розвитку системи електронного урядування поділяються на групи: 

дуже високий рівень (EGDI > 0,75), високий (0,50 < EGDI < 0,75), середній (0,25 

< EGDI < 0,50) та низький (EGDI < 0,25). 

Зазначимо, що за даними звітів UNDESA (табл. 2.1), що містять 

результати проведених досліджень світових тенденцій запровадження 

технологій e-Governance, Україна в 2012 р., у 2014 р. та у 2018 р., за рівнем 

електронної взаємодії громадян з владою через он-лайн надання 

адміністративних послуг посідала відповідно 94, 87, 82 місце (істотно 

відстаючи від Естонії, Казахстану та Грузії). 

У 2018 р. лідерами рейтингу стали Данія, Австралія, Республіка Корея, 

Великобританія, Швеція, Фінляндія, Сінгапур, які одержали максимальні 

значення індексу розвитку електронного уряду та індексу он-лайн сервісів 

(послуг) – кількісної оцінки реалізації електронного надання адміністративних 

послуг у так званому режимі реального часу. Автори звіту оцінювали рівень 

електронної участі національних веб-порталів та веб-сайтів у наданні 

адміністративних послуг (особливо у правовій, соціальній, освітній, 

екологічній, медичній та економічній сферах) та перевіряли їх на відповідність 

стандарту Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Окрім цього 

досліджувались всі етапи розвитку впровадження технологій е-Governance. 

За даними звіту United Nations Department of Economic and Social Aairs за 

2018 р. простежується стійка тенденція зростання Індексів он-лайн сервісів 

(Online service index) порівняно з попередніми роками, у таких країнах як: 

Данія, Австралія, Німеччина Австрія, Швеція, Фінляндія, Білорусь, Литва. 
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Таблиця 2.1 − Рейтинг розвитку електронного урядування та он-лайн 

надання адміністративних послуг державними інституціями країн світу (за 

даними звітів UNDESA) 

Місце Назва країни Індекс он-лайн сервісів (послуг) 
2012р. 2014р. 2018р. 2012 р. 2014р. 2018р. 

1 1 3 Південна Корея 1,0000 0,9764 0,9792 
2 3 7 Сінгапур 1,0000 0,9921 0,9861 
3 7 11 США 1,0000 0,8748 0,9861 
4 8 4 Великобританія 0,9739 0,8695 0,9792 
5 5 13 Нідерланди 0,9608 0,8897 0,9306 
6 11 23 Канада 0,8889 0,8418 0,9306 
7 10 6 Фінляндія 0,8824 0,8449 0,9653 
8 4 9 Франція 0,8758 0,8938 0,9792 
9 2 2 Австралія 0,8627 0,9103 0,9722 

10 18 26 Бахрейн 0,8627 0,8089 0,7986 
11 6 10 Японія 0,8627 0,8874 0,9514 
12 32 21 ОАЕ 0,8627 0,7136 0,9444 
13 16 1 Данія 0,8562 0,8162 1,000 
14 13 14 Норвегія 0,8562 0,8357 0,9514 
15 17 31 Ізраїль 0,8497 0,8162 0,8264 
16 50 61 Колумбія 0,8431 0,6173 0,8819 
17 14 5 Швеція 0,8431 0,8225 0,9444 
18 15 16 Естонія 0,8235 0,8180 0,9028 
19 36 52 Саудівська Аравія 0,7974 0,6900 0,7917 
20 52 48 Малайзія 0,7908 0,6115 0,8889 
21 28 39 Казахстан 0,7843 0,7283 0,8681 
22 9 8 Нова Зеландія 0,7843 0,8644 0,9514 
23 12 17 Іспанія 0,7582 0,8410 0,9375 
24 33 42 Чилі 0,7516 0,7122 0,8333 
25 21 12 Німеччина 0,7516 0,7864 0,9306 
26 20 20 Австрія 0,7451 0,7912 0,8681 
29 29 40 Литва 0,6993 0,7271 0,7986 
43 56 60 Грузія 0,6013 0,6047 0,6944 
45 31 57 Латвія 0,5882 0,7178 0,6667 
58 118 96 Індія 0,5359 0,3834 0,9514 
93 101 91 Киргизія 0,4248 0,4657 0,6458 
94 87 82 Україна 0,4248 0,5032 0,5694 
95 99 88 В’єтнам 0,4248 0,4705 0,7361 
96 55 38 Білорусь 0,4118 0,6053 0,7361 
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Таблиця 2.2 − Країни лідери ефективності функціонування порталів 

управлінських послуг (за даними звітів UNDESA) 

Назва країни Посилання Кількість користувачів за добу 
Південна Корея korea.go.kr 2910 
Естонія eesti.ee 2860 
Гонконг gov.hk 18500 
Данія borger.dk 7640 
Єгипет egypt.gov.eg 15400 
Польща epuap.gov.pl 4740 
Австралія humanservices.gov.au 24900 
Казахстан e.gov.kz < 200 
Греція ermis.gov.gr 2920 
Бельгія belgium.be 24200 
Сінгапур egov.gov.sg 3000 
Ізраїль gov.il 3840 
Німеччина bund.de 23700 
США usa.gov 37200 
Білорусь portal.gov.by < 200 
ОАЕ government.ae 3670 
Ефіопія eservices.gov.et < 200 
Австрія help.gv.at 8440 
Франція service-public.fr 136000 
Люксембург guichet.public.lu 17500 
Канада servicecanada.gc.ca 3210 
Литва epaslaugos.lt 3820 
Фінляндія suomi.fi 14500 
Індія india.gov.in 21900 
Вірменія e-gov.am 889 

 

Портали країн лідерів даного звіту Департаменту з економічних і 

соціальних питань ООН (UNDESA) користувалися високою популярністю 

(табл. 2.2), окрім цього, серед них не було жодного, який би мав добову 

кількість користувачів меншу за 200 осіб, а їх загальна кількість упродовж 

цього ж періоду становить більше за 270 тис. осіб. 

Зарубіжний досвід показує, що у більшості країн світу найбільш 

популярними електронними ресурсами є портали, які пропагують максимальну 

відкритість інформаційного контенту та простоту у користуванні сервісами з 

надання адміністративних послуг, зокрема доступних для людей з обмеженими 
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можливостями. 

Організація діяльності суб’єктів надання адміністративних послуг 

передбачає два етапи.  

Перший етап:  

1) отримання звернення від споживача у зручний для нього спосіб 

(особисто  чи через мережу Інтернет); 

 2) технічне опрацювання звернення;  

3) обробка інформації безпосередньо фахівцями;  

4) видача результату у вигляді відповідного документа.  

Другий етап передбачає надання споживачу відповіді та всього обсягу 

необхідної інформації через портал послуг на основі його ідентифікації за 

допомогою Bank-ID, Mobile-ID тощо (рис. 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 − Алгоритм організації діяльності суб’єктів надання послуг 

 

На сьогодні в Україні функціонує майже 800 Центрів надання 

адміністративних послуг. Багато з них дійсно відповідають високим 

європейським стандартам, але низка проблем стосовно їх роботи досі 

залишається невирішеною. 

Наразі українці починають поступово звикати до нової якості сервісу від 

держави. Так, «прозорі офіси» без закритих кабінетів, з електронною чергою, 

інформаційними терміналами, зручними залами для очікування та рецепцією 

вже поступово стають для громадян буденністю. Таких центрів надання 

звернення 

Споживач 

документ 

інші органи влади 

обробка інформації 
фахівцями 

технічне 
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Суб’єкт 
надання 

Адміністратор 
ЦНАП 
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адмінпослуг з кожним роком стає все більше. Сьогодні в Україні функціонує 

майже 800 Центрів надання адміністративних послуг, з яких 148 відкрито в 

об’єднаних територіальних громадах. Варто відзначити, що такі центри не 

українське ноу-хау. Подібні офіси функціонують у багатьох країнах ЄС і 

Північної Америки. А починаючи з 2012 року, вони активно розбудовуються і 

працюють в Україні. 

За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, станом 

на 1.10.2020 р. в Україні діє 796 Центрів надання адміністративних послуг 

[156].  

Проаналізувати динаміку функціонування Центрів надання 

адміністративних послуг на території України можна за допомогою графіку, в 

якому зображено динаміку створення таких центрів по рокам (рис. 2.2). 

 

 
Рисунок 2.2 – Динаміка створення Центрів надання адміністративних послуг по 

рокам (2012– І півріччя 2020 рр.), од. 

(сформовано автором на підставі [157]) 

 

З рисунку видно, що в 2008 році було створено на території України лише 

1 Центр надання адміністративних послуг, через 5 років, тобто в 2013 році 

утворено 502 центри, а в 2018 році таких центрів відкрито вже 778. До кінця 

2019 року їх стало 796.  
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Як видно з рисунку 2.2, найбільша кількість центрів надання 

адміністративних послуг утворена в Дніпропетровській області, адже тут 

зосереджено 60 Центрів надання адміністративних послуг.  

Розглянемо кількість центрів надання адміністративних послуг у розрізі 

регіонів України (табл. 2.3). 

 

Таблиця 2.3 − Кількість центрів надання адміністративних послуг у регіонах 

України без урахування територіальних підрозділів станом на 01.07.2020 р.( 

сформовано за даними Департаменту регуляторної політики та підприємництва) 
Адміністративно-територіальна 
одиниця 

Місцеві 
державні 

адміністрації 

Органи місцевого самоврядування Загальна 
кількість 
центрів Всього у т. ч. в об’єднанні 

територіальні громади 
Вінницька область 24 20 15 44 
Волинська область 15 17 11 32 
Дніпропетровська область 22 32 16 54 
Житомирська область 21 16 10 37 
Закарпатська область 13 9 3 22 
Запорізька область 16 21 17 37 
Івано-Франківська область 14 13 8 27 
Київська область 24 22 3 46 
Кіровоградська область 21 5 1 26 
Львівська область 20 18 6 38 
Миколаївська область 19 7 2 26 
Одеська область 24 14 4 41 
Полтавська область 24 17 13 41 
Рівненська область 15 10 8 25 
Сумська область 16 15 11 31 
Тернопільська область 17 13 12 30 
Харківська область 27 13 8 40 
Херсонська область 18 12 6 30 
Хмельницька область 17 19 13 36 
Черкаська область 20 14 8 34 
Чернівецька область 8 14 13 22 
Чернігівська область 14 16 14 30 
м. Київ 10 1 - 11 
Усього по Україні 434 363 209 796 
 

 

Розглядаючі дані таблиці 2.3, слід відмітити, що найбільше створено 

центрів надання адміністративних послуг у Дніпопетровській області, 

Київській області, Вінницькій області. Області західної України займають 

найменшу їх кількість: Закарпатська та Чернівецька – по 22 центри, Рівненська 
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область – 25. В Одеській області створено 38 центрів надання адміністративних 

послуг та 3 територіальних відділення. 

 
Рисунок 2.3 – Розподіл кількості діючих Центрів надання адміністративних 

послуг по областях України в І півріччі 2020 році 

(сформовано автором на підставі [156]) 

 

Найменша кількість таких центрів утворена в Чернівецькій області – 18. 

У великих містах працівники Центрів надання адміністративних послуг 

надають більше 100 адміністративних послуг. В Івано-Франківську надають 

близько 240 послуг, які можливо замовити «online». Також додатково можуть 

надаватись супутні послуги: копіювання, сканування, друк, виготовлення 

печаток), функціонує каса банку, є платіжні термінали самообслуговування та 

банкомат. Центр надання адміністративних послуг у Козятині Вінницької 

області інтегрував понад 330 послуг в одному спільному з 

райдержадміністрацією Центром надання адміністративних послуг. Тепер 

понад 60 тисяч мешканців міста та району мають доступ до найнеобхідніших 

послуг, включно з реєстрацією актів цивільного стану, місця проживання, 
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юридичних і фізичних осіб-підприємців, послугами соціального захисту, а 

також видачу закордонного паспорта та ID-картки тощо. Чим більше послуг 

інтегрує місцевий Центр надання адміністративних послуг, тим зручніше це 

буде для мешканців громади. Маючи Центр надання адміністративних послуг у 

громаді, людям не треба їхати до районного центру, щоб подати заяву на 

одержання субсидії чи отримати закордонний паспорт. Усі послуги, необхідні в 

різних життєвих ситуаціях (народження, зміна місця проживання, шлюб, 

реєстрація нерухомості, бізнесу тощо), можуть надаватися в Центрі надання 

адміністративних послуг, що поруч. В Україні існує багато сайтів, де можливо 

отримати необхідну інформацію щодо надання адміністративних послуг, 

головним з них є Портал реформи адміністративних послуг, де надано повних 

аналіз діяльності Центрів надання адміністративних послуг, починаючи з 2014 і 

до 2020 року. Для того, щоб зрозуміти актуальний стан розвитку Центрів 

надання адміністративних послуг в країні, доцільним буде продемонструвати 

розподіл Центрів надання адміністративних послуг у розрізі органів, що їх 

утворили ( рис. 2.4 ). З рисунку видно, що на сьогоднішній день Центри 

надання адміністративних послуг утворюються в Україні за допомогою різних 

органів влади. Так, районні державні адміністрації 437 таких центрів, міста 

районного значення, сільські та селищні ради утворили 152 центри, а міста 

обласного значення сформували 135 центрів надання адміністративних послуг. 
 

 
Рисунок 2.4 – Розподіл Центрів надання адміністративних послуг у розрізі 

органів, що їх утворили в 2019 році, од.  

(сформовано автором на підставі [157]) 
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Таблиця 2.4 – Загальна кількість центрів надання адміністративних 

послуг, за регіонами у розрізі органів, що їх утворили станом на 01.01.2020р.  
Адміністративно-

територіальна одиниця 
Кількість центрів надання адміністративних послуг 

МДА ОМС Загальна 

Вінницька область 21 та 3 тер. 
підрозділи 

17 та 3 тер. підрозділи , 7 
від. роб. місць 

38 та 6 тер. підрозділів, 7 
від. роб. місць 

Волинська область 15 17 32 

Дніпропетровська область 22 32 та 10 тер. підрозділи, 
16 від. роб. місць, 3 моб. 

54 та 10 тер. Підрозділів, 
16 від. роб. місць, 3 моб. 

Донецька область* 12 (5**) 19 та 3 від. роб. місць 
(13**) 

31 та 3 від роб.місця 
(18**) 

Житомирська область 21 16 37 
Закарпатська область 13 9 22 

Запорізька область 16 21 та 5 тер. підрозділи 37 та 5 тер. підрозділів, 1 
моб. 

Івано-Франківська область 14 13 та 3 тер. підрозділи 27 та 3 тер. підрозділів 
Київська область 24 22 та 8 від. роб. місць 46 та 8 від. роб. місць 

Кіровоградська область 21 5 26 

Луганська область* 10 (4*) 10 (11*) та 15 від. роб. 
місць 

20 та 15 від. роб. місць, 2 
моб 

Львівська область 20 18 та 7 тер. підрозділів 38 та 7 тер. підрозділів 
Миколаївська область 19 7 26 

Одеська область 24 14 та 3 тер. підрозділів 38 та 3 тер. підрозділів 
Полтавська область 24 17 та 14 від. роб. місць 41 та 14 від роб. місць 
Рівненська область 15 10 25 

Сумська область 16 15 та 2 тер. підрозділів та 
2 від. роб. місць 

31 та 2 тер. підрозділів та 
2 від. роб. місць 

Тернопільська область 17 13 та 16 від. роб. місць 30 та 16 тер. підрозділів 
Харківська область 27 13 та 10 тер. підрозділів 40 та 10 тер. підрозділів 
Херсонська область 18 11 та 16 від. роб. місць 30 та 16 від. роб. місць 

Хмельницька область 17 19, 1 тер. підрозділів, 11 
від. роб. місць та 2 моб. 

36, 1 тер. підрозділів, 11 
від. роб. місць, 2 моб 

Черкаська область 20 14 та 6 від. роб. місць 34 та 6 від. роб. місць 
Чернівецька область 8 14 та 2 від. роб. місць 22 та 2 від. роб. місць 
Чернігівська область 14 16 та 44 від. роб. місць 30 та 44 від. роб. місць 

м. Київ 10 та 4 
підрозділи 1 11 та 3 тер. підрозділи 

Усього: 434 та 7 
підрозділів 

363 та 44 територіальний 
підрозділ , 161 від. роб. 

місць та 8 мобільних 
ЦНАП 

791 та 51 територіальний 
підрозділ, 161 від роб. 
місце та 8 мобільних 

ЦНАП 
Джерело: систематизовано автором на основі [156]  

 

Найменшу кількість Центрів надання адміністративних послуг утворили 

міста, обласні центри. Центри надання адміністративних послуг, які надають 

найбільшу кількість послуг за один робочий день розташовані в м. Харків – 

4230 послуг, м. Київ – 4080, м. Вінниця – 3270. 

 



113 

 

Рисунок 2.5 – Динаміка надання адміністративних послуг в середньому за один 

робочий день (сформовано автором на підставі [157]) 

 

В м. Одеса в середньому за один робочий день надають лише 750 

одиниць адміністративних послуг. 

Міністерство та Комітет цифрової траснформації України оприлюднило 

інформацію щодо подальшого функціонування Центрів надання 

адміністративних послуг. Моніторинг якості надання адміністративних послуг 

у Центрах надання адміністративних послуг, які не користуються 

інформаційними системами чи будь-якою автоматизацією для роботи 

адміністратора наразі відбувається шляхом періодичного звітування 

облдержадміністрацій, які в свою чергу збирають інформацію за показниками 

визначених Міністерством цифрової трансформації України від Центрів 

надання адміністративних послуг.  

Динамічний моніторинг розроблений саме працювати з інфосистемами в 

реальному режимі часу, тому було розроблено систему «Вулик», що є 

безкоштовною для всіх рівнів влади в Україні. Також, в Центрах надання 

адміністративних послуг можливо отримати послугу комплексу «єМалятко» – 

державна реєстрація народження та визначення походження дитини. Додатково 

заявники можуть обрати такі послуги: реєстрація у Держреєстрі фізичних осіб – 
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платників податків, внесення інформації про новонароджену дитину до 

Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального 

номера запису в ньому, визначення належності дитини до громадянства 

України, призначення допомоги при народженні дитини, призначення 

допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях, реєстрація місця 

проживання. 

Моніторинг діяльності центрів надання адміністративних послуг у 

регіонах наведений нижче в вигляді діаграм. На рис. 2.6 зображена питома вага 

вікової структури відвідувачів Центрів надання адміністративних послуг в 

Україні в 2019 році. 

 

 
Рисунок 2.6 – Питома вага вікової структури відвідувачів Центрів надання 

адміністративних послуг в Україні в 2019 році, %  

(сформовано автором на підставі [157]) 

 

Видно, що переважна кількість відвідувачів Центрів надання 

адміністративних послуг в Україні станом на 2019 рік були люди віком від 25 

до 40 років, їх кількість становить 46%. Найменшу кількість становить 

населення віком старше 60 років. Доцільно буде розглянути питому вагу 

розподілу населення за родом їх діяльності, що зображено на рисунку 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Питома вага розподілу населення за родом їх діяльності в Україні 

станом на 2019 рік, % 

(сформовано автором на підставі [157]) 

 

З рисунку видно, що найбільше клієнтів, які відвідали Центри надання 

адміністративних послуг в Україні в 2019 році займалися підприємницькою 

діяльністю – 30%. Найменше звертаються до Центрів надання адміністративних 

послуг в Україні студенти та безробітні (кожна категорія по 2%). 

Питома вага переліку наданих послуг, згідно яких зверталися жителі 

областей України у Центри надання адміністративних послуг станом на 2019 

рік проілюстрована на рисунку 2.8. З рисунку 2.8 видно, що найбільше звернень 

до Центрів надання адміністративних послуг було з причини уточнення 

інформації щодо переліку необхідних документів для отримання послуги – 

25%, найменш вагомою причиною стала інформація щодо наявності супутніх 

послуг та їх вартості – 4%.  

На рис. 2.9 зображена питома вага позитивних та негативних оцінок 

відвідувачів Центру надання адміністративних послуг щодо якості надання 

даного виду послуг в розрізі міст за 2019 рік, %. З рис. 2.9 видно, що найбільшу 

кількість позитивних оцінок відвідувачів отримали Центри надання 

адміністративних послуг в м. Рівному (98%), м. Херсон та м. Черкаси (96%), м. 

Києві (95%), в м. Луцьку (94). 
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Рисунок 2.8 – Питома вага переліку наданих послуг, згідно яких зверталися 

жителі областей у Центри надання адміністративних послуг в Україні в 2019 

році, % 

(сформовано автором на підставі [157]) 

 

Найнижчий рівень схвальних відгуків зафіксовано в м. Чернівці (91%) та 

м. Полтава (92%) та м. Дніпро (92%). Найбільша сумарна кількість негативних 

оцінок припадає на м.Чернівці (9%). На рис. 2.10 зображено результати 

оцінювання за 5-ти бальною шкалою Центрів надання адміністративних послуг 

в розрізі міст України за 2019 рік. 

Найбільшу кількість балів отримали такі міста: м. Вінниця – 5 балів, м. 

Кривий Ріг – 5 балів, м. Київ, м. Харків, м. Луцьк набрали по 3 бали кожний та 

зайняли 2 місце в рейтингу. Останнє місце за рейтингом зайняло м. Рівне – 2 

бали. Загальні оцінки роботи центрів надання адміністративних послуг були 

добрими і в попередніх оцінюваннях. Порівняно з 2015 роком рівень 

задоволення громадянами привітністю та компетентністю працівників центрів 

надання адмінпослуг також зріс. 
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Рисунок 2.9 – Питома вага позитивних та негативних оцінок відвідувачів 

Центру надання адміністративних послуг щодо якості надання послуг в розрізі 

міст, % (сформовано автором на підставі [157]) 

 

 
Рисунок 2.10 – Результати оцінювання організації та діяльності Центрів 

надання адміністративних послуг в розрізі міст України за 2019 рік., бали 

(сформовано автором на підставі [157]) 

 

Так, у 2015 році привітністю працівників в центрах задоволені були 92% 

відвідувачів і не задоволені – 9%, а у 2019 році привітністю працівників 

Центрів надання адміністративних послуг – задоволені 96% та незадоволені 
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лише 4%, відповідно. Рівнем компетентності співробітників центру були 

задоволені 91%, не задоволені – 9%, а у 2019році – 95% та 5%, відповідно.  

В абсолютній більшості відвідувачі центрів надання послуг задоволені й 

інформативністю плакатів та постерів на вході до приміщення та наявністю 

інших вказівників; наявністю стендів з інформацією, зразками документів; 

наявністю інформаційних карток послуг; а також режимом роботи Центру 

надання адміністративних послуг. В усіх містах України за отриманням 

послуги щодо отримання внутрішнього  чи ж закордонного паспорту (картки), 

саме в цій категорії спостерігається найбільший відсоток. Найменше всього 

звернень з приводу реєстрації автотранспортних засобів, видачі та обміну 

посвідчень водія.  

Важливим критерієм аналізу стану надання адміністративних послуг в 

Україні є оцінка населенням України якості надання адміністративних послуг. 

Для виконання даного аналізу було взято статистичні данні з офіційного сайту 

«Портал реформи адміністративних послуг» [158]. На сайті висвітлена 

інформація щодо оцінки населенням якості надання адміністративних послуг в 

Україні.  

 
Рисунок 2.11 – Оцінка якості адміністративних послуг населенням України в 

2015 та 2019 роках, % 

(сформовано автором на підставі [157]) 
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В 2019 році порівняно з 2015 роком, якість надання адміністративних 

послуг зросла на 30%, тоді як показники поганої оцінки знизилися до 30% в 

2019 році (рис. 2.11). Розглянемо на рис. 2.12 основні негативні моменти роботи 

Центрів надання адміністративних послуг України в 2019 році. З рис. 2.12 

видно, що найбільш негативним моментом в роботі Центрів є великі черги,адже 

саме вони впливають на оцінювання загальної роботи Центрів. Найменше 

впливає на роботу Центрів надання адміністративних послуг в Україні, на 

думку населення, необхідність ходити по іншим інстанціям та відсутність 

чітких пояснень щодо необхідних документів для надання тієї чи іншої 

послуги. 

 

 
Рисунок 2.12 – Основні негативні моменти роботи Центрів надання 

адміністративних послуг України в 2019 році, % 

(сформовано автором на підставі [157]) 

 

Рівень задоволеності населення обслуговуванням у конкретних органах 

влади може свідчити про їх неоднозначне ставлення до роботи таких органів. 

Особливо, органи з оформлення субсидій, державної допомоги та інших видів 
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соціальної допомоги часто згадувались як серед тих, роботою яких населення 

України задоволені – 25%, так і серед тих, діяльність яких населення вважає 

незадовільним – 18%. 

При наданні адміністративних послуг, отримувачі цих послуг вважають, 

що найбільш позитивними елементами при роботі Центрів надання 

адміністративних послуг є: чіткі пояснення щодо усіх обставин справи та 

потрібних документів, коректність поведінки посадових осіб, а також зручний 

графік роботи. Основними негативними елементами в роботі Центрів надання 

адміністративних послуг є: велика кількість черг, довготривала робота 

розглядом справи, відсутність чітких пояснень щодо необхідних документів і 

необхідність відвідувати установу декілька разів та необхідність ходити до 

інших інстанцій.  

Майже третина населення України вважає, що люди дають хабарі тому, 

що «так простіше вирішити їх проблеми», але якщо порівняти показники 

корупції в Центрах надання адміністративних послуг, то рівень корупції в 2015 

році цей показник становив 25%, тоді як в 2019 році він зріст на 5%.  

Згідно з останнім опитуванням орієнтація населення на більш 

превентивні та пов’язані із загальною демократизацією суспільства засоби 

боротьби з корупцією залишається суттєвою.  

Серед названих варіантів найбільше відповідей набрали: 

 вдосконалення законодавства і ліквідація шпарин для корупції – 30%; 

 контроль громадськості за діями влади – 29%; 

 широке викриття фактів корупції через ЗМІ – 29%; 

 підвищення прозорості та відкритості діяльності органів влади – 26%; 

 правове виховання громадян – 24%. 

Велика кількість населення України не ознайомлена досить тісно з 

діяльністю державної  чи ж місцевої влади у сфері надання адміністративних 

послуг, але частка необізнаних щодо цього громадян продовжує скорочуватись. 

В 2017 році частка такого населення становила 67%, в 2019 році зменшилась до 

52%. В 2019 році лише 20,5% населення вказали, що в їх місті створено 
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спеціальний Центр надання адміністративних послуг. Досвід звернення до 

такого Центру за будь-якою послугою мають 35% цього населення та 4/5 з них 

задоволені роботою такого Центру. Якщо порівнювати ці данні з 

минулорічними показниками, то рівень задоволеності зріс більш ніж на 20%.  

Станом на 2020 рік у зв’язку з ситуацією поширення захворювань вірусом 

COVID-19, Україна була вимушена прийняти крайніх мір в боротьбі з цим 

захворюванням та на початку 2020 року перейти на тотальний карантин. 

Кабінет Міністрів України був вимушений удосконалити функціонування 

Центрів надання адмінпослуг та їхніх територіальних підрозділів. Про це 

повідомила пресслужба Міністерства економічного розвитку й торгівлі. 14 

серпня 2020 р. Кабінет Міністрів України ухвалив ініційовані 

Мінекономрозвитку зміни до чинного законодавства з метою удосконалення 

роботи центрів із надання адміністративних послуг, їхніх територіальних 

підрозділів та віддалених робочих місць адміністраторів. 

За словами першого віце-прем’єр-міністра − міністра економічного 

розвитку і торгівлі України С. Кубіва, центри надання адміністративних послуг 

повинні стати ближчими до людей. Не лише в тому, щоб бути територіально 

близько до найменшого села, але й щоб у них були інформаційні термінали, 

засоби для доступу маломобільних груп населення. Наприклад для пенсіонерів, 

батьків з дитячими візочками та інших. Тому вони звернули велику увагу на 

ефективність роботи віддалених робочих місць, які мають бути повноцінними 

сервісними центрами для надання адміністративних послуг. Постанова Уряду 

врегулювала питання створення та функціонування територіального підрозділу, 

віддаленого робочого місця адміністратора центру (в тому числі утвореного в 

об’єднаній територіальній громаді), а також питання діяльності старост із 

надання ними адміністративних послуг в якості адміністратора віддаленого 

робочого місця. 

Так, зокрема, рішення про утворення територіального підрозділу  чи 

віддаленого робочого місця адміністратора центру ухвалюється тим самим 

органом, що утворював сам центр із надання адмінпослуг залежно від потреб 
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населення, що проживають на території населеного пункту чи громади. 

Віддалене робоче місце адміністратора може бути мобільним  для можливості 

віддаленого прийому громадян адміністратор має бути забезпечений повним 

комплексом необхідних технічних засобів. 

Міністерство цифрової трансформації надало рекомендації щодо роботи 

Центрів надання адміністративних послуг під час карантину [159]. Організація 

роботи повинна полягати в наступних діях, які показано в таблиці 2.5. 

 

Таблиця 2.5 – Заходи щодо організації роботи Центрів надання 

адміністративних послуг під час поширення захворювань вірусом COVID-19  

О
рг

ан
із

ов
ан

і з
ах

од
и 

 

У відкритій частині ЦНАП має перебувати не більше людей, ніж 

робочих місць для обслуговування 

Поза межами приміщень мають бути зручні місця очікування в черзі 

на відстані не менше 1 метра один від одного 

Відстань між відвідувачами та адміністраторами також не має бути 

менша ніж 1 метр 

Не допускати громадян з ознаками інфекційних захворювань без 

масок у приміщення, рекомендувати їм звернутися пізніше  чи 

отримати послугу електронно (при можливості) 

Документи приймаються таким чином, аби громадяни якомога 

менше перебували у приміщенні, наприклад, через скриньки для 

кореспонденції  

Організовувати прийом громадян за попереднім записом (за 

телефоном, через сайт) 

Забезпечити позачергове обслуговування для громадян літнього 

віку, вагітних жінок та громадян з дітьми 

Консультувати громадян дистанційно 

Надсилати результати послуг поштою чи кур’єрською доставкою  

Проводити робочі наради дистанційно 

 

З таблиці 2.5 видно, що Центри надання адміністративних послуг також 

знаходяться під чітким контролем за дотриманням правил та вимог влади щодо 
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запобігання розповсюдження вірусу COVID-19. Центри надання 

адміністративних послуг зіткнулися з рядом ускладнень в роботі при пандемії 

віруса COVID-19.  

В таблиці 2.6 показана інформаційна кампанія роботи Центрів надання 

адміністративних послуг саме під час поширення захворювань вірусом COVID-

19. 

 

Таблиця 2.6 – Інформаційна кампанія роботи Центрів надання адміністративних 

послуг під час поширення захворювань вірусом COVID-19 

Ін
фо

рм
ац

ій
на

 к
ам

па
ні

я 

 

Рекомендувати відкласти візити у ЦНАПи 

Інформувати населення про зміни у графіку прийому та 

обслуговування 

Ознайомлювати населення з переліком послуг, які можна отримати 

онлайн 

Поширити інформацію щодо попереднього запису та отримання 

інформації дистанційно за допомогою Інтернету чи телефонного 

звʼязку 

 

Виконання таких заходів, як зазначає Уряд, значно може знизити 

вірогідність зараження працівників та відвідувачів Центрів надання 

адміністративних послуг.  

В Україні з 12 березня 2020 року було запроваджено тритижневий 

карантин та низка інших обмежувальних заходів через пандемію коронавірусу. 

Водночас державні органи продовжують роботу задля задоволення потреб 

населення. Зокрема, Міністерство цифрової трансформації підготувало перелік 

адміністративних послуг, які можна отримати у Центрах надання 

адміністративних послуг за невідкладних обставинах під час карантину. 

Оскільки неможливість отримати певні послуги позбавляє громадян здатності 

реалізовувати свої права та підтримувати належний рівень життя. Відповідну 

постанову було ухвалено Кабінетом Міністрів 20 березня 2020 року [160] 
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Кабінет Міністрів України постановив внести зміни до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVOD-19, 

спричиненої корона вірусом SARS-Co-V-2», – із змінами, внесеними 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 року №215, зміни, 

що вказані в додатку Постанови КМУ. Інші адмінпослуги надавалися з 

урахуванням епідеміологічної обстановки на відповідній території (табл. 2.7) 

[160].  

 

Таблиця 2.7 – Перелік послуг Центрів надання адміністративних послуг під час 

пандемії COVІD-19, які користувалися популярністю 
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оформлення паспорта громадянина України; 
вклеювання фотокартки до паспорта при досягненні 25 чи 45 років; 
комплексна послуга єМалятко для батьків новонароджених 
видача дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, параметри 
яких перевищують нормативні; 
погодження маршрутів руху транспорту під час перевезення небезпечних 
вантажів 
реєстрація, перереєстрація та зняття з обліку транспортних засобів, що 
належать закладам охорони здоров’я  чи у зв’язку з втратою техпаспорту; 
видача посвідчень водія замість втраченого чи викраденого; 
державна реєстрація народження фізичної особи та її походження; 
державна реєстрація смерті 
субсидія на оплату житлово-комунальних послуг; 
оформлення пільг на придбання твердого та рідкого пічного палива і 
скрапленого газу 
оформлення тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати 
аліментів, не мають можливості утримувати дитину  чи місце їх проживання 
невідоме 
оформлення винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати-
героїня»; 
оформлення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами тим, хто не 
застрахований у системі державного соціального страхування 
оформлення допомоги при народженні, усиновленні дитини, на дітей, над 
якими встановлено опіку та піклування, чи самотнім матерям; 
реєстрація чи зняття місця проживання, видача довідки про реєстрацію; 
оформлення дозволу на порушення об’єктів благоустрою 

 

 

Проаналізувавши дані, наведені у інформаційних матеріалах з адміністративних 

послуг, розміщених на офіційному веб-сайті Міністерства економічного 
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розвитку і торгівлі України, можна зробити висновки про певний рівень 

організації обслуговування через ЦНАП та налагодження взаємодії між різними 

органами публічної влади в процесах надання адмінпослуг, зокрема через 

центри надання адміністративних послуг. Так у південних регіонах України 

простежується дуже слабка ініціатива з боку райдержадміністрацій у цьому 

напрямку, оскільки через утворені ними центри надавалось в середньому від 52 

(Херсонська область) до 61 (Миколаївська область) послуг (таблиця 2.8). 

 
Рисунок 2.13 − Рейтингові показники кількості послуг, наданих в ЦНАП 

населенню Миколаївської області в розрізі районів ( за І півріччя 2020 р.) 
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Таблиця 2.8 − Порівняльний аналіз функціонування центрів надання адміністративних послуг за 2019р. 

Послуги 

Області 
Миколаївська Одеська Херсонська 

 
усього 

У т.ч: 
 

усього 

У т.ч: 
 

усього 

У т.ч: 
Облас– 

ний 
центр 

Міськ– 
ради РДА 

Облас– 
ний 

центр 

Міськ
– ради РДА 

Облас– 
ний 

центр 

Міськ– 
ради РДА 

Середня кількість адмінпослуг, що 
надається через ЦНАП, усього 74 171 111 61 78 244 150 56 53 41 62 52 

у т.ч.: 
– послуги міськради;  94 37 -  42 52 -  22 17 - 

– послуги РДА;  - - 11  - 24 6  - - 7 
– послуги ОДА;  17 - 6   122 7  1   5 - 1  
– послуги тер. підрозділів ЦОВВ, у т.ч.  60 74 46  80 70 50  33 44 47 
– державна реєстраційна служба  21 32 22  21 32 22  2 18 21 
– державна міграційна служба  0 7  7  9 9 9  7 9 9 
– держземагентство  13 15 15  14 20 14  12 13 14 
Надання супутніх послуг:             
– банківські послуги  - - -  - 1 1  1 - - 
– копіювання, ламінування документів  1 - -  - 2 5  - 1 - 
– продаж канцтоварів  1 - -  - 2 1  - - - 
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Розглянувши рис. 2.13, можемо зробити висновок рейтингових 

показників кількості послуг, наданих в ЦНАП Миколаївської області, більш за 

все за кількістю наданих адміністративних послуг переважають міста 

Вознесенськ та Южноукраїнськ, менш за все Очаківський та Баштанські 

райони. Середній рівень подання адміністративних заявок був у Доманівському 

та Братському районах. 

Отже, як видно з рис. 2.14 найбільше адміністративних послуг в м. 

Херсоні за І кв. 2021 р. було надано від відділу державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень Херсонської міської ради і досягли 2005 

адміністративних послуг. Друге місце займає Межрегіональне управління 

Держгеокадастру у м. Херсоні та АР Крим Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській області, які надали 1748 адміністративних 

послуг. Найменше адміністративних послуг було надано від Управління 

Державної архітектурно-будівельної інспекції у Херсонській області, вони 

складали лише 605 послуг. 

 

 
Рисунок 2.14 − Перелік найбільш популярних наданих послуг від Центру 

надання адміністративних послуг м. Херсона та Херсонській області за І кв. 

2021 р. 
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Рисунок 2.15 − Найбільш затребувані адміністративні послуги мешканцями м. 

Херсон в залежності від структурних органів управління за І кв. 2021 р. 

 

Отже, виходячи із рис. 2.15, можемо проаналізувати, що через Центр 

надання адміністративних послуг м. Херсона за І кв. 2021 р. надано 120 видів 

найбільш затребуваних мешканцями адміністративних послуг, серед яких 42 

послуги надані виконавчими органами Херсонської міської ради, 71 послуга − 

Територіальними органами виконавчої влади, 7 послуг − Херсонською 

обласною державною адміністрацією. 

 

 
Рисунок 2.16 − Документообіг Центрів надання адміністративних послуг м. 

Херсона станом за I квартал 2021 р.  
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Отже, із рис. 2.16, документообіг Центрів надання адміністративних 

послуг м. Херсона станом за I квартал 2021 р.складає: вхідних пакетів 

документів – 7447, видано результатів – 8137, відправлено результатів поштою 

– 269. 

Загалом, роботу центрів надання адміністративних послуг в Україні 

можна оцінити як досить відкриту, ефективну та орієнтованою на клієнтів-

споживачів послуг. Але, як і в кожної організації тут є свої недоліки, та є над 

чим працювати та вдосконалювати.  

 

 

2.2. Концептуальні підходи до організації надання адміністративних 

послуг в Одеській області 

 

 

Одеська область розташована на південному заході України та межує з 

Вінницькою, Кіровоградською, Миколаївською областями, а також з 

Республікою Молдова та Румунiєю. Особливість економіко-географічного 

розташування області – її приморське та прикордонне положення. Широкий 

вихід до Азовсько-Чорноморського басейну та до великих річкових магістралей 

– Дунаю, Дністра, Дону, Дніпра визначає її великі переваги та транспортні 

можливості. Ефективні водні шляхи дозволяють розширяти економічні зв'язки 

області зі Східною та Центральною Європою (по р. Дунай). Порт Одеса та інші 

порти області розташовані у вузлі інтенсивних морських та річкових 

транспортних міжнародних зв'язків, що визначає її значний транспортно-

транзитний потенціал.  

Область займає територію Північно-Західного Причорномор'я від гирла 

річки Дунай до Тілігульського лиману (морське узбережжя в межах області 

простягається на 300 км), а від моря на північ – на 200-250 км. Загальна площа 

території області складає 33,3 тис. км2 (5,5% території України), що майже 

відповідає розмірам території Республіки Молдова (33,4 тис. км2). 
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На сьогоднішній день в області є 26 сільських районів, 19 міст (3,9% міст 

України), у тому числі 7 – обласного підпорядкування, 12 – районного; 33 

селища міського типу; 1139 сільські населені пункти. Серед міст Одеської 

області переважають малі з населенням до 50 тис. чол., в тому числі в 12-ти 

містах чисельність мешканців не перевищує 25 тис. чол. В малих містах та 

селищах міського типу проживає 38,9% міських мешканців, в обласному центрі 

– 61,1%. На частку середніх міст (50-100 тис. чол.) припадає 6% міських 

поселень, а концентрують вони 12,7% міського населення області.  

Середня компактність проживання населення – 74 чол. на 1 км2, що трохи 

нижче загальнодержавного показника. Найбільш густо заселені приміські 

райони та задністровська частина області, найнижче – центральна та північна 

частини.  

В Одеській області станом на I півріччя 2020 року діє 41 Центр 

адміністративних послуг. В табл. 2.9 зображено кількість створених Центрів 

надання адміністративних послуг в Одеський області за період з 2017 року по I 

півріччя 2020 року. 

 

Таблиця 2.9 – Динаміка створення Центрів надання адміністративних послуг в 

Одеській області за період 2017-I півріччя 2020 років 

Роки 2017 р. 2018 р. 2019 р. I півріччя 
2020 р. 

Абсолютне 
відхилення 
2019р. до 

2017р., (+,-) 

Співвіднош
ення 2019р. 
до 2017р., % 

Кількість Центрів 
надання 

адміністративних 
послуг 

40 40 41 41 +1 102,5 

Абсолютне 
відхилення з 

попереднім роком 
−  +1  +1 х 

Співвідношення до 
2017 р., %  100 102,5 100 +2,5 х 
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З таблиці 2.9 видно, що кількість Центрів надання адміністративних 

послуг в I півріччі 2020 року порівняно з 2017 роком збільшилася на 2,5 %, що 

в абсолютному значенні становить 1 такий Центр. В 2019 році на території 

Одеської області функціонувало 41 Центр надання адміністративних послуг, а в 

2018 році їх нараховувалось – 40 [164]. 

На офіційному сайті Порталу реформи адміністративних послуг наданий 

повний перелік Центрів надання адміністративних послуг та територіальних 

підрозділів Одеської області.  

Розглянемо в табл. 2.10, які саме суб’єкти надання адміністративних 

послуг функціонують в Одеській області. 

Адміністративні послуги, що надаються в електронному вигляді: 

 Державна служба України з питань геодезії, картографії та 

кадастру: Замовлення витягу з Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку; Замовлення витягу про нормативну грошову оцінку землі.  

За зверненням на сайт: http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta, 

https://e.land.gov.ua/ 

 Державна архітектурно-будівельна інспекція України: Внесення 

змін до декларації про готовність до експлуатації об’єкта, що за класом 

наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками 

(СС1); Внесення змін до декларації про готовність до експлуатації самочинно 

збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду; 

Декларація про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на 

яке визнано право власності за рішенням суду; Декларація про готовність до 

експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного 

паспорта; Внесення змін до декларації про готовність до експлуатації об’єкта, 

будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта; Декларація про 

готовність до експлуатації об’єкта, що за класом наслідків (відповідальності) 

належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1). 
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Таблиця 2.10 − Суб’єкти надання адміністративних послуг в Одеській області 

№ Суб’єкти надання адміністративних послуг, у т.ч. дозвільні органи 
1 ООДА 
2 Головне управління Держпраці в Одеській області 
3 Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області 
4 Департамент Державної архітектурно − будівельної інспекції в Одеській області 
5 Головне управління Державної міграційної служби України в Одеській області 
6 Головне управління Держгеокадастру в Одеській області 
7 Головне управління Держгеокадастру в Одеській області ON-LINE 
8 Управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції 
9 Одеський обласний центр зайнятості 
10 Регіональний сервісний центр МВС України в Одеській області 
11 Служба автомобільних доріг в Одеській області 
12 Чорноморське басейнове управління Державного агентства рибного господарства 
13 Управління Державного агентства рибного господарства у Одеській області 
14 Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області 
15 Державний департамент страхового фонду у документації Укрдержархіву 
16 Департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної 

спадщини Одеської обласної державної адміністрації 
17 Сектор в Одеській області Державного агентства водних ресурсів України 
18 Одеська міська рада (Департамент комунальної власності Одеської міської ради) 
19 Виконавчий комітет Одеської міської ради  
20 Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради 
21 Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської 

ради 
22 Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради 
23 Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради 
24 Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради 
25 Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської 

ради 
26 Департамент архітектури та містобудування Одеської міської ради 
27 Управління дорожнього господарства Одеської міської ради 
28 Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської 

міської ради 
29 Управління реклами Одеської міської ради 
30 Головне управління державної податкової служби в Одеській області (єМалятко) 
31 Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції 
32 Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради 
33 Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради 
34 Приморська районна адміністрація Одеської міської ради 
35 Київська районна адміністрація Одеської міської ради 
36 Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради 
37 Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради 
38 Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради 
39 Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів в Одеській області 
40 Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Одеській 

області 
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За зверненням на сайт: https://e-dabi.gov.ua. 

 Міністерство екології та природних ресурсів України: Декларація 

про відходи; Дозвіл на відходи. 

За зверненням на сайт: https://e-eco.gov.ua/site/index. 

– Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази 

суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.  

За зверненням на сайт: https://e-services.dsns.gov.ua. 

Співвідношення юридичних та фізичних осіб, які отримують послуги для 

кожної категорії, а також сумісні електронні послуги, що предоставляють 

Центри надання адміністративних послуг Одеської області у відсотковому 

вигляді зображено на рисунку 2.17. 

 
Рисунок 2.17 – Співвідношення юридичних і фізичних осіб, яким надають 

послуги Центри надання адміністративних послуг в Одеській області, % 

(сформовано автором на підставі [157]) 

 

З рисунків 2.17 та 2.18 видно, що частка фізичних осіб, які звертаються до 

Центрів надання адміністративних послуг становить 55%, тоді як частка 

юридичних осіб склала 45%. В свою чергу, частка послуг, що надаються в 

електронному вигляді складає – 40%, а частка послуг, які надаються виключно 

при відвідуванні Центру надання адміністративних послуг – 60%. Це свідчить 

про те, що в Україні відбуваються процеси діджиталізації, що призводить до 

зміни режиму «паперового документообігу». Більшість послуг надаються лише 
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в центрах, але на сьогоднішній день існують і такі послуги, які можливо 

отримати через мережу Інтернет.  

 

 

Рисунок 2.18 – Співвідношення видів надання послуг, які предоставляє Центр 

надання адміністративних послуг в Одеській області, % 

(сформовано автором на підставі [157]) 

 

Нижче представлений розріз послуг, які отримують громадяни та 

підприємства в Центрах надання адміністративних послуг та перелік 

електронних послуг (рис. 2.19).  

Метою діяльності Центрів надання адміністративних послуг в Одеській 

області є створення належних умов для задоволення потреб населення у сфері 

надання адміністративних послуг, а також у сфері організації видачі суб'єктам 

господарювання документів дозвільного характеру. 

Цілі діяльності Центрів надання адміністративних послуг:забезпечення 

надання суб’єктам звернення адміністративних послуг та документів 

дозвільного характеру шляхом взаємодії з суб’єктами надання 

адміністративних послуг та дозвільними органами;створення системи надання 

адміністративних послуг за принципами «єдине вікно» та «прозорий офіс»; 

здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності 

Центру надання адміністративних послуг. 
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З рисунку видно, що Центри надання адміністративних послуг в Одеській 

області надають багато послуг, що задовольняють потреби населення. Також, 

на даний момент, е-урядування проникає у всі сфери державного управління, 

що безумовно спостерігається і в діяльності центрів надання адміністративних 

послуг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.19 – Перелік основних категорій послуг, які можуть отримати 

фізичні та юридичні особи в Центрах надання адміністративних послуг 

Одеської області 

 

Фізичним особам Юридичним особам Електронні послуги для 
фізичних та юридичних осіб 

Виробництво, 
переробка 

Екологія 

Транспорт 

Земля 

Багатодітні сім̓ї 

Реклама 

Інвестиції, 
ліцензуваня 

Будівництво 

Будівництво 

Медицина 

Торгівля 

Екологія 

Транспорт 

Інвестиції 

Реклама, 
ліцензування 

Реєстрація місця 
проживання Замовленнявитягу з 

Державного земельного 
кадастру про земельнуділянку 

 

Внесеннязмін до декларації 

Деклараціяпровідходи 

Дозвіл на відходи 

Реєстрація декларації 
відповідності матеріально-

технічної бази суб’єкта 
господарювання 

Перелік основних категорій послуг,які надають Центри надання 
адміністративних послуг в Одескій області 
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За результатами моніторингу діяльності Центри надання 

адміністративних послуг у містах України, в тому числі й Одеської області в 

рамках проекту «Асоціація регіональних аналітичних центрів: інструмент для 

підвищення ефективності управління в регіонах України» розроблено рейтинг 

ефективності і потенційних можливостей Центру надання адміністративних 

послуг. Розрахунок рейтингу ефективності та потенційних можливостей 

функціонування Центрів надання адміністративних послуг була розроблена 

методика, яка додається до Аналітичної довідки за підсумками опитування. Для 

того, щоб визначити потреби всіх категорій оцінок були проаналізовані в 

загальній сукупності 39 параметрів, кожен з яких має одну з оцінок (рис. 2.20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.20 – Категорії оцінок для проекту «Асоціація регіональних 

аналітичних центрів: інструмент для підвищення ефективності управління в 

регіонах України» 

(сформовано автором на підставі [157]) 

 

З максимально можливих 171 балів найбільшу кількість балів було 

набрано такими Центрами надання адміністративних послуг Одеської області, 

як: 

 Центр надання адміністративних послуг Лиманської 

(Комінтернівської) районної державної адміністрації – 113 балів; 

Категорії оцінок для проекту «Асоціація регіональних аналітичних 
центрів: інструмент для підвищення ефективності управління в регіонах 

України» 

Центр надання 
адміністративних послуг 

вимагає задоволення 
потреби в плановому 

порядку 

Центр надання 
адміністративних послуг 

вимагає задоволення 
потреби в першочерговому 

порядку 
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 Центр надання адміністративних послуг Чорноморської міської 

ради – 98 балів; 

 Центру надання адміністративних послуг Ізмаїльської міської ради 

– 96 балів; 

 Центру надання адміністративних послуг Білгород-Дністровської 

міської ради – 91 бал [161]. 

Своє лідерство четверо вище перелічені Центри надання 

адміністративних послуг в основному забезпечили за рахунок таких 

характеристик, як: місце розташування, наявність рецепції, функціонування 

електронної черги, наявність електронних інформаційних терміналів, 

середньоденна кількість обслуговуваних відвідувачів, висока надійність 

системи безпеки, належні умови доступності для людей з інвалідністю, 

достатній асортимент надання супутніх послуг. Але, головне, що характерно 

для всіх лідерів даного рейтингу, це високий ступінь інформатизації їх 

діяльності та широкий асортимент надання адміністративних і муніципальних 

послуг. 

Найменше число балів набрали такі Центри надання адміністративних 

послуг Одеської області, як: 

 Центр надання адміністративних послуг Тарутинської районної 

державної адміністрації – 45 балів; 

 Центр надання адміністративних послуг Балтської міської ради – 40 

балів; 

 Центр надання адміністративних послуг Миколаївської районної 

державної адміністрації – 36 балів. 

Таким чином, Одеські регіональні Центри надання адміністративних 

послуг використовують свої потенційні можливості в рамках від 21% до 66%. 

Середній же відсоток ефективності роботи Центрів надання адміністративних 

послуг регіональних представник становить лише 41%. 

За результатами аналізу сумарних потреб Центрів надання 

адміністративних послуг в найгіршому становищі опинилися ті регіональні 
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центри, які мають малодоступні та не обладнані належним чином приміщення з 

низьким рівнем інформатизації і мізерним асортиментом надаваних послуг. 

Негативним результатом опитування виявилося також і те, що жоден з 

30-ти опитаних Центрів надання адміністративних послуг не зафіксував у себе 

надання соціальних послуг. Це незадовільий показник з точки зору того, що в 

наш час переважна частина громадян відчуває (або буде відчувати) найбільшу 

потребу саме в таких соціальних послугах, як, наприклад, оформлення 

житлової субсидії. Крім того, тут потрібно, наприклад, враховувати такі 

життєві ситуації, як народження дитини. У цьому випадку, зареєструвати факт 

народження дитини і місце його проживання дуже просто в Центрі надання 

адміністративних послуг, але при цьому, для того, щоб отримати на дитину 

державну допомогу, потрібно все одно звертатися в управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації.  

Основні причини всіх виявлених проблем щодо функціонування Центрів 

надання адміністративних послуг можна розділити на дві наступні підгрупи: 

відсутність матеріальних стимулів для підвищення якості; розширення 

асортименту послуг у співробітників самих Центрів надання адміністративних 

послуг. 

Будь-який опір при передачі Центрам надання адміністративних послуг 

права на обслуговування громадян та суб’єктів господарської діяльності з боку 

тих державних і муніципальних структур, які раніше здійснювали таке 

обслуговування самостійно. Такий опір пояснюється тим, що співробітники цих 

структур елементарно бояться подальших за такою передачею об’єктивних 

штатних скорочень. 

Крім того, завдяки такій передачі Центрам надання адміністративних 

послуг частини робіт, співробітники вищеназваних структур можуть позбутися 

додаткових доходів внаслідок застосування механізмів низової корупції. 

Рішення проблем в кожній підгрупі вимагає застосування свого цілісного 

комплексу методик та підходів. 
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Наприклад, для формування матеріальної зацікавленості у співробітників 

Центрів надання адміністративних послуг потрібно вдосконалити нормативно-

законодавчу базу таким чином, щоб: розраховувати заробітну плату основного 

персоналу Центрів надання адміністративних послуг за відрядно-преміальною 

системою оплати праці на основі встановлених тимчасових норм та критеріїв 

якості надання тієї чи іншої послуги. Частково  чи повністю перевести Центри 

надання адміністративних послуг на госпрозрахункову основу, так щоб 

персонал був зацікавлений в розширенні номенклатури та обсягів, як основних, 

так і супутніх послуг. Розширити можливості громадського контролю якості та 

своєчасності надання пільгових  чи безкоштовних послуг, а також надати 

місцевій владі важелі впливу на ті Центри надання, до роботи яких є претензії з 

боку обслуговуваних ними громадян. 

Так, для забезпечення таких гарантій може бути передбачено розширення 

функціональності відповідного виконавчого органу влади, як за рахунок 

перерозподілу штату всередині цього органу, так і за рахунок створення нових 

комунальних підприємств на умовах самоокупності. Взагалі, реанімування 

кожного окремого Центру надання адміністративних послуг вимагає суто 

індивідуального підходу з максимальним урахуванням територіальних, 

галузевих, інфраструктурних та національно-культурних особливостей тих 

регіонів, де ці Центри надання адміністративних послуг розташовані.  

З таблиці 2.11 видно, що під час процесів децентралізації на початку 

червня 2020 року в Одеській області існувало 27 районів, але Верховна Рада 

України ухвалила постанову «Про утворення та ліквідацію районів» [162].  

Як повідомлялося, Кабінет міністрів на засіданні 12 червня 2020 року 

погодив проєкти постанов Верховної Ради України про утворення та ліквідацію 

районів, згідно з якими пропонувалося ліквідувати існуючі 490 районів та 

створити 129 нових районів. Однак остаточна редакція проєкту постанови № 

3650 «Про утворення та ліквідацію районів», додатково узгоджена профільним 

комітетом, передбачає утворення 136 нових районів. 
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Станом на 12 червня 2020 року в Одеській області функціонують 41 

Центрів надання адміністративних послуг (табл. 2.11). 

 

Таблиця 2.11 – Центри надання адміністративних послуг в Одеській області в 

розрізі районів в червні та листопаді 2020 року згідно щодо реформи 

децентралізації 

Район 

Кількість Центрів 
надання 

адміністративних 
послуг 

Новостворені райони 
згідно реформи 
децентралізації 

Кількість 
Центрів надання 
адміністративних 

послуг 
01.06.2020 рік 01.11.2020 рік 

Ананьївський р-н 1 − − 
Арцизьский р-н 1 − − 
Балтський р-н 1 − − 

Березівський р-н 1 Березівський  4 
Білгород-

Дністровський р-н 2 Білгород-
Дністровський р-н 5 

Біляївський р-н 2 − − 
Болградський р-н 1 Болградський р-н 3 

Великомихайлівський 
р-н 1 − − 

Захарівський р-н 1 − − 
Іванівський р-н 1 − − 

Ізмаїльський р-н 2 Ізмаїльський р-н 5 
Кілійський р-н 2 − − 

Кодимський р-н 1 − − 
Лиманський р-н 5 − − 

Любашівський р-н 1 − − 
Миколаївський р-н 1 − − 

Овідіопольський р-н 2 − − 
Окнянський р-н 1 − − 
Подільський р-н 2 Подільський р-н 8 
Ренійський р-н 1 − − 

Роздільнянський р-н 1 Роздільнянський р-н 3 
Савранський р-н 1 − − 
Саратський р-н 1 − − 

Тарутинський р-н 1 − − 
Татарбунарський р-н 2 − − 

Ширяївський р-н 1 − − 
м. Одеса 4 Одеський р-н 13 

Всього − 27 районів 41 Всього – 7 районів 41 
Джерело: складено автором на основі джерел [162; 178-191]) 

 

Станом на 01.11.2020 рік кількість районів Одеської області зменшилася 

до 7. Відтепер, в області існує лише 7 районів: Березівський, Білгород-



141 
Дністровський, Болградський, Ізмаїльський, Одеський, Подільський та 

Роздільнянський.  

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності ЦНАП 

здійснюється за рахунок державного бюджету та місцевого бюджету.  

Законом України «Про адміністративні послуги» регламентовано, що 

органи виконавчої влади, інші державні органи здійснюють закупівлю бланків 

для оформлення результатів надання адміністративних послуг (крім власних 

бланків цих органів) у державних підприємств, що входять до сфери управління 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

організації та контролю за виготовленням бланків цінних паперів, документів 

суворої звітності [85]. 

Технічне обслуговування чи будь-яка інша підтримка на платній основі 

об’єкта права інтелектуальної власності, що використовується для надання 

адміністративних послуг, здійснюється за цінами, встановленими відповідно до 

статті 191 Господарського кодексу України. 

Норми закону «Про адміністративні послуги» дають право органам 

міських рад та районних державних адміністрацій ці витрати включати до своїх 

бюджетних запитів. Зазвичай джерелами ресурсів для створення ЦНАП є 

Державний бюджет (Державний фонд регіонального розвитку — ДФРР), 

місцеві бюджети; гранти, цільова допомога міжнародних фондів та іноземних 

організацій, благодійні внески приватних осіб; кошти суб’єктів 

господарювання, з якими виконком уклав договори щодо надання супутніх 

послуг. 

За рахунок коштів ДФРР, субвенції з Державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, 

обласного бюджету за рахунок залучення коштів міжнародної технічної 

допомоги та інших позабюджетних джерел розпочалась реалізація проектів з 

оновлення ЦНАПів регіону.  
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Прикладом є відкриття оновленого ЦНАП у м. Подільськ здійснено за 

рахунок коштів ДФРР (5,3%), коштів місцевого бюджету (7,2%) (табл. 2.12) 

[168]. 

 

Таблиця 2.12 − Структура джерел фінансування створення та діяльності ЦНАП 

у 2018-2019 рр. (млн. грн. / %) станом на 31.01.2020р. 

Місце 

розташування 

Обсяг фінансування 

Усього 
у тому числі 

ДФРР Місцеві бюджети ЄС USAID 

м. Подільск 25/100 5,3 

5/30 – фонд розвитку міста; 

2/5,2 – обласний бюджет; 

0,2/1,5 – міський бюджет 

- 4,5/20,6 

м. Балта 5,4/100 3,1/30,4 3,1/20 0,2/10,3 - 

м. Арциз 6,3/100 4,8/65 0,5/11,6 - - 

м. Ізмаїл 8,8/100 - 
7,3/97 (обл.) 1/3 (міський 

бюджет) 
0,4/13,5 5,1/7,4 

м. Чорноморськ 4,8/100 4,2/95 1,2/10 (міський бюджет) 1,6/15,6 - 

м. Південне 5,6/100 2,7/90 2,4/10 (міський бюджет) 1,3/9,8 3,2/5,5 

Джерело: складено автором на основі джерел [168; 178-191]) 

 

На нашу думку, нажаль, цього фінансування недостатньо адже за 

оцінками фахівців сучасний стан надання адміністративних послуг 

характеризується багатьма недоліками, серед яких: великі черги; відсутність 

чітких пояснень щодо потрібних документів і необхідність відвідувати 

установи кілька разів; наявність необґрунтованих видів адміністративних 

послуг; перекладання обов’язків адміністративного органу щодо збирання 

довідок, візування, погодження тощо на приватних осіб; необґрунтовано високі 

розміри плати за окремі види послуг; обмеженість днів та годин прийому 

громадян; проблема доступу до інформації, необхідної для отримання 

адміністративних послуг; необґрунтовано великі строки для надання окремих 
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Центр надання адміністративних 
послуг (керівник і 20 фахівців) 

Дозвільний 
центр 

(7 державних 
адміністраторів і 

1 провідний 
спеціаліст) 

Адміністративн
ий відділ 

(4 
адміністратора і 

1 спеціаліст 1 
категорії) 

Фінансовий 
відділ 

(2 фахівця) 

Відділ звернень 
громадян 

(3 фахівці) 

послуг; суперечливе правове регулювання та неналежне регулювання 

процедурних питань [168]. 

Структура центру включає в себе організаційне поєднання в одному 

приміщені адміністративних органів та їх посадових і службових осіб, що має 

забезпечувати дотримання та функціонування принципу організаційної єдності 

в організації надання встановленого переліку адміністративних послуг. 

У великих містах є необхідним запровадження посад консультантів з 

питань функціонування ЦНАП, тобто робочих місць працівників, які 

надаватимуть консультації із загальних питань графіка роботи ЦНАП, порядку 

прийому тощо. Доцільним є розташування такого інформаційного відділу 

(рецепції) на вході до приміщення ЦНАП перед підрозділами (частиною офісу), 

у якому здійснюється прийом документів від замовників (рис. 2.21)..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.21 − Організаційна структура ЦНАП м. Подільск 

Джерело: розроблено авторами на основі [156]  

 

Отже, персонал рецепції (1–2 особи) має здійснювати загальне 

інформування новоприбулих до установи споживачів, тоді як їхнє фахове 

консультування здійснюватиме персонал, що приймає документи. У випадку 

незначних розмірів ЦНАП (наприклад, у містечках  чи територіальних пунктах 

ЦНАП) працівники, які здійснюють фаховий прийом, можуть одночасно 

надавати усі консультаційно-інформаційні послуги. Тобто створення окремої 
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рецепції є недоцільним. Підрозділ (робочі місця) прийому документів у 

споживачів. Цей підрозділ здійснює обслуговування споживачів безпосередньо 

отримуючи у них документи, необхідні для вирішення справи (рис. 2.21).ЦНАП 

м. Подільська є самостійною юридичною особою, що має власний баланс, 

рахунки в установах Державного казначейства, гербову печатку, штамп, бланки 

з власною назвою. Штатний розклад центру затверджується міським головою у 

межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених 

міською радою (вказано на рис. 2.22). 

 

 

Рисунок 2.22 – Структура ЦНАП Подільської міської ради 

Джерело: складено автором за матеріалом [201] 

 

Також відвідувачі ЦНАП мають можливість оцінити роботу Центру: 

− залишити свій відгук у журналі відгуків, пропозицій, скарг та побажань, 

який розміщується на видному та доступному місці для кожного відвідувача; 

− за допомогою «Анкети опитування відвідувачів Центра надання 

 

Бухгалтер 

Адміністратори (5 
осіб) 

Завідувач сектору 
реєстрації фізичних 

осіб та ведення реєстру 
територіальної громади 

Заступник начальника 
ЦНАП 

Начальник ЦНАП 
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Всього відвідувачів 

Задовелені якістю послуг 98% 

Взяли участь в опитуванні 

Не задоволені якістю послуг 2% 

адміністративних послуг у місті Подільськ». ЦНАП також відслідковує 

залишені відгуки відвідувачами на «Google бізнес» та «Google Maps» у 

результатах по шукової видачі ЦНАП. 

 

Рисунок 2.23 –Моніторинг якості надання адміністративних послуг Центром 

надання адміністративних послуг у м. Подільськ 

Джерело: складено автором на основі опитування 

 

Так, за І квартал 20120 року за отриманням послуг до ЦНАП у м. 

Подільськ звернулось 5876 суб'єктів (якщо не брати до уваги суб'єктів 

звернень, які отримували лише консультацію). 

Якість надання адміністративних послуг дали оцінку 3445 суб'єктів 

ЦНАП, що склало 63% від загальної кількості прийнятих документів. 

Позитивно оцінили якість надання послуг 3355 суб'єктів, що становить 

98%, негативно – 110 відвідувачів (2 %). 

На звороті талону електронної черги  чи у книзі відгуків та пропозицій 

громадяни висловлюють свої подяки, враження, побажання  чи скарги. 

Зауваження, скарги, пропозиції ретельно аналізуються, про результати 

розгляду заявники повідомляються своєчасно. 
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Результати моніторингу та відсутність скарг вказують на позитивну 

динаміку задоволеності відвідувачів якістю обслуговування у ЦНАП м. 

Подільська. 

 

Таблиця 2.13 – Оцінка якості надання адміністративних послуг Подільською 

міською радою 

Оцінювання якості надання адміністративних послуг 
Стосовно роботи органів місцевого 

самоврядування 
Стосовно роботи ЦНАПів 

1 Організація діяльності ЦНАПу: 
− Кількість – 1 
− Розташований в центрі міста 
− Відсутній сайт ЦНАПу 
− Невелика зона паркування 

Достатня кількість інформаційних стендів 
у приміщенні ЦНАП з інформацією щодо 

послуг та порядку їх надання. 

2 130 адміністративних послуг, які може 
надавати ЦНАП Дотримується режиму прийому 

3 Забезпечують потреби у ресурсах 
(матеріальних, фінансових, людських) для 
виконання встановлених стандартів якості 

адміністративних послуг; 

Надаються засоби телекомунікації 
інформації щодо послуг та умов їх 

надання. 

4 Плануються та проводиться внутрішня 
оцінка якості адміністративних послуг, 

аналіз результатів (пропозицій та 
рекомендацій) відгуків і коментарів. 

Наявна скринька для зауважень і 
пропозицій замовників послуг у 

приміщенні ЦНАП. 

5 Неналежні умови для доступу осіб з 
обмеженими фізичними можливостями; 

(відсутність пандусів) 

Щорічно проводиться аналіз зауважень і 
пропозицій та вживаються необхідні 

заходи для поліпшення якості послуг; 
6 Не забезпечено спрощення процесу 

надання адміністративних послуг ЦНАП 
(інтегрованість); відсутня електронна черга 

100% персоналу ЦНАП, який пройшов 
фахову та психологічну підготовку 

7 Достатня кількість інструментів оцінки 
якості послуг. 

Охайність, привітність, компетентність 
персоналу 

8 Середня швидкість надання конкретної 
послуги. 

Невелика кількість та 2% скарг (щодо 
наданих послуг). 

9 
− 

Достатня та достовірна інформація на 
інформаційних стендах, на веб-сайті 

Подільскої міської ради 
Джерело: складено автором на основі спостережень 

 

Аналізуючи дані таблиці, можна сказати, що у цілому всі критерії 

надання адміністративних послуг можна розділити на об’єктивні та 
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суб’єктивні. До об’єктивних критеріїв належать, наприклад, кількість ЦНАПів 

чи адміністративних послуг (повноти переліку), які може надавати ЦНАП, 

наявність інформаційних стендів у приміщенні ЦНАП. До суб’єктивних 

критеріїв належать чинники, які можуть неоднаково сприйматися різними 

споживачами, наприклад, охайність та привітність персоналу, чітке та 

зрозуміле викладення інформації на стендах ЦНАПів тощо. 

Щодо якості надання послуг органами місцевого самоврядування, то на 

це найчастіше впливає брак ресурсів на забезпечення організації надання 

адміністративних послуг, на підготовку та мотивацію праці кваліфікованих 

працівників ЦНАПів, на здійснення контролю, на матеріальне забезпечення 

роботи ЦНАПів (бланки, папір, витрати на поштові відправлення тощо). 

Одним із важливих критерії якості надання адміністративних послуг є 

кількість скарг. Проте в нашій державі він не може об’єктивно відображати 

ситуацію, бо найчастіше скарги так і залишаються нерозглянутими, бо немає за 

це відповідальності. Набагато дієвіше громадяни у таких випадках 

користуються поширенням незадовільного сервісу в соціальних мережах та 

ЗМІ, і щоб той чи інший випадок не набував розголосу, держслужбовці 

намагаються його усунути. Проте, наприклад, “Сервіс Канада” функціонує офіс 

оцінки задоволеності клієнтів, який працює цілодобово. Скарги та інші 

звернення перевіряються дуже оперативно. За загальним правилом, працівники 

цього офісу намагаються вже протягом 24 годин передзвонити особі та надати 

відповідь щодо її запиту чи скарги [205]. 

За підсумками проведеного анкетування серед населення виявлено низку 

аспектів діяльності ЦНАПу Подільської міської ради, що має потребу в 

покращенні. Здебільшого особливу увагу громадяни звернули: 

− на розширення штату задля отримання закордонних паспортів; 

− розширення зони рецепції, створення зали очікування адже в період 

карантину відсутність зони очікування дала про себе знати. Так як зона рецепції 

і є залою очікування громадяни повинні були очікувати своєї черги на вулиці; 

− придбання кулера з водою та великого копіювального апарата; 
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− створення сайту ЦНАПу Подільської міської ради, так як громадянам 

досить складно знайти інформацію на головному сайті міста Подільська; 

− створення пандусів для громадян з обмеженими можливостями; 

− розширити зону паркування; 

− створити ще один ЦНАП в місті Подільську але в іншому мікрорайоні; 

− створення електронної черги; 

− збільшення кількості терміналів для оплати адміністративних послуг.  

Серед нових послуг, які хотіли б отримувати жителі міста через ЦНАПи, 

були зазначені: у соціальній сфері, наприклад реєстрація дітей на чергу в 

дитячий садок, розширення переліку державних допомог; у сфері 

оподаткування, у тому числі замовлення та отримання електронного цифрового 

підпису, розширення переліку послуг із земельних та транспортних питань. 

Актуальними проблемами діяльності ЦНАП також залишаються:  

 неналежне облаштування приміщень низки ЦНАП (мала площа 

приміщення, розташування в незручній для мешканців частині міста, 

відсутність пандусів для осіб з обмеженими можливостями);  

 недостатня для забезпечення належної доступності 

адміністративних послуг кількість ЦНАП у м. Подільск Одеської області;  

 неналежна якість технологічних карток у низці ЦНАП;  

 неможливість отримання супутніх послуг (ламінування, 

ксерокопіювання, виготовлення документів, фотографування, продаж 

канцелярських товарів) у приміщенні ЦНАП м. Подільск Одеської області;  

 низький рівень впровадження електронних сервісів у ЦНАП; 

 відсутність верстату для архівного плетіння документів, що 

скорочувало б додаткову роботу фахівців; 

 відсутність моніторингу та оцінювання роботи фахівців; 

 низький рівень фінансування фахівців. 

Зробивши досить обґрунтований аналіз процесу та якості надання певних 

адміністративних послуг м. Подільськ можна зазначити, що в центрі 

адміністративних послуг створено сприятливі морально-психологічні умови 
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для суб'єктів звернень, велика увага приділяється вирішенню питань в 

найкоротші терміни та ЦНАП Подільської міської ради притримується 

регламенту роботи ЦНАПу. Але у приміщенні центру надання 

адміністративних послуг Подільської міської ради на даний час не надаються 

супутні послуги. Тобто копіювання певних документів, ламінування 

документів, створення фотографії потрібно робити завчасно до візиту в центр, а 

також придбати канцелярські товари за необхідністю. Незважаючи на це, в 

центрі є можливість сплатити за отриману послугу за допомогою терміналу в 

приміщенні. Ці питання й досі залишається відкритим. 

Зауважимо, що було б доцільним забезпечити проходження навчання 

адміністраторів ЦНАП у територіальних підрозділах Міністерства юстиції 

України, Державної міграційної служби України, Державної служби України з 

питань геодезії, картографії та кадастру з метою підвищення їх кваліфікації для 

надання адміністративних послуг зазначених органів виконавчої влади у ЦНАП 

також переглянути і оновити інформаційні та технологічні картки 

адміністративних послуг, які надаються у ЦНАП. Якість надання 

адміністративних послуг можна змінити завдяки регулярному опитуванню 

відвідувачів. 

На нашу думку для розв’язання поданих проблем потрібно створити 

необхідні умови праці для персоналу ЦНАП, а також зручні умови для 

населення, щоб відвідувати центр адміністративних послуг та отримати свої 

результати. Таким чином, подоланню вищевказаних проблем буде сприяти 

належне функціонування Центру надання адміністративних послуг міста 

Подільск, яке неможливо забезпечити без залучення фінансових ресурсів [169]. 

З метою забезпечення комфортних умов під час отримання суб’єктами 

звернення адміністративних послуг у м. Одеса відкрито Центр інтегрованих 

послуг, в якому зосереджені фронт-офіси центру інтегрованих соціальних 

послуг, центру надання адміністративних послуг та центру звернень, запитів і 

листування. Це дозволяє громадянам отримати якісні послуги в найкоротший 

термін за принципом «відкритий офіс». Для вдосконалення роботи у сфері 
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надання адміністративних послуг для жителів міста, Южненською міською 

радою відкрито сучасний ЦНАП, який знаходиться у новій будівлі міської ради. 

[177] 

З метою забезпечення зручних умов для мешканців району під час 

отримання адміністративних послуг ЦНАП Овідіопольської районної 

державної адміністрації з листопада 2017 року розташований у новому 

приміщенні, яке відповідає вимогам Примірного регламенту центру надання 

адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 01.08.2013 №588. У рамках проекту «Електронне урядування задля 

підзвітності влади та участі громади (EGAP)» облдержадміністрацією та МБО 

«Фонд Східна Європа» розпочато реалізацію пілотних проектів за рахунок 

міжнародної технічної допомоги щодо запровадження надання адмінпослуг 

виключно в електронній формі, а також створення регіонального порталу з 

підвищенням функціональності та зручності його використання. Заяви та 

відповідні документи для участі у відборі подали 15 ЦНАП Одеської області. З 

метою проведення аудиту адмінпослуг та матеріально-технічного забезпечення 

здійснено виїзди до 15 ЦНАП-учасників. За результатами аудиту проведено 

перемовини із менеджером програми EGAP щодо можливості участі усіх 15 

ЦНАП. Додатково вирішуються питання зі сторони Фонду щодо надання 

адміністративних послуг у форматі «мобільного ЦНАП» для маломобільних 

громадян [177]. 

Розроблено план заходів щодо запровадження надання адміністративних 

та інших публічних послуг в електронній формі та інтеграції їх до Єдиного 

державного порталу адміністративних послуг. Для забезпечення можливості 

дистанційного доступу суб’єкта звернення до повної актуальної та доступної 

інформації про адміністративну послугу розроблено 37 уніфікованих сторінок 

ЦНАП в Одеській області та розміщено їх на офіційному веб-порталі області, 

які починаючи з 2018 року будуть трансформовані та інтегровані до 

Регіонального порталу адміністративних послуг. Відповідно до техніко-

економічного обґрунтування в рамках реалізації проекту EGAP ЦНАП Одеської 



151 
області та суб’єкти надання адміністративних послуг будуть підключені до 

регіональної системи захищеної електронної пошти та обладнанні системою 

електронного документообігу «ДокПроф», що дозволить організувати їх 

взаємодію та надавати послуги в електронній формі. [177] 

У рамках проекту EGAP в IV кварталі проведено тренінг на тему: «Е-

урядування та е-демократії для публічних службовців Одещини». Під час 31 

тренінгу було обговорено проблематику е-сервісів (процес трансформації е − 

послуг здійснюється дуже повільно, кількість документів для отримання е-

послуг фактично не зменшується, існуючі електронні взаємодії не 

стандартизовані, єдина система електронної взаємодії відсутня). Детально було 

розглянуто пілотний проект електронної взаємодії між 8 тестовими реєстрами. 

Також була розглянута концептуальна модель надання е-послуг на 

загальнодержавному рівні з використання сервіс-орієнтовної технології (SOAP, 

XML, UDDI, WSDL). Додатково була розглянута модель надання е-послуг 

протягом життя (життєві ситуації) та проаналізовано порядок трансформації е-

сервісу від аналітики, реінжинірингу, розробки, регуляції до популяризації. 

[177] 

Через міські ради міст обласного значення Одеської області центрами 

надання адміністративних послуг в середньому надавалось 150 послуг, з яких 

49 – це послуги власних структурних підрозділів, 77 – послуги територіальних 

підрозділів центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ), а 24 – послуги 

місцевих державних адміністрацій, що розташовані у містах обласного 

значення (таблиця 2.14). 

У той час, як через ЦНАП, утворені райдержадміністраціями, надавалось 

в середньому 56 послуг, серед яких лише 6 послуг надавались власними 

структурними підрозділами і жодної послуги міськрад міст районного 

значення. Тобто у цих випадках взагалі не було налагоджено відповідної 

взаємодії. 
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Таблиця 2.14 – Середня кількість адміністративних послуг, що надаються через 

центри надання адміністративних послуг 

 Середня кількість послуг, що надаються через ЦНАП 

Усього у т.ч. 

послуг 

міськради 

у т.ч. послуг 

держадміністрацій 

у т.ч. послуг 

територіальних 

підрозділів ЦОВВ 

Міські ради міст обласного 

значення Одеської області 

150 49 24 77 

Райдержадміністрації Одеської 

області 

56 0 6 50 

Одеська міська рада 259 77 107 75 

Б.Дністровська міська рада 270 86 64 120 

Ізмаїльська міська рада 99 7 7 85 

Подільська (Котовська) міська 

рада 

102 27 3 72 

Джерело: складено автором на основі джерел [178-191] 

 

Також спостерігаються випадки коли органи публічної влади умисно 

уникають взаємодії у сфері надання адмінпослуг. Так у зв’язку з прогалинами у 

законодавстві практично усі послуги підрозділів Міністерства юстиції України 

з реєстрації нерухомості та бізнесу лише декларативно значились у переліках 

послуг, що надаються через ЦНАП. Фактично ж взаємодія з цих питань у 

кращих випадках полягала у залученні спеціалістів територіальних підрозділів 

Мінюсту до роботи у приміщеннях ЦНАП, а у більшості – такі реєстраційні дії 

продовжували надавати за старою схемою до 2016 року, коли за законом вони 

були децентралізовані і передані у ведення органам місцевого самоврядування 

та місцевим держадміністраціям. 

Крім того є й інші випадки нераціональної організації роботи і 

відсутності належної взаємодії у сфері надання адміністративних послуг. Так з 

2016 року припиняється взаємодія з надання послуг Ізмаїльської РДА через 

ЦНАП, створений Ізмаїльською міською радою. Замість цього 

райдержадміністрація облаштовує свій ЦНАП. В умовах, коли гроші на це 
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державою не виділяються, а кошти від надання адмінпослуг надходять до 

міського і районного бюджетів, чи можна створити якісні умови для 

обслуговування громадян в цьому випадку? І навпаки: внаслідок політичних 

суперечностей Кілійська та Татарбунарська міські ради при наявності 

створених в цих містах центрів при райдержадміністраціях облаштовують 

власні міські центри надання адміністративних послуг лише для 

обслуговування мешканців міста (при чому у м. Кілія у 2015 році було виділено 

окреме приміщення та проведений ремонт за кошти районного бюджету для 

функціонування районного ЦНАП). При цьому робота міськрадою організована 

таким чином, що за певною частиною послуг містяни все одно змушені 

звертатись до районного ЦНАП. В умовах реформи з децентралізації, що 

почалась в Україні та передбачає укрупнення територіальних громад та районів 

і передачу повноважень місцевих державних адміністрацій органам місцевого 

самоврядування (у більшості – на базовий рівень), розкривається недалека 

перспектива передачі утворених адміністраціями центрів міським радам. Тому 

вказані заходи наведених міських рад вважаємо, нераціональними, оскільки 

вимагають залучення додаткових фінансових та кадрових ресурсів, але все одно 

не покращать якості обслуговування громадян [192]. 

Щокварталу органи місцевого самоврядування та виконавчої влади 

надають оновлену інформацію про адмінпослуги, що ними надаються, для 

внесення до державного Реєстру адміністративних послуг. Разом з тим 

ідентична інформація одних і тих самих органів публічної влади, що міститься 

на різних ресурсах, дуже відрізняється (таблиця 2.15), що свідчить про 

неналежну якість звітної інформації та про неповний обсяг надання власних 

адмінпослуг через свої ЦНАП.  

Як відмічає начальник центру з підвищення кваліфікації кадрів ЛРІДУ 

НАДУ П. Шевчук, сьогодні у функціонуванні органів публічного управління є 

в наявності такі концептуальні підходи до організації надання адміністративних 

послуг (рис. 2.24). 
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Таблиця 2.15 − Кількість адміністративних послуг, що надаються 

виконкомами  

 

Орган влади 

Кількість власних адмінпослуг 

Надаються через ЦНАП За даними 

Держреєстру 

адміністративних 

послуг 

За даними, 

надісланими 

Мінрегіонбуду 

Згідно даних, 

розміщених на 

сайті ЦНАП 

Одеська облдержадміністрація 122 92 20 

Одеська міськрада 42 61 118 

Білгород-Дністровська міськрада 86 86 160 

Ізмаїльська міськрада 22 22 33 

Черноморська (Іллічівська) міськрада 74 98 96 

Подільська (Котовська) міськрада 27 28 63 

Теплодарська міськрада 24 27 49 

Южненська міськрада 66 - 111 

Джерело: складено автором на основі джерел [178-191] 

 

 

 
 

Рисунок 2.24 − Концептуальні підходи до організації надання адміністративних 

послуг [193] 
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Таблиця 2.16 – Техніко – економічні параметри центрів надання 

адміністративних послуг районними державними адміністраціями (РДА) 

Одеської області (Джерело: складено автором на основі джерел [178-191]) 

Показники Болградська 
РДА 

Любашівська 
РДА 

Роздільнянська 
РДА 

Кількість 
працівників ЦНАП 

за штатом 5 4 5 
фактично 4 4 4 

Кількість наданих 
послуг 

Всього 3108 2309 3489 
В середньому за 

місяць 622 462 698 

В середньому на 1 
адміністратора за 

місяць 
155,5 11,5 174,5 

В середньому на 1 
адміністратора за 

день 
7 6 8 

Загальна площа приміщень м.кв 32 79 30 

Джерела 
фінансування 

ЦНАП 

За рахунок органу, 
що утворив ЦНАП так так так 

За рахунок цільових 
районних програм так так так 

За рахунок цільових 
регіональних 

програм 
так так так 

Перелік послуги 
входять до 

переліку АП, що 
надаються через 

ЦНАП 

Всього 51  52 56 
Структурних 

підрозділів органу, 
що утворив ЦНАП 

4 2 2 

Послуги ДМС 9 9 9 
Послуги 

Держземагентства 14  14 14 

Реєстрація 
підприємницької 

діяльності 
8 8 (не через 

ЦНАП) 
8 (не через 

ЦНАП) 

Реєстрація 
нерухомого майна 2 

2, є розшифр 
(не через 
ЦНАП) 

2 (не через 
ЦНАП) 

Реєстрація 
громадського 
об’єднання та 

друкованих засобів 

11 11 (не через 
ЦНАП) 

11 (не через 
ЦНАП) 

Реєстрація 
декларацій та інші 

2 (СЕС та 
пожежні) 5 4 

Дозвільні послуги 
(чи є розшифровка − 

які саме) 
1 (17 дозв док) 1 (2 у розшифр) 1 (8 послуг) 
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Можна зробити висновок, що наразі діюча практика оцінювання 

ефективності надання адміністративних послуг в Одеській області досі 

потребує оптимізації в існуючих реаліях та підвищення якості у 

функціонуванні органів публічного управління. Беручи до уваги той факт, що 

адміністративні послуги за будь яких обставин мають надаватись якісно. 

Отже, в поточній ситуації, спираючись на офіційні дані, можна 

відзначити наступні пріоритети та виклики для подальшої успішної роботи 

Центрів надання адміністративних послуг в Одеській області якісного надання 

адміністративних послуг громадянам: 

 зупинення процесу децентралізації повноважень з надання 

адмінпослуг протягом останніх років негативно позначається на цій сфері. Без 

належних повноважень керівництво громади не може інтегрувати необхідний 

для громадян перелік послуг у Центрах надання адміністративних послуг, а 

збереження відомчих офісів органів виконавчої влади лише віддаляє громадян 

від якісних та доступних адмінпослуг. Важливим кроком в даному напрямку 

мало б стати ухвалення закону щодо делегування повноважень у сфері 

реєстрації актів цивільного стану усім територіальним громадам, включаючи 

міста обласного значення; 

 ризики фінансування для якісного надання адміністративних 

послуг. Більшість адміністративних послуг безкоштовні (включаючи 

реєстрацію землі, бізнесу тощо). Розміри адміністративного збору ще за низку 

адміністративних послуг очевидно недостатні для покриття навіть частини 

витрат на їх надання. Фінансова проблема ще більше загострюється у зв’язку з 

пандемією COVID-19, карантином та суттєвими скороченнями місцевих 

бюджетів, скасуванням/зменшенням більшості державних субвенцій. Отже, 

настав час системно підійти до вирішення проблеми та нарешті ухвалити закон, 

який би врегулював питання компенсаційних розмірів адміністративного збору; 

 держава повинна цінувати добровільну розбудову мережі Центрів 

надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування та 

радитись з ними щодо державної політики у сфері адміністративних послуг, 
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бути послідовною та передбачуваною. 

Аналізуючи стан надання адміністративних послуг в Одеській області, 

було досліджено ряд останніх нововведень. У Вилківській міській об’єднаній 

територіальній громаді Одеської області відкрився новий Центр надання 

адміністративних послуг, створений за підтримки Програми «U-LEAD» з 

Європою [164]. Громада провела ремонт приміщення Центру надання 

адміністративних послуг, залучивши кошти інфраструктурної субвенції. Центр 

пристосовано для потреб осіб з інвалідністю. Експерти Програми «U-LEAD з 

Європою» надали підтримку для створення ефективної системи надання 

адміністративних послуг в об’єднаній територіальній громаді та інтеграції 112 

послуг до основного офісу Центру надання адміністративних послуг та 64 

послуг на віддалених робочих місцях. Всього 9 співробітників Центру пройшли 

навчання за спеціальною 5-модульною системою. Всі робочі місця були 

облаштовані меблями та комп’ютерною технікою за підтримки Програми «U-

LEAD з Європою». 

Підтримка Програми продовжується і найближчим часом Центр надання 

адміністративних послуг отримає доступ до сучасного програмного комплексу 

для автоматизації роботи – «Вулик», розробленого проєктом EGOV4UKRAINE 

в рамках «U-LEAD з Європою». Всі співробітники пройдуть навчання по роботі 

з «Вуликом». 

За підтримки Програми «U-LEAD з Європою» у Одеській області вже 

відкрились три належних Центри надання адміністративних послуг. В грудні 

2019 року у м. Татарбунари Одеської області відкрився сучасний Центр 

надання адміністративних послуг, створений за підтримки Програми «U-LEAD 

з Європою». Новостворений Центр забезпечив доступ до 133 послуг 11 тисячам 

мешканців громади міста. У новому Центрі надання адміністративних послуг 

жителі громади можуть отримати найпопулярніші послуги, такі як реєстрація 

актів цивільного стану, місця проживання, нерухомості, бізнесу, послуги 

соціального захисту, а також отримати закордонний паспорт та ID-картку.  
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В Центрах надання адміністративних послуг Одеської області окрім 

послуг, які надає дана установа, є ряд супутніх послуг, як можуть надаватися 

електронно ( рис. 2.25). 

 

 
 

Рисунок 2.25 – Питома вага діджиталізації за видами надання електронних 

послуг в Центрах надання адміністративних послуг в Одеській області в I 

півріччі 2020 року, % 

(сформовано автором на підставі [157]) 

 

З рисунку бачимо, що складні процеси електронізації та діджиталізації в 

сфері надання адміністративних послуг в Одеській області лише на стадії 

розвитку, адже лише 11% Центрів надання адміністративних послуг можуть 

попередньо вести електронний запис клієнта, а 13% таких центрів займаються 

онлайн-консультуванням. 

Технічне забезпечення Центрів надання адміністративних послуг в 

Одеському регіоні залишається на фазі розвитку, таку ситуацію видно з 

рисунку 2.26. 

З рисунку бачимо, що банківські послуги надаються лише в 24% від 

загальної кількості Центрів надання адміністративних послуг в Одеській 

області, в той час копіювання документів використовують лише 13% від 
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загальної кількості Центрів Одеської області. Це є негативною тенденцією, 

адже кожний Центр надання адміністративних послуг повинен бути 

модернізованим, сучасним та спроможним надавати якомога більший спектр 

послуг, які є супутніми для адміністративних. 

 

 
 

Рисунок 2.26 – Додаткові супутні послуги, які надаються в Центрах надання 

адміністративних послуг Одеської області в I півріччі 2020 року, % 

(сформовано автором на підставі [157]) 

 

У приміщеннях, де розміщується Центр надання адміністративних 

послуг, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, 

ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання 

банківських послуг тощо). Такі послуги є також необхідними для задоволення 

потреб населення. 

Однак, в Одеській області та в усіх областях є проблема з наданням 

супутніх послуг. Лише 24% Центрів оснащені терміналами TSO, а надавати такі 

послуги, як копіювання, ламінування, друкування документів можуть лише 

13% від всієї кількості створених Центрів. Це говорить про те, що в Україні всі 
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центри надання адміністративних послуг не можуть цілком та повністю 

задовольнити потреби населення.  
Завдяки детальному аналізу нормативно-правових актів та діяльності 

працівників центру надання адміністративних послуг можна зазначити, що цей 

механізм потребує уваги для подальшого вдосконалення. На сьогоднішній день, 

що працівників ЦНАП, що споживачів ЦНАП не задовольняє якість. Також 

існують проблеми такі проблеми: низький рівень впровадження електронних 

сервісів; обмежений графік «прийомних годин» у різних органах; відсутність 

верстату для архівного плетіння документів, що скорочувало б додаткову 

роботу фахівців; недостатня облаштованість приміщень для прийому. 

Причиною цих проблем є недостатнє фінансування. 

На нашу думку для покращення фінансування центру надання 

адміністративних послуг у місті Подільск потрібно долучитись до програми 

«U-LEAD з Європою», яке зможе забезпечити модернізацію центру надання 

адміністративних послуг. Ця програма включає наступні напрямки підтримки:  

 інституційна підтримка ЦНАП: налагодження інституційного 

функціонування ЦНАП, навчання персоналу, інформування та залучення 

мешканців; 

 матеріальна підтримка: забезпечення меблями, офісною технікою, 

програмним забезпеченням, розробка нового дизайну/зонування ЦНАП; 

 спеціальні види допомоги, що включають налаштування 

електронної системи керування чергою та мобільний ЦНАП [169]. 

У грудні 2017 року встановлено додаткове обладнання в новоутвореному 

Центрі інтегрованих послуг: ЦНАПами Білгород-Дністровської міської ради, 

Болградської районної державної адміністрації придбано по 1 комплекту 

спеціалізованого технічного обладнання з оформлення та видачі паспорта 

нового зразка. Проводиться робота з налагодження каналу конфіденційного 

зв’язку у складі Національної системи конфіденційного зв’язку та підключення 

зазначених ЦНАП до Єдиного державного демографічного реєстру України. 

Після тестування захищеного каналу зв’язку та встановлення відповідних 
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сертифікатів на робочу станцію буде підписано Договір на часткову обробку 

персональних даних у базах персональних даних Головного управління ДМС в 

Одеській області та ЦНАП, а також отримання логіну та паролю для доступу до 

відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби. У грудні 2017 

р. Авангардівською селищною радою проведено тендер на придбання робочої 

станції з оформлення та видачі паспортів, що дає право громадянину України 

для виїзду за кордон та містять безконтактний електронний носій. З метою 

налагодження роботи з оформлення та видачі біометричних паспортів через 

ЦНАП Одеською обласною державною адміністрацією спільно з ГУ ДМС в 

Одеській області розроблено єдиний алгоритм дій для ЦНАП Одеської області 

з питань можливості придбання та встановлення робочих станцій для 

оформлення та видачі паспортів нового зразка. [177] 

Надання адміністративних послуг в Одеській області полягає в тому, що 

майже всі послуги забезпечуються органами місцевого самоврядування.  

В Центрах надання адміністративних послуг проводиться якісна робота 

щодо інформування та консультування замовників послуг, пріоритетом якої є 

впровадження електронних сервісів. В Центрах надання адміністративних 

послуг Одеської області було розроблено офіційні сайти кожного з них, де 

можна знайти всю необхідну інформацію стосовно послуг та діяльності 

Центрів, з якими синхронізуються всі електронні сервіси. Інформування на 

сайтах про стан надання адміністративної послуги та стан черги дають змогу 

отримувати оперативну інформацію. Класифікація послуг за життєвими 

ситуаціями значно спрощує населенню пошук необхідної інформації про ту 

послугу, яка їх цікавить. Інформаційна графіка Центрів надання 

адміністративних послуг Одеської області в онлайн-режим і на сайт відображає 

загальну кількість наданих послуг і консультацій, а також кількість осіб, яким 

було надано послуги від початку впровадження системи «Універсам послуг». 

Також, на сайтах можливо створювати персональний кабінет мешканця  чи ж 

можливо здійснити запис до дошкільного закладу, ще на сайті діє сервіс 

«Онлайн-консультування».  
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В Одеській області Центри надання адміністративних послуг надають 

близько 245 видів адміністративних послуг, які поділяються на 5 груп:  

– адміністративні послуги, які надаються органами державної влади; 

– адміністративні послуги органів місцевого самоврядування; 

– послуги з оформлення документів дозвільного характеру; 

– інші адміністративні послуги, які надаються Центром надання 

адміністративних послуг; 

– повідомлення та скарги, а також договори та угоди, що укладаються 

представниками суб’єктів господарювання, які подаються через Центр надання 

адміністративних послуг. 

З метою забезпечення децентралізації повноважень з надання важливих 

для громадян адміністративних послуг та підвищення якості надання 

адміністративних послуг у ЦНАП забезпечено надання таких послуг як: − 

реєстрація місця проживання Департаментом надання адміністративних послуг 

Одеської міської ради. Адміністратори ЦНАП підключені до Єдиного 

державного демографічного реєстру України; 29 − реєстрація майнових прав (у 

29 ЦНАП Одеської області. Робочі місця працівників у зазначених ЦНАП 

підключені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно); 

реєстрація бізнесу (через 31 ЦНАП області. Адміністратори ЦНАП мають 

доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -

підприємців та громадських формувань). 6 ЦНАП області підключені до 

Державного земельного кадастру та мають змогу надавати послуги населенню. 

Департаментом надання адміністративних послуг Одеської міської ради 

надаються послуги з оформлення паспорту нового зразка: працює 6 робочих 

станцій, у тому числі 4 – на прийом документів та 2 – на видачу документів. 

[177] 

Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради 

розташований у будівлі Одеської міської ради за адресою: вул. Косівська, 2-д. 

м. Одеса, 65017. Частина будівлі відведена під Центр інтегрованих соціальних 
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послуг, в якому додатково розташовано Єдиний центр звернень громадян 

(колл-центр). 

Розміри площі, відведеної для реалізації різноманітних функцій 

представлено нижче в табл. 2.17.  

 

Таблиця 2.17 − Розподіл площі приміщення Департаменту надання 

адміністративних послуг Одеської міської ради за зонами  

Назва об’єкту Площа, м2 

1. Загальна площа 2 285,69 

2. Відкрита зона 1 063,6 

3. Приміщення для персоналу (роздягальні, 

кімнати відпочинку і прийому їжі, санвузли) 

306,69 

4. Службові кабінети 596,85 

5. Архів 318,55 

Сформовано автором за аналітичними даними[199] 

 

У цій будівлі загальна площа, відведена для Центру 2285,69 м2, з них 

понад 1 тис. м2 (1 063,6) відкритої зони і ще 306,69 м2 приміщень для персоналу 

(роздягальні, кімната відпочинку і прийому їжі, санвузли і т.д.). У відкритій 

зоні розташовані зони інформування і самообслуговування, очікування, 

обслуговування, кімната матері і дитини, санвузли, в т.ч. для осіб з 

обмеженими можливостями. Крім цього, в будівлі організована система 

охорони, гардеробна і ігрова для дітей, просторий хол. Для оснащення нового 

приміщення Департаментом надання адміністративних послуг було придбано 

меблі та обладнання, формений одяг для адміністраторів фронт-офісу, 

канцелярські і господарські товари. 

У будівлі запроваджено з метою підтримки якісного перебігу робочого 

процесу охоронну систему, гардеробне приміщення, ігрову кімнату для дітей 

відвідувачів Департаменту, просторий хол, який має зону очікування та 

інформування тощо. Біля входу чергує охоронець, у фронт-офісі завжди можна 
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знайти адміністратора, який проконсультує з усіх питань стосовно 

адміністративних послуг. 

В Одесі створена мережа з Центру інтегрованих послуг (основний офіс) 

та трьох територіальних відділів ЦНАП, які організовані в приміщеннях 

районних адміністрацій міськвиконкому, а саме: 

– відділ державних адміністративних послуг у Київському районі: 

65114, м. Одеса, вул. Академіка Корольова, (048) 720-70-21; (048) 705-55-55; 

15-35;  

– відділ державних адміністративних послуг у Малиновському 

районі: 65078, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 22 (048) 720-70-21; (048) 705-

55-55; 15-35; 

– відділ державних адміністративних послуг у Суворовському районі: 

65025, м. Одеса, пр. Добровольського, 106 (048) 720-70-21; (048) 705-55-55; 15-

35.  

Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради як 

виконавчий орган Одеської міської ради виконує повноваження, віднесені до 

відання виконавчих органів Одеської міської ради, та реалізує політику в 

сферах організації та забезпечення надання суб’єктам звернення 

адміністративних послуг шляхом взаємодії Центрів надання адміністративних 

послуг з суб’єктами надання адміністративних послуг.  

Робота Департаменту та ЦНАП Одеської міської ради відкрита та 

прозора: про це можна дізнатися на офіційному сайті міста на сторінці 

Департаменту та офіційній сторінці Департаменту в мережі Фейсбук. Крім 

того, продовжує працювати зареєстрований Youtube-канал Департаменту, через 

який ведеться пряма трансляція з камер відеоспостереження, встановлених в 

зонах прийому відвідувачів відділів державних адміністративних послуг. 

Організаційна структура управління (ОСУ) Департаменту надання 

адміністративних послуг Одеської Міської Ради – основа системи управління, 

вона визначає склад, підпорядкованість та взаємодію її елементів, здійснює 

його розподіл за підрозділами, регламентує адміністративні, функціональні та 
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інформаційні взаємовідносини між працівниками апарату управління та 

підрозділами, встановлює права, обов'язки і відповідальність.  

Організаційна структура Департаменту надання адміністративних послуг 

Одеської Міської Ради складається з: директора Департаменту-адміністратор; 

заступника директора Департаменту; заступника директора Департаменту – 

начальника управління дозвільних документів та місцевих адміністративних 

послуг – адміністратора; заступника директора департаменту – начальника 

управління правового та інформаційно-документального забезпечення – 

адміністратора та 4 територіальних відділів державних адміністративних 

послуг Центру надання адміністративних послуг м. Одеси.  

 

 
 

Рисунок 2.27 – Організаційна структура Департаменту надання 

адміністративних послуг Одеської міської ради 

(сформовано автором на підставі [163; 194]) 

 

Тип організаційної структури апарату ДНАП – лінійний. Сутність 

лінійного управління полягає в тому, що очолює кожен виробничий підрозділ 

керівник (орган), який здійснює всі функції управління. Кожен працівник 
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підрозділу безпосередньо підпорядковується тільки цьому керівнику (органу). 

В свою чергу, останній є підзвітним вищому органу. ОСУ Департаменту 

надання адміністративних послуг Одеської Міської Ради зображена на рис. 

2.27. 

До складу Департаменту входить структурний підрозділ – Центр надання 

адміністративних послуг Одеської міської ради. До складу Департаменту 

можуть входити управління, відділи та сектори. Департамент включає до свого 

складу адміністраторів, статус та обсяг повноважень яких визначається 

Законом України «Про адміністративні послуги». Адміністратори здійснюють 

свої повноваження в межах відповідного структурного підрозділу 

Департаменту у відповідному приміщенні «Прозорого офісу». Положення про 

структурні підрозділи затверджуються наказом керівника Департаменту. 

Посадові особи Департаменту призначаються на посади та звільняються 

міським головою в порядку, передбаченому Регламентом виконавчих органів 

Одеської міської ради, та чинним трудовим законодавством у відповідності до 

вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

Закону України «Про адміністративні послуги». Кількість адміністраторів 

визначається Одеською міською радою. Посадові обов'язки працівників 

Департаменту визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються 

керівником Департаменту. 

Департамент очолює директор, який призначається на посаду і 

звільняється з посади міським головою одноособово. 

Директор Департаменту: 

– здійснює керівництво діяльністю Департаменту; 

– несе персональну відповідальність за невиконання  чи неналежне 

виконання покладених на Департамент завдань, реалізацію його повноважень, 

дотримання трудової дисципліни; 

– видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання; 

– інформує територіальну громаду міста про виконання рішень міської 

ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання 
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відповідно до компетенції; 

– вносить пропозиції керівництву міської ради та її виконавчого комітету 

щодо планування та передбачення коштів у міському бюджеті на виконання 

повноважень Департаменту, виконання міських та загальнодержавних програм 

в частині, що відноситься до повноважень Департаменту; 

– визначає структуру Департаменту та подає її на затвердження Одеському 

міському голові;  

– затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту, посадові 

інструкції працівників, розподіляє обов'язки між своїми заступниками, визначає 

кваліфікаційні вимоги до посадових осіб; 

– забезпечує організацію діяльності та виконання встановленого обсягу 

повноважень адміністраторів, забезпечує організацію роботи Департаменту та 

Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради; 

– в межах наданих повноважень звертається до судових та правоохоронних 

органів, без доручення представляє Департамент у відносинах із іншими 

виконавчими органами міської ради, органами державної влади, 

підприємствами, установами та організаціями; 

– здійснює інші повноваження, відповідно до діючого законодавства. 

– у випадку відсутності директора Департаменту його повноваження 

покладаються на одного із заступників. 

Департамент надання адміністративних послуг як виконавчий орган 

Одеської міської ради виконує повноваження, віднесені до відання виконавчих 

органів Одеської міської ради, і реалізує політику в сферах організації видачі 

громадянам і бізнесу документів дозвільного характеру, забезпечує взаємодію 

місцевих дозвільних органів, організовує взаємодію виконавчих органів 

Одеської міської ради, місцевих органів державної виконавчої влади, 

комунальних та державних підприємств в сфері надання адміністративних 

послуг, впроваджує і реалізує ефективну політику з організації якісного 

обслуговування одеситів, державної регуляторної політики за рахунок 

бюджетних коштів з місцевого бюджету Одеси. 
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Департамент отримує фінансування, матеріально-технічну підтримку як 

суб’єкт надання адміністративних послуг виключно за рахунок Державного 

бюджету України, відповідних місцевих бюджетів. Надані у 2020 році 

асигнування у розмірі 76,8 млн. грн були витрачені у сумі 70,1 млн. грн. 

Структура розподілу коштів за напрямками відображена у рис. 2.28. 
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 Рисунок 2.28 − Структура витрачених Департаментом коштів за 2020рік, млн. 

грн [199]. 

 

Матеріально-технічне забезпечення є одним із ключових елементів 

створення комфортного середовища для суб’єктів звернення та працівників 

Департаменту. Усі робочі приміщення облаштовані новою оргтехнікою, 

налагоджена система технічної підтримки працівників. Адміністратори мають 

безоплатні маски та антисептики у вільному доступі, канцелярське приладдя 

також виділяється за потребою працівників у необхідному розмірі. 

На рисунку 2.29 відображено матеріально-технічне забезпечення якісного 

та ефективного робочого процесу, наявне у Департаменті. 

За інформацією Департаменту надання адміністративних послуг 

Одеської міської ради за 2019 рік завдяки оптимізації робочого процесу, 

поліпшенню умов праці та реалізації заходів з підвищення кваліфікації 
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персоналу збільшилася загальна кількість наданих послуг . 

 

 
Рисунок 2.29 − Матеріально-технічне забезпечення ДНАП Одеської міської 

ради 

 

Станом на кінець 2020 року через ДНАП Одеської міської ради 

надавалось 302 адміністративні послуги. 

Завдяки оптимізації робочого процесу та безприпинній роботі Центру в 

період карантину, вдалось підтримати позитивну динаміку роботи. В 2020 році 

надано 292776 адміністративних послуг, що на 20,8% більше, ніж за 2019 рік 

[165]. 

Отже, як видно з рис. 2.30, найбільшу вагу адміністративних послуг 

мають державні адмінпослуги які містять 50% з загального обсягу, потім 

значно менше − документи дозвільного характеру та місцеві адмінпослуги, що 

складатимуть 21,5% та 21,2% відповідно. І найменші долі мають інші 

адмінпослуги – 6% та повідомлення та скарги – 1,3%. 
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Рисунок 2.30 − Питома вага адміністративних послуг, які надаються через 

Центри надання адміністративних послуг Одеської міської ради в 2020 р., % 

(сформовано автором на підставі [165]) 

  

 

 
Рисунок 2.31 − Динаміка прийнятих документів на отримання 

адміністративних послуг та виданих результатів Центрами надання 

адміністративних послуг Одеської міської ради з 2014 року по 2020 рік, тис. 

(сформовано автором на підставі [163; 165 – 166; 194]) 
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Можемо зробити висновок з рис. 2.31, що динаміка щодо прийнятих 

документів на отримання адміністративних послуг та виданих результатів з 

2014 року по 2020 рік – значно зростає з кожним роком. Отже, тенденція 

розвитку є позитивною. Так, в 2014 році прийнято документів було 38,4 тис, 

видано 39,1 тис., а в 2020 році прийнято 275,6 тис. та відповідно видано 292,8 

тис. Динаміка за 6 років зросла в 7 разів.  

В структурі адміністративних послуг в 2019 р., які надаються через Центр 

надання адміністративних послуг, найбільшу питому вагу − 54,5 % займають 

адміністративні послуги, які надаються Департаментом надання 

адміністративних послуг, як суб’єктом надання адміністративних послуг. 

На другому місці адміністративні послуги, які надаються Головним 

управлінням Державної міграційної служби України в Одеській області через 

ЦНАП Одеської міської ради − 19,3 % від загальної кількості.  

На третьому місці адміністративні послуги, які надаються органами 

Держгеокадастру –9 % від загальної кількості.  

 

 
Рисунок 2.32 – Питома вага наданих адміністративних послуг за 

суб’єктами їх надання Центрами надання адміністративних послуг Одеської 

міської ради в 2020 р. (сформовано автором на підставі [165]) 
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Проаналізувавши рисунок, можна зробити висновок, що питому вагу 

наданих адміністративних послуг за суб’єктами їх надання в 2020 році 

складають: Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської 

ради (надано189 976 послуг  чи 64,9% від загальної кількості), ГУ ДМС 

України в Одеській області (надано 38 261 послуг  чи 13,1% від загальної 

кількості), ГУ Держгеокадастру в Одеській області (надано 22774 послуги  чи 

7,8%), та інші(місцеві адмінпослуги, адмінпослуги ООДА, адмінпослуги 

терпідрозділів ЦОВВ) – ними надано 41765 послуг  чи 14,3% від загальної 

кількості. Найбільше адміністративних послуг надали Департамент надання 

адміністративних послуг Одеської міської ради, а найменше послуг було 

надано ГУ Держкадастром в Одеській області. У 2020 році всього надано 

292776 адміністративних послуг. 

Систематично видаються, безкоштовно поширюються довідково-

інформаційні матеріали з організації надання адміністративних послуг з 

реєстрації / зняття з реєстрації місця проживання / перебування осіб, також з 

оформлення, видачі, обміну паспорта громадянина України у вигляді ID карти і 

оформлення, видачі, обміну паспорта громадянина України для виїзду за 

кордон і т.д.  

У 2020 році видано 23422 паспорта громадянина України з безконтактним 

електронним носієм, у тому числі для виїзду за кордон. В 2020 році у 

порівнянні з 2019 роком кількість виданих готових паспортів знизилась на 7% 

адже у період дії гострої фази карантину Департамент призупинив прийом 

документів для оформлення та видачі  чи обміну паспорта громадянина 

України для виїзду за кордон. 

Розглянувши рисунок 2.33, можна зробити висновок, що було видано 

біометричних паспортів за 2018 рік – 24,3 тис. од., за 2019 рік – 25,2 тис. од., а 

за 2020 рік – 23,4 тис. од. Найбільше у цей період було оформлено паспортів 

громадянина України з безконтактним електронним носієм у 2019 році, а 

найменше у 2020 році. 
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Рисунок 2.33 – Оформлення паспортів громадянина України з безконтактним 

електронним носієм Центрами надання адміністративних послуг Одеської 

міської ради, тис.од. (сформовано автором на підставі [163; 165 – 166; 194]) 

 

У 2019 році Департаментом прийнято 25245 заяв на оформлення 

паспортів громадянина України з безконтактним електронним носієм, в тому 

числі для виїзду за кордон, що на 12,5% більше, ніж в 2018 році (22434 заяви) 

та на 162,8% більше, ніж в 2017 році (9 605 заяв). 

Видано в 2019 році 25243 паспорта, що на 3,8% більше, ніж в 2018 році 

(24 308 паспортів) та на 309,2% більше, ніж в 2017 році (6 169 паспортів). 

За 2019 рік − паспорт громадянина України нового зразка в формі ID-

картки: прийнято 10 197 заява; видано 10 080 готових паспортів; 

За 2019 рік − паспорт громадянина України для виїзду за кордон, в тому 

числі і оформлення паспорта громадянина України на виїзд за кордон для 

дитини: прийнято 15 048 заяви; видано 15 163 паспорти. 

У 2020 році Департаментом була впроваджена комплексна 

адміністративна послуга «Оформлення і видача паспорта громадянина України 

з безконтактним електронним носієм вперше особі у віці з 14 до 18 років з 
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одночасною реєстрацією у Державному реєстрі фізичних осіб − платників 

податків».  

У 2018 році Департамент, як суб’єкт надання адміністративної послуги з 

реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання особи забезпечив надходження 

до бюджету міста Одеси 1,6 млн. грн. (в 2017 році − 1,6 млн. грн., в 2016 році − 

1,0 млн. грн.). Це 3,5 млн. грн. у 2018 році до міського бюджету надійшло від 

оформлення біометричних паспортів через ЦНАП ОМР. Від оформлення 

біометричних паспортів через Центр до міського бюджету у 2019 році надійшло 

3,7 млн. грн.  

 

 
Рисунок 2.34 – Сума надходжень до бюджету м. Одеси в 2020 р., млн.грн. 

(сформовано автором на підставі [165]) 

 

Загалом за 2017-2019 роки міський бюджет отримав майже 14 млн. грн. 

адмінзбору за реєстрацію місця проживання та оформлення біометричних 

паспортів. 

Місто Одеса разом з 9 містами країни долучились до пілотного проєкту 

«єМалятко». У 2020 році також відбулось запровадження пілотного проєкту 

«єМалятко», завдяки якому батьки мали можливість звернутись до 

адміністраторів Центру одразу ж у пологових будинках, де організовані 

віддалені робочі місця. Прийом документів в рамках комплексної послуги 

«єМалятко» також здійснюються в приміщеннях Центру. Станом на 01 січня 
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2021 року комплексною послугою «єМалятко» скористалися 2216 родин, які 

отримали 10306 послуг [165]. 

 

 
Рисунок 2.35 – Впровадження та реалізація проекту «єМалятко» у м. Одесі 

(сформовано автором на підставі [163; 165 – 166; 194]) 

 

 

На рисунку 2.35 розглянуто проект «єМалятко» у місті Одесі. Надано ряд 

послуг, які передбачає проект та кількість звернень: державна реєстрація 

народження та визначення походження дитини – 2159; реєстрація в державному 

реєстрі фізичних осіб − платників податків – 2002; реєстрація місця 

проживання – 1485; призначення допомоги при народженні дитини – 1789; 

визначення належності новонароженої дитии до громодянства України – 2159; 

внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиниго державного 

демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому; 

призначення допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях; 
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внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у 

центральній базі даних електроної системи охорони здоров'я – 371. 

Департамент, приділяє особливу увагу реєстрації місця проживання 

новонароджених, малолітніх і неповнолітніх дітей. Департаментом спільно 

розроблені повідомлення про необхідність зареєструвати дитину із зазначенням 

контактної інформації та необхідного переліку документів, які вручають 

батькам в установах соціального захисту, в школах і дитячих садах, в 

пологових будинках, поліклініках і лікарнях.  

Департамент продовжує надавати адміністративні послуги для людей з 

обмеженими можливостями з виїздом на місце. Адміністратори Центру 

приїжджають, приймають документи, організовують надання послуги і 

привозять додому результат. Департамент забезпечений необхідними 

ресурсами і транспортом, ця послуга надається на безоплатній основі.  

В умовах дії карантину, в 2020 році Центр продовжив надавати на 

безоплатній основі адміністративні послуги з виїздом на місце одеситам, які 

самостійно не можуть дістатись ЦНАП, та із дотриманням усіх 

протиепідемічних заходів здійснив 302 виїзних прийоми. 

 

 
Рисунок 2.36 – Виїзні прийоми Центрами надання адміністративних 

послуг Одеської міської ради (сформовано автором на підставі [163; 165 – 

166; 194]) 



177 
 

На рисунку 2.36 бачимо, скільки було здійснено виїзних прийомів для 

надання адміністративних послуг на дому за 3 роки. ЦНАП Одеської міської 

ради продовжує надавати адміністративні послуги одеситам, які самостійно не 

можуть дістатись до ЦНАПу, з виїздом на місце − у 2018 році надано 201 

послугу, в 2019 році – 296 виїзних прийомів, в 2019 році було здійснено 302 

виїзних прийомів для надання адміністративних послуг на дому. Можемо 

зробити висновок, що з кожним роком кількість наданих послуг збільшувалася. 

В 2020 році порівнянні з 2018 роком було здійснено на 101 виїзних прийомів 

більше. 

За порушення правил проживання і паспортного режиму громадяни 

України притягуються до адміністративної відповідальності. У 2018 році 

адміністраторами ЦНАПу винесено 17 451 попереджень про адміністративні 

правопорушення, а рішеннями виконавчого комітету Одеської міської ради до 

адмінвідповідальності у вигляді штрафу притягнуто 81 одесита.  

З вересня 2019 року Департаментом запроваджено адміністративну 

послугу з надання відомостей про зареєстрованих осіб у житловому 

приміщенні/будинку, а з червня 2020 року − надання відомостей про кількість 

зареєстрованих осіб у житловому приміщенні/будинку.  

За вересень-грудень 2019 року Департаментом прийнято 3 970 заяв на 

оформлення відомостей та оформлено відповідно 3789 відомостей про 

зареєстрованих осіб у житловому приміщенні/будинку.  

Крім цього, в рамках взаємодії з нотаріатом Департамент надає необхідну 

інформацію з Реєстру територіальної громади на запити нотаріусів. В 2019 році 

надійшло 3346 нотаріальних запитів з метою вчинення нотаріальних дій, на які 

надано 2831 відповідь. З наданих в 2019 році 2831 відповідей на запити 

нотаріусів, 1861 − це довідки про реєстрацію місця проживання фізичних осіб 

на території міста Одеси для оформлення спадщини. 
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Для порівняння: у 2018 році видано 1 267 довідок, у 2017 році видано 10 

довідок. Разом з тим, у 2019 році до Департаменту також надійшли 3387 запитів 

про реєстрацію місця проживання осіб від установ/організацій/підприємств.  

За результатами їх опрацювання Департаментом надано 2052 

відпрацьованих відповідей наступним суб’єктам звернень:  

 виконавчій службі − 470;  

 судам − 452; 

 службам у справах дітей − 375;  

 департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради − 

324;  

 ТОВ «ІНФОКС» філії «ІНФОКСВОДОКАНАЛ» − 302; 

 КП «Міське агентство з приватизації житла» − 55;  

 Головному управлінню пенсійного фонду України в Одеській області 

− 23; 

 районним адміністраціям Одеської міської ради − 19;  

 ТОВ «Одеська обласна енергопостачальна компанія» − 19; 

 Державним установам «Центр пробації» Міністерства юстиції 

України − 13.  

Таким чином, станом на 31 грудня 2019 року 1335 запитів знаходяться на 

контролі Департаменту. Дана ситуація обумовлена двома факторами, а саме: 

значним попитом на надання інформації про реєстрацію місця проживання осіб, 

а також недостатньою кількістю співробітників Департаменту для обробки 

даних запитів.  

Дивлячись на рис 2.37, можемо зробити аналіз установам, організаціям та 

нотаріусам надано інформацію по 49206 чол. (68,0%), а по фізичним особами − 

23129 чоловік (32,0%). Загальна кількість наданих Департаментом відомостей 

становить 72335. 

У 2019 році Департамент, як суб’єкт надання адміністративної послуги з 

реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання особи, забезпечив надходження 
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до бюджету міста Одеси майже 2 млн. грн. (в 2018 році − 1,6 млн. грн., в 2017 

році − 1,5 млн. грн.).  

У 2020 році Департаментом відпрацьовано 58494 запита, що надійшли від 

нотаріусів/установ/організацій/підприємств. 

 

 
Рисунок 2.37 – Видані відомості юридичним та фізичним особам про 

кількість зареєстрованих осіб Центрами надання адміністративних послуг 

Одеської міської ради, 2020 р. (сформовано автором на підставі [165]) 

 

 

 
Рисунок 2.38 – Запити про реєстрацію місця проживання осіб від 

нотаріусів/установ/організацій/підприємств (сформовано автором на підставі 

[163; 165 – 166; 194]) 
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Дивлячись на рис. 2.38, можемо зробити висновок, у 2019 році було 

зареєстровано – 4883 запити, а у 2020 році зареєстрували – 58494 запити, які 

були відпрацьовані нотаріусами, установами, організаціями та підприємствами. 

Можна помітити велику різницю між роками майже в різниці 53611 запитів 

більше у 2020 р., ніж у 2019 році. 

Започатковано цифровізацію Департаменту від 2020 року, коли 

адміністрацією було прийнято рішення запуску веб-порталу у тестовому 

режимі за адресою cnap.odessa.ua. В 2020 році відбувся запуск веб-порталу 

адміністративних послуг м. Одеси cnap.odessa.ua − надання електронних 

послуг, на якому розміщена вичерпна інформація стосовно переліку 

адміністративних послуг, порядку, вартості та термінів їх надання. Даний 

ресурс забезпечує заявників можливістю самостійно отримати запитувану 

інформацію та/або консультацію за допомогою онлайн чату. На сайті ЦНАП 

також працює електронна черга, яка забезпечує суб’єктів звернень можливістю 

самостійно записатись на прийом. Крім цього, записатися на прийом можливо 

завдяки терміналам самообслуговування, які встановлені в усіх приміщеннях 

ЦНАП. Як і раніше, консультування та попередній запис на прийом 

здійснюється через call-центр Департаменту [165]. 

Наступним етапом розвитку портала є запровадження особистих 

кабінетів користувачів адміністративних послуг, в яких можливе попереднє 

заповнення необхідних заяв та реєстрація їх в Єдиній автоматизованій системі 

обліку адміністративних послуг Центру надання адміністративних послуг 

Одеської міської ради «Smart CNAP Odessa», а в подальшому і надання певної 

частини адміністративних послуг в електронному вигляді. Вхід до особистого 

кабінету користувача буде реалізований за допомогою ідентифікації суб'єктів 

засобами BankID, MobileID, за допомогою електронного цифрового підпису, id-

картки тощо [194].  

В найближчих планах є запровадження Центром електронної черги, в 

тому числі із можливістю запису на прийом через портал: cnap.odessa.ua, а 
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також заплановано запровадити на порталі сервіс перевірки стану виконання 

послуги [194]. 

У 2018 році скористались послугами сall-центру 111,5 тис. одеситів, що 

на 49,2 % більше одеситів ніж у 2017 році. У 2018 році також збільшилась 

кількість звернень одеситів на рецепцію ЦНАПу на 14,1 % у порівнянні з 2017 

році. 

 

 
Рисунок 2.39 − Динаміка наданих консультацій через call-центр 

Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради 

(сформовано автором на підставі [163; 165 – 166; 194]) 

 

Загальна кількість наданих консультацій за 2020 рік становить 210749, які 

складаються із: звернень громадян до call-центру − 28036; звернень громадян в 

рамках рецепції − 42659; онлайн консультацій − 9162; консультацій в 

електронному вигляді – 2669; портал – 67588; терміни самообслуговування – 

55543 та ін. Крім цього, в 2020 році загальна кількість записів на прийом 

становила 151167 [165]. 

Рухаючись у напрямку діджиталізації, наближення до потреб громадян та 

спрощення процедур отримання адмінпослуг муніципалітетом було прийнято 

рішення про впровадження електронної діяльності у популярних в Україні 

месенджерах – Telegram та Viber. Комунікація відбувається через застосування 

чат-боту, який наразі працює у тестовому режимі. На офіційному сайті 
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Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради 

розміщені посилання, перейшовши на які залишається лише здійснити вибір 

своєї громади. Із запровадженням чат-боту громадянам стали доступні такі його 

функції: 

− Консультація стосовно умов отримання базових адмінпослуг; 

− Допомога в отриманні відповідей на типові питання; 

− Запис до електронної черги самостійно; 

− Пошук і можливість залишити відгук про ЦНАП 

− Інформування стосовно графіку роботи Центру [200]. 

Співробітники Департаменту постійно підвищують кваліфікацію: 

 у 2017 році Департаментом при співпраці з Одеським регіональним 

інститутом державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України, проведено 3-х місячні курси з 

підвищення кваліфікації співробітників Департаменту; 

 для поліпшення якості обслуговування, з метою придбання 

адміністраторами Центру навичок ефективної комунікації з відвідувачами, 

стресостійкості, тренінг-компанією "Кий" для 100 адміністраторів Центру 

проведено 10 тренінгів на тему "стресостійкість та управління конфліктами" і 

"Клієнтоорієнтований сервіс". 

Департамент приділяє особливу увагу самонавчання і спільного 

навчання: кожного тижня в Департаменті проводяться семінари-тренінги, 

організовані начальниками відділів Департаменту щодо вдосконалення системи 

надання адміністративних послуг в місті Одеса, а також підвищенню якості їх 

надання. 

Департаментом надання адміністративних послуг, як органом управління 

ЦНАПом, розроблена унікальна система підготовки кадрів − кожен бажаючий 

зайняти посаду адміністратора Центру в обов'язковому порядку проходить 

стажування/навчання протягом 1 місяця.  

У 2020 році ДНАП Одеської міської ради відзначено нагородою «Кращий 

роботодавець». Рух персоналу ДНАП представлено нижче у рис. 2.40. 
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2017 2018 2019
Відсоток плинності кадрів за рік 29,80% 18,10% 15,90%
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Рисунок 2.40 − Динаміка плинності кадрів у ДНАП Одеської міської ради за 

2017-2019 роки [194]. 

 

Комплексні навчальні заходи та впроваджені комфортні умови праці 

посадових осіб зумовили сповільнення плинності кадрів за останні роки. Дана 

динаміка є позитивною для іміджу Департаменту як роботодавця, також певна 

стабільність співробітників заощаджує кошти на первинне навчання, 

акліматизацію та стажування, підтримує високу продуктивність установи та 

зберігає комфортний психологічний клімат у колективі, формує корпоративний 

дух та культуру. 

Департамент бере участь у щорічному Міжнародному інвестиційному 

форумі 5-Т − презентація організації роботи сучасного ЦНАП, де показано 

потенційним інвесторам, шляхи оперативного оформлення необхідних 

дозвільних документів та адміністративних послуг, через Центр надання 

адмінпослуг. 

Департамент проводить постійну інформаційну і просвітницьку роботу: 

 проведено семінар-нараду з організаціями, що обслуговують житловий 

фонд в Малиновському та Київському районах міста, на якому обговорили 

взаємодії в процесі формування реєстру територіальної громади. 
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 для ефективної та плідної взаємодії з відділами державної реєстрації 

актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в 

Одеській області, проведено семінар для працівників відділів РАЦС Головного 

управління юстиції в Одеській області щодо порядку прийому і оформлення 

документів, необхідних для реєстрації місця проживання новонароджених дітей 

одночасно з оформленням свідоцтв про народження в пологових будинках 

міста. 

 на офіційному сайті міста Одеси на сторінці Департаменту та офіційній 

сторінці Департаменту в мережі фейсбук, розміщується публічна інформація 

для громадян, зокрема про порядок надання адміністративних послуг та про 

роботу Центру. 

Департамент активно співпрацює з Асоціацією міст і колегами з інших 

регіонів. Для зручності Одеситів в приміщеннях Центру надаються супутні 

послуги з організації прийому платежів за надання адміністративних послуг 

(банківські послуги) з використанням платіжних терміналів. 

З 24 жовтня 2019 року в Центрі працює сервіс моментального 

сурдоперекладу для клієнтів з вадами слуху. 

За допомогою електронного планшету зі спеціальним програмним 

забезпеченням «ConnectPRO» люди з вадами слуху мають можливість без будь-

яких обмежень отримувати адміністративні послуги в усіх підрозділах Центру. 

Адміністратор Центру за допомогою використання QR-коду має 

можливість спілкуватись з суб'єктами звернення в текстовому режимі  чи 

допоможе встановити зв'язок зі спеціалізованим колл-центром, перекладачі 

якого здійснюють переклад консультації на мову жестів і навпаки. 

Крім цього, для зручності Одеситів в приміщеннях Центру надаються 

супутні послуги з організації прийому платежів за надання адміністративних 

послуг (банківські послуги) з використанням платіжних терміналів. 

З метою визначення ефективності роботи Департаменту надання 

адміністративних послуг та якості адміністративних послуг було проведено 
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опитування відвідувачів центрів надання адміністративних послуг в одеській 

області. 

Для більш детального дослідження якості надаємих послуг у ЦНАП і 

його структурних підрозділах встановлені паперові медіа-холдери «Розкажи 

нам про свої враження від візиту до ЦНАП» з електронними посиланнями та 

QR-кодами на сторінку ЦНАП Одеської міської ради в соціальній мережі 

Facebook, а також в мережі Google.  

Департаментом укладено Договір з малим підприємством у вигляді ТОВ 

«Соціологічний інформаційно-дослідний центр Пульс» з надання послуг з 

проведення телефонних опитувань. Метою дослідження є оцінка задоволення 

суб'єктів звернення якістю надання адміністративних послуг. Опитування 

проводиться за такими характеристиками дослідження:  

– метод дослідження: репрезентативне вибіркове телефонне 

опитування фізичних і юридичних осіб-суб'єктів звернень в ЦНАП, які 

звернулися в ЦНАП в 2018 році (700 осіб); 

– цільова аудиторія – усе населення міста Одеси віком від 18 років; 

– вибірка: випадкова вибірка телефонних номерів;  

– кількість інтерв'ю 700 респондентів (основних) і 140 (контроль);  

– тривалість інтерв'ю 30-45 хвилин. 

У квітні 2019 року «Пульс» почав проводити опитування одеситів, які 

зверталися в 2018 році в головний офіс ЦНАП  чи його районні відділення. 

Мета опитування ‒ надати клієнтам Центру можливість висловити свою думку 

про роботу підрозділів, його співробітників, про те, що необхідно зробити, щоб 

городяни могли вирішувати свої проблеми за допомогою Центру якомога 

простіше, в комфортних умовах, з мінімальними витратами сил і часу. 

Аналіз результатів опитування дозволяє дійти наступних висновків: 

а) створення центрів надання адміністративних послуг, на думку 

переважної більшості опитаних, сприяло покращенню якості надання 

адміністративних послуг. 63% респондентів можуть отримати через ЦНАП всі 

необхідні їм послуги, не мають такої можливості лише 8,4% опитаних. 
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б) мешканці Одеської області, де проводилося дослідження, вже досить 

активно користуються послугами ЦНАП. Серед постійних клієнтів центрів 

переважають представники юридичних осіб. Більшість опитаних фізичних осіб 

вперше скористалися послугами ЦНАП. 

в) основними джерелами інформації про центри та їх послуги є побутові 

контакти, офіційні сайти міських рад та телефонні консультації. Наявні канали 

інформування про функціонування ЦНАП у двох третинах випадків 

забезпечують їх клієнтів повною інформацією, ще у чверті випадків – 

частковою. При цьому найбільш запитуваними відомостями є дані про перелік 

документів, необхідних для отримання адмінпослуг, перелік послуг, режим 

роботи та тривалість обслуговування клієнтів. При зростанні кількості 

постійних клієнтів ЦНАП зменшується їх потреба в інформації про 

функціонування центрів. 

г) якість обслуговування клієнтів у центрах надання адміністративних 

послуг респонденти характеризують як високу. Загалом позитивно оцінили 

роботу ЦНАП 88,5% відвідувачів. Про належний рівень обслуговування 

свідчать наступні факти: 

– дві третини опитаних зазначили, що їх питання були вирішені 

повністю, ще чверть повідомили, що питання вирішуються (переважно через 

технологічні особливості надання послуг); 

– половині респондентів взагалі не довелося очікувати на отримання 

адмінпослуг чи консультацій, чверть перебувала в черзі не більше 10 хв.; 

– у двох третинах випадках тривалість надання адмінпослуги чи 

отримання консультації не перевищували 30 хв., протягом години 

вирішувалося 82,3% питань. 

д) при оцінці роботи територіальних центрів Департаменту надання 

адміністративних послуг Одеської міської ради їх клієнти передусім звертають 

увагу на ввічливість персоналу, дотримання законності та нормативних 

процедур, загальну тривалість обслуговування і доступність повної інформації 
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про адміністративні послуги. При цьому рівень задоволення клієнтів за 

згаданими критеріями є досить високим (рис. 2.41). 

Таким чином, відвідувачі територіальних центрів надання 

адміністративних послуг Одеської області переважно позитивно оцінюють факт 

їх створення, відмічають високий організаційний та професійний рівень їх 

функціонування. 

 
Рисунок 2.41 – Рівень задоволення клієнтів послугами Департаменту 

надання адміністративних послуг м. Одеси (сформовано автором на підставі 

[163; 194]) 

 

Таким чином, за результатами проведено аналізу з метою подальшого 

поліпшення рівня та якості надання адміністративних послуг через 

Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради та 

територіальні ЦНАП розроблено наступні рекомендації: 

– поліпшення інформаційної роботи (передусім із фізичними особами 

– користувачами послуг центрів) з метою донесення повної інформації про 

функціонування ЦНАП. Передусім користувачів цікавить повний перелік 

послуг та які мають соціальне значення, вартість їх отримання та організація 

роботи з надання послуг. В якості ефективних каналів передачі інформації 

вбачаються місцеві засоби масової інформації та адресне інформування. 

Зазначені заходи сприятимуть зменшенню частки звернень до ЦНАП з метою 

отримання консультацій, і, відповідно, скороченню часу на надання 

адмінпослуг через зменшення навантаження на персонал центрів; 

– розширення переліку надаваних у Департаменті та територіальних 
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ЦНАП послуг за рахунок залучення до роботи в центрах представників МВС, 

МНС, інших структур, діяльність яких носить дозвільно-регуляторний 

характер; 

– забезпечення територіальної доступності отримання 

адміністративних послуг шляхом відкриття п’ятого міжрайонного 

представництва ЦНАП площею понад 370,4 м2 за адресою: м. Одеса, вул. 

Дальницька, 2, та реконструкція представництва ЦНАП в Малиновському 

районі; 

– вдосконалення сервісу надання адміністративних послуг з виїздом 

на місце шляхом пошуку інструментів впровадження сервісу «мобільний 

адміністратор»; 

– запровадження надання електронних послуг (подальший розвиток 

інформаційного веб-порталу адміністративних послуг м. Одеси, зокрема, 

запровадження особистих кабінетів користувачів, що надасть можливість 

подати в електронному вигляді заяви на отримання адміністративних послуг; 

впровадження електронних послуг з реєстрації та зняття з реєстрації місця 

проживання через портал «ДІЯ»; модернізація та інтеграція програмного 

забезпечення ЦНАП для реалізації інших проєктів, у тому числі, для отримання 

цифрових копій документів осіб із мобільного додатку «ДІЯ» [166];  

– зважаючи на вагомість для клієнтів центрів фактору витрат часу на 

отримання послуги вважається доцільним розширити кількість отримання 

адміністративних послуг у дистанційному режимі: впровадження он-лайн 

консультування та інформування (чати, соціальні мережі, електронна пошта 

тощо); 

– збільшити число робочих місць в районах міста, прагнути до 

створення повноцінних відділень (філій), що має зняти навантаження з 

центрального офісу і буде зручніше для жителів міста; 

– створити на сайті сторінку з результатами громадської думки про 

якість адміністративних послуг; 

– вести облік протермінованих справ і визначати заходи по усуненню 
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цих недоліків; 

– проводити облік та аналіз кількості відвідувачів протягом дня 

(місяця, кварталу, року). 

– продовження співпраці та взаємодії Департаменту з ЗВО м. Одеси 

(Департаментом підписано Меморандуми про взаємодію та співпрацю у сфері 

науки, освіти та підготовки кадрів з закладами вищої освіти, тим самим 

Департамент візьме участь у підготовці студентів і слухачів закладів вищої 

освіти міста Одеси в якості бази практики. Під час практики студенти зможуть 

вивчити на практиці питання організації роботи Департаменту, виконання ним 

повноважень у сфері надання адміністративних послуг, здійснення правового та 

інформаційно-документального забезпечення діяльності Департаменту, 

впровадження інформаційних технологій та забезпечення захисту інформації. 

– Погодження Регламенту взаємодії виконавчих органів, посадових 

осіб Одеської міської ради та Управління патрульної поліції в Одеській області 

Департаменту патрульної поліції щодо видачі схеми розміщення майданчиків 

для паркування транспортних засобів та спеціально відведених автостоянок, 

схвалення якого слугуватиме підставою для розробки бізнес-кейсу щодо 

розміщення майданчиків для паркування транспортних засобів та спеціально 

відведених автостоянок для суб'єктів господарювання. Зміст Регламенту 

передбачає впровадження процедури одночасного прийому всіх документів, 

необхідних для отримання Схеми та принцип взаємодії «організація − 

організація» на всіх етапах розгляду поданих суб’єктом звернення документів, 

без додаткового залучення заявника. 

– розробка та затвердження ПОРЯДКУ погодження маршруту руху 

великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними 

дорогами та вулицями міста Одеси, з метою забезпечення стабільної 

життєдіяльності міста, безпеки руху пішоходів та транспорту на магістральних 

вулицях, міжквартальних проїздах та тротуарах, уникнення аварійних ситуацій 

та заторів громадського транспорту, збереження автомобільних доріг та вулиць 

міста в період холодної та спекотної погоди виникає необхідність у розробці та 
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затвердженню Порядку погодження маршруту руху великогабаритних та 

великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами та вулицями 

міста Одеси. Пріоритетним завданням для Департаменту з даного питання є 

визначення адміністративної послуги та організація прийому документів 

погодження маршруту руху великогабаритних та великовагових транспортних 

засобів автомобільними дорогами та вулицями міста Одеси. 

Громади Одеської області зацікавлені і у видачі паспортів, адже 

адміністративний збір за ці послуги дозволяє отримувати значні кошти до 

місцевого бюджету. Водночас, через високу вартість обладнання та 

підключення до спеціальних каналів зв’язку лише 4 громади у 2018 та 8 у 2019 

році надавали відповідні послуги.  

З іншого боку, дуже низькою є інтеграція послуг Органу реєстрації актів 

цивільного стану у Центрах надання адміністративних послуг (15 громад з 25), 

що є вкрай малим показником, враховуючи життєву важливість цих послуг для 

громадян і потребу їх надання в комплексі з іншими послугами, за моделлю 

життєвих ситуацій. Більше того, сьогодні через відсутність цих повноважень у 

багатьох органах місцевого самоврядування – громадяни змушені витрачати 

час, і навіть ризикувати здоров’ям, на поїздки до органів Міністерства Юстиції 

України за елементарною послугою (реєстрація народження, смерті), замість 

того, щоб отримати це в своїй громаді швидко. До речі, наявність цих послуг у 

компетенції кожної громади дозволила б усім Центрам надання 

адміністративних послуг працювати за аналогією з проєктом «єМалятко», 

незалежно від стану розвитку ІТ-інфраструктури в громаді. 

Варто наголосити, що важливим аспектом у покращенні якості та 

доступності адміністративних послуг є децентралізація відповідних 

повноважень, їх делегування органам місцевого самоврядування. 

Повноваження з реєстрації місця проживання були у 2016 році делеговані на 

місцевий рівень і громадяни одразу ж отримали позитивний ефект. Замість 

тижня часу послугу почали надавати за один візит і 10-15 хвилин. Сферу 

державної реєстрації нерухомості також делегували органам місцевого 
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самоврядування, і нині немає ні черг, ні побутової корупції у цій сфері. Крім 

того, власні послуги органів місцевого самоврядування значно легше 

інтегруються у Центри надання адміністративних послуг, що звичайно 

зручніше для громадян, адже є можливість в одному місці отримати всі 

необхідні послуги. Натомість, суттєво гірша ситуація з інтеграцією у Центри 

надання адміністративних послуг послуг, залежних від міністерств та інших 

державних органів.  

Тож, для підвищення якості життя громадян при набутті 

адміністративних послуг електронного вигляду необхідно сформувати нові 

механізми для інтелектуальної діяльності, визначити кращі напрями зарубіжної 

практики, удосконалити нормативно-правову базу, що регламентує процедури 

надання адміністративних послуг, проводити постійний моніторинг якості 

наданих адміністративних послуг. 

Загалом можна констатувати той факт, що наразі у сфері надання 

адміністративних послуг прослідковується тенденція наближення до 

споживачів, спрощення організації цього процесу, однак, на нашу думку, одна з 

найбільших проблем досі не вирішується. Кількість адміністративних послуг, 

котрі надаються органами публічного управління та іншими суб’єктами, 

говорить про великий рівень забюрократизованості держави. Бажаним для 

оптимізації механізму надання адміністративних послуг є не тільки створення 

сприятливих умов та налагодження взаємодії між усіма учасниками процесу, а 

й елементарне зменшення на законодавчому рівні приводів до того, щоб 

фізичні та юридичні особи ставали перед необхідністю звертатись за 

отриманням адміністративних послуг. 

Отже, зразковий Центр надання адміністративних послуг в Одеській 

області – це діджиталізація, електронізація, надання максимальної кількості 

адміністративних та супутніх послуг, електронна черга. Мешканці багатьох 

міст України вже змогли переконатись в перевагах Центру надання 

адміністративних послуг і на сьогодні процес розбудови мережі Центрів 

надання адміністративних послуг триває. Очевидно, що в об’єднаних 
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територіальних громадах мають бути сучасні Центри надання адміністративних 

послуг – єдине місце, де можна отримати найнеобхідніші адміністративні 

послуги у комфортних умовах. 

 

 

2.3 Проблеми та недоліки роботи Центрів надання адміністративних 

послуг 

 

 

Сьогодні отримання адміністративних послуг  регулярна та буденна 

процедура, якою всі неодноразово користуються, коли потрібно зареєструвати 

місце проживання, бізнес, нерухомість, отримати будь-який дозвіл, довідку та 

багато іншого. Якість роботи центру надання адміністративних послуг визначає 

рівень довіри громадян до влади, який безпосередньо залежить від того, як 

держава виконує свої функції, де надання адмінпослуг посідає одну з ключових 

позицій. 

При кількісній та якісній оцінці персоналу були виявлені такі основні 

проблеми: 

− невідповідність фактичної кількості персоналу та оптимальної. Це 

призводить до надмірної завантаженості працівників. 

− особисту картку здебільшого заповнюють самі суб'єкти звернення. 

В ідеальному «прозорому офісі» заявки повинні заповнюватися виключно його 

співробітниками (адміністраторами  чи реєстраторами). Клієнту не потрібно 

витрачати час на те, щоб зрозуміти, що писати. Адміністратори ЦНАПу 

повинні запропонувати внести необхідну інформацію, заповнити її самостійно, 

а потім дати заповнену заявку для перевірки клієнту. Таким чином, 

адміністратор ніколи не допустить помилку. Проте, ЦНАП рідко виконує ці 

вимоги, клієнти змушені самостійно заповнювати форми. Це відбувається через 

загруженість адміністраторів ЦНАПу [202]. 

– недосконалий досвід спілкування у більшості працівників ЦНАП. 
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− завищені кваліфікаційні вимоги до адміністраторів. Основними 

вимогами до адміністраторів ЦНАП є: 

1. повна вища освіта за рівнем «магістра» по юридичному напряму  чи 

по спеціальності «Публічне управління»; 

2. досвід роботи в органах місцевого самоврядування та державної 

служби не менше 1 року  чи досвід роботи в інших сферах державного 

управління не менше 3 років. 

Адміністратори повинні постійно навчатися за такими напрямами: 

– законодавство 

– правова підготовка і підвищення рівня самоосвіти; 

– психологічні тренінги − поліпшення спілкування з людьми; 

– розуміння нового формату державних службовців з урахуванням 

міжнародного досвіду та практики різних країн; 

– працювати в ІТ-системах, регістрах і базах даних для полегшення та 

уніфікації процесів надання послуг; 

– профільне навчання за видами послуг суб'єктів надання 

адміністративних послуг, таких як Державна міграційна служба України, 

реєстраційної служби України та ін. [203]. 

Вимоги до адміністратора також передбачають належний ступінь 

культури спілкування, навички швидко реагувати та обізнаність в 

організаційних моментах, а також досконале володіння знань в правових 

питаннях, допомагати в складанні необхідних документах. На сьогодні, не всі 

службовці державної служби перейшли на сервісне розуміння функцій 

держави. Таким чином адміністратори повинні працювати, як будь-які приватні 

структури, що надають послуги. 

− емоційне вигорання персоналу ЦНАП через постійне спілкування з 

відвідувачами. 

Посада адміністратора в центрі надання адміністративних послуг 

належить до групи ризику, а саме через те, що вона включена до переліку 

соціальних професій, які передбачають взаємодію з людьми різного 
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психологічного стану. Потреба в постійному спілкуванні з людьми, 

адміністратор має бути максимально зосередженим, пильно контролювати свої 

жести, мову, рух, а також адміністратор не має право відмовити в 

обслуговуванні розчарованих відвідувачів, навіть не пов'язаних з їх власною 

працею, може призвести до професійного вигорання. 

− зарплата адміністраторів низькооплачувана. 

Через те, що на адміністратора покладені досить високі вимоги та 

стандарти в якості надання адміністративних послуг він зобов'язаний повсякчас 

навчатися, відвідувати семінари та вебінари, стежити за законодавством та 

поправками до нього, працювати в умовах стресу тощо. Ще один аспект – 

антикорупційна частина. Тому, для забезпечення виконання всіх цих умов 

необхідно гідно оплачувати працю адміністраторів. Приведемо приклад 

розрахунку розміру посадового окладу адміністратора в таблиці 2.18 

 

Таблиця 2.18 – Розрахунок розміру посадового окладу адміністратору на 

13.01.2021 року 

Найменування посади 

державної служби 

Група оплати 

праці 

Коефіцієнти співвідношень 

до мінімального розміру 

посадового окладу 

Розміри посадових 

окладів 

Адміністратор 8 1,50 5300 

Джерело: складено за матеріалом [204] 

 

Враховуємо, що для держслужбовців положенні надбавки за вислугу 

років та за ранг, але це 25-30% заробітної плати. До адміністраторів 

встановлюються високі вимоги, але вони не відповідають розмірам посадових 

окладів. 

− невпорядковане навчання персоналу 

Немає планів щодо підвищення кваліфікації персоналу в ЦНАП. Досить 

часто таке навчання відбувається хаотично (ситуативно). Наприклад, в м. 

Подільськ, щойно як керівництво ЦНАП (Фоміна Є.А.) дізнається про 

проведення навчання по темі адміністративних послуг в іншій установі − вона 
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направляє туди своїх співробітників. 

До речі, у ЦНАП бажано запровадити надання інших послуг – 

«неадміністративних». І мова йде не лише про супутні послуги 

(ксерокопіювання, фотографування та інші), а про послуги різноманітних 

комунальних підприємств, наприклад, водоканал, міськгаз та інші. Так як ці 

підприємства є переважно монополістами та їх послуги (технічна 

інвентаризація, видача технічних умов, дозволів на підключення / відключення 

до / від мереж) мало чим відрізняються від адміністративних послуг. 

 

Таблиця 2.19 – Проблеми при наданні певних адміністративних послуг 
№ Приклади адміністративних послуг Проблеми при їх наданні 
1 Видача ліцензій на надання освітніх 

послуг 
Відсутність розмежування повноважень з 
відповідним муніципальним органом, а 
також відсутність делегованих 
повноважень від центрального органу. 
Проблема зібрати кворум для засідання 
ліцензійної комісії. 
Наявність завеликої кількості документів, 
які слід подавати. 
Проблема в тому, що два різних закони 
можуть трактувати одну й ту саму річ по– 
різному. 
При підготовці законодавчих актів 
залучаються виключно юристи і не 
залучаються фахівці відповідної галузі. 
Інформація про труднощі, які виникають в 
процесі надання адміністративних послуг, 
не збирається і не узагальнюється. 
Відсутні стандарти надання 
адміністративних послуг і клієнт не може 
ніде довідатись про необхідні умови тієї чи 
іншої адміністративної послуги, про все 
можна довідатись лише на місці. 
Учасники не мають жодних мотивацій 
підтримувати зворотний зв’язок, а якщо він 
існує, то в основному тільки завдяки 
ініціативі одержувачів 

2 Ліцензії на експорт імпорт товарів 
3 Підготовча робота з видачі ліцензій в 

сфері тепло і водопостачання 
4 Видача племінних сертифікатів на 

племінних тварин 
5 Видачі ліцензії на право 

розповсюдження засобів захисту рослин 
6 Надання путівок для оздоровлення 

соціально незахищених дітей 
7 Надання згоди на виїзд за кордон груп 

дітей 
8 Довідка про стан МТБ для проходження 

лікарської практики 
9 Дозвіл на здійснення туристичного 

супроводу 
10 Внесення до державного реєстру 

друкарів та розповсюджувачів 
книжкової продукції 

11 Видача свідоцтв на право вивозу 
культурних цінностей 

12 Висновки щодо погодження виділення 
земельних ділянок 

13 Погодження будівельних норм 

Джерело: складено автором на основі результатів опитування відвідувачів та працівників ЦНАПу 

Подільської міської ради 
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Для суспільства та суб’єктів господарювання отримати ці послуг в ЦНАП 

це досить зручно та комфортно. Тому ці послуги можуть надаватися в ЦНАП. І 

назва центру не означає, що в ньому повинні надаватися виключно 

адміністративні послуги. 

На жаль, для ЦНАП Подільської міської ради виділили приміщення, яке 

не дозволяє належним чином організувати обслуговування великої кількості 

відвідувачів. Насьогодні, це невелика зона рецепції, де вміщується 3 людини та 

невелика зона адміністратора у відкритій зоні. Таким чином, складно створити 

певні умови для громадян і де прийом суб’єктів звернення здійснюється у 

закритому форматі «один на один». Недоліком ЦНАП в місті Подільськ є також 

замала площа приміщення, яка не дозволяє належно систематизувати робочі 

місця для кожного адміністратора та є перепоною для розширення спектру 

послуг, що можуть надаватись у центрі. 

Аналізуючи дані табл. 2.20, можна зробити певні висновки щодо 

фінансової спроможності об'єднаних територіальних громад, сталості ЦНАПу 

та супутніх послуг. Влада, тобто міська рада Подільська не зацікавлена в 

покращені центру наданні адміністративних послуг, адже ці питання 

залишаються відкритими не один рік. Зазначимо, що кожен член територіальної 

громади має право звернутись до посадових осіб, а також органів Верховної 

Ради з власними пропозиціями  чи пропозиціями та зауваженнями населення 

щодо конкретних питань системи надання адміністративних послуг. 

Отже, прийняття готівкових коштів за платні адміністративні послуги 

безпосередньо в ЦНАП недостатньо врегульовані і допускається лише щодо 

місцевих податків і зборів. 
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Таблиця 2.20 – Фінансова спроможність ОТГ / сталість ЦНАП / супутні 

послуги (Джерело: складено за матеріалом [85]) 

№ Проблема / питання Наслідки Причини проблеми Пропозиція щодо 
вирішення 

1 Безоплатність 
багатьох 

адмінпослуг  чи 
невиправдано 

У малих громадах 
підтримка діяльності 

ЦНАП є суттєвим 
тягарем для місцевого 

Окремі розміри 
плати за 

адмінпослуги чи 
прирівняні дії не 

Раціоналізувати 
(підвищити) розміри 
плати за більшість 

 низькі розміри 
плати за значну 

кількість 
адмінпослуг (сфера 

РАЦС, вклейка 
фото в паспорт, 

реєстрація бізнесу, 
«нотаріальні дії» 

ОМС тощо) 

бюджету через 
безоплатність чи 

невиправдано низькі 
розміри плати за значну 
кількість адмінпослуг 

переглядалися з 
1993 року (сфера 

РАЦС, 
«нотаріальні дії» 

ОМС тощо). 
Окремі послуги 

були завжди 
безкоштовними 

(наприклад, вклейка 
фото в паспорт)  чи 
стали безоплатними 

(наприклад, 
реєстрація бізнесу) 

адміністративних 
послуг, в т.ч. 
впровадити 

платність низки 
адміністративних 

послуг (РАЦС, 
вклейка фото в 

паспорт, реєстрація 
бізнесу тощо). Для 

цього потрібні зміни 
у законодавстві 

2 Недостатнє правове 
поле для прийняття 
персоналом ЦНАП 

готівкових 
платежів – плати за 

адміністративні 
послуги 

У громад, де немає 
банківських відділень, 
інших можливостей та 

інструментів для сплати 
за послуги, у суб’єктів 

звернень немає 
можливості внести на 

місці плату за 
адміністративні 

послуги, навіть коли це 
невеликі суми. Це 

створює перешкоди у 
поданні повного пакету 
документів на послуги 

Нормативні акти 
досить 

фрагментарно 
регулюють питання 

прийняття 
готівкових платежів 
за адміністративні 

послуги посадовими 
особами ОМС 

Усунути бар’єри у 
прийнятті 

готівкових коштів – 
плати за 

адміністративні 
послуги посадовими 

особами ОМС 

3 Відсутність 
можливості у 

суб’єктів звернення 
замовляти деякі 

«супутні послуги», 
корисні при 
замовленні 

адмінпослуг (якот, 
відправлення 

результатів послуги 
поштою тощо) 

Це змушує суб’єктів 
звернення повторно 
відвідувати ЦНАП 

(витрачаючи свій час та 
кошти на дорогу) навіть 

у тій ситуації, коли 
результат адмінпослуги 

міг би бути 
відправлений поштою. 

Посадові особи ОМС не 
можуть приймати 

кошти для виконання 
таких запитів, а місцеві 

бюджети також не 
мають можливості їх 

покривати 

Законодавство не 
передбачає 
можливості 

суб’єктів звернення 
замовляти деякі 

«супутні послуги» 
(як-от в 

відправлення 
результатів послуги 

поштою – 
рекомендованим / 

цінним листом 
тощо) за власний 

кошт 

Визначити у 
законодавстві 

можливість оплати 
додаткових послуг 

суб’єктами 
звернення (зокрема, 

за відправлення 
результатів 

адміністративних 
послуг належними 
видами поштової 
кореспонденції) 
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В ході аналізу діяльності центрів надання адміністративних послуг в 

Україні та Одеській області окремо було виявлено ряд недоліків, які негативно 

впливають на подальший розвиток реформи адміністративних послуг та 

розбудови системи центрів надання адміністративних послуг (рис. 2.42).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.42 – Перелік проблем та недоліків в роботі Центрів надання 

адміністративних послуг Одеської області 

(сформовано автором на підставі [165; 178 − 181; 183 – 191; 194]) 

 

 

Неналежне облаштування 
приміщень низки ЦНАП 
(мала площа приміщень, 

розташування в незручній 
для мешканців частині 

міста, відсутність пандусів 
для осіб з обмеженими 
можливостями тощо) 

Перелік недоліків та проблем в діяльності Центрів надання 
адміністративних послуг в Одеській області 

Неможливість отримання 
супутніх послуг (ламінування, 
ксерокопіювання, банківські 

послуги, виготовлення 
документів, фотографування, 

продаж канцелярських 
товарів) у приміщенні 

більшості ЦНАП 

Низький рівень 
впровадження 
електронних 

сервісів у 
ЦНАП 

недостатня для 
забезпечення 

належної 
доступності 

адміністративних 
послуг кількість 
ЦНАП у великих 

містах 

Неналежна 
якість 

інформаційних 
та технологічних 

карток у низці 
ЦНАП 

Відсутність 
висококваліфі-
кованих кадрів  

Недостатні умови для осіб з 
інвалідністю та відвідувачів з 

дітьми 
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На нашу думку, основними недоліками та проблемами є: 

– відсутність висококваліфікованих кадрів; 

– не налагоджено електронний документообіг; 

– недостатні умови для осіб з інвалідністю та відвідувачів з дітьми; 

– обмеженість інструментів для з’ясування думки відвідувачів Центрів 

надання адміністративних послуг. 

У багатьох Центрах надання адміністративних послуг відсутні такі 

послуги, як реєстрація актів цивільного стану (реєстрація шлюбу, народження, 

смерті тощо), послуги у сфері соціального захисту (оформлення субсидій, 

державних допомог, пенсійні послуги), а також послуги з реєстрації 

автомобілів та видачі посвідчення водія. Паспортні послуги також інтегровані 

далеко не в кожен навіть міський Центр надання адміністративних послуг 

(наприклад, їх досі немає у м. Житомир, м. Кропивницький, м. Запоріжжя). У 

промоніторених Центрах надання адміністративних послуг об’єднаних 

територіальних громад ситуація з їх впровадженням ще гірша. Не в кожному 

такому центрі адміністратори мають доступ до Державного земельного 

кадастру, а отже, не видають витяги з нього. Як наслідок, далеко не в усіх таких 

центрах клієнти можуть замовити великий пакет послуг всього за один візит (в 

тому числі при настанні певної життєвої події). 

Досить часто спостерігається ситуація, за якої посадовці центральних 

органів виконавчої влади, які надають послуги в офісі Центрів надання 

адміністративних послуг (наприклад, Пенсійного фонду), працюють за своїми 

власними графіками роботи. Такі графіки, як правило, передбачають обмежені 

дні та години прийому відвідувачів, а також обідню перерву. Крім того, 

трапляються ситуації, за яких орган місцевого самоврядування, що утворив 

Центр надання адміністративних послуг, надає певні послуги не через нього, а 

через свої окремі структурні одиниці. Останні, в свою чергу, працюють за 

власними обмеженими графіками роботи. Найчастіше це відбувається із 

послугами з реєстрації бізнесу і нерухомості (наприклад, так є у Центрах 
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надання адміністративних послуг м. Хмельницького і м. Кам’янця-

Подільського). 

Низка послуг не завжди одразу надається у офісі Центру надання 

адміністративних послуг. Деякі такі центри часто виконують функцію 

«транзитерів», куди люди приносять і здають документи, щоб вони передали їх 

далі у відповідні органи. Громадяни ж чекають на результат, а потім знову 

приходять до Центру надання адміністративних послуг, щоб цей результат 

отримати (наприклад, забрати паспорт із вклеєним фото тощо). Однак у 

багатьох центрах адмінпослуг відсутній електронний документообіг з іншими 

органами, що надають такі послуги (наприклад, Центри надання 

адміністративних послуг у м. Житомирі, м. Хмельницькому). Інколи його немає 

навіть зі структурними одиницями органу, що утворив цей «прозорий офіс». 

Відтак, більшість документів заявників передаються далі з таких центрів до 

відповідних органів у паперовому вигляді (тобто відвозяться посадовцями 

Центру надання адміністративних послуг). Це спричиняє до зайвих часових і 

фінансових затрат. Натомість електронний документообіг дозволяє сканувати 

усі документи заявників, а не відвозити їх фізично. 

У цілій низці Центрів надання адміністративних послуг ігнорується 

стандарт щодо необхідності облаштування вбиралень для цієї категорії осіб. 

При цьому, якщо необхідність облаштування вбиральні для осіб з інвалідністю 

визнається керівництвом багатьох таких центрів, то пеленальні столики для 

матерів з грудними немовлятами часто сприймаються як додаткова «примха», 

яку можна просто проігнорувати. Ситуація з облаштуванням пандусів і дитячих 

куточків виглядає дещо кращою, але деякі Центри надання адміністративних 

послуг не забезпечують навіть цих базових стандартів. 

В ідеальному «прозорому офісі» бланки заяв має заповнювати виключно 

його персонал (адміністратори, реєстратори). Клієнт не має витрачати час, щоб 

розбиратися, що й куди вписати, а потім і робити це. Персонал Центру надання 

адміністративних послуг має запитувати необхідну інформацію, самостійно її 

заповнювати (як правило, електронним шляхом), а потім показувати клієнту 
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заповнену заяву на перевірку. Таким чином він ніколи не помилиться і не буде 

її повторно переписувати. Однак вкрай рідко Центри надання адміністративних 

послуг забезпечують усі умови (в тому числі встановлення відповідного 

програмного забезпечення), за яких персонал завжди самостійно заповнює 

бланки заяв. Моніторинг свідчить, що більшість таких центрів  чи забезпечують 

цю опцію лише щодо частини послуг,  чи завжди змушують клієнтів самостійно 

заповнювати формуляри. 

У багатьох центрах адміністративних послуг відсутні плани підвищення 

кваліфікації їх персоналу. Досить часто таке навчання проходить хаотично 

(ситуативно). Так, лише якщо керівництво Центру надання адміністративних 

послуг дізнається про проведення якихось навчань із тематики адмінпослуг в 

іншій установі − воно направляє туди свій персонал. Однак власне планування 

таких заходів низка Центрів надання адміністративних послуг не здійснюють 

(наприклад, Центри надання адміністративних послуг таких великих міст, як м. 

Житомир, м. Кам’янець-Подільський). 

На сьогодні в Україні функціонує 796 Центрів надання адміністративних 

послуг. Багато з них дійсно відповідають високим європейським стандартам, 

але низка проблем стосовно їх роботи досі залишається. 

Наразі українці починають поступово звикати до нової якості сервісу від 

держави. Так, «прозорі офіси» без закритих кабінетів, з електронною чергою, 

інформаційними терміналами, зручними залами для очікування та рецепцією 

вже поступово стають для громадян буденністю. Таких центрів надання 

адмінпослуг з кожним роком стає все більше. Сьогодні в Україні функціонує 

майже 800 Центрів надання адміністративних послуг, з яких 148 відкрито в 

об’єднаних територіальних громадах. Варто відзначити, що такі центри не 

українське ноу-хау. Подібні офіси функціонують у багатьох країнах ЄС і 

Північної Америки. А починаючи з 2012 року, вони активно розбудовуються і 

працюють в Україні. 

У багатьох Центрах надання адміністративних послуг обмежуються 

використанням виключно скриньок  чи журналів для скарг і пропозицій, щоб 
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опитати клієнтів про якість роботи. Крім того, далеко не завжди отримані 

навіть цим способом зауваження і пропозиції фіксуються в документах, 

аналізуються і втілюються в життя. Анкетування й соціологічні опитування не є 

достатньо поширеною практикою.  

Також, в Центрах надання адміністративних послуг України приміщення 

не відповідає вимогам і масштабам необхідної активності, доцільно підшукати 

чи побудувати сучасне приміщення для розміщення Центру надання 

адміністративних послуг, зручне для відвідувачів і пристосоване для різних 

категорій відвідувачів. Слід модернізувати Центри надання адміністративних 

послуг з погляду використання IT-технологій.  

По-перше, зробити більш інформативним і функціональним веб-сайт 

Центру надання адміністративних послуг, що б це був сучасний 

багатофункціональний портал, а не просто сайт-візитівка, тут клієнти повинні 

мати змогу створити електронну чергу, реєструватись для відвідин у зручний 

час, отримувати послуги і консультації в режимі он-лайн, здійснювати 

зворотній зв’язок, висловлювати свої оцінки, побажання, критику тощо.  

По-друге, електронну пошту слід перевіряти щодня й оперативно (через 

кілька годин, а не кілька днів) надавати консультації. У всякому разі, при 

отриманні листа треба посилати повідомлення відправнику. Термінал повинен 

бути включений під час роботи постійно, необхідно відпрацювати інтегральну 

систему надання послуг, єдине вікно, одна людина дає довідки та ін.; 

відпрацювати вивчення громадської думки про роботу центру (розробити 

систему моніторингу).  

По-третє, можна запровадити засоби, які полегшують доступ і 

пересування для осіб з функціональними обмеженнями і продумати роботу з 

дітьми відвідувачів, незважаючи на брак місця. В Центрах надання 

адміністративних послуг необхідно установити камери відеоспостереження. 

Недосконалість системи електронного урядування в Україні, лобіювання 

вузьковідомчих інтересів та непослідовність упровадження призвели до 

несумісності частини баз даних, реєстрів тощо. Як наслідок більшість функцій 
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та послуг, що надаються в європейських країнах за допомогою IT-технологій, в 

Україні так і залишаються мрією. З боку держави виглядає, що вона у своєму 

намаганні здійснити електронізацію адміністративних послуг значно 

випереджає суспільство, яке виявилося не готовим до такого стрімкого 

реформування системи надання адміністративних послуг. У той же час, з боку 

громадськості ця сама ситуація виглядає зовсім по-іншому. 

 

Таблиця 2.21 – Фактори, що стримують діджиталізацію адміністративних 

послуг в Україні 

№ Фактори 

1. Недостатній та нерівномірний попит з боку громадян на отримання 

адміністративних послуг за допомогою ІТ-технологій 

2. Низький рівень проникнення інтернету у сільській місцевості 

3. Слабка захищеність державних електронних ресурсів 

4. Майже повна відсутність електронної комунікації між різними 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування 

5. Початковий етап розвитку надання послуг за допомогою ІТ-

технологій 

6. Відсутність затвердженого переліку адміністративних послуг, що 

надаються органами влади, та форм документів, якими 

оформлюються результати надання адміністративних послуг; 

відсутність стандартизації адміністративних послуг та діяльності 

органів влади з їх надання 

7. Неузгоджені та побудовані на різних технологічних рішеннях 

державні бази даних 

Джерело: складено авторами за матеріалами [170-172] 
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Фактори, що не дають розвиватися наданню адміністративних послуг за 

допомогою ІТ-технологій − це нерівномірний та недостатній рівень 

проникнення інтернету. Наведемо приклад, у сільській місцевості цей рівень є 

дуже низьким: лише 10% користувачів мешкають у селах, але у великих містах 

від 500 тис. до понад 1 млн жителів середній рівень доступу до інтернету 

становить 25-30%, а у містах з населенням 51-100 тис. – 47% населення. Значно 

кращими є показники з проникненням в Україні мобільного зв’язку – від 70-

80% у Хмельницькій і Кіровоградській областях до 61% у м. Київ. Мобільний 

зв’язок можна розглядати як альтернативу для доступу до інтернету, однак 

загальний рівень проникнення мобільного інтернету в Україні все ще на 

низькому рівні – 21%. Загалом у 2013 р. 42% українців старше 16 років мали 

доступ до широкосмугового дротового інтернету вдома, при цьому середні 

витрати на домашній інтернет складали у середньому 82 грн. на місяць. Відтак 

частка витрат на доступ до домашнього інтернету перевищує 7% мінімальної 

заробітної плати, що також не сприяє збільшенню кількості користувачів. 

Такий аспект можна вважати суто технічним, який може бути розв’язаний за 

допомогою ринкових механізмів – збільшення конкуренції між провайдерами 

та відповідне збільшення охоплення інтернетом територій, у тому числі 

сільських. 

До технологічних аспектів також можна віднести неможливість 

ідентифікації громадянина, який звернувся за отриманням адміністративної 

послуги за допомогою ІТ-технологій. Показовим є приклад розв’язання 

подібного завдання, реалізований у системі «Приват-24», яка дозволяє 

використовувати для ідентифікації клієнта (після введення на відповідному 

сайті особистого логіну та паролю) надсилання паролю-підтвердження на 

мобільний телефон клієнта із подальшою його перевіркою, під час введення 

клієнтом сайті відповідної фінансової установи [173]. 

Більш важливим та показовим є ментальний аспект – використання 

інтернету для розваг та спілкування. Понад 63% вітчизняних користувачів 

використовують мережу лише для доступу до соціальних мереж. Значно менше 
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інтернет використовують для перегляду та відправлення електронної пошти, 

завантаження музики та фільмів, пошуку інформації про продукти  чи послуги. 

Такий обсяг можна пояснити й відсутністю цікавої, оперативної та корисної 

інформації на державних інформаційних ресурсах, а також відсутністю доступу 

громадян до отримання адміністративних послуг за допомогою ІТ-технологій. 

Дана проблема турбує майже усе українське суспільство. Найбільш 

зацікавленими у запровадженні системи надання адміністративних послуг за 

допомогою мережі інтернет є фізичні та юридичні особи, що зареєстровані  чи 

мешкають у невеликих населених селах та містах. Зазвичай для отримання 

послуги їм необхідно їхати до районного  чи обласного центру, що значно 

впливає на вартість отримання адміністративної послуги. Серед фізичних та 

юридичних осіб також доцільно окремо виділити тих, хто вже активно 

користується ІТ-технологіями, та тих, хто не користується  чи вже не буде 

користуватися ІТ-технологіями зважаючи на вікові, соціальні та інші 

обставини. Потреби зазначених категорій необхідно чітко усвідомлювати та 

ураховувати при запровадженні тотальної електронізації адміністративних 

послуг. 

Юридичні особи та фізичні особи – підприємці мають майже 8 річний 

досвід отримання документів дозвільного характеру за системою «єдиного 

вікна». За весь час існування єдиних дозвільних центрів (ЄДЦ) в Україні 

запроваджено лише кілька пілотних проектів з надання підприємцям послуг за 

допомогою ІТ-технологій. Однак недосконале інституційне забезпечення не 

дозволяє надавати за допомогою ІТ-технологій найбільш затребувані послуги. 

На даний час за допомогою ІТ-технологій можна лише подавати заявки на 

отримання кількох дозвільних документів (декларації про початок виконання 

будівельних робіт, декларації про готовність об’єкту до експлуатації, декларації 

про початок виконання підготовчих робіт, декларації про відповідність 

матеріально-технічної бази). 

Варто не забувати, що зараз перехід на 100% надання адміністративних 

послуг за допомогою ІТ-технологій може призвести до значних проблем. 
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Достатньо людей, які не звикли до електронних сервісів, мають певні 

застереження і не готові відмовитися від традиційного документообігу. 

Більшість аргументів прихильників ІТ-технологій конфліктують з аргументами 

їхніх противників. Наприклад, наводяться факти недосконалості систем захисту 

баз даних, технічної неможливості об’єднання різних державних електронних 

ресурсів, високий рівень корупції, відсутність захисту прав власності тощо. 

Таким чином, з метою урахування потреб різних груп впливу слід забезпечити 

паралельне функціонування електронної та паперової (традиційної) форм 

звернення та надання адміністративних послуг. Не обґрунтованою є відмова від 

будь-якого з наведених варіантів у перехідний період. З часом прихильників 

паперової форми значно поменшає, але це відбудеться природно. Саме тому не 

варто вводити жорсткі обмеження, зокрема, запровадження обов’язкового 

переходу на 100% надання адміністративних послуг за допомогою ІТ-

технологій. Значна частина населення України, особливо старшої вікової групи, 

психологічно не готові відмовитися від паперових документів. З іншого боку, 

ІТ-технології дозволяють зберігати час, гроші та інші ресурси, що позитивно 

сприймається молоддю, яка стане основним споживачем адміністративних 

послуг, що надаються за допомогою ІТ-технологій [173]. 

Відсутність необхідної нормативно-правової та нормативно-технічної 

бази, зокрема щодо надання адміністративних послуг в електронній формі, а 

також єдиних стандартів, протоколів і регламентів взаємодії суб’єктів 

електронного урядування, невідповідність їх міжнародним стандартам, 

відсутність  чи неналежне функціонування єдиної загальнодержавної системи 

електронного документообігу унеможливлять створення єдиного реєстру 

адміністративних послуг, які надаються органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування. Існуючий Єдиний веб-портал 

адміністративних послуг залишиться незатребуваним, бо в ньому будуть 

відсутні найбільш популярні та затребувані адміністративні послуги. 

Функціонування відомчих центрів та порталів надання адміністративних 

послуг сприятиме подальшій сегментації та відходу від концепції «єдиного 
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вікна» для всіх адміністративних послуг. Як наслідок не будуть об’єднані веб-

портали органів виконавчої влади, які призначені для надання адміністративних 

послуг, а також не буде забезпечено передачу електронних документів у 

державні архіви, музеї, бібліотеки, їх довгострокове зберігання, підтримку в 

актуалізованому стані та надання доступу до них. Продовжуватиметься 

практика створення відомчих баз даних, які «неможливо» об’єднати з іншими 

даними для забезпечення доступу громадян до таких даних. Продовження 

існування запатентованого програмного забезпечення, за користування яким 

громадяни мають сплачувати кошти, що не потрапляють до державного 

бюджету, а надходять до правовласників. Не забезпечення належного захисту 

баз даних, державних реєстрів та персональної інформації – призведе до 

збільшення кількості випадків шахрайства, втручання у приватне життя, 

продажу баз персональних даних, витоку інформації з реєстрів, 

несанкціонованої зміни інформації у реєстрах тощо. Недотримання 

концептуальної ідеї забезпечення рівних можливостей для заявника отримання 

адміністративних послуг у відповідних центрах надання послуг та за 

допомогою ІТ-технологій [174]. 

Основним наслідком тривалого нерозв’язання зазначеної проблеми є 

негативний вплив на загальну конкурентоспроможність національної економіки 

та якість життя населення, що сприятиме формуванню недовіри громадян до 

державних електронних ресурсів, зниження їх ефективності, збереження 

«паперового» документообігу та його укорінення. Відсутність у громадян 

документу з відповідним носієм інформації, який можна використовувати для 

ідентифікації особи, не дозволить на практиці реалізувати ідею надання 

адміністративних  чи інших послуг за допомогою ІТ-технологій. Таким чином 

головна перевага надання адміністративних послуг за допомогою ІТ-

технологій, що полягає у відсутності контакту між заявником та суб’єктом 

надання адміністративної послуги, буде нівельована, що призводитиме до 

збільшення рівня корупції. Відставання України від європейських країн у 

сегменті надання послуг за допомогою ІТ-технологій матиме негативний вплив 
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на бізнес-клімат та інвестиційний імідж країни, відтоку молоді та капіталу. 

Буде унеможливлено запровадження електронної демократії та розвиток інших 

сервісів для громадян із використанням ІТ-технологій [173]. 

Сучасний європейський план дій у сфері е-урядування на 2011 – 2015 

роки (European eGovernment Action Plan 2011-2015), який було представлено на 

конференції «Старт до відкритого урядування», ставить перед країнами 

Євросоюзу нові виклики щодо створення умов для розвитку електронних 

транскордонних послуг.  

У ЄС зіштовхнулися із проблемою, яка полягає у тому, що послуги, які 

надаються в одній країні, важко застосувати в іншій. Для розв’язання цієї 

проблеми та зміцнення внутрішнього ринку розробляються ініціативи з 

надання транскордонних послуг на рівні ЄС, у першу чергу шляхом спрощення 

процедур для отримання транскордонних послуг online. Зменшення 

адміністративних бар’єрів відбувається за рахунок підвищення ефективності 

використання органами влади персональної інформації про громадян, що вже 

знаходиться у базах даних. Для цього використовується принцип «подання 

лише один раз для реєстрації певних даних» із забезпеченням систематичного 

аналізу вигод-витрат від застосування цього принципу. Також відбувається 

перехід від простих паролів до більш складних систем ідентифікації та 

аутентифікації, які передбачають внесення змін до директиви щодо 

використання електронного цифрового підпису. Електронне урядування також 

має перейти з протоколу от IPv4 до IPv6, що дозволить запустити нові пілотні 

проекти та надавати більше інноваційних послуг. 

Узагальнюючи міжнародний досвід реалізації проектів е-урядування, 

можна констатувати, що головним елементом систем е-урядування є портал 

державних послуг, який забезпечує надання електронних інформаційних та 

адміністративних послуг громадянам та підприємствам. Більшість держав 

Євросоюзу реалізували національні портали надання електронних державних 

послуг, при цьому здебільшого окремо створювалися портали послуг, що 

орієнтовані на дві категорії користувачів: громадян та бізнес-спільноту [173]. 
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Портали адміністративних послуг для населення організовані на основі 

систематизації послуг, пов’язаних із такими основними сферами, як охорона 

здоров’я, освіта, робота та інше, а також навколо основних цільових груп 

(батьки, громадяни з обмеженими можливостями, молодь та інші) [175]. 

Головною складовою систем електронного урядування країн ЄС є надання 20 

базових державних послуг в електронній формі: 12 для громадян та 8 для 

бізнесу. Однак ця вимога є одним із критеріїв під час розгляду заяви країни на 

вступ до ЄС. 

Особливої уваги заслуговує запроваджена у Чеській Республіці 

інформаційна система основних реєстрів. Саме переведення чинних реєстрів та 

інформаційних баз в електронний формат із забезпеченням захисту й доступу 

громадян може бути магістральним напрямком поліпшення системи надання 

адміністративних послуг в Україні. У Чехії електронізація основних реєстрів 

розглядалася як основа електронного уряду [195]. Створення базових реєстрів 

інформаційної системи було розпочато в 2009 році і до цього часу ще не 

закінчено. Основними цілями проекту інформаційної системи основних 

реєстрів є: зведення до мінімуму загальної кількості відвідувань громадян для 

отримання державних послуг, забезпечення доступу до онлайн-реєстрів в будь-

якому місці і в будь-який час. Технічні аспекти проекту досить складні, але 

система гарантує, що будь-який чиновник, який працює з реєстром, через 

систему ідентифікаторів має доступ до необхідних даних; також простежується, 

які частини реєстру він відвідав [195]. Це сприяє уникненню зловживання 

особистими даними. 

В цілому публічне адміністрування має забезпечити безпечний, 

ефективний і прозорий обмін точною і актуальною інформацією (так звані 

довідкові дані). Довідкові дані в даний час розподілені таким чином (із 

зазначенням відповідального органу): реєстр громадян (оновлені довідкові дані 

про громадян Чехії, іноземців з видом на проживання  чи іноземців, які 

отримали притулок); реєстр прав та обов’язків (дані про повноваження 

державної влади, права та обов’язки жителів); реєстржителів (інформація, що 
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стосується юридичних осіб, приватних підприємців і державних органів) та 

інші. 

Електронні поштові скриньки необхідні для електронної комунікації, 

здійснюваної через CzechPOINT. Підприємства, підприємці і фізичні особи 

мають можливість отримати свідоцтво про реєстрацію, виписку з 

торговельного реєстру та деякі інші документи в електронному вигляді без 

відвідування контактної мережі місця CzechPOINT. Документ безкоштовно 

відправлять у поштову скриньку [195]. Незважаючи на те, що система не 

завжди добре працює, часто недоступна і пропонує лише невелику частину всіх 

теоретично доступних послуг, вона має свої переваги. Наприклад, система 

ефективна в наданні документів, які отримувачі намагаються уникнути  чи не 

мають можливості отримати у письмовій формі (наприклад, коли вони 

переміщують свій бізнес). За даними офіційної статистики, близько 97% всіх 

повідомлень, надісланих через поштові скриньки, успішно доставляються 

отримувачам.  

Чеський проект Czech POINT – це національний інформаційний термінал, 

метою якого є усунення бюрократичних бар’єрів у відносинах «громадянин – 

держава». Головним завданням цієї системи є максимальне використання 

даних, що належать державі, таким чином, щоб мінімізувати витрати громадян. 

Вже зараз ця система дозволяє значно спростити взаємодію громадянина з 

державою за допомогою єдиного офісу. На заключному етапі реалізації цього 

проекту кожен громадянин, для отримання адміністративних послуг, зможе 

звернутися з дому за допомогою мережі інтернет [195]. 

Розвиток системи надання адміністративних послуг за допомогою ІТ-

технологій прямо залежить від розвитку самої системи надання 

адміністративних послуг у країні. Автоматизація та електронізація 

уніфікованих і стандартизованих адміністративних послуг здатна підвищити 

ефективність діяльності органів влади з надання адміністративних послуг 

громадянам. Однак існуючу в Україні систему надання адміністративних 

послуг ще рано називати готовою до масштабної електронізації. Багато 
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різноманітних обмежень та суперечливе законодавство уповільнюють 

реформування системи надання адміністративних послуг. Неузгоджені з 

концептуальною ідеєю реформи позиції і дії центральних органів виконавчої 

влади призводять до формалізації процесу реформування, без реального 

проведення реформи. 

Отже, центральній і місцевій владі варто звернути увагу на ці проблеми й 

докласти, в межах своєї компетенції, усіх зусиль задля їх вирішення. Зокрема, 

Уряду необхідно виконати Стратегію реформування державного управління і 

прийняти закони щодо децентралізації послуг з реєстрації актів цивільного 

стану, земельних ділянок, автомобілів і послуг з видачі посвідчень водія, щоб 

вони надавалися через Центри надання адміністративних послуг. Також 

необхідно запровадити постійне підвищення кваліфікації кадрів Центру 

надання адміністративних послуг; налагодити електронний документообіг, а 

також оснастити кожен Центр надання адміністративних послуг умовами для 

осіб з інвалідністю та відвідувачів з дітьми.  

 

 

Висновки до розділу 2 

 

 

Дослідження сучасного стану процесів надання адміністративних послуг 

в Україні дозволило дійти до таких висновків: 

1. Поширення захворювань вірусом COVID-19 стало індикативним 

фактором аналізу заходів щодо організації роботи Центрів надання 

адміністративних послуг та реальної картини стану діджиталізації системи 

управління адміністративно-територіальними одиницями України. Доведено, 

що перелік основних причин та проблем щодо функціонування центрів 

надання адміністративних послуг можна згрупувати як: відсутність 

матеріальних стимулів для підвищення якості (як наслідок – відсутність 

висококваліфікованих кадрів, неналагодження електронного документообігу; 
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недостатні умови для осіб з інвалідністю та відвідувачів з дітьми; 

обмеженість інструментів для з’ясування думки відвідувачів; фіктивна 

діджиталізація); ненормоване розширення асортименту послуг самими 

центрами; невідповідність послуг  чи невідповідність результатів очікуванню 

громадян (як наслідок – незадоволеність, несприйняття технологій, 

бойкотування програм розвитку та інших інновацій місцевої влади). 

2. В 2008 р. в Україні було створено лише перший центр надання 

адміністративних послуг та поступово їх відбулося збільшення до 45 в 

2012р., але в 2013 р. відбувся бум щодо їх створення і склали 502 центри. На 

сьогодні в Україні функціонує майже 800 Центрів надання адміністративних 

послуг. Найбільше створено центрів надання адміністративних послуг у 

Дніпопетровській області, Київській області, Вінницькій області. Області 

західної України займають найменшу їх кількість: Закарпатська та 

Чернівецька – по 22 центри, Рівненська область – 25. В Одеській області 

створено 38 центрів надання адміністративних послуг та 3 територіальних 

відділення. Центри надання адміністративних послуг, які надають найбільшу 

кількість послуг за один робочий день розташовані в м. Харків – 4230 послуг, 

м. Київ – 4080, м. Вінниця – 3270. В м. Одеса в середньому за один робочий 

день надають лише 750 одиниць адміністративних послуг. 

3. Щодо Одеської області, то найбільше центрів надання 

адміністративних послуг зосереджено в районах – 64,87 % та містах – 21,63 

%. В Одеській області також є по 1 в міськрайонному ЦНАПу, в об’єднаній 

територіальній громаді та в селищній раді. Через міські ради міст обласного 

значення Одеської області центрами надання адміністративних послуг в 

середньому надавалось 150 послуг, з яких 49 – це послуги власних 

структурних підрозділів, 77 – послуги територіальних підрозділів 

центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ), а 24 – послуги місцевих 

державних адміністрацій, що розташовані у містах обласного значення. У той 

час, як через ЦНАП, утворені райдержадміністраціями, надавалось в 

середньому 56 послуг, серед яких лише 6 послуг надавались власними 
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структурними підрозділами і жодної послуги міськрад міст районного 

значення. Тобто у цих випадках взагалі не було налагоджено відповідної 

взаємодії. 

4. Співробітники деяких центрів періодично підвищують кваліфікацію: 

проводяться тренінги на тему "стресостійкість та управління конфліктами" і 

"Клієнтоорієнтований сервіс". Результатом подібних заходів стало 

уповільнення плинності кадрів, проте це поодинокі випадки. Ссиетмного 

підходу до підвищення фахового рівня спывробітників досі не існує. 

5. Опитування відвідувачів центрів надання адміністративних послуг в 

Одеській області дозволило дійти наступних висновків: створення центрів 

надання адміністративних послуг, на думку переважної більшості опитаних, 

сприяло покращенню якості надання адміністративних послуг. 63% 

респондентів можуть отримати через ЦНАП всі необхідні їм послуги, не мають 

такої можливості лише 8,4% опитаних. 

Основними джерелами інформації про центри та їх послуги є побутові 

контакти, офіційні сайти міських рад та телефонні консультації. Наявні канали 

інформування про функціонування ЦНАП у двох третинах випадків 

забезпечують їх клієнтів повною інформацією, ще у чверті випадків – 

частковою. При цьому найбільш запитуваними відомостями є дані про перелік 

документів, необхідних для отримання адмінпослуг, перелік послуг, режим 

роботи та тривалість обслуговування клієнтів. При зростанні кількості 

постійних клієнтів ЦНАП зменшується їх потреба в інформації про 

функціонування центрів. 

Якість обслуговування клієнтів у центрах надання адміністративних 

послуг респонденти характеризують як високу. Загалом позитивно оцінили 

роботу ЦНАП 88,5% відвідувачів. Про належний рівень обслуговування 

свідчать наступні факти: 

– дві третини опитаних зазначили, що їх питання були вирішені 

повністю, ще чверть повідомили, що питання вирішуються (переважно через 

технологічні особливості надання послуг); 
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– половині респондентів взагалі не довелося очікувати на отримання 

адмінпослуг чи консультацій, чверть перебувала в черзі не більше 10 хв.; 

– у двох третинах випадках тривалість надання адмінпослуги чи 

отримання консультації не перевищували 30 хв., протягом години 

вирішувалося 82,3% питань. 

При оцінці роботи територіальних центрів Департаменту надання 

адміністративних послуг Одеської міської ради їх клієнти передусім звертають 

увагу на ввічливість персоналу, дотримання законності та нормативних 

процедур, загальну тривалість обслуговування і доступність повної інформації 

про адміністративні послуги. При цьому рівень задоволення клієнтів за 

згаданими критеріями є досить високим. 

6. Щодо процесів діджиталізації, відвідувачі регіональних центрів мають 

як правило хибне уявлення. Відвідувачі зазначають нестачу копіювальних 

апартів (в районних центрах), що свідчить про відсутність цифрових послуг і 

заміна їх звичайним паперовим документообігом. Перелік дійсно 

діджиталізованих послуг вкай замалий і відвідувачі не розуміють їх перевагу. 

У обласних центрах кількість діджитал послуг дійсно набагато більше 

регіональних. Проте наявність цифрових черг ні що інше, як звичайна людська 

черга, подовжена у часі. Час бронювання черги на окремі послуги досягає 2-4 

місяців. 

До основних (розповсюджених) недоліків щодо функціонування центрів 

надання адміністративних послуг віднесено:  

– недостатня інформаційна робота (передусім із фізичними особами – 

користувачами послуг центрів, яких цікавить повний перелік послуг, вартість їх 

отримання та організація роботи з надання послуг; 

– завузький перелік надаваних у Департаменті та територіальних 

ЦНАП послуг за рахунок залучення до роботи в центрах представників МВС, 

МНС, інших структур, діяльність яких носить дозвільно-регуляторний характер 

(у багатьох Центрах надання адміністративних послуг відсутні такі послуги, як 

реєстрація актів цивільного стану, послуги у сфері соціального, а також 
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послуги з реєстрації автомобілів та видачі посвідчення водія.); 

– замале число робочих місць в районах міста, відсутність 

повноцінних відділень (філій), що має зняти навантаження з центрального 

офісу і буде зручніше для жителів міста; 

– відсутність обліку протермінованих справ і переліку заходів по 

усуненню цих недоліків; 

– відсутність повноцінного обліку та аналізу кількості відвідувачів 

протягом дня (місяця, кварталу, року), електронного документообігу;  

– недостатні умови для осіб з інвалідністю та відвідувачів з дітьми; 

обмеженість інструментів для з’ясування думки відвідувачів Центрів надання 

адміністративних послуг.  

Таким чином, з метою підвищення якості життя громадян при набутті 

адміністративних послуг електронного вигляду необхідно сформувати нові 

механізми щодо організації роботи центрів надання адміністративних послуг, 

що підтверджує висунуту робочу гіпотезу дисертації. 

Основні результати та положення, викладені в розділі 2, исвітлено у 

таких працях автора, наведених у Додатку А: [1, 3, 4, 5, 6]. 
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РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ 

ПОСЛУГ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

 

 

3.1 Удосконалення методів підвищення кваліфікації кадрів в Центрах 

надання адміністративних послуг Одеської області 

 

 

Однією з головних проблем діяльності сучасних Центрів надання 

адміністративних послуг в Одеській області була та залишається проблема 

відсутності висококваліфікованих кадрів в даних організаціях. Багато Центрів 

надання адміністративних послуг в Україні користуються так званою «простою 

схемою» підвищення кваліфікації працівників, функціонування цієї системи 

полягає в проходженні онлайн-навчання та по завершенні – складання простих 

видів тестування. На нашу думку, такий шлях підвищення кваліфікації є 

найпростішим та безрезультатним, адже мало хто з працівників буде 

прослуховувати довгі лекційні матеріали, а потім просто знайти всі відповіді в 

мережі Інтернет. Такий метод не є високоефективним.  

Для того, щоб процес підвищення кваліфікації працівників був 

результативним, пропонується запровадити в Центрах надання 

адміністративних послуг Одеської області деякі сучасні методи підвищення 

кваліфікації кадрів. Працівники Центрів надання адміністративних послуг 

повинні бути «універсальними», тобто бути обізнаними та компетентними в 

різних сферах адміністративних послуг. Для цього необхідно організовувати 

проходження стажування персоналу одного Центру надання адміністративних 

послуг в інших Центрах надання адміністративних послуг, де досвід роботи 

більший та більш сучасний механізм надання послуг. Працівники повинні 

постійно підвищувати свою кваліфікацію. Регулярно можна також проводити 

тренінги  чи фахові зустрічі, обговорювати проблеми та перспективи роботи 
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Центрів надання адміністративних послуг просто в колективі під час 

регулярних нарад, обговорювати поточний стан ведення справ,  чи ж 

здійснювати пошук вирішення актуальних проблем, інформувати про зміни в 

законодавстві, а також слідкувати за нововведеннями в даній сфері. Перелік 

всіх запропонованих методів підвищення кваліфікації персоналу в Центрах 

надання адміністративних послуг зображено на рисунку 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Класифікація методів підвищення кваліфікації персоналу Центрів 

надання адміністративних послуг 

 

На рисунку 3.1 перелічені традиційні методи підвищення кваліфікації 

персоналу, що не завжди є високоефективним. Пропонуємо розглянути 

інноваційні методики, які в Україні тільки починають набувати широкого 

Традиційні методи підвищення кваліфікації кадрів 

 

Внутрішні 
(в Центрах надання 

адміністративних послуг) 

Зовнішні 
(поза межами даного Центру 

надання адміністративних послуг,  
чи ж в іншому такому Центрі) 

 використання 
працівників як асистентів і 
стажистів;  
 ділове спілкування 

персоналу  чи семінари 
 наставництво  чи лекції 
 ділові ігри;  
 обговорення практичних 

ситуацій 
 регулярні наради 

 тренінги; 
 лекції; 
  семінари;  
 ділові ігри;  
 курси підвищення 

кваліфікації;  
 самонавчання;  
 вебінари;  
 Інтернет-навчання;  
 відвідування майстер-

класів 
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вжитку. Саме за інноваційними методами і є майбутній розвиток та успіх 

функціонування Центрів надання адміністративних послуг. Отже, на рис. 3.2 

наведено перелік інноваційних методів підвищення кваліфікації в Центрах 

надання адміністративних послуг, які необхідно впровадити в Одеській області. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Перелік інноваційних методів підвищення кваліфікації кадрів в 

Центрах надання адміністративних послуг 

 

Як згадувалось в рисунку 3.2, сучасними методами підвищення 

кваліфікації персоналу в Центрах надання адміністративних послуг є: 

Інноваційні методи підвищення кваліфікації 
кадрів 

Відео навчання (навчання, яке реалізується за допомогою 
відеоматеріалів, аудіо матеріалів та електронних документів) 

Кейс-навчання (навчання, яке реалізується за допомогою 
розгляду практичних ситуацій, що передбачає груповий аналіз та 

обговорення) 

Тренінгове навчання (навчання, де основна увага приділяється 
моделюванню наближених до реальності ситуацій з метою 

розвитку певних практичних навичок, освоєння нових моделей 
поведінки, зміни ставлення до виконання завдань  

Secondment (своєрідне «відрядження») є різновидом ротації, що 
передбачає тимчасове переміщення працівника на інше місце 

роботи, в інший підрозділ організації з подальшим поверненням 
до виконання попередніх обов’язків 

Сертифікаційне навчання (навчання, результатом якого є 
отримання сертифікату, що підтверджує рівень отриманих знань 

та кваліфікацію) 
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 Відео навчання, яке реалізується за допомогою освоєння аудіо 

матеріалів, відеоматеріалів та електронних документів. Такий метод є досить 

ефективним, адже можна не виходячи з дому освоювати та покращувати свій 

рівень знань та навичок в сфері своєї діяльності.  

 Кейс-навчання концентрує увагу саме на розгляді практичних 

ситуацій,а не на лекційному навчанні. При цьому методі підвищення 

кваліфікації передбачається груповий аналіз та обговорення.  

 Тренінги – навчання, де основна увага приділяється моделюванні 

реальних ситуацій з метою розвитку практичних навичок, освоєння нових 

моделей поведінки, зміни ставлення до виконання обов’язків.  

 Secondment – «відрядження», різновид ротації кадрів, що 

передбачає тимчасове переміщення працівників на інше місце роботи, в інших 

відділ, сектор  чи підрозділ організації з подальшим поверненням до виконання 

попередніх обов’язків.  

 Сертифікаційне навчання – метод, кінцевою метою є отримання 

сертифікату – документа, який підтверджує рівень знань та кваліфікацію 

працівника. 

Для того, щоб підвищити кваліфікацію кадрів та забезпечити якісне 

обслуговування населення, працівникам Центрів надання адміністративних 

послуг пропонується також постійно брати участь у семінарах, тренінгах та 

навчаннях (рис. 3.3).  

Наприклад, в рамках міжнародних проектів ЄС\ПРООН, в практикумах з 

розроблення стандартів обслуговування громадян та підвищення професійних 

та лідерських якостей працівників Центрів надання адміністративних послуг, 

відвідувати регулярно інші Центри для вивчення досвіду їх роботи. Під час 

тренінгів адміністратори матимуть змогу ознайомитись з темами, які 

стосуються роботи Центрів надання адміністративних послуг, наприклад, 

розвиток комунікативних навичок та психологічна стійкість персоналу; основні 

проблеми в роботі Центрів надання адміністративних послуг та шляхи їх 

вирішення; передовий досвід та інноваційні підходи в роботі Центрів; 
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інструменти оцінювання та самооцінювання роботи Центрів. Такі тренінги та 

семінари сприятимуть вдосконалення організації роботи в Центрах та 

поліпшенню якості надання адміністративних послуг в цілому.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Тематика семінарів та тренінгів для підвищення кваліфікації 

кадрів Центру надання адміністративних послуг 

 

В Україні станом на 2020 рік продовжує діяти Програма проекту «U-

LEADз Європою». Дана програма спрямована на покращення якості надання 

адміністративних послуг для населення та заклечається в:підтримці у створенні 

та модернізації до 600 належних Центрів надання адміністративних 

послуг;розробці та запуску ІТ-систем «Трембіта» та «Вулик» для е-урядування 

Тематика семінарів та тренінгів  
для підвищення кваліфікації кадрів Центру надання 

адміністративних послуг 

в рамках міжнародних проектів ЄС\ПРООН 

практикуми з розроблення стандартів обслуговування 
громадян та підвищення професійних та лідерських якостей 

працівників Центрів надання адміністративних послуг 

розвиток комунікативних навичок та психологічна стійкість 
персоналу 

основні проблеми в роботі Центрів надання адміністративних 
послуг та шляхи їх вирішення 

передовий досвід та інноваційні підходи в роботі Центрів 
надання адміністративних послуг 

інструменти оцінювання та самооцінювання роботи Центрів 
надання адміністративних послуг 
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та ефективного надання державних, регіональних та місцевих адміністративних 

послуг. 

Також, на ряду зі звичайними семінарами та тренінгами для кадрів, 

можна запровадити online-курс від Міністерства та Комітету цифрової 

трансформації України та Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй в 

Україні, за допомогою якого працівників всіх Центрів надання 

адміністративних послуг навчать грамотно організовувати процеси та 

ефективно використовувати ресурси. Такий курс буде корисним особливо для 

керівників Центрів надання адміністративних послуг та посадовців органів 

місцевого самоврядування, зокрема новостворених об’єднаних територіальних 

громад. При перегляді курсу працівники матимуть змогу отримати вичерпні 

відповіді на питання, пов’язані з організаційними аспектами роботи Центрів 

надання адміністративних послуг ( рис. 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Перелік тематичних блоків на online-курсі від Міністерства та 

Комітету цифрової трансформації України та Програми розвитку ООН 

 

Для того, щоб впровадити необхідні інноваційні методи підвищення 

кваліфікації персоналу в Центрах надання адміністративних послуг спочатку 

потрібно розробити технологію роботи з кадрами. Процес розробки та 

впровадження технології повинен включати сім етапів ( рис. 3.5). 
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Рисунок 3.5 – Етапи процесу розробки та впровадження технології обраного 

методу підвищення кваліфікації персоналу в Центрі надання адміністративних 

послуг 

 

Отже, для того, щоб підвищити рівень кваліфікації персоналу Центрів 

надання адміністративних послуг в Одеській області необхідно застосовувати 

лише сучасні та інноваційні методи, за допомогою яких ефективність 

застосування таких методів буде найвищою. Адже, кожна організація повинна 

слідувати сучасним тенденціям розвитку. Наявність висококваліфікованих 

кадрів є однією з передумов успішної діяльності Центру надання 

адміністративних послуг, передові технології та інноваційні методи підвищення 

кваліфікації підштовхують державні установи до впровадження активного, 

безперервного навчання своїх працівників. Ефективне переосмислення цього 

напрямку вимагає формування культури, що підтримує постійне навчання та 

стимулює розвиток нових навичок кадрів.  

Етапи розробки та впровадження технології 
роботи з кадрами 

Діагностика кадрової ситуації 

Розробка технології для підвищення кваліфікації 
персоналу  

Підготовка та узгодження проекту технології 

Затвердження розробленої технології 

Навчання персоналу за допомогою створеної 
технології 
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Україні слід також перейняти досвід зарубіжних країн в питанні методів 

підвищення кваліфікації для робітників Центру надання адміністративних 

послуг. Яскравим прикладом є Грузія. Щомісяця проводяться тренінги та 

семінари на тематику якості надання адміністративних послуг. Також, в Грузії 

досить відповідально підходять до процесу підвищення кваліфікації, яке 

заключається в систематичному та періодичному навчанні персоналу.  

 

 

3.2. Системна інтеграція управлінських інновації у сферу надання 

адміністративних послуг в умовах діджиталізації 

 

 

В Центрах надання адміністративних послуг постає проблема 

неналагодженості електронного документообігу. Досить багато послуг не 

завжди надається в офісі Центру надання адміністративних послуг. Деякі 

Центри можуть виконувати функцію «посередника». Населення чекають на 

результат дуже довго, а потім знову змушені звертатися до Центру надання 

адміністративних послуг, аби цей результат отримати. Але, у більшої кількості 

Центрів надання адміністративних послуг в Україні відсутній електронний 

документообіг з іншими органами, що надають такі послуги. Це спричиняє 

затрати в часу та фінансах. В той час, як електронний документообіг дозволяє 

сканувати та передавати електронно усі документи заявників, а не передавати їх 

фізично. В Україні та зокрема в Одеській області наявний низький рівень 

впровадження електронних сервісів у Центрах надання адміністративних 

послуг. Система електронного документообігу значно прискорює терміни 

обслуговування клієнтів. Запровадження електронної черги взагалі дозволить 

обрати час та дату візиту, а також підтвердження. Станом на 2020 рік існує вже 

проект «Підтримка електронного урядування для децентралізації в Україні», 

метою якого є підтримка розробки сучасної інформаційної системи для Центрів 

надання адміністративних послуг в Україні, яка прискорить роботу Центрів в 
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десятки разів. Також, Проект «U-LEADз Європою» допомагає впровадити в 

Центрах надання адміністративних послуг систему «Вулик». 

Активізація діяльності у сфері електронного документообігу є запорукою 

економії часу в процесі обробки документів та відповідального ставлення до 

використання ресурсів. Запроваджено систему засвідчення документів QR-

кодом, замість раніше використовуваного штампу і підпису. Дана практика 

використовується у процесі надання невеликої кількості послуг. Суть полягає у 

тому, що суб’єкт звернення отримує готову послугу у вигляді документу, який 

засвідчено QR-кодом і є повністю ідентичним до документів з видачі, на свою 

електронну пошту без повторного звернення до адміністратора. Практика є 

відносно новою, тому роздруковуються абсолютно всі документи і створюється 

ситуація, коли громадянин особисто роздрукував документи, адміністратори 

також їх надрукували. Наявні екземпляри залишаються незатребуваними і 

передаються в архів, створюється велика кількість марно витрачених ресурсів. 

Шляхом покращення даної ситуації є збільшення кількості послуг, що 

можна замовити через мережу Інтернет, без особистого звернення до ЦНАПу. 

Також доцільним буде запровадження ще більш ширшої практики надання 

готової послуги документом, надісланим через електронну пошту, а також 

створення електронного архіву даних. Основним елементом пришвидшення 

процесу є постійне інформування населення про таку можливість отримання 

документів, так як не більше 20% фізичних та юридичних осіб користуються 

такою перевагою. Це зумовлено недостатньою поінформованістю населення та 

сумнівами громадян щодо ідентичності документів, отриманих різним 

способом. Інформування повинно проходити на офіційному сайті та під час 

особистого візиту громадян в повній мірі. Поступово, завдяки вжитим заходам 

з поширення системи електронного документообігу, надання адміністративних 

послуг буде відбуватися без постійного друку абсолютно всіх документів, а 

з’явиться можливість переходу до концепції друку документів «за потребою». 
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Слід відзначити, що перехід на електронні послуг дозволить звести до 

мінімуму корупційну складову шляхом автоматизації процесу посередництва, 

виключаючи роль держслужбовців з цього процесу. 

Керівникам Центрів надання адміністративних послуг в Україні слід 

звернути увагу на засобах документообігу та програмних продуктах в Польщі. 

Адже, в цій країні ще з 2005 року почалося запровадження системи 

електронного документообігу ePUAP. Ця платформа працює через мережу 

Інтернет, через яку можна отримати ряд послуг, в тому числі і 

адміністративних. В Польщі всі адміністративні послуги надаються через цю 

онлайн-платформу, що врази прискорює отримання послуги, а такж звільняє 

робітників Центру надання адміністративних послуг від «паперових довідок». 

3 листопада 2020 року Верховна Рада України прийняла законопроект 

№2679 щодо оптимізації мережі та функціонування Центрів надання 

адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних 

послуг, які надаються в електронній формі, зокрема: 

 ліквідація Єдиного державного порталу адміністративних послуг; 

 утворення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг; 

 визначення повноважень Кабінету Міністрів України з питань 

функціонування Єдиного державного веб-порталу електронних послуг. 

Пропонується впровадження сучасного сервісу електронного 

документообігу для Центру надання адміністративних послуг «E-ЦНАП FREE» 

 безоплатна електронна система ведення реєстру Центру надання 

адміністративних послуг (рис. 3.6).  

 

Платформа «E-ЦНАП FREE» полягає в оптимізації роботи 

адміністраторів Центру надання адміністративних послуг, швидко 

обслуговувати та якісно надавати послуги, а саме головне те, що прийом 

населення здійснюється в цій Платформі без ручного заповнення бланків. 

Головною перевагою є автоматизована система формування заяв та супровідної 
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документації для друку. Програма «E-ЦНАП FREE» дозволяє скорочувати час 

обслуговування населення в декілька разів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Переваги використання програми «E-ЦНАП FREE» 

 

Наступним засобом впровадження електронного документообігу є 

використання Модулю «URBIO: Реєстр громад». За допомогою такого Модулю 

можливо вести особисту картку громадянина з історією зміни місця 

проживання  чи перебування; додавати унікальний номер запису в єдиному 

державному демографічномуреєстрі з використанням картки ID; автоматично 

формувати звіти для Державної міграційної служби; надавати доступ до 

інформації з реєстру міським службам, органам влади; реєструвати  чи знімати 

з реєстрації за місцем проживання громадянина, в тому числі з використанням 

електронного цифрового підпису; вести інформацію щодо родинних зв’язків та 

служби громадянина в Збройних Силах України. 

Користувачами Модуля «URBIO: Реєстр громад» може бути: 

 Центри надання адміністративних послуг; 
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 Міська  чи Районна Рада (адміністрація); 

 Державна міграційна служба; 

 Мерія; 

 Підрозділи міста. 

Переваги Модулю «URBIO: Реєстр громад» наведено на рисунку 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Переваги використання Модуля «URBIO: Реєстр громад» 

 

«URBIO» –інтегрований комплекс програм для управління містами та 

громадами. Комплекс включає 7 систем та 16 окремих модулів, які 

автоматизують певні процеси чи послуги. Програми-модулі можуть 

впроваджуватися окремо  чи в комплексі. 

Модуль «URBIO: Реєстр громад» один з різновидів Програмного 

забезпечення URBIO, який має вже в застосуванні перелік функцій, але деякі з 

них лише плануються до впровадження (рис. 3.8). 

Переваги Модуля «URBIO: Реєстр громад» 
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Рисунок 3.8 – Функції Модулю «URBIO: Реєстр громад» 

 

В Україні розроблено ряд програм, які забезпечують електронний 

документообіг та комплексну системну автоматизацію для роботи Центру 

надання адміністративних послуг (рис. 3.9). 

 

 

Функції Модулю 
«URBIO: Реєстр 

громад» 

Ті, що працюють: 
 Створення та редагування картки 

громадянина; 
 Реєстрація (зняття з реєстрації) місця 

проживання; 
 Облік Унікального номеру запису з 

використання ID-карти; 
 Облік родинних зв’язків та інформація 

щодо служби в Збройних Силах України; 
 Інтеграція з адресним реєстром; 
 Подача звітності в Державну 

Ті, що запрацюють: 
 Інтеграція з системою Державною 

міграційною службою; 
 Реєстрація місця перебування громадян 

(інтеграція з освітніми, соціальними, медичними 
системами); 
 Онлайн реєстрація новонароджених 
 Онлайн прописка та виписка 
 Онлайн отримання довідок 
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Рисунок 3.9 – Інструментарій електронного документообігу та комплексні 

системи автоматизації для роботи Центрів надання адміністративних послуг 

 

SX-Government система електронного документообігу, спеціально 

адаптована для органів державної влади та місцевого самоврядування, яка 

об̓'єднує в собі класичний документообіг і основні функції менеджменту. 

Система SX-Government – це власна розробка Soft Xpansion International на базі 

платформи Alfresco Community, що є одним з лідерів в сегменті Enterprise 

Content Management. SX-Government забезпечує надійне, прозоре і 

контрольоване виконання автоматизованих процесів всіх основних типів 

документів, генерацію різних звітів, формування електронного архіву 

документів, ведення кадрів та кадрової документації та багато іншого. 

Переваги використання системи SX-Government: 

 автоматизація процесу обробки звернень від замовників 

Системи електронного документообігу та 
комплексні системи автоматизації 
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адміністративних послуг; 

 створення електронної картки звернення; 

 контроль обробки звернень адміністраторами Центру надання 

адміністративних послуг; 

 формування звітів про роботу; 

 автоматичне формування друкарських форм наступних документів: 

заява, опис прийнятих від заявника документів, лист проходження справи, 

квитанція про оплату; 

 автоматичне генерування реєстраційного номера справи згідно з 

необхідними правилами нумерації; 

 зберігання в картці клієнта всіх документів, що підтверджують 

особу (паспорт, ідентифікаційний номер, свідоцтво про державну реєстрацію, 

статут, довідка з ЄДРПОУ); 

 можливість сканування документів безпосередньо в електронну 

картку та автоматична прив’язка до неї; 

 електронна черга для отримання послуги. 

За допомогою веб-порталу «Галерея послуг» адміністратори Центрів 

надання адміністративних послуг райдержадміністрацій, міст обласного 

значення та об’єднаних територіальних громад здійснюють реєстрацію 

адміністративних справ виключно у відповідній базі. 

Веб-портал «Галерея послуг» надає такі послуги: 

 Технічне обслуговування електронних кабінетів користувачів на 

зовнішньому порталі. 

 Забезпечення доступу громадян до впроваджених та нових 

електронних послуг, онлайн послуг, що передаються органам місцевого 

самоврядування (міграційні, реєстраційні,тощо). 

 Розробка онлайн форм для забезпечення доступу громадян до нових 

електронних послуг системи «Галерея послуг» через електронний кабінет 

зовнішнього порталу. 

 Оптимізація механізму запису в електронну чергу Центрів надання 
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адміністративних послуг через електронний кабінет зовнішнього порталу. 

 Оптимізація електронних та SMS повідомлень заявникам через 

електронний кабінет зовнішнього порталу. 

Вартість послуг наданих ТзОВ Науково-виробничою фірмою «ГРІС» 

становить: послуги з модифікації та оптимізації механізму доступу до бази 

даних «Електронний кабінет» системи «Галерея послуг»-685 грн., послуги з 

технічного обслуговування програмного забезпечення веб-порталу системи 

«Галерея послуг» та в територіальних підрозділах – 815 грн. 

Даний продукт сімейства АСКОД орієнтований на підтримку концепції 

«Єдиного сервісного вікна» і автоматизує всі етапи процесу надання 

адміністративних та інших видів послуг: прийом документів від заявника, 

реєстрацію заяви на надання послуги, передачу заяви та вхідного пакету 

документів органу з надання послуг, отримання дозвільних документів від 

органу надання послуг, попередження заявника про готовність дозвільних 

документів, видача заявнику дозвільних документів, формування відповідних 

описів/реєстрів, що супроводжують передачу-прийом документів на всіх етапах 

процесу надання послуг.  

При цьому, нанесений на опис штрих-код дозволяє заявнику 

контролювати стан виконання його заяви на надання послуги. АСКОД Послуги, 

як правило, встановлюється в спеціалізованих державних сервісних центрах 

надання адміністративних послуг  чи у відповідних відомчих та галузевих 

підрозділах. 

В системі БінгоОфіс пропонується розробка та супроводження офіційних 

сайтів. Існують макети сайтів для: районних державних адміністрацій; відділів 

освіти, закладів дошкільної освіти та шкіл; відділів культури, молоді та спорту; 

лікарень, центрів надання первинної медико-санітарної допомоги; міських, 

селищних, сільських рад; центрів надання адміністративних послуг. 

IT-ENTERPRISE займається реінжинірингом і побудовою ефективної 

системи управління для підприємств; комплексністю: продаж, логістики, 

виробництва, закупівель, фінансів, бухгалтерського обліку, персоналу; 



232 
оперативною підтримкою законодавства України; роботою з міжнародними 

холдингами, мульти-мовний інтерфейс (UA, RU, EN); обліком за міжнародними 

стандартами, транзакційною системою обліку. Також, Компанія розробляє 

управління бізнес-процесами і документообігом; Smart Manager; управління 

діловодством. 

Система електронного документообігу  FossDoc рішення на платформі 

FossLook, призначене для створення електронного архіву документів, 

організації корпоративного документообігу (workflow) і автоматизації бізнес-

процесів на підприємствах, в установах і організаціях будь-якого роду 

діяльності. Програма дозволяє вирішити велику кількість завдань, реалізація 

яких покладена на відповідні модулі. Система може бути легко налаштована з 

урахуванням специфіки роботи кожного конкретного підприємства. 

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» в Україні 

створено в 2013 році Центри надання адміністративних послуг при органах 

місцевого самоврядування. Робота таких центрів має за мету зробити 

обслуговування населення зручним та прозорим, але вже с самого початку 

діяльності таких Центрів, працівники установ зіткнулися з рядом проблем, які 

вирішує системна програма FossDoc, які проілюстровано на рисунку 3.10. 

Як показано на рис. 3.10, всі проблемні питання необхідно негайно 

вирішити, аби підвищити ефективність роботи Центрів надання 

адміністративних послуг. Для того, щоб усунути ці проблеми за допомогою 

системи автоматизації FossDoc. Цей модуль може бути встановлено самостійно 

так і у складі єдиної системи документообігу, яка автоматизує діловодство, 

роботу зі зверненнями громадян, корпоративний портал.  

Перевагами системного продукту FossDoc є: 

 скорочення часу на оформлення заяв від осіб, яких вже 

зареєстровано в системі; 

 автоматичне заповнення і друк усіх необхідних для роботи форм; 

 проста та наочна бізнес-логіка роботи системи за підтримки ролей: 

адміністратор-реєстратор; 
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 контроль за станом обробки заяв; 

 пошуковий сервіс фізичних осіб за різними критеріями; 

 облік повторних звернень громадян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.10 – Проблемні питання, які вирішуються за допомогою 

використання системи FossDoc 

 

Отже, в даному пункті було запропоновано ряд системних продуктів та 

модулей, а також програмних пакетів, які слід використовувати для 

автоматизації всіх процесів та спрощення роботи для обслуговування населення 

в Центрах надання адміністративних послуг.  

Проблемні питання, які вирішуються за допомогою 
системи FossDoc 
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Вищезгадані програми, такі як «E-ЦНАП FREE», FossDoc, БінгоОфіс, 

АСКОД, SX-Government, Модуль «URBIO: Реєстр громад» слід впровадити в 

усіх Центрах надання адміністративних послуг не лише Одеської області, але й 

на території всієї України, адже вони є прикладом модернізації, інноваційності 

та засобами впровадження технологій в організаціях.  

Від 18 травня 2021 року процес надання адміністративних послуг може 

дещо змінитись в кращу сторону. Населення матиме змогу отримати деякі 

адміністративні послуг завдяки програмі «Дія». 

Шість нових електронних послуг у мобільному додатку «Дія» та чотири 

на порталі «Дія». 17 травня 2021 р. на івенті «Diia Summit 2.0» президент 

України Володимир Зеленський представив масштабне оновлення проекту 

державних онлайн-послуг «Дія». 

В таблиці 3.1 детально розглянуто оновлений мобільний застосунок щодо 

процесу надання адміністративних послуг. 

Ціль президента і міністерства – до 2024 року перевести всі публічні 

послуги в онлайн. 

Розвиток адміністративних послуг неможливо розглядати окремо від 

Міністерства та Комітету цифрової трансформації в Україні. Планується, що у 

подальшому всі адміністративні послуги будуть надаватися в електронному 

форматі. Можна спостерігати певну інтеграцію ЦНАП та Порталу Дія, адже у 

2021 році починається їх трансформація у центри , що отримали назву «Центри 

Дія». 

У 2021 році Мінцифри запускає перші Центри Дія — one-stop shop із 

комплексом усіх необхідних послуг для громадян. У Центрах Дія люди 

зможуть швидше та зручніше отримати послуги: кілька послуг відразу замість 

кількох візитів, як це зараз. 
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Таблиця 3.1 – Майбутні зміни у застосунку «Дія» 

Сплата податків та 
декларування доходів 

Відтепер через застосунок можна задекларувати доходи, 
сплатити податки і збори ФОПам, переглянути декларації та 

розрахунки за минулі періоди. 
Процес подання декларацій спростили: замість двох сторінок 
та понад 30 полів тепер достатньо відповісти лише на чотири 

запитання та внести суму доходу для розрахунку єдиного 
податку. 

Діятиме система сповіщень. 
«Дія.Підпис» "Дія.Підпис" дає можливість скористатися ЕЦП через 

мобільний застосунок "Дія". З 17 травня 2021 р. підписувати 
будь-які електронні документи й отримувати державні 

послуги можна з телефону. 
NFC-авторизація Відтепер за допомогою NFC можна легко авторизуватися в 

"Дії". Потрібно прикласти ID– картку до смартфона, 
оснащеного NFC-чипом. Через 30 секунд у застосунок 

підтягнуться всі документи та згенерується електронний 
підпис. 

Заміна посвідчення водія та 
оновлений розділ «Штрафи» 

Для тих, у кого є транспортний засіб, кожну годину "Дія" 
оновлюватиме розділ "Штрафи". Також стануть доступними 

штрафи, виписані патрульними. Якщо будуть нові, вони 
одразу там з'являться, а застосунок надішле сповіщення. 

Діятиме система сповіщень. 
Сплата адміністративного 

збору 
Для цього потрібно навести камеру в "Дії" на QR-код біля 

реєстратора. Квитанція буде сформована автоматично. 
Зміна місця реєстрації онлайн Експериментальний проект з електронною зміною реєстрації 

місця проживання. Потрібні лише ID-картка, 10-15 хвилин на 
заповнення заяви в "Дії" та онлайн-підтвердження власника 

житла. 
Реєстрація права власності 

онлайн 
Від 17 травня для внесення в реєстр даних про речові права 

на нерухоме майно потрібно заповнити заяву на порталі 
"Дія" і підтягнути до неї скан-копії документів. 

Після цього державний реєстратор без участі заявника 
формує запит в Бюро технічної інвентаризації для 

підтвердження документів на майно. 
Автоматична реєстрація ФОП Якщо досі реєстрація ФОПа відбувалася в "ручному" режимі 

(електронну заяву перевіряв державний реєстратор і 
протягом доби здійснював реєстрацію), то тепер увесь процес 

відбувається за дві секунди без участі держреєстратора. 
Джерело: складено автором 

 

Робота держави у напрямку задоволення потреб населення у якісних 

адміністративних послугах потребує й супутніх послуг. 
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Рисунок 3.11 − Основні послуги для громадян у Центрах Дія [196]. 

 

Таким чином громадяни зможуть себе відчувати впевнено, зробити всі 

необхідні операції в одному місці та отримати допомогу. Перелік супутніх 

послуг відображено нижче на рисунку 3.12  

 

 
Рисунок 3.12 − Супутні послуги послуги для громадян у Центрах Дія 

 

Завдяки ініціативі Мінцифри адміністративні послуги зможуть постати у 

новому обличчі перед населенням, завдяки спрощенню та розвитку мережі 

ЦНАП. Шляхом фінансування процесу розвитку ЦНАП реалізовується головна 

мета – створення портрету сучасної та інноваційної держави, який у 

подальшому змінить відношення українців до державного сервісу. Дуже 



237 
важливим аспектом є запровадження високої якості надання послуг у кожній 

громаді, оскільки відчуття рівності у можливостях реалізації свого потенціалу, 

отриманні державної підтримки є основою довіри.  

 

 
Рисунок 3.13 − Очікуваний ефект від запровадження нових Центрів Дія [196]. 

 

До переведення усіх послуг в онлайн ЦНАП залишається ключовою 

точкою доступу громадян до адміністративних послуг. Мінцифри розвиває 

також законодавчу базу у сфері надання адміністративних послуг. Так, за 

період 2020 року за сприяння Мінцифри ухвалено 3 законопроєкти щодо: 

оптимізації мережі ЦНАП, впорядкування діяльності ОМС і РДА, запобігання 

виникненню і поширенню коронавірусної хвороби; прийнято 28 актів КМУ. 

Завдяки цьому вдалося інтегрувати у ЦНАП 37 адміністративних послуг 

соціального характеру, сервіс єМалятко, послугу із захисту прав внутрішньо 

переміщених осіб, надання спеціального статусу, реєстрацію прав та надання 

дозволу. Зазначені заходи дозволять укріпити фінансову підтримку місцевих 

бюджетів у розбудові мережі ЦНАП та впровадити концепцію сервісного 

підходу у питаннях надання соціальних послуг у ЦНАП [197]. 
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Вільний доступ до інформації – основа довіри до держави. На початку 

2021 року Єдиний державний портал адміністративних послуг повідомив, що 

закриває інформування стосовно державних послуг відповідно до змін, 

внесених у ст. 17 Закону України "Про адміністративні послуги" [85]. Відтепер, 

на Порталі Дія запроваджено Гід з державних послуг, що містить вичерпну 

інформацію з питань вимог та процедур, органів надання, термінів отримання 

адміністративних послуг. 

 

 
Рисунок 3.14 − Сфери послуг, за якими здійснюється інформування на Порталі 

Дія [198]. 

 

Слід відзначити, що розподіл, представлений на рис. 3. сформовано за 

сферами діяльності і налічує 17 категорій. Окрім цього, на сайті представлений 

розподіл стосовно життєвих подій, який нараховує 36 розділів. Дане рішення не 

ускладнює життя суб’єктам звернення, а дозволяє якомога швидше знайти 

необхідну послугу, використовуючи більш зручний підхід до пошуку 

інформації. Особливо це стосується осіб, чия обізнаність у процесах отримання 

послуг знаходиться на низькому рівні. 

 



239 
3.3 Створення методів моніторингу щодо якості надання 

адміністративних послуг в Центрах надання адміністративних послуг в 

Одеській області 

 

 

Завдяки проведенню громадського моніторингу функціонування та 

аналізу роботи Центрів надання адміністративних послуг дозволяє 

запропонувати практично універсальний набір рекомендацій для покращення 

роботи ЦНАПу як до конкретного міста, тобто Подільська, так і до інших, адже 

проблеми, які ми висвітлюємо досить популярні для всіх центрів надання 

послуг. 

 

Таблиця 3.2 – Рекомендації щодо організації роботи Центрів надання 

адміністративних послуг 

Назва Основні рекомендації  

О
рг

ан
із

ац
ія

 р
об

от
и 

провести необхідну організаційно-технічну роботу (ремонт приміщення, 

наповнення інфраструктурою, забезпечення програмно– технічними засобами 

тощо) до відкриття ЦНАП в новому приміщенні 

сформувати єдиний перелік послуг ЦНАП і долучити до нього послуги дозвільної 

сфери, а також інших органів державної влади 

затвердити регламент ЦНАП, який був би актуальним реальному стану справ 

надавати послуги у ЦНАП виключно адміністраторами  чи державними 

адміністраторами 

виключити можливість «паралельного» прийому громадян суб’єктами надання 

щодо тих послуг, які надаються у ЦНАП 

актуалізувати інформаційні картки (ІК) адміністративних послуг ЦНАП згідно 

вимог закону 

вдосконалити технологічні картки послуг: 

– в колонці «термін виконання», вказувати дні за наростаючим принципом, що 

сприятиме кращому контролю етапів проходження справи; 

– прийом документів і видачу результатів послуги, які надаються у ЦНАП, має 

проводити тільки адміністратор 

Джерело: складено автором 
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Виходячи з цього, можна сказати, що організація роботи ЦНАПів не на 

високому рівні, а задовільному. Тому потрібно звернути увагу на запропоновані 

варіанти покращення та запровадити їх. Після пропонуємо зробити анкетування 

населення та проаналізувати показники минулих років, а також і після 

запровадження змін в організації роботи. 

Відповідно до запропонованих рекомендацій (табл. 3.3) можна додати й 

інші пропозиції. Наприклад, в місті Подільськ центр надання адміністративних 

послуг знаходиться майже в центрі міста, але для населення, що живе в 

віддалених мікрорайонах міста не зручно добиратись. Тому пропонуємо 

розглянути іншу будівлю  чи додаткову для надання адміністративних послуг. 

 

Таблиця 3.3 – Рекомендації щодо місця розташування ЦНАП, 

приміщення, облаштування та інших зручностей 
Назва Основні рекомендації 

М
іс

це
 р

оз
та

ш
ув

ан
ня

 Ц
Н

А
П

, п
ри

мі
щ

ен
ня

, о
бл

аш
ту

ва
нн

я встановити електронну систему керування чергою 

розмістити всю необхідну інформацію, яку вимагає Закон, про ЦНАП і його послуги 

на стендах 

розмістити на стендах, в папках на столах  чи іншим способом зразки заповнення 

бланків щодо отримання найбільш популярних адмінпослуг 

для підвищення поінформованості громадян зробити рекламу сайту ЦНАП, в т.ч. на 

рецепції, в публічних місцях міста тощо 

передбачити інформаційні термінали, наповнивши їх необхідною інформацією щодо 

надання послуг, які будуть визначені у переліку ЦНАП 

передбачити умови для осіб з обмеженими можливостями (встановити відповідний 

інформаційний кіоск і термінал, встановити туалетну кімнату) 

розглянути можливість облаштування куточка для дітей у приміщенні ЦНАП 

передбачити монітори для інформування громадян у приміщенні ЦНАП та 

можливість подання оперативної інформації про послуги і роботу ЦНАП 

Джерело: складено автором 

 

Також, як згадувалось раніше, необхідно розширити площу ЦНАПу для 

зручності громадян, які звертаюсть. Адже біля центру місце для паркування 
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замале. 

Слід зазначити, якщо не звернути увагу на запропоновані пропозиції 

щодо роботи персоналу (табл. 3.4), то проблеми в ЦНАП Подільської міської 

ради залишаться. Тобто брак персоналу і як наслідок щодня буде зростати 

кількість відвідувачів, які будуть незадоволені якістю обслуговування у ЦНАП, 

а саме привітністю персоналу адже адміністратори працюють в умовах 

постійного стресу, тому бажано створити тренінги та обговорювати актуальні 

проблеми. 

 

Таблиця 3.4 – Рекомендації щодо роботи персоналу 
Назва Основні рекомендації 

Ро
бо

та
 п

ер
со

на
лу

 Запровадити обов’язкові (щорічні чи раз на два роки) обов’язкові комунікаційні 
тренінги для персоналу ЦНАП.  
Створити регулярні обговорення актуальних проблем, передача досвіду, залучення 
фахівців з структурних підрозділів для надання консультацій адміністраторам. 
Рекомендувати ОМС запроваджувати ротацію персоналу у великих ЦНАП на 
роботу у фронт-офісі та бек-офісі. 
Раціоналізувати кваліфікаційні вимоги до адміністраторів ЦНАП.  
Джерело: складено автором 

 

Таблиця 3.5 – Рекомендації щодо аналізу діяльності ЦНАПів 

Назва Основні рекомендації 

А
на

лі
з д

ія
ль

но
ст

і 

проводити аналіз середнього часу очікування в черзі і щодо своєчасності надання 
послуг 
розробити план-графік проведення анкетувань і опитувань відвідувачів ЦНАП як 
за ініціативою міської ради так із залученням громадських організацій 
варто визначити власні вимоги щодо покращення якості послуг, вказавши 
максимальний час очікування в черзі та час обслуговування посадовою особою, а 
також періодичний аналіз терміну надання для його зменшення  
запровадити «голосування» відвідувачів ЦНАП талонами електронної черги для 
оцінювання якості обслуговування розміщенням декількох скриньок – наприклад: 
«незадовільно», «задовільно», «добре», «дуже добре» 
проводити періодичні порівняльні опитування для оцінки змін якості послуг ЦНАП 
Джерело: складено автором 

 

Стосовно рекомендації аналізу роботи ЦНАП Подільської міської ради, 

то можемо зазначити, що потрібно більш детально аналізувати якість надання 

послуг та якість обслуговування населення. Водночас, хочемо зазначити, що 
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при опитуванні адміністраторів ЦНАП питань та зауважень до керівництва не 

виникло. Це свідчить про те, що керівник справляється зі своїми посадовими 

обов'язками та якісно проводить аналіз психологічного стану свого персоналу 

та своєчасно вирішує зауваження стосовно якості надання адміністративних 

послуг у місті Подільськ. 

Якість обслуговування залежить від двох складових: 

− технічної якості (для адміністративної сфери це відповідність 

нормативно-правової бази надання послуг (проблема в тому, що два різних 

закони можуть трактувати одну й ту саму річ по різному), недосконалість 

правового регулювання загальної адміністративної процедури узагальненість 

чи подрібненість адміністративних послуг, обґрунтування плати за їх надання, 

спрощення процедури та зменшення кількості документів тощо); 

− функціональної якості, яка залежить безпосередньо від процесу 

обслуговування. Функціональна складова визначається такими критеріями, як 

своєчасність надання послуги, відношення та компетентність персоналу, умови 

надання послуг та стан приміщень тощо. 

Покращення технічної складової якості, як правило, в першу чергу 

стосується законодавчо-нормативного врегулювань та регламентувань 

процедури надання відповідних послуг. Стосовно цього розглянемо детально 

функціональну складову, яка є найважливішою вагомою і особисто впливає на 

процес обслуговування у центрі. Адже законодавство в Україні однакове для 

всіх ЦНАПів, а задоволеність населення України відрізняється від одне одної. 

Привітне ставлення, недоліки документів, які подають виправляються на місці, 

завжди є можливість донести відповідні документи, яких не вистачає, завірити 

копію певного документу – це має бути нормою для всіх службовців, які 

надають адміністративні послуги. 

На даний момент складною процедурою в ЦНАП Подільської міської 

ради являється реєстрації місця проживання із обов’язковим підтвердження 

прав на житло. Адже де-юре система реєстрації місця проживання продовжує 

перебувати у стані, близькому до дозвільної системи. Громадяни зобов’язані 
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реєструвати місце проживання та підтвердити документально своє право 

власності / користування житлом. При цьому держава не гарантує забезпечення 

житлом. 

Через це у багатьох громадян відрізняються юридичне і фактичне місце 

проживання. Громадяни, що не можуть зареєструвати дійсне місце проживання, 

де факто обмежені у використанні багатьма правами. Органи реєстрації (тобто 

ЦНАП) виконують зайву кількість дій для реєстрації місця проживання. 

Також щодо притягнення до адміністративної відповідальності за 

порушення законодавства у сфері реєстрації місця проживання. З огляду на 

обов’язок реєстрації місця проживання, у законодавстві України впроваджена 

адміністративна відповідальність стосовно порушень вимог. Тому 

адміністратори ЦНАП Подільської міської ради та органи реєстрації даремно 

витрачають багато часу на складання постанов та протоколів у певній сфері, 

при тому, що основним видом стягнення є «попередження». 

Стосовно паспортної послуги в ЦНАП Подільської міської ради, то існує 

проблема високої вартості паспортного обладнання (робочих станцій для 

надання паспортних послуг). Через те, що специфікація паспортного 

обладнання, яку використовує Державна міграційна служба, містить складові 

(зчитувачі біометрії та документів Dermalog), які фактично ведуть до 

монополізації закупівель у цій сфері. Тому, більшість ЦНАП ОМС не надають 

паспортних послуг через високу вартість обладнання. Це ускладнює доступ 

громадян до цих послуг. Також виникають проблеми з високою вартістю 

підключення до національної системи конфіденційного зв’язку та щомісячної 

абонплати за користування нею, існують перешкоди в отриманні ЦНАП 

окремих ОМС – не райцентрів коштів від надання паспортних послуг, мобільні 

ЦНАП ОМС (віддалені / пересувні робочі місця в спеціально обладнаних 

транспортних засобах) не мають можливості надавати паспортні послуги, та 

проблеми в вимогах до приміщень, у яких розміщується паспортне обладнання 

(робочі станції). У таблиці 3.6 розглянуто пропозиції щодо вирішення цих 

питань. 
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За допомогою запропонованих варіантів покращення послуг місця 

реєстрації та паспортних послуг в місті Подільськ можна покращити рейтинг 

міста Подільська в цілому та сфері наданні адміністративних послуг. 

 

Таблиця 3.6 – Пропозиції щодо покращення надання адміністративних послуг 

Назва послуги Основні рекомендації 

Ре
єс

тр
ац

ія
 м

іс
ця

 
пр

ож
ив

ан
ня

 

Стратегічно – потрібно перейти на декларативний (повідомний) принцип 
обліку місця проживання, тобто громадяни повинні (можуть) лише 
повідомляти своє місце проживання. Реєстрація (точніше декларування) 
місця проживання має здійснюватися на підставі заяви (декларації) особи, 
без потреби додавання інших документів щодо житла 
Відмовитись від адміністративної відповідальності громадян у цій сфері. 
Залишити лише для окремих категорій осіб (військовозобов’язаних, 
учасників судових процесів, платників аліментів тощо), які повинні 
обов’язково реєструвати (повідомляти) своє місце проживання 

П
ас

по
рт

ні
 п

ос
лу

ги
 

Забезпечити належний державний контроль за закупівлею органами 
місцевого самоврядування та органами виконавчої влади робочих станцій. 
Надати гарантований державою доступ до монопольних складових робочої 
станції. Залучити Антимонопольний комітет до вивчення дотримання 
антимонопольного законодавства у роботі єдиного суб’єкта 
господарювання в Україні, який є дистриб’ютором обладнання Dermalog 
Здешевити вартість підключення до національної системи конфіденційного 
зв’язку та щомісячної абонплати. Можлива альтернатива – розглянути 
питання державного фінансування таких видатків для віддалених сільських 
громад 
Забезпечити неухильне виконання Бюджетного кодексу в частині 
зарахування плати в місцеві бюджети за адміністративні послуги за місцем 
їх надання (у ЦНАП, де встановлено робочу станцію) повсюдно у всіх 
регіонах України. Опрацювати питання спрощення адміністрування 
(зарахування) відповідних коштів та надання необхідної методичної 
допомоги для ОМС 
Розробити оптимальне технологічне рішення, специфікацію, що дозволить 
ОМС надавати паспортні послуги через мобільні ЦНАП ОМС 
Необхідно удосконалити вимоги до безпеки, врахувавши необхідність 
надання адміністративних послуг мешканцям у фронт-офісі ЦНАП 
(відкритий простір). Має бути гнучкість, в т.ч використання різних видів і 
засобів охорони. Навіть втрата такого обладнання не несе ризиків для 
паспортної сфери / держави, адже без доступу до ЄДДР і співпраці з ДМС 
його незаконне використання неможливе 

Джерело: складено автором 
 

Якщо розробити та вдосконалити певні умови, то відповідно громадяни 

міста Подільська зможуть отримати паспортні послуги в центрі надання 

адміністративних послуг Подільської міської ради без перешкод та тим самим 

підвищити рейтинг міста Подільська. 
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Розрахуємо ефективність впровадження електронної черги для ЦНАПу 

Подільської міської ради. 

Основні системи, що рекомендуються для запровадження електронної 

черги: 

− система керування чергою (СКЧ) QMotion Suite [206] 

− електронна черга Human Queue Pro [207] 

− електронна черга Хартон [208] 

− аСКОД Електронна черга [209] 

− електронна черга РЕНОМЕ-СМАРТ [210] 

− системи управління потоком клієнтів «Меллон» [211] 

− система «Електронна черга» ВалТек [212] 

− система електронна черга ООО " Сенсорные Системы Украины " [213] 

− електронна черга ГК ЛИТЕР [214] 

− електронна черга ТОВ «Киев − ПИТИЭС − Центр» [215] 

Витрати на закупку електронної черги представлені у таблиці 3.7. 

 

Таблиця 3.7 – Витрати на впровадження електронної черги 

Комплектуючі Кількість Ціна, грн. Вартість, грн. 

Термінал електронної черги 1 45 000  45 000  

Табло оператора 3 2 000  6000  

Програмне забезпечення 1 8 000 8000  

Зарплата реєстратора 12 місяців 5400 грн/міс 64800  

Разом 123 800 грн 

Джерело: складено автором за матеріалом [206-215] 

 

Ефективність стосовно впровадження електронної черги здебільшого має 

соціальний ефект. Адже завдяки ньому є можливість зменшити велике 

навантаження на адміністратора та керівник центру надання адміністративних 

послуг може контролювати, яку кількість послуг надали, а також це може 

збільшити кількість відвідувачів. Переваги для ЦНАП та відвідувачів наведено 
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в таблиці 3.8 

 

Таблиця 3.8 – Соціальний ефект від запровадження електронної черги 

Для користувачів Для організації Для керівників 
Запланований візит завчасно Запис громадян через 

мережу Інтернет 
Може контролювати кількість 

відвідувачів на день 
Якісний сервіс робить 
очікування спокійним і 

корисним 

Визначає кількість 
відвідувачів на день 

Визначає час очікування клієнта, 
що дозволяє ефективно складати 

технологічні картки 
Індивідуальний підбір 
пріоритетів при реєстрації 

Моніторинг запитів Може визначати перелік 
найпопулярніших послуг та 

направляти на їх надання більшу 
кількість адміністраторів 

Скорочення часу очікування Визначає час 
обслуговування, час 
очікування клієнта 

Може слідкувати за 
навантаженістю адміністраторів 

протягом дня та формувати 
ефективний розподіл праці 

 Зменшення кількості 
клієнтів, яка припадає на 

одного працівника 

 

 Підвищення рівня сервісу  
Джерело: складено автором 

 

Стосовно запровадження електронного документообігу, то на сьогодні він 

являється доволі зручною заміною звичайним документам з паперу. Адже він 

дозволяє скоротити час надання адміністративних послуг через те, що 

адміністратор вже не повинен доставляти документи які зібрав до бек-офісу. 

Для запровадження цієї системи пропонуємо скористатись безкоштовною 

програмою для ведення реєстру ЦНАПу Подільської міської ради під назвою 

«е-ЦНАП Free». Для цього ЦНАП Подільської міської ради повинен підписати 

дипломатичний документ щодо співпраці з інформаційною взаємодією, а також 

договір про безоплатну передачу права на користування комп'ютерною 

програмою під назвою «e-ЦНАП Free». 

«e-ЦНАП Free» забезпечує оптимізацію роботи адміністраторів ЦНАП, 

швидке обслуговування громадян і якісне надання адміністративних послуг, а 

головне, прийом населення здійснюється без ручного заповнення паперових 

форм. Основна мета «e-ЦНАП Free» − вести реєстр адміністративних, 
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дозвільних послуг і консультацій, автоматизувати створення анкет і 

супровідних документів для друку. Використання програми дозволяє скоротити 

час на обслуговування громадян в 5 разів (до 5-7 хвилин). Програма вводиться 

в дію через 30 хвилин і доступна для безкоштовного використання [216]. 

Розрахунок витрат на впровадження системи електронного 

документообігу представлено на таблиці (табл. 3.9) 

 

Таблиця 3.9 – Витрати від впровадження електронного документообігу 

Статті витрат Кількість Ціна, грн. Вартість, грн. 

Вартість програмного забезпечення 1 0 0 

Вартість серверу 6 2 000  12 000  

Вартість навчання користувачів системи 11 500  5 500  

Супровід ІТ − спеціалістом 12 місяців 4 000  48 000  

Разом 65 500 грн 

Джерело: складено автором за матеріалом [216] 
 

Економічна ефективність стосовно впровадження електронного 

документообігу представлено в таблиці 3.10. 

 

Таблиця 3.10 – Економічний ефект від впровадження електронного 

документообігу 

Витрати Кількість Ціна, грн. Вартість, грн.

Економія паперу, пачок 500 шт 100  50 000  

Економія коштів, призначених для купівлі 

копіювально розмножувальної техніки й витратних 

матеріалів на неї, її ремонту, оплати служб поштової 

доставки, а також це зменшує витрати на зберігання 

паперових документів 

  60 000  

Зменшення часу надання послуги у 3-5 разів (за 12 

міс.) 

6 7 000  504 000  

Разом 614 000 грн 

Джерело: складено автором 
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Розрахуємо яка кількість адміністраторів буде при зниженні часу надання 

послуг у 3 рази. 

Загальний розрахунковий час на опрацювання всіх звернень протягом 

одного робочого дня Подільського ЦНАП при зменшенні часу надання послуги 

до 70/3= 23 хв.  

Тзаг =97 • 23= 2231 хв. 

Тоді розраховуємо кількість ставок Подільського ЦНАП за формулою:  

Nр.м. =2231 / 510 = 4,3 ставки 

Nф= 4,3 *1,1= 5 осіб. 

Виходячи з цього, скорочення оптимальної кількості персоналу можливе 

до 5 осіб. Але це не означає звільнення існуючих адміністраторів, а розширення 

спектра послуг, що можуть надаватись  чи переведення адміністраторів на інші 

посади. 

Річна економія фонду заробітної плати: 6*7000*12=504 000 грн. 

Економічний ефект від впровадження електронного документообігу: 

Е =614 000– 65 500= 548 500 грн. 

 

Соціальна ефективність щодо запровадження електронного 

документообігу: 

− скорочення часу і зниження зусиль, які необхідні для заповнення 

вхідних та/або вихідних документів; 

− удосконалення роботи з документами, прискорення їх пошуку та 

виключення стосовно втрати документів; 

− підвищення ефективності роботи адміністраторів за рахунок зниження 

кількості щоденних операцій і концентрації уваги на підвищенні якості 

обслуговування клієнтів. 
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Таблиця 3.11 – Вартість проведення тренінгу 

Статті витрат Кількість, годин Ціна, грн. Вартість, грн. 

Оплата послуг тренерів 7 300 2 100 

Оренда приміщення 7 безкоштовно 0 

Разом 2 100 грн 

Джерело: складено автором за матеріалом [217] 

 

Навчання персоналу ЦНАП більше приносить соціальну ефективність: 

− підвищення корпоративної культури працівників ЦНАПу; 

− зняття стресу та емоційного навантаження персоналу ЦНАПу; 

− формування знань і навичок в ігровій формі; 

− за результатами проведення тренінгів, 80% учасників зможуть 

самостійно виконувати повноваження в сфері надання адміністративних послуг 

[217, с. 84]. 

Заходи управління ЦНАП Подільської міської ради зведемо в програму 

розвитку та роботи Центру. За допомогою розробки програми щодо 

підвищення якості роботи Центру надання адміністративних послуг 

Подільської міської ради можна зробити певні висновки та правки в роботі 

центра. Адже проаналізувавши завдання стосовно покращення роботи, строки 

та можливий результат від запропонованих покращень можна сказати, що 

фінансування з місцевого бюджету не даремні. 

На сьогоднішній день у багатьох Центрах надання адміністративних 

послуг існує проблема моніторингу щодо якості надання адміністративних 

послуг. Деякі з Центрів надання адміністративних послуг використовують 

скриньки  чи журнали для скарг та пропозицій,аби опитати клієнтів щодо якості 

роботи. Але, майже ніколи отримані пропозиції та зауваження не фіксуються в 

цих журналах, не аналізуються та не втілюються в життя. Спосіб анкетування 

та соціологічні опитування не є достатньо ефективним для оцінки якості 

надання адміністративних послуг.  
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Таблиця 3.12 – Програма підвищення ефективності функціонування, розвитку 

та роботи Центру надання адміністративних послуг Подільської міської ради 
Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Зміст заходів 

Програми з 

виконання 

завдання 

Відповіда- 

льні за 

виконання 

Строки 

виконання 

Джерела 

фінансування 
Витрати 

Очікуваний 

результат від 

виконання заходів 

Приведення 

фактичної 

кількості 

адміністраторів 

ЦНАПу до 

оптимальної 

Набір персоналу 

Керівник 

ЦНАПу 

01.01.2021– 

31.12.2022 

Місцевий 

бюджет 

6 000 Підвищення 

обслуговування в 

ЦНАП 

Скорочення 

навантаження на 

адміністратора 

Впровадження 

електронної 

черги 

Керівник 

ЦНАПу 

01.01.2021– 

31.06.2022 

Місцевий 

бюджет 

23 800 Зменшення 

навантаження на 

адміністратора, 

контроль кількості 

наданих послуг, 

збільшення потоку 

відвідувачів 

Запровадження 

електронного 

документообігу 

Керівник 

ЦНАПу 

01.01.2021– 

31.06.2022 

Місцевий 

бюджет 

65 500 Економічний ефект: 548 

500 

Складання графіків роботи персоналу 

задля запобігання емоційного 

вигорання 

Керівник 

ЦНАПу 

01.01.2021- 

01.03.2022 

Місцевий 

бюджет 

 Покращення 

емоційного стану 

адміністраторів 

Проведення тренінгів щодо розвитку 

комунікативних здібностей 

адміністраторів 

Керівник 

ЦНАПу 

01.01.2021- 

01.03.2022 

Місцевий 

бюджет 

  

Складання планів підвищення 

кваліфікації персоналу 

Керівник 

ЦНАПу 

01.01.2021- 

01.03.2022 

Місцевий 

бюджет 

 Розробка 

індивідуальної 

програми навчання 

Проведення анкетування персоналу 
Керівник 

ЦНАПу 

01.01.2021- 

01.03.2022 

Місцевий 

бюджет 

 Покращення роботи ЦНАП 

Заохочення працівників 

Керівник 

ЦНАПу 

01.01.2021-

01.03.2022 

Місцевий 

бюджет 

 Розробка положення 

щодо преміювання 

працівників 

Джерело: складено автором 

 

Керівникам Центрів надання адміністративних послуг та органам 

місцевого самоврядування необхідно звернути увагу на проблему та, в межах 
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своєї компетенції, виконати дії щодо створення та впровадження методів щодо 

оцінювання якості надання адміністративних послуг. Для оцінки якості 

адміністративних послуг пропонуються методи, які є досить дієвими та можуть 

бути застосованими в Україні. Перелік запропонованих методів зображено на 

рисунку 3.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.15 – Методи моніторингу якості надання адміністративних послуг 

 

Основне правило для застосування запропонованих інструментів оцінки 

якості послуг – системність і систематичність. Системність полягає в тому, що 

для оцінки потрібно вибирати декілька інструментів, аби були задіяні всі 

зацікавлені сторони, а також необхідно періодично узагальнювати інформацію, 

отриману в результаті всіх оцінювань. Якщо це системно застосовувати, то 

можна одержувати інформацію для порівняння і бачити динаміку змін щодо 

якості послуг. Систематичність полягає в періодичному застосуванні кожного з 

визначених інструментів, але не рідше ніж один раз на рік. Це дає змогу 

проводити комплексне оцінювання протягом календарного (бюджетного) року 

та коригувати плани й дії, а також потребу в ресурсах. 

Першим пропонується впровадити метод онлайн-опитування. Такий 

спосіб моніторингу може бути введено за допомогою сайту  чи порталу, 

електронних систем  чи ж оцінювання талонами електронної черги. Джерелом 

отримання інформації виступають отримувачі адміністративних послуг – 

громадяни. Спосіб фіксування інформації: електронні бази даних (опитування 

Методи моніторингу якості надання 
адміністративних послуг 

Онлайн-
опитування 

Експертне 
оцінювання 

Аудит 
(зовнішній та 
внутрішній) 

Система 
«таємний 
клієнт» 
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через сайт/портал  чи відповіді через електронні системи), талони електронної 

черги у відповідних скриньках. 

Особливість такого опитування полягає в тому, що замовник має оцінити 

якість послуг одразу на виході з приміщення, зокрема, у випадку з оцінюванням 

через електронні системи чи вкиданням до скриньок талонів електронної черги. 

Оцінка через сайт чи портал може бути інтегрованою оцінкою. 

Наступним методом пропонується метод експертного оцінювання. В 

такому випадку моніторинг та оцінка Центру надання адміністративних послуг 

здійснюється як безпосередньо працівниками  чи керівником організації, так і 

шляхом цільових візитів експертів. В рамках моніторингу відбувається 

вивчення інформації про Центр надання адміністративних послуг з веб-сайтів, а 

також особисте обстеження умов роботи Центр надання адміністративних 

послуг і спостереження за його діяльністю. Такий вид моніторингу та оцінка 

діяльності Центру надання адміністративних послуг здійснюються з 

проведенням цільових візитів експертів до визначеної організації. Експерт має 

обов’язки стосовно дистанційного вивчення інформації про конкретний Центр з 

відкритих джерел (насамперед, веб-сайт), а також особистого обстеження умов 

роботи Центру і спостереження за його діяльністю: огляд приміщення 

(зручність для споживачів, особливо, осіб з особливими потребами), вивчення 

документації, спілкування із представником Центру надання адміністративних 

послуг. Досліджуються акти, що регулюють діяльність конкретного Центру, 

інформаційні й технологічні картки адміністративних послуг. Відомості, 

отримані в ході опрацювання інформації, огляду Центру та спілкування, 

фіксуються і оцінюються у відповідній анкеті. За результатами моніторингу 

кожного Центру надаються рекомендації щодо покращення його роботи. 

Моніторинг передбачає щонайменше один візит експерта (за можливості – двох 

експертів одночасно). Перший візит, як правило, відбувається без 

попередження і розпочинається з обстеження умов діяльності Центру методом 

«таємного клієнта» (включає спробу отримати фахову консультацію щодо 

певної адміністративної послуги або, за можливості, замовити  чи отримати 
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саму адміністративну послугу), а надалі – включає спілкування із персоналом 

Центру. Друге відвідування, за потреби, здійснюється у випадку наявності 

об’єктивних чи суб’єктивних перепон при першому візиті. У цьому випадку 

допускається попереднє погодження візиту та зустрічей з персоналом Центру 

надання адміністративних послуг. 

Метод «таємного клієнта» рекомендується застосовувати для надсилання 

запитів про конкретну адміністративну послугу на електронну пошту  чи 

отримання консультації телефоном. При цьому методі враховуються 

оперативність та якість реагування – достовірність, повнота, чіткість та 

структурованість наданої інформації. Всі відповіді на запити відображаються у 

моніторинговому звіті та враховуються при виставленні оцінки.  

Найбільш ефективним та сучасним методом моніторингу є опитування за 

допомогою QR-коду для оцінки якості роботи працівників Центру надання 

адміністративних послуг. За допомогою такого сучасного та інноваційного 

методу система оцінювання якості обслуговування клієнтів стане простіш, а 

отримання результатів більш оперативним. Створення такої системи дозволяє 

Центру надання адміністративних послуг вирішити одночасно декілька завдань 

щодо моніторингу якості роботи працівників Центру надання адміністративних 

послуг. 

Такий вибір методу моніторингу якості обслуговування є швидким та 

ефективним способом отримати моментально зворотній зв'язок з клієнтом. 

Отримувач послуги повинен лише вибрати декілька пунктів на екрані свого 

смартфону, а Центр надання адміністративних послуг відразу спостерігатиме 

оцінку роботи. Саме при такому підході Центр надання адміністративних 

послуг може бути впевненим, що результати не втратяться та не 

переплутаються, адже вони будуть зберігатися автоматично на сервері.  

Також доступним та простим є метод фото фіксації та аудіо фіксації. 

Такий спосіб моніторингу дозволяє контролювати якість послуг, які надаються, 

навіть поза межами Центру. Такий підхід створить додаткову мотивацію для 

співробітників Центру надання адміністративних послуг.  
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Система оцінки якості обслуговування IS-Click − це інструмент для 

незалежної оцінки якості наданих послуг, здійснення контролю за їх наданням 

та ефективного управління якістю надання адміністративних послуг.Система 

інтерактивної взаємодії з клієнтом дозволяє автоматизувати, як процес 

отримання зворотного зв'язку від ваших клієнтів, так і зворотний процес  

доставку необхідної інформації до ваших клієнтів. 

Автоматизована система оцінки якості дозволяє Центру надання 

адміністративних послуг провести автоматизацію процесу збору даних при 

проведенні опитувань з оцінки якості обслуговування клієнтів. Пристрої 

взаємодії з відвідувачами встановлюються безпосередньо в місцях надання 

послуг  чи місцях з найбільшим скупченням відвідувачів. 

Система оцінки якості може бути реалізована як на сенсорних пристроях, 

так спільно, з використанням кнопкових пультів. В системі реалізована 

можливість роботи як по локальній мережі, так і через Інтернет. Це дозволяє 

вести контроль роботи співробітників не тільки з центрального офісу компанії, 

але і з будь-якої точки де є Інтернет. 

На рисунку 3.16 зображено принцип роботи системи оцінки якості 

обслуговування IS-Click. 

Сервер системи для оцінки якості обслуговування  це центр управління 

всією системою. У зоні відповідальності сервера, управління і забезпечення 

взаємодії між компонентами системи. 

Основні функції сервера: 

 забезпечення централізованого управління; 

 ведення журналу взаємодії з клієнтськими додатками; 

 забезпечення обміну даними з клієнтськими додатками; 

 надання доступу користувачам до системи відповідно до, 

призначеним ним прав; 

 збір, зберігання даних отриманих в результаті опитувань в базі даних; 

 реєстрація пристроїв; 

 контроль роботи клієнтських додатків. 
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Рисунок 3.16 – Принцип роботи системи оцінки якості обслуговування IS-Click 

 

Доступ на сервер для створення опитувань  чи управління клієнтським 

додатками здійснюється через web інтерфейс користувача. Залежно від прав 

доступу, користувачу можуть бути доступні підсистеми для управління 

пристроями, опитуваннями, користувачами і звітами. 

Ще одним інноваційним методом оцінки є програмний додаток для 

оцінки якості надання послуг Qrboss. Це є новий сервіс для смартфонів та 

планшетів, скрипт зворотного зв’язку, який дозволяєш видко оцінити роботу 

Принцип роботи системи оцінки якості обслуговування IS-Click 

Відвідувачу, пропонується оцінити якість наданих послуг, 
роботу конкретного співробітника,  чи пройти опитування 

використовуючи пульти системи оцінки якості обслуговування 

Відвідувач, натиснувши на один з пропонованих варіантів 
відповідей, проводить оцінку  чи відповідає на питання 

Всі дані зібрані з сенсорного пристрою консолідуються на сервері, 
де отримана інформація обробляється і зберігається 

 

На основі отриманої інформації в системі оцінки якості можна 
формувати статичні і аналітичні звіти за необхідні періоди 

 

Гнучкість системи оцінки якості обслуговування дозволяє 
розробити опитування будь-якої складності і індивідуальний 

дизайн для кожного опитування 

У планшетному виконанні система підтримує висновок додаткової 
рекламної інформації 
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працівників Цетру надання адміністративних послуг, атакож висловити свою 

думку щодо якості наданих послуг. Для використання даного сервісу клієнту 

потрібна лише камера (якщо це Iphone)  чи ще додаток для зчитування Qr коду. 

Центру надання адміністративних послуг необхідно зареєструватися, 

підключити Telegramабо встановити додаток для смартфонів, розмістити в 

доступному місці в організації цей Qr код. Він може бути нанесений на стіл 

кожного адміністратора,  чи ж на дверях чи комп’ютер кожного адміністратора.  

Схема оцінювання таким методом дуже проста. Клієнту необхідно 

навести камеру на Qr код та відреагувати одним кліком смартфону в 

відкритому діалоговому вікні. Адміністратор автоматично отримує інформацію 

в Telegram  чи на сервері та може відповісти клієнту за допомогою SMS-

повідомлення.  

Головною перевагою використання сервісу Qrboss є те, що спілкування 

відбувається в режимі реального часу та клієнт може спостерігати, що його 

заявка чи реакція на оцінку якості надання послуги адміністратором помітили 

та прийняли до уваги.  

Центри надання адміністративних послуг, використовуючи систему 

оцінки якості обслуговування Qrboss, можуть будувати ефективний 

комунікаційний зв̓язок з клієнтами та без затрат слідувати процесам 

модернізації та діджитадізації. 

 

 

Висновки до 3 розділу 

 

 

В ході удосконалення процесів надання адміністративних послуг 

зроблено наступні висновки: 

1. Підвищення ефективності роботи Центрів надання 

адміністративних послуг Одеської області є однією із важливих складових 

забезпечення розвитку реформи децентралізації та модернізації системи 
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місцевого самоврядування. До основних напрямків, які допоможуть підвищити 

рівень ефективності роботи Центрів надання адміністративних послуг Одеської 

області віднесено: удосконалення методів підвищення кваліфікації кадрів в 

Центрах надання адміністративних послуг; створення організаційного 

забезпечення впровадження управлінських інновації у сфері надання 

адміністративних послуг; впровадження сучасних електронних сервісів та 

моніторинг якості надання адміністративних послуг. Впровадження 

запропонованого базису дозволяє прискорити впровадження діджитал 

технологій у сфері надання адміністративних послуг та дозволяє системно 

інтегрувати управлінські інновації у сферу надання адміністративних послуг. 

2. Для підвищення рівня кваліфікації персоналу Центрів надання 

адміністративних послуг в Одеській області необхідно застосовувати сучасні та 

інноваційні методи із найвищою ефективністю. Так, поряд зі звичайними 

семінарами та тренінгами для кадрів, можна запровадити online-курс від 

Міністерства та Комітету цифрової трансформації України та Програми 

розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні. Рекомендовано 

впровадження відео навчання; кейс-навчання; тренінги, Secondment, 

сертифікаційне навчання.  

3. Для підвищення ефективність роботи центрів надання 

адміністративних послуг в Одеській області було запропоновано ряд системних 

продуктів та модулей, а також програмний пакетів, які слід використовувати 

для автоматизації всіх процесів та спрощення роботи для обслуговування 

населення в Центрах надання адміністративних послуг. Програми, такі як «E-

ЦНАП FREE», FossDoc, БінгоОфіс, АСКОД, SX-Government, Модуль «URBIO: 

Реєстр громад» слід впровадити в усіх центрах надання адміністративних 

послуг не лише Одеської області, але й на території всієї України, адже вони є 

прикладом модернізації, інноваційності та засобами впровадження технологій в 

організаціях. Застосування програмний пакетів дозволить створити внутришню 

інформаційну базу для подальшого моніторингу оцінювання якості надання 

адміністративних послуг. Запропонований інструментарій електронного 
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документообігу та автоматизації роботи дозволяє організувати роботу центрів 

надання адміністративних послуг у відповідності до регіональних особливостей 

та соціальних потреб населення з урахуванням фінансових можливостей 

громади та перспектив розвитку. 

4. Підвищення ефективності моніторингу оцінювання якості надання 

адміністративних послуг в Одеській області має базуватися на: онлайн-

опитуваннях; експертному опитуванну; аудиті; впровадженні системи 

«таємного клієнта» та Qr коду; аналізі внутришньої інформаційної бази 

програмних пакетів. Це дозволит оперативно отримувати результати 

моніторингу. Основне правило для застосування запропонованих інструментів 

оцінки якості послуг – системність і систематичність.  

5. Завдяки виявленню основних проблем процесу надання 

адміністративних послуг було запропоновано шляхи удосконалення публічних 

послуг центру надання адміністративних послуг на прикладі Подільської 

міської ради. Рекомендовано організаційне забезпечення впровадження 

управлінських інновації у сфері надання адміністративних послуг містить 

переліки рекомендацій щодо організації роботи центрів надання 

адміністративних послуг за напрямами: організація, розташування, 

облаштування роботи персоналу, аналізу діяльності. Для забезпечення 

ефективної організації надання адміністративних послуг першочерговими 

заходами мають бути: спрощення технологічного процесу їх надання; перехід 

на надання адміністративних послуг за допомогою цифрових технологій. 

6. Розраховано ефективність удосконалення адміністративних послуг. 

Апробація запропонованого базису управління процесом у сфері надання 

адміністративних послуг довело його реальний характер в умовах 

діджиталізації та децентралізації влади в Україні, а завершене дослідження 

підтвердило висунуту робочу гіпотезу дисертації. 

 Основні результати та положення, викладені в розділі 3, висвітлено у 

таких працях автора, наведених у Додатку А: [1, 3, 7, 8]. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

В дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукового завдання, яке полягає у розробці теоретико-методичних засад 

використання управлінських інновацій у сфері надання адміністративних 

послуг в умовах діджиталізації. Всі задачі розв’язано, сформульовано такі 

висновки і рекомендації:  

1. Дослідженням теоретичних засад впровадження управлінських 

інновації встановлено, що об’єкту наукового дослідження має два вектори 

свого розвитку. Перший – вектор внутрішньосистемної трансформації 

управління, який відображає безпосередній вплив інновацій на процеси в 

системі управління. Ці інновації мають відношення до функціонального 

вдосконалення механізмів управління за рахунок збільшення виконавської 

дисципліни, зменшення нераціональних операцій, удосконалення розподілу 

функціональних ролей, технологічної переорієнтації управління. Другий – 

вектор управлінських змін, які перебувають під впливом зовнішньо-системних 

чинників і поза межами прямого контролю, що стосується децентралізації 

управління, застосування самоорганізаційних методик стосовно об’єктів 

управління. 

2. Структурно-змістовна характеристика та типологізація 

адміністративних послуг потребує виокремлення спільних характеристик 

процесів управління під час надання адміністративних послуг в умовах 

діджиталізації. Існує необхідність виділення окремого блоку інноваційності 

персоналу і додавання фактору діджиталізації в першому векторі та цілей 

соціальної спрямованості у другому векторі розвитку інновацій. Класифікація 

адміністративних послуг має враховувати сучасні інфо-комунікаційні тренди за 

рахунок виокремлення класифікаційних ознак: за способом надання 

адміністративних послуг; за формою надання адміністративних послуг. 
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3. Реформи децентралізації в державі накладають суттєві обмеження на 

механізми розвитку системи надання адміністративних послуг. Переведення 

адміністративних послуг до електронної форми необхідне для прискорення і 

спрощення процедури отримання адміністративної послуги користувачем, 

шляхом надання необхідних документів до державних органів в електронній 

формі, відстеження статусу надання послуги та отримання результатів послуги 

− через портал адміністративних послуг,  чи особисто − безпосередньо в 

органах державної влади, організаціях, що надають послугу  чи в 

багатофункціональному центрі. 

4. Відсутність стандартизації адміністративних послуг призводить до 

високого рівня адміністративного розсуду, невизначеності зобов’язань органів 

виконавчої влади перед їх клієнтами і корупції; надлишкового державного 

втручання і пов’язаними з ним додатковими видатками бюджету і заявників; 

зниження якості надання адміністративних послуг і обслуговування; 

недостатня відповідальності органів виконавчої влади за виконання своїх 

повноважень. Додатковим фактором дестабілізації роботи центрів постає 

поширення захворювань вірусом COVID-19, який дозволяє оцінити реальний 

стан діджиталізації системи управління адміністративно-територіальними 

одиницями України. Саме тому існує необхідність комплексного формування 

управлінських інновацій та механізмів розвитку системи надання 

адміністративних послуг в умовах діджиталізації.  

5. Визначено існування та обґрунтовано перелік основних причин та 

проблем щодо функціонування центрів надання адміністративних послуг 

можна згрупувати як: відсутність матеріальних стимулів для підвищення якості 

(як наслідок – відсутність висококваліфікованих кадрів, неналагодження 

електронного документообігу; недостатні умови для осіб з інвалідністю та 

відвідувачів з дітьми; обмеженість інструментів для з’ясування думки 

відвідувачів; фіктивна діджиталізація); ненормоване розширення асортименту 

послуг самими центрами; невідповідність послуг  чи невідповідність 
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результатів очікуванню громадян (як наслідок – незадоволеність, несприйняття 

технологій, бойкотування програм розвитку та інших інновацій місцевої влади). 

З метою підвищення якості життя громадян при набутті адміністративних 

послуг електронного вигляду необхідно сформувати нові механізми щодо 

організації роботи центрів надання адміністративних послуг. 

6. Розроблено рекомендації і методично-аналітичний інструментарій 

щодо оцінювання якості адміністративних послуг, який відрізняються складом 

принципів, що враховують організацію роботи центрів надання 

адміністративних послуг, їх розташування, роботу персоналу, рівень 

діджиталізації процесів. 

7. Доведено, що системна інтеграція управлінських інновації у сферу 

надання адміністративних послуг зумовлена наявністю поєднанням процесу 

децентралізації із впровадженням технологій діджиталізації, має методично 

поєднаннювати планування підвищення кваліфікації кадрів в центрах надання 

адміністративних послуг, організаційного забезпечення впровадження 

управлінських інновації у сфері надання адміністративних послуг, моніторинг 

якості надання останніх і враховувати: регіональні особливості, соціальні 

потреби населення, фінансові можливості та перспективи розвитку громади. 

Апробація запропонованого базису управління процесом у сфері надання 

адміністративних послуг довело його реальний характер в умовах 

діджиталізації та децентралізації влади в Україні, а завершене дослідження 

підтвердило висунуту робочу гіпотезу дисертації. 
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матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції – 

Одеса: ОНПУ. 2020 – с.45-46 с (0,2 д.а., особистий внесок здобувача: 

Дослідження соціального розвитку громади як процесу, що впливає на 

надання адміністративних послуг населенню. – 0,1 д.а.) 

8. Бондаренко А.О. Сізоненко С.В., Сучасний стан процесів надання 

адміністративних послуг в умовах децентралізації влади в Україні // Сучасні 

управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку держави, регіонів та 

суб´єктів господарювання в умовах трансформації публічного управління: ІІІ 

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (5 листопада 2020 

року). — Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2020. — 

с. 233-235. (0,23 д.а., особистий внесок здобувача: аналіз динаміки процесів 

надання адміністративних послуг в умовах децентралізації влади в Україні. – 

0,15 д.а.). 

 



292 
Додаток Б. Показники надання адміністративних послуг. 

 

Таблиця Б1 − Порівняльні показники надання адміністративних послуг у ФРН, Канаді, Польщі та Нідерландах  

Країна 
Назва 

державного 
органу 

Час роботи офісів Послуги, що надаються державними 
органами 

Тривалість обслуговування 
громадян Оплата послуг 

1 2 3 4 5 6 
ФРН Офіси для 

громадян; 
універсами 
послуг 

Від 28 до 55 год, на 
тиждень (в середньому 
38,5 год на тиждень). 
Робота офісів у суботу, 
у обідню перерву, та 
робота після 
завершення робочого 
дня є популярною серед 
відвідувачів (один чи 
кілька разів на тиждень; 
щонайменше до 17.30) 

-реєстрація прибуття та вибуття 
громадян; 
– перереєстрація у рамках міста; 
– надання довідок про місце 
проживання; 
– надання та внесення змін у 
податкові картки, надання довідок 
про благонадійність (відсутність 
судимості); 
– засвідчення копій та підписів; 
– закордонні паспорти, посвідчення 
(особи, дитячі, багатодітних сімей, 
інвалідів) тимчасові паспорти 

Утримувати тривалість 
очікування громадянином 
прийому на рівні, 
нижчому, ніж 10 хв. 

Послуги, які надаються 
офісами для громадян та 
універсами послуг є 
платними. Платежі приймає 
той самий працівник, який 
приймає відвідувача. 
Можливий також 
безготівковий розрахунок 
через термінал. 

Канада «Інтегровані 
офіси» (єдині 
офіси) 

Офіси «Сервіс Канада» 
не мають єдиних 
правил роботи. Їм 
характерний високий 
рівень гнучкості та 
урахування місцевих 
особливостей ) 
наприклад офіси, які 
мають лише по 2 
працівники) 

– призначення допомоги у випадку 
безробіття; 
– надання номеру соціального 
страхування; 
– видача паспортів; 
– послуги у сфері пенсійного 
забезпечення 
 

Як правило, кожен клієнт 
має бути обслужений у час 
до 20 хв.: 80% усіх запитів 
мають бути вирішенні у 
строк до 28 днів. За 
загальним правилом, 
працівники офісів із 
надання послуг уже 
протягом 24 год, повинні 
надати відповідь особі 
щодо її запису (скарги) 

Більшість послуг є 
платними. Критерієм 
визначення розміру плати є 
її собівартість. Закон 
передбачає обов`язкове 
проведення публічних 
консультацій у разі 
підвищення ціни на ту чи 
іншу послугу (якщо особа 
взагалі не отримала послугу,  
чи не отримала її своєчасно, 
то їй повертаються сплачені 
кошти) 
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Продовження табл. Б1 

1 2 3 4 5 6 
Польща Централізована 

система 
відділів обслуго- 

вування 
мешканців 

З 08.00 до 16.00, з інформаціє. 
Про Наявність у Відділі 
чергового до 18.00 щопонеділка 

– питання обміну ID-
карток; 
– реєстрація 
транспортного засобу; 
– отримання ліцензії 
тощо 

Інформація щодо періоду 
надання відповіді щодо 
кожної конкретної послуги 
розміщена на спеціальній 
інтернет-сторінці 
«Алфавітний перелік справ» 

Послуги є платними. 
Особа має можливість 
одержати квитанції за 
послугу, оплатити у касі 
готівкою  чи карткою,  чи 
ж перерахувати кошти на 
наведений рахунок 

Нідер- 
ланди 

Універсами 
послуг; 
Служба 
публічних послуг 

Упродовж 5 робочих днів на 
тиждень. Упродовж 4 днів 
установа функціонує з 08.00 до 
14.00. Раз на тиждень кожен з 
офісів працює за спеціальним 
«вечірнім» графіком прийому 
звернень: з 12.00 до 20.00 

– реєстрація актів 
цивільного стану; 
– широкий перелік 
документів особи 
(водійське 
посвідчення, паспорт, 
витяги з них, чи їх 
копії) 

Термін надання кожної 
публічної послуги різний. 
Так, деякі послуги можна 
отримати лише у 
центральному офісі, 
зокрема, щодо вирішення 
питань мігрантів тощо 

Усі послуги є платними. 
Розміри плати за кожну 
послугу визначаються 
муніципалітетом Гааги і 
можуть суттєво 
відрізнятися від розцінок 
у інших регіонах 
Нідерландів. 
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Додаток В. Результати впровадження. 
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