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АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ  
В УКРАЇНІ 

На даний час в державі відбуваються демократичні перетворення, 
відповідно дедалі більшої актуальності набуває вдосконалення системи на-
дання адміністративних послуг органами виконавчої влади та органами мі-
сцевого самоврядування. 

При тому що формування системи надання адміністративних послуг в 
Україні розпочалося досить давно, до сьогодні не повною мірою впорядко-
вано норми чинного законодавства, які регламентують механізм надання 
адміністративних послуг та інші пов’язані з цим процесом аспекти. 

Останніми роками спостерігається активізація розробки та впрова-
дження інституційного і нормативно-правового забезпечення надання адмі-
ністративних послуг: відкриваються сучасні центри надання адміністративних 
послуг, запроваджується система «Єдиного вікна», де можна отримати ши-
рокий спектр послуг з багатьох напрямків та ін. У той же час механізм на-
дання адміністративних послуг в Україні потребує вдосконалення, адже є 
непрозорим, нераціональним і досить часто не враховує як інтереси грома-
дян, так і органів влади.  

Створення ефективного механізму надання адміністративних послуг 
на державному рівні розпочалося ще з 90-х років. Одним із документів, що 
заклав основи для формування сучасного механізму надання адміністратив-
них послуг в Україні, стала Концепція адміністративної реформи, затвер-
джена Указом Президента України 1998 року. Мета реформи включала 
«формування системи державного управління, що стане близькою до по-
треб і запитів людей, головним пріоритетом її діяльності буде служіння на-
родові, національним інтересам», а одним із завдань для реалізації цієї мети 
буде «запровадження нової ідеології функціонування виконавчої влади і 
місцевого самоврядування як діяльності щодо забезпечення реалізації прав і 
свобод громадян, надання державних і громадських послуг», тобто перехід 
від управлінських відносин між державою та народом, а реалізацією прин-
ципу народовладдя – коли держава орієнтується на потреби народу, а дер-
жавні службовці служать народові. Крім того, Концепцією було закладено 
низку положень, що безпосередньо стосуються адміністративних послуг та 
є чинними й актуальними сьогодні: 

1) надання послуг з боку виконавчої влади повинно бути спрямовано 
на задоволення потреб особи і суспільства;  
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2) соціальні процеси повинні регулюватися з боку держави лише в ра-
зі, якщо це зумовлено інтересами всього суспільства;  

3) управлінські послуги повинні бути платними тільки в разі, коли 
громадянин має вибір – чи користуватися цією послугою, чи ні;  

4) управлінські послуги повинні надаватися насамперед на низових 
рівнях структури виконавчої влади, що забезпечить їх наближення до спо-
живачів. У деяких випадках надання послуг на більш високому структур-
ному рівні може бути зумовлено потребами економіки чи вимогами до яко-
сті надання послуги [1].  

Наступним важливим документом у процесі розробки нормативно-
правового забезпечення надання адміністративних послуг стала Концепція 
розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої 
влади, затверджена Указом Президента України 2006 року. Цей документ 
визначив принципи надання адміністративних послуг, а також заклав осно-
ви щодо платності адміністративних послуг, децентралізації їх надання. 
Крім того, було запроваджено критерії оцінювання якості адміністративних 
послуг – результативність, своєчасність.[2]. 

Згодом, 2007 року розпорядженням Кабінету Міністрів України було 
затверджено План заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи на-
дання адміністративних послуг органами виконавчої влади, де більш дета-
льно закріплено напрямки реалізації Концепції за відомствами і встановле-
но відповідні терміни [3].  

Наступним кроком Уряду до розвитку сфери адміністративних послуг 
стало прийняття 2009 року Розпорядження «Про заходи щодо впорядкуван-
ня надання державних платних послуг», яке стосувалося перегляду Держ-
компідприємництвом надання державних платних послуг підприємствами, 
установами та організаціями, що належать до сфери його управління та 
проведення аналізу обґрунтованості надання таким підприємствам, устано-
вам та організаціям повноважень з видачі документів дозвільного характеру 
та внесення відповідних пропозицій.  

Зрештою, 2012 року було ухвалено Закон України «Про адміністрати-
вні послуги», яким регламентовано визначення термінів, сферу дії Закону, 
законодавство у сфері надання адміністративних послуг, державну політику 
у сфері надання адміністративних послуг, основні вимоги до регулювання 
надання адміністративних послуг, інформацію про адміністративні послуги, 
вимоги до якості надання адміністративних послуг, інформаційна і техноло-
гічна картки адміністративної послуги, порядок надання адміністративних 
послуг, строки надання адміністративних послуг, плату за надання адмініс-
тративних послуг (адміністративний збір), центри надання адміністратив-
них послуг, надання супутніх послуг, Реєстр адміністративних послуг, Єди-
ний державний портал адміністративних послуг, фінансове та інше забезпе-
чення надання адміністративних послуг, відповідальність за порушення ви-
мог законодавства у сфері надання адміністративних послуг та ін. [4]. 

Позитивними рисами цього Закону стали: запровадження ідеології 
служіння держави громадянам, заохочення органів місцевого самовряду-
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вання та районних державних адміністрацій до утворення центрів надання 
адміністративних послуг, законодавча заборона вимагати документи та ін-
формацію, якою вже володіють суб’єкти надання адміністративних послуг 
або яку вони можуть отримати самостійно, упорядкування внутрішніх про-
цедур надання адміністративної послуги, заборона надання інших платних 
послуг, крім адміністративних (ксерокопіювання, консультування тощо), 
суб’єктами надання адміністративних послуг та ін. 

Детальний аналіз окреслених вище нормативно-правових актів і прак-
тики діяльності центрів надання адміністративних послуг в Україні свідчить 
про те, що цей механізм потребує вдосконалення. Для забезпечення ефекти-
вності надання адміністративних послуг важливим є встановлення стандар-
тів їх якості та критеріїв результативності, своєчасності, доступності, зруч-
ності, відкритості, поваги до особи, професійності. Стандарти якості надан-
ня послуг повинні встановлювати мінімальні вимоги щодо того, яким чином 
надається та чи інша послуга, ураховувати критерії оцінювання послуги. 
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ЗМІСТ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

Поняття «система» має глибоке коріння. Ще у давнину люди намага-
лися зрозуміти, як побудовано світ, з чого складається той чи інший пред-
мет, які зв’язки існують між предметами і явищами. В процесі еволюції 
людської практики та мислення з накопичуванням знань виникала потреба в 


