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1. МЕТА, ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета – ознайомити магістрантів з основами системи управління якістю 

надання адміністративних послуг, формувати усвідомлення магістрантами 

методології підвищення якості надання адміністративних послуг, підготувати 

фахівців до створення зручних та доступних умов для реалізації прав, свобод 

і законних інтересів фізичних та юридичних осіб при отриманні 

адміністративних послуг шляхом формування компетентностей, необхідних  

для проектування та запровадження систем управління якістю. Вивчення 

стратегічного управління як складника циклу соціально-гуманітарних 

дисциплін має сприяти формуванню уявлення про сутність управління 

якістю надання адміністративних послуг. 

Об’єктом дисципліни «Система управління якістю адміністративних 

послуг» є процес управління якістю надання адміністративних послуг 

Предметом навчальної дисципліни є технології управління якістю 

надання адміністративних послуг: методичні засоби, прийоми і процедури.  

Завданням навчальної дисципліни є одержання студентами сучасних 

знань з управління якістю надання адміністративних послуг, формування у 

них навичок і вмінь самостійно обирати ефективні методи з управління 

якістю надання адміністративних послуг, розвиток здібностей до науково-

дослідної роботи, а також самостійності та відповідальності в обґрунтуванні 

та прийнятті рішень в системі управління якістю надання адміністративних 

послуг.  

Завдання дисципліни полягають у формуванні у студентів відповідних 

компетенцій.  

Майбутні фахівці повинні знати: 

 сутність надання адміністративних послуг; 

 класифікацію адміністративних послуг; 

 особливості законодавчих засад процесу надання адміністративних  

послуг; 

 етапи розвитку систем управління якістю; 

 сертифікацію системи якості адміністративних послуг 
 тенденції розвитку державного управління; 

 формування нового державного менеджменту; 

 реформування системи надання адміністративних послуг у Західних 

країнах; 

 загальні риси адміністративних реформ західних країн ; 

 критерії якості адміністративних послуг: 

вміти: 

 класифікувати адміністративні послуги ; 

 володіти сучасними технологіями надання адміністративних послу; 

 здійснювати оцінювання якості адміністративних послуг ; 

 удосконалювати процес надання адміністративних послуг 
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Тематичний план дисципліни  

«Система управління якістю адміністративних послуг» 
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1.1. Сутність, структура та 

надання адміністративних 

послуг. 

17 2 2  13 27 2 2 

 

23 

1.2. Управління якістю 

адміністративних послуг. 
18 2 2  14 28 2 2 

 
22 

1.3. Розробка системи якості 

адміністративних послуг 
16 2 2  12 28 2 2 

 
22 

1.4. Передумови формування 

сучасної системи надання 

адміністративних послуг 

18 2 2  14    

 

 

1.5. Запровадження сучасних 

технологій надання 

адміністративних послуг в 

Україні 

18 2 2  14 28 2 2 

 

22 

1.6. Організація роботи центру 

адміністративних послуг 
18 2 2  14    

 
 

 ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ 

ГОДИН 
105 12 12  81 105 8 8  89 
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3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Сутність, структура та надання адміністративних послуг. 

План. 

1.Сутність адміністративних послуг 

2.Класифікація адміністративних послуг 

3.Надання адміністративних послуг 

4.Розвиток законодавчих засад процесу надання адміністративних  послуг 

 

Тема 2. Управління якістю адміністративних послуг. 

План. 

1. Розвиток систем управління якістю. 

2. Стандарти серії ISO 9000. 

3. Запровадження системи управління якістю в діяльність органів виконавчої 

влади. 

 

Тема 3. Розробка системи якості адміністративних послуг. 

План. 

1. Структура та зміст діяльності зі створення систем управління якістю 

(СУЯ) в органах виконавчої влади. 

2. Реалізація ідей процесного підходу під час створення системи якості 

адміністративних послуг. 

3. Документи системи якості адміністративних послуг. 

4. Сертифікація системи якості адміністративних послуг. 

 

Тема 4. Передумови формування сучасної системи надання 

адміністративних послуг 

План. 

1.Тенденції розвитку державного управління  

2.Формування нового державного менеджменту 

3.Реформування системи надання адміністративних послуг у   Західних 

країнах 

4.Загальні риси адміністративних реформ західних країн  

 

 

Тема 5. Запровадження сучасних технологій надання адміністративних 

послуг в Україні 

План. 

1.Етапи запровадження новітніх технологій надання адміністративних послуг 

2.Визначення номенклатури адміністративних послуг 

3.Структура та функції працівників центрів адміністративних послуг 

4.Облаштування  центру адміністративних послуг 
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Тема 6. Організація роботи центру адміністративних послуг 

План. 

1. Критерії якості адміністративних послуг  

2. Моніторинг якості адміністративних послуг 

3. Удосконалення процесу надання адміністративних послуг 

4. Кадрова робота в центрах надання адміністративних послуг 
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4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Сутність, структура та надання адміністративних послуг. 

 

Вивчення теми дозволяє: оволодіти знаннями про сутність 

адміністративних послуг, існуючими підходами до їх класифікації, найбільш 

розповсюджені недоліки надання адміністративних послуг та їх причини, 

навчитися класифікувати адміністративні послуги, які надають органи 

виконавчої влади. 

У процесі вивчення теми важливо акцентувати увагу на різні підходи 

до сутності та класифікації адміністративних послуг, етапи розвитку 

законодавчих засад надання адміністративних послуг. 

Методологічною основою доктрини адміністративних послуг є 

концепція служіння держави (влади) людині (суспільству), тому категорія 

«адміністративних послуг» в своїй основі має те ж навантаження, що й у 

приватному праві (секторі), – це діяльність щодо задоволення певних потреб 

особи, яка здійснюється за зверненням цієї особи. Адміністративну послугу 

можна розглядати в двох аспектах: а) як публічно-владну діяльність 

адміністративного органу, спрямовану на забезпечення (юридичне 

оформлення) умов для реалізації прав фізичної або юридичної особи, яка 

здійснюється за заявою цієї особи; б) як результат публічно-владної 

діяльності адміністративного органу, спрямованої на забезпечення 

(юридичне оформлення) умов для реалізації суб’єктивних прав фізичної або 

юридичної особи, яка здійснювалась за заявою особи. Ідентифікувати 

діяльність органів влади як надання адміністративних послуг можна завдяки 

ознакам, які мають адміністративні послуги:  

1) адміністративна послуга надається за заявою фізичної або юридичної 

особи. Тому так звана «втручальна» діяльність адміністративного органу 

(інспекційні перевірки тощо) не є адміністративною послугою; 

2) надання адміністративних послуг пов’язане із забезпеченням умов 

для реалізації суб’єктивних прав конкретної особи. Найбільш типовими 

прикладами адміністративних послуг є різноманітна діяльність щодо 

проведення реєстрації (суб’єктів господарювання, транспортних засобів, 

майнових прав тощо), видачі дозволів (ліцензій) та ін.;  

3) право на отримання особою конкретної адміністративної послуги 

має визначатися законом. В ідеалі закон повинен визначати і відповідне 

повноваження (право-обов’язок) адміністративного органу, і порядок її 

надання. Також можливим є варіант, коли закон визначає загальні підстави 

для існування адміністративної послуги, а її «запровадження» залишається на 

розсуд компетентного органу (наприклад, законодавство про охорону 

архітектурної спадщини може передбачати повноваження органів місцевого 

самоврядування на обмеження руху в окремих частинах населеного пункту. 
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Відповідно введення спеціального дозволу на в’їзд на певну територію 

населеного пункту буде муніципальною адміністративною послугою);  

4) адміністративні послуги надаються виключно адміністративними 

органами через реалізацію ними владних повноважень. Поняття 

«адміністративного органу» тут вживається не в устроєвому (статутному, 

організаційному) значенні (такими, наприклад, є органи виконавчої влади, 

виконавчі органи місцевого самоврядування), а у функціональному. Тобто 

«адміністративним органом» може вважатися будь-який суб’єкт (в тому 

числі установа, організація, підприємство незалежно від форми власності), 

який на виконання закону чи у порядку делегування здійснює функції 

державного управління або місцевого самоврядування. Наприклад, 

адміністративними органами у функціональному значенні є бюро технічної 

інвентаризації (які мають сьогодні статус державно-комунальних 

підприємств) при вчиненні певних реєстраційних дій тощо. Примітно, що 

отримати конкретну адміністративну послугу можна, як правило, тільки в 

одному адміністративному органі (наприклад, зареєструватися суб’єктом 

підприємницької діяльності фізична особа може лише у державного 

реєстратора в районній державній адміністрації чи виконкомі міської ради за 

місцем проживання). В цьому сенсі адміністративний орган володіє 

«монополією» на надання такої адміністративної послуги. Застереження 

щодо владності дозволяє «відсіяти» різні супутні послуги господарського 

характеру (наприклад, ксерокопіювання чи ламінування документів), що їх 

сьогодні в Україні мають право надавати ті ж самі суб’єкти, в тому числі 

багато органів виконавчої влади;  

5) результатом адміністративної послуги в формально процедурному 

значенні є адміністративний акт – рішення або дія адміністративного органу, 

яким задовольняється звернення особи. Такий адміністративний акт має 

конкретного адресата – споживача адміністративної послуги, тобто особу, 

яка звернулася за даною послугою. У ширшому значенні, до 

адміністративних послуг можна віднести звернення до адміністративного 

органу не лише за юридичним оформленням суб’єктивних прав особи, а і 

щодо виконання обов’язків фізичної або юридичної особи. Наприклад, 

відповідно до закону фізичні та юридичні особи зобов’язані періодично 

подавати звіти, декларації до податкових та інших «контролюючих» органів. 

Організація прийому таких звітів та декларацій має здійснюватися на тих 

самих засадах, що і надання інших адміністративних послуг. 

Послуги, що надаються державою та місцевим самоврядуванням, 

складають сферу публічних послуг. Принципова відмінність між публічними 

послугами та послугами приватного сектору полягає у тому, що приватний 

сектор намагається максимально розширити асортимент послуг, а 

номенклатура публічних послуг має ґрунтуватися на протилежному принципі 

– держава робить тільки те, що не може або не повинен робити приватний 

сектор. За ознаками суб’єкта, що надає публічні послуги, необхідно 

розрізняти державні та муніципальні (комунальні) послуги. Державні 
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послуги – це послуги, що надаються органами державної влади (як правило, 

лише виконавчої) та державними установами, організаціями, 

підприємствами. 

Ключові слова: адміністративні послуги, класифікація 

адміністративних послуг, надання адміністративних послуг, недоліки 

адміністративних послуг, законодавчі засади процесу надання 

адміністративних послуг 

Питання для контролю знань з теми 1:  

1. Розкрийте сутність адміністративних послуг. 

2. Обґрунтуйте «Маркетинговий підхід». 

3. Що являють собою інформаційні послуги? 

 

 

Тема 2. Управління якістю адміністративних послуг. 

 

Вивчення теми дозволяє: оволодіти знаннями про виникнення та 

основні етапи розвитку систем управління якістю, сучасні підходи до 

забезпечення якості продукції та послуг, діяльність міжнародної організації 

ISO, розробку та сутність  стандартів серії ISO 9000,  запровадження системи 

управління якістю в діяльність органів виконавчої влади.   

Розгляд питань цієї теми ґрунтується на розумінні того, що 

змінювалися підходи до забезпечення якості продукції та послуг в певні 

часові періоди розвитку суспільства; сутності стандартів серії ISO 9000. 

Технології й характер роботи, спрямованої на забезпечення належної 

якості будь-якої продукції, постійно змінюються. Ці зміни розмиті в часі, що 

ускладнює процес їх відокремлення одна від одної. 

Разом із тим кожний етап еволюції систем якості має свої специфіку й 

закономірності розвитку, що дає змогу науковцям виокремити6 основних 

історичних етапів: 

1) індивідуальний контроль якості; 

2) цеховий контроль якості; 

3) приймальний контроль якості; 

4) статистичний контроль якості; 

5) комплексне управління якістю; 

6) забезпечення якості на базі стандартів ISO 9000. 

ISO (скорочення від International Organization for Standardization 

Міжнародна організація зі стандартизації) – світова Федерація національних 

органів із стандартизації, що об’єднує понад 100 країн учасників. З 2004 року 

Україна є членом ISO. Основним завданням ISO, створеної в 1946 році, є 

підтримка розробки міжнародних стандартів, тестування, сертифікації 

систем, спрямованих на розвиток виробництва та міжнародної торгівлі 

якісними продуктами та послугами. 

Наприкінці 1980-х років з’явилася нова методологія – забезпечення 

якості продукції на основі міжнародних стандартів ISO серії 9000. Це 
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відбулося в 1987 р., коли Міжнародна організація зі стандартизації (ISO), 

використовуючи досвід Великої Британії (стандарт В8 5750), розробила 

стандарти ISO серії 9000. 

Згідно із цією методологією створення на підприємстві, установі 

високоефективних і результативних систем якості, які відповідають 

положенням стандартів ISO 9000, є гарантією того, що вимоги споживачів 

продукції або послуг будуть дійсно задоволені. 

Таким чином, реалізація методології стандартів ISO 9000 стала 

черговим етапом роботи із забезпечення якості на підприємствах і зумовила 

нові напрямки подальшого розвитку робіт із вирішення проблеми якості на 

рівні промислових підприємств. 

Поступово ідеї стандартів ISO 9000 були розповсюджені на організації 

різної спрямованості. За чверть століття було створено 4 покоління 

стандартів. За даними дослідження міжнародної організації по сертифікації 

«The ISO Survey – 2009» на січень 2010 року в 175 країнах світу було 

розроблено та сертифіковано 1 064 785 систем управління якістю. 

Перша помітна зацікавленість держави сферою адміністративних 

послуг виявилася у лютому 2006 року в схваленій Кабінетом Міністрів 

України Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг 

органами виконавчої влади. І хоча ця Концепція мала у своїй назві основним 

адресатом органи виконавчої влади, можна без сумнівів стверджувати, що 

більшість її положень є однозначно актуальними і прийнятними також для 

органів місцевого самоврядування. Цей документ і досі є основним 

документом національної політики в частині реформування сфери надання 

адміністративних послуг. У Концепції Урядом було зафіксовано теоретичні 

аспекти доктрини адміністративних послуг (поняття та ознаки, принципи 

надання адміністративних послуг) та визначено основні задачі:  

 законодавчої спрямованості (визначення повноважень з надання 

адміністративних послуг виключно на рівні закону; не подрібнення 

адміністративної послуги; обґрунтованості плати та її розмірів; належних 

строків надання адміністративної послуги; спрощення порядку надання 

адміністративних послуг тощо);  

 практичної спрямованості (встановлення зручних графіків прийому 

громадян; належного доступу до інформації; заборони перекладення 

обов’язків адміністративних органів на споживачів, вимагання додаткових 

документів; ставлення до споживачів як до прохачів тощо).  

Кабінет Міністрів декларував наміри здійснити кілька кроків, і серед 

іншого – максимально децентралізувати надання адміністративних послуг з 

метою їх наближення до мешканців конкретної адміністративно-

територіальної одиниці. Такий напрям політики міг (може) бути реалізований 

шляхом передачі/делегування відповідних функцій органам місцевого 

самоврядування та іншим інституціям. Інше важливе завдання, яке ставилося 

у Концепції, – запровадити найбільш ефективні форми надання 

адміністративних послуг. Зокрема, однією з таких форм є впровадження 
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універсамів послуг (центрів надання адміністративних послуг) як організації 

надання всіх або найбільш поширених адміністративних послуг певного 

адміністративно-територіального рівня в одному приміщенні.  

New Public Management - це модель державного управління, в основі 

якої полягає запозичення методів корпоративного управління, які 

застосовуються в бізнесі та некомерційних організаціях. Новий публічний 

менеджмент орієнтований на підвищення гнучкості прийняття рішень у 

державному апараті, зменшення його ієрархічності, делегування 

повноважень на нижчий рівень прийняття рішень та посилення механізмів 

зворотного зв'язку.  

Модель реформування NPM не є догматичним і завершеним переліком 

заходів, однак найчастіше передбачає реалізацію таких кроків:  

 приватизація і усунення надмірного рівня регулювання;  

 винесення за межі єдиної структури або ж автономізація окремих 

адміністративних підрозділів;  

 запровадження елементів конкуренції в адміністративну діяльність;  

 запозичення методів менеджменту зі сфери приватної економіки в 

розвиток сфери адміністративних послуг задля підвищення 

ефективності та результативності сектору публічного адміністрування. 

Стимулом для реформувань у дусі НПМ в пострадянських країнах, та 

насправді і в багатьох інших країнах, була критика у бік уряду та урядових 

інституцій. Тому цілями впровадження New Public Management у різних 

країнах є:  

1. Оптимізація державного управління. Держава повинна робити тільки 

те, без чого не можна обійтися, а не те, що вона взагалі може робити.  

2. NPM - це підвищення ефективності. Ті витрати, які прямують на 

державне управління, мають бути оптимальними, тобто при менших 

витратах треба отримувати як можна більший результат.  

3. NPM - це гнучкість. Державне управління було дуже закостенілим і 

не вписувалося в нову реальність, коли потрібні швидкі, динамічні зміни.  

Основними підходами New Public Management є:  

- використання досвіду комерційного приватного сектора в державному 

управлінні;  

- наведення ладу всередині державного сектору (концепція SlimState- 

«стрункої держави»). Створення стрункої держави виявляється в трьох 

основних напрямах: у підвищенні ефективності і чутливості державного 

управління; у серйозній економії засобів, тому що, коли зрозуміло як все 

робиться, то не потрібно створювати зайвих структур і механізмів; у 

орієнтації на інтереси суспільства;  

- обмеження ролі держави в суспільстві і його концентрація на 

абсолютно необхідних діях і чітка побудова всієї структури державного 

управління;  

- розмежування компетенцій (функцій, повноважень і 

відповідальності), як по вертикалі, так і по горизонталі. Не повинно бути 
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переплутаних, перехрещених, дублюючих і залишених державних 

компетенцій. Якщо вони добре розмежовані, то складається відповідна 

система фінансування, проходження інформації і реагування (ухвалення 

рішень і їх здійснення) на ситуацію в суспільстві. Ніяких пересічних 

функцій, ніяких сумісних компетенцій, ніяких залишених компетенцій в 

принципі не повинно бути; 

- принцип субсидіарності, суть якого полягає у тому, що компетенції у 

державі розподіляються таким чином, щоб проблеми вирішувалися на тому 

рівні, на якому вони виникають. За інших рівних умов перевага надається 

нижчим, а не вищим органам влади. Пріоритет належить інститутові, який 

знаходиться найближче до громадянина, а отже і найлегше контролюється 

ним. Тобто за принципом субсидіарності функції в державному секторі 

мають закріплюватися на тому рівні, де вони максимально якісно 

виконуються, їх передача відбувається не зверху вниз, а знизу - до верху: 

спочатку потрібно вирішити, що може зробити сам громадянин, під свою 

відповідальність (на цьому рівні держава взагалі не повинна втручатися); по-

друге, що можуть зробити організації і асоціації громадян, самі під свою 

відповідальність - в цьому випадку теж немає потреби у втручанні держави; 

лише те, що громадяни і їх організації зробити не в змозі - передається на 

самий початковий (муніципальний) рівень управління. Саме на цьому рівні 

вирішується більшість проблем, пов'язаних із забезпеченням звичайного 

життя громадянина. 

Ключові слова: система управління якістю, забезпечення якості, 

поліпшення якості, політика якості, процес у системі управління якістю, 

процес, процесний підхід, система управління якістю, система якості, 

стандарт, стандарт адміністративної послуги, стандартизація, управління 

якістю. 

Питання для контролю знань з теми 2:  

1. Розкрийте сутність історичних етапів розвитку систем управління 

якістю. 

2. Назвіть стандарти серії ISO. 

3. Розкрийте сутність процесного підходу. 

 

Тема 3. Розробка системи якості адміністративних послуг. 

 

Вивчення теми дозволяє: оволодіти знаннями про зміст, основні етапи 

діяльності зі створення системи управління якістю та підготувати до 

моделювання системи управління якістю  в органах виконавчої влади. 

У процесі вивчення теми слід розглядати основні етапи діяльності зі 

створення системи управління якістю; сутність процесного підходу під час 

створення системи якості адміністративних послуг та які вимоги 

виокремлюють до його реалізації; структуру, зміст документів системи 

якості; документи системи якості, які розробляються в органах виконавчої 

влади; сутність сертифікації системи якості. 
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У контексті реформування сфери адміністративних послуг багато років 

дискутувалося питання щодо доцільності прийняття окремого закону про 

адміністративні послуги. Станом на початок 2010 року робочою групою 

Міністерства юстиції було напрацьовано відповідний законопроект, який у 

січні був внесений до парламенту. Після зміни урядів новий доопрацьований 

законопроект було внесено уже Президентом України у листопаді 2011 року. 

6 вересня 2012 року Закон України «Про адміністративні послуги» було 

ухвалено. Основними позитивами Закону «Про адміністративні послуги» є:  

 впровадження ідеології служіння держави громадянам, забезпечення 

реалізації прав громадян та суб’єктів господарювання через надання 

адміністративних послуг;  

 заохочення органів місцевого самоврядування та районних державних 

адміністрацій до утворення центрів надання адміністративних послуг, що має 

створити зручніші та доступніші умови спілкування громадян з владою;  

 законодавча заборона вимагання документів та інформації, якою вже 

володіють суб’єкти надання адміністративних послуг, або яку вони можуть 

отримати самостійно;  

 упорядкування внутрішніх процедур надання адміністративної послуги 

(через запровадження технологічних карток послуг) та надання зручної 

інформації для споживачів послуг (через встановлений обов’язок широкого 

інформування та запровадження інформаційних карток послуг);  

 введення поняття «адміністративний збір» як єдиної плати за 

адміністративну послугу (на заміну «державного мита», реєстраційних 

зборів, ліцензійних зборів тощо);  

 заборона надання інших платних послуг крім адміністративних 

(ксерокопіювання, консультування тощо) суб’єктами надання 

адміністративних послуг. 

Основними напрямами активності з проблематики «публічних послуг» 

у розвинених країнах були і залишаються:  

1) створення найзручніших та найдоступніших умов для отримання 

послуг споживачами (в тому числі розвиток ідеї інтегрованих офісів – англ. 

one-stop-shop, нім. – Burgerburo; Burgeramt);  

2) пошук оптимального суб’єкта надання послуг (створення 

«виконавчих агенцій», «роздержавлення» послуг/приватизація, використання 

методів приватного сектору у публічних інституціях тощо);  

3) впровадження інформаційних технологій для надання послуг. Це 

стосується як електронізації окремих послуг, так і створення веб-порталів, 

присвячених публічним послугам (наприклад, портал – www.service-public.fr 

(Франція), www. servicecanada.gc.ca (Канада)). 

На сьогодні можна стверджувати, що українська доктрина 

адміністративних послуг є по суті вітчизняним надбанням. Адже в такій 

«строгій» юридичній формі проблематика адміністративних послуг в 

західних країнах не розглядається. У країнах, звідки до нас прийшла ідея 

послуг, категорія «послуг» відносно публічного сектору вживається у 
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найширшому і дуже гнучкому значенні. Фактично йдеться про «публічні 

послуги», «послуги адміністрації», «послуги для громадян», «послуги для 

бізнесу» тощо. Акцент робиться не на юридичну складову, а на те, що всі 

продукти (рішення, дії тощо) публічної адміністрації у відносинах з 

приватними особами є послугами.  

Ключові слова: аналіз із боку керівництва системи якості, виходи 

процесу, документ, документування (регламентація) процесу, запобігаючі дії, 

інструкція, коригувальні дії, мережа процесів, моніторинг, настанова з якості, 

нормативний акт системи управління якістю, під процеси, планування якості, 

політика якості, протоколи якості, процедура, процес у системі управління 

якістю, процес, процесний підхід, регламент процесу, рівні стандартизації, 

сертифікація, система УКРСЕПРО, стандарт, стандарт адміністративної 

послуги, стандартизація, уповноважений з питань якості, управлінські 

процедури системи якості, хазяїн процесу 

Питання для контролю знань з теми 3:  

1. Зазначте документи системи якості адміністративних послуг. 

2. Розкрийте сутність «Настанови з якості». 

3. Розкрийте яким чином здійснюється підвищення кваліфікації державних 

службовців. 

4. Розкрийте сутність сертифікації систем управління якістю. 

 

Тема 4. Передумови формування сучасної системи надання 

адміністративних послуг 

 

Вивчення теми дозволяє: оволодіти знаннями про чинники, які 

обумовлюють необхідність реформування системи адміністративних послуг 

в розвинених країнах, досвід західних країн з реформування державного 

управління та його важливої складової адміністративних послуг та 

сформувати уміння моделювати основні напрями реформування 

адміністративних послуг в Україні. 

Для вітчизняної науки й практики державного управління нині 

надзвичайно важливо проаналізувати світовий та європейський досвід 

надання адміністративних послуг для визначення окремих елементів, які 

можна буде адаптувати до українських реалій. Цей досвід формувався під 

впливом провідних тенденцій реформування державного управління останніх 

десятиліть. 

В якості чинників реформування державного управління, яке 

відбувається в країнах світу протягом останніх 30 років,   можна визначити 

чотири фактори.  

1. Політичний фактор. Перед урядами більшості країн світу в 90-ті роки 

ХХ століття постало завдання якимсь чином подолати ослаблення довіри 

громадян до державних інститутів. Особливо різким подібне зниження 

довіри було  в Канаді, Німеччині, Швеції, Великобританії та Сполучених 

http://flame.nm.ru/slovar.htm#r20
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Штатах. Громадяни розвинених країн  не були згодні на зменшення обсягу та 

якості послуг, що надаються державними установами, але разом із тим 

вимагали зменшити управлінський апарат. Така ситуація вимагала 

трансформувати основи системи державного управління, забезпечити 

подальшу демократизацію соціальних інститутів, розвивати громадянське 

суспільство, змінити характер відносин з громадянами. 

 2. Соціальний фактор. У багатьох промислово розвинених країнах у 

80-і - 90-ті роки ХХ століття застопорилося зростання рівня життя, серйозні 

проблеми виникли при переході від індустріального до інформаційного 

суспільства. Усі ці обставини обумовлювали необхідність пошуку нових 

підходів  до реформування системи державного управління, вирішення 

соціальних проблем, покращення умов життєдіяльності громадян.  

3. Економічний чинник. У розвинених країнах загострилась проблема 

збалансованості державних бюджетів. Наприкінці 80-х років ХХ століття  

багатьох великих корпорацій більшості розвинених країн почали нарікати на 

те, що непропорційне оподаткування і загальна політика державного 

регулювання послаблюють їх конкурентоспроможність на світових ринках. А 

ряд країн - Нова Зеландія і Великобританія, приступили до реформи 

управління з метою уникнути застою і забезпечити економічне зростання.  

4. Інституційний фактор. Країни світу у все більшій мірі стають 

частиною глобальної економіки й глобальної політичної системи. Помітну 

роль у житті світового співтовариства відіграють міжнародні організації, такі 

як ООН, РБ, МВФ, СОТ, ЄС та регіональні міжнародні організації. 

Збільшується й значення не тільки міжнародних, а й національних 

неурядових організацій. Одночасно багато урядів передали частину 

повноважень на нижчий рівень управління. Таким чином, виникає нова 

конструкція урядування: політична й розпорядча влада все більше 

концентрується на наднаціональному та локальному місцевому рівнях.  

Починаючи з кінця 80-х років минулого сторіччя багато розвинених 

країн світу, зокрема, Велика Британія, США, Канада, Нідерланди, Швеція, 

Фінляндія тощо запровадили систему оцінювання роботи урядових органів, в 

тому числі з надання адміністративних послуг, що ґрунтується на 

очікуваннях та уподобаннях споживачів. Це фактично і було початком 

впровадження доктрини «служіння» («надання послуг»). Передумовою 

здійснення такої оцінки є проведення широких досліджень (опитувань, 

анкетувань, інтерактивних голосувань, соціологічних досліджень тощо) 

серед споживачів послуг. Головна мета таких досліджень – визначення 

очікувань споживачів послуг, які стають підставою для оцінювання якості 

послуг та встановлення стандартів роботи адміністративних органів, що 

надають послуги. Респондентам пропонується дати відповідь на чіткі 

питання, аби визначити, чи задоволені вони роботою органу. Ці питання 

формулюються, виходячи з певних критеріїв функціонування органу. 

Наприклад, чи було легко знайти інформацію про орган, чи могла особа 

отримати необхідну інформацію телефоном, чи було ставлення службовців 
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привітним, чи надано послугу протягом розумного часу тощо. За такими 

критеріями респонденти можуть проранжувати різні аспекти якості надання 

адміністративної послуги та оцінити роботу адміністративного органу в 

цілому. На основі результатів проведеного дослідження уповноважений 

орган випрацьовує певні стандарти. «Сприйняття» адміністративним органом 

стандартів може здійснюватися як шляхом імперативного регулювання через 

вертикаль урядових органів, так і шляхом затвердження внутрішніх 

документів, що визначатимуть стандарти надання послуги даним органом. 

Зарубіжний досвід не дає відповіді на питання про єдиний перелік критеріїв 

оцінки якості публічних (чи адміністративних) послуг. Наприклад, у Канаді 

серед критеріїв якості називалися: своєчасність, професійність, 

компетентність службовців, люб’язність, комфорт, справедливість, результат. 

Ці критерії відображають насамперед очікування споживачів.  

У Фінляндії оцінку публічних послуг пропонувалося здійснювати за 

такими групами критеріїв як: менеджмент та персонал, процедури та 

структура органу, якість та задоволеність споживача, економність та 

ефективність, результативність. У даному випадку враховуються не лише 

інтереси споживачів, але й публічні інтереси. У Великій Британії важливу 

роль у підвищенні якості публічних послуг відіграла Хартія Громадянина. 

Зокрема, Урядом було визначено, що підвищувати якість послуг необхідно 

шляхом встановлення стандартів роботи публічних служб щодо надання 

послуг. З часу запровадження у дію цієї Хартії з 1991 року не втратили своєї 

актуальності шість її ключових принципів, які стосуються:  

1) стандартів (необхідності встановлення, оприлюднення та 

дотримання стандартів);  

2) інформації та відкритості;  

3) консультування;  

4) поваги та готовності допомогти;  

5) виправлення стану справ (уважного ставлення до скарг та, за 

можливості, врахування побажань скаржників);  

6) ефективного використання коштів. На основі Хартії Громадянина 

було прийнято десятки національних (загальнодержавних) та більше ста 

тисяч місцевих хартій. Тобто окремі органи затверджували власні хартії, де 

визначали стандарти послуг, які ними надаються, та цілі, які вони прагнуть 

досягти.  

Реалізація Хартії Громадянина передбачала постійне оновлення та 

підвищення стандартів публічних послуг. Наприклад, з 1 квітня 1997 року 

було впроваджено шість нижченаведених «стандартів роботи для 

центрального уряду»:  

1) відповідати на листи швидко та зрозуміло. Кожен орган повинен сам 

встановити стандарти щодо відповіді на листи і оприлюднити цю 

інформацію;  

2) прийняти особу протягом 10 хвилин для будь-якої зустрічі у будь-

якому офісі уряду;  
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3) надавати чітку відповідь про свої послуги та щонайменше один 

номер для телефонних запитів, або зв’язати особу з тим, хто може їй 

допомогти;  

4) регулярно консультувати своїх клієнтів щодо послуг; 

5) мати щонайменше одну процедуру опрацювання скарг щодо послуг, 

та надсилати особі за її вимогою інформацію про таку процедуру;  

6) робити все можливе, аби послуги були доступні кожному, в тому 

числі людям з особливими потребами.  

Оцінку дотримання вимог хартій здійснюють, насамперед, споживачі. 

Для того щоб стимулювати публічні служби підвищувати якість своїх послуг, 

також було впроваджено нагородження так званою «Відзнакою Хартії». 

Подаватися на отримання цієї нагороди можуть організації, що 

безпосередньо надають адміністративні послуги. Для цього організація має 

довести, що вона дійсно надає найкращі послуги.  

Критеріями цього є:  

1) встановлення, оприлюднення та відстеження дотримання чітких 

стандартів, які легко оцінювати споживачеві послуги. Оприлюднення 

інформації про фактичне дотримання стандартів;  

2) наявність повної та точної інформації про послугу доступною 

мовою. Крім того, кожен співробітник відповідної організації має надавати 

належну консультаційну допомогу або іншим чином допомагати 

споживачеві;  

3) проведення регулярних та систематичних консультацій зі 

споживачами послуг для вдосконалення якості надання послуг. Окремою 

частиною критерію є можливість вибору у споживача, зокрема, це стосується 

годин прийому, способу звернення, наявності мобільних офісів тощо;  

4) ввічливість службовців та бажання допомогти. Критерій оцінюється 

позитивно, якщо піклування про споживача є для організації важливішим, 

ніж комфорт працівників;  

5) належне вирішення проблем, яке включає вибачення, повне та 

зрозуміле пояснення (у разі виникнення проблем), швидке та ефективне 

реагування, а також забезпечення права на оскарження;  

6) ефективне та економне надання публічних послуг;  

7) задоволеність споживачів;  

8) удосконалення організацією якості послуг протягом останнього часу; 

9) наявність планів вдосконалення та інновації надання послуг на 

майбутнє 

  Ключові слова: приватизація муніципальних послуг, тенденції 

розвитку державного управління,  новий державний менеджмент, 

справедливе управління, реформування системи надання адміністративних 

послуг у Західних країнах, адміністративні реформи.  

Питання для контролю знань з теми 4:  

1. Обґрунтуйте тенденції розвитку державного управління. 

2. У чому полягає формування нового державного менеджменту? 
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3. Розкрийте що є концепцію державного управління Good Governance. 

4. Розкрийте яким чином здійснюється реформування системи надання 

адміністративних послуг у Західних країнах. 

 

 

Тема 5. Запровадження сучасних технологій надання адміністративних 

послуг в Україні 

 

Вивчення теми дозволяє оволодіти знаннями про етапи та зміст 

діяльності зі створення центрів адміністративних послуг, сформулювати 

уміння моделювати перелік завдань та зміст роботи під час створення центрів 

адміністративних послуг. 

Становлення України як незалежної держави, формування сучасних 

механізмів державного управління неминуче актуалізують проблему реалізації 

однієї із функцій держави – надання адміністративних послуг громадянам. В 

упорядкуванні та підвищенні ефективності цього процесу можна виокремити 

декілька ключових моментів. На початку ХХ1 ст. в органах виконавчої влади 

створюють дозвільні центри і ця подія висвітила як гостроту проблеми надання 

адміністративних послуг, так і бажання пошуку шляхів біль ефективного її 

вирішення. 

В середині першого десятиліття  нашого століття на державному рівні 

приймаються рішення про створення системи управління якістю в публічних 

органах влади. Хоча реалізація цих рішень в більшості випадків була 

формальною, але ці рішення створили більш сприятливі умови і для вирішення 

проблеми надання адміністративних послуг в тих установах, які неформально 

реалізували сучасні міжнародні підходи до якості будь-якої продукції чи 

послуги. 

Вивчення досвіду створення центрів надання адміністративних послуг 

дозволяє виокремити етапи та організаційні завдання цього процесу: 

 Прийняття рішення  міської ради про створення ЦНАП; 

 Формування робочої групи, розробка та затвердження програми 

підготовчої роботи. Доцільно щоб її очолив заступник міського голови та до її 

складу  увійшли представники різних структурних підрозділів, які надають 

адміністративні послуги. До складу робочої групи можна включити експертів, 

фахівців-науковців з проблеми адміністративних послуг; 

 Вивчення досвіду діяльності ЦНАП інших країн та України; 

 Аналіз наявної системи надання адміністративних послуг. Акцент 

необхідно зробити на аналіз наявних процедур надання адміністративних 

послуг, стан документообігу, умови надання послуг, інформаційне забезпечення 

цього процесу, задоволеність споживачів послуг. Проведений аналіз створює 

умови для визначення напрямків удосконалення процесу надання 

адміністративних послуг; 

 Розробка програми створення ЦНАП. Бажано, щоб в основі програми 

створення ЦНАП була певна концепція, яка повинна відповідати на наступні 
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питання: які недоліку у процесі надання адміністративних послуг треба 

подолати;  на який принцип – спеціалізації чи універсалізації буде 

орієнтуватися діяльність центру; чи буде здійснено перехід на принципи 

«єдиного офісу» та «єдиного вікна»; які підрозділи та працівники будуть 

залучені до роботи центру; які супутні послуги будуть надаватися в центрі. 

Концепцію конкретизує програма робіт зі створення ЦНАП, яка визначає 

необхідні фінансові, людські, матеріальні ресурси, етапи робіт, терміни їх 

виконання.  Концепція та програма створення ЦНАП  повинна бути 

затверджена міським головою, або рішенням виконкому міської ради;  

 Розробка переліку адміністративних послуг, положення про ЦНАП, 

інформаційних та технологічних карток, посадових інструкцій працівників; 

 Визначення  персонального складу працівників ЦНАП; 

 Організація навчання майбутніх працівників ЦНАП. Прикладом 

організації такого навчання є діяльність  Вінницької міської ради, яка 

заснувала  Муніципальний університет в якому  проводяться регулярні 

навчання працівників «Прозорого офісу» нормам етики та правилам 

ввічливого спілкування; 

 Підготовка приміщення ЦНАП, придбання або розробка програмного 

забезпечення, придбання оргтехніки та іншого обладнання, Впровадження 

системи відео- та аудіо спостереження, встановлення системи безпровідного 

доступу до мережі Інтернет; 

 Створення умов для надання супутніх послуг; 

 Розробка інформаційних сторінок про ЦНАП  на вебсайті органу влади; 

 Проведення рекламної компанії, яка дозволяє ознайомити громадян із 

змінами у процесі надання адміністративних послуг. 

Оцінка якості надання послуг – це, фактично, перевірка діяльності 

суб’єкта надання послуг щодо відповідності результату наданої послуги 

офіційно встановленим вимогам. Вона потребує комплексного підходу до 

вирішення поставлених завдань. Зокрема, упорядкування системи надання 

адміністративних послуг потребує системного підходу, удосконалення 

процедури їх надання – процесного підходу, відбору, підготовки, підвищення 

компетентності персоналу. Однією з базових основ для формування 

методології оцінки діяльності ЦНАП та якості послуг може бути чинна 

система управління якістю ISO 9001. Основним принципом цієї системи є 

орієнтація на потреби й очікування замовників, що забезпечується шляхом 

створення та функціонування клієнтоорієнтованої системи надання послуг, 

яка спрямована на постійне отримання відгуків та коментарів і враховує 

зауваження та пропозиції замовників послуг. Стандарт ISO 9001 визначає 

«якість» як ступінь, до якого сукупність власних характеристик задовольняє 

визначені вимоги. Вимога – це сформульована потреба чи очікування, 

загальнозрозумілі та обов’язкові. Задоволеність замовника – сприйняття 

замовником ступеня виконання його вимог. Враховуючи вимоги 

міжнародного стандарту ISO 9001, пропонована методологія оцінки якості 

послуг та діяльності ЦНАП передбачає послідовні та взаємопов’язані кроки 
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(етапи): 1. Визначення вимог щодо якості надання адміністративних послуг. 

2. Формування критеріїв оцінювання якості послуг і стандартів їх надання. 

3. Формування переліку інструментів оцінки якості послуг та діяльності 

ЦНАП. 4. Розроблення методики та способи фіксування інформації. 

5. Планування та проведення оцінювання. 6. Аналіз отриманої інформації. 

7. Формування звіту, оприлюднення результатів оцінювання.  

Вимоги до якості надання адміністративних послуг мають формуватися: 

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,зауваження до роботи, соціологічні дослідження, 

зокрема, відповіді на запитання через вебсайт, анкетування, різноманітні 

опитування).  

На початку створення та діяльності ЦНАП визначальними мають бути 

законодавчі й нормативні вимоги. Утім, для органів влади, які хочуть бути 

максимально орієнтованими на потреби громадян, визначальними також 

повинні ставати їхні потреби та очікування. Тоді, за потреби, можна буде 

коригувати законодавчі й нормативні вимоги та формувати органами влади 

власні. 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.  

Для оцінювання якості послуг насамперед необхідно окреслити предмет 

оцінювання, тобто визначити сфери надання послуг, основними з яких були 

б: організація діяльності ЦНАП, приміщення та інфраструктура, підготовка 

персоналу, безпосередньо надання послуг, аналіз діяльності. Для кожної зі 

сфер варто визначити законодавчі й нормативні вимоги, що стануть основою 

формування критеріїв оцінювання. У майбутньому до цих вимог кожен орган 

влади зможе долучити також власні вимоги та вимоги замовників. За 

визначенням поняття «критерії» – це «мірило», за допомогою якого 

формується думка щодо ефективності функціонування суб’єкта надання 
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послуг. Експерт Центру політико-правових реформ В.Тимощук вважає, що 

критерії оцінки якості послуг – «це ті показники, які є підставою для 

встановлення стандартів надання адміністративних послуг і за якими можна 

визначати, наскільки при наданні конкретної послуги є задоволеними 

потреби й інтереси замовника послуги і наскільки адекватною та 

професійною є діяльність адміністративного органу».  

Оцінку якості надання адміністративних послуг необхідно проводити на 

основі сформованих критеріїв і встановлених для кожного з них якісних або 

кількісних показників. Це потрібно для того, щоб мати змогу оцінювати та 

стандартизувати процеси їх надання. Законодавчо вимоги до якості надання 

адміністративних послуг закріплено в Законі України «Про адміністративні 

послуги» – у ст. ст. 4 (опосередковано) і 7. Зокрема, у ст. 4 цього Закону 

визначено такі основні принципи надання адміністративних послуг, що 

можуть бути корисними при оцінюванні якості послуг:   

 відкритість і прозорість; 

 оперативність та своєчасність; 

 доступність інформації щодо надання адміністративних послуг; 

 раціональна мінімізація кількості документів і процедурних дій, які є 

необхідними для отримання адміністративних послуг;   

 доступність та зручність для суб’єктів звернень. 

Наприклад, у ст. 7 Закону України «Про адміністративні послуги» 

ідеться про те, що суб’єкт надання адміністративних послуг може видавати 

організаційно-розпорядчі акти про встановлення власних вимог щодо якості 

надання адміністративних послуг (визначення кількості годин прийому, 

максимального часу очікування в черзі та інших параметрів оцінювання 

якості надання адміністративних послуг). Тобто зазначений Закон не 

зобов’язує надавачів послуг встановлювати власні вимоги до якості послуг. 

Нормативну вимогу щодо переліку адміністративних послуг центральних 

органів виконавчої влади, які повинні надаватися через ЦНАП, зафіксовано 

розпорядженням КМУ «Деякі питання надання адміністративних послуг 

органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» від 

16.05.2014 р. № 523-р (зі змінами, внесеними згідно з розпорядженнями КМУ 

від 19.08.2015 р. № 905-р, від 30.09.2015 р. № 1031-р, від 20.01.2016 р. № 18-

р). 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:  

1) результативність – задоволення потреби фізичної або 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;  
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 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 вебсайтах, друкується в 

офіційних виданнях і буклетах;  

6) повагу до особи – ввічливе ставлення до отримувача 

адміністративної послуги;  

7) професійність – належний рівень кваліфікації працівників 

адміністративного органу. 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 

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. Найкраще 

послуговуватися такими критеріями, які можна було б відобразити в 

кількісному вираженні. Кожному критерію оцінки якості надання послуги 

має відповідати стандарт її надання. Стандарти якості адміністративних 

послуг – це мінімальні вимоги щодо надання адміністративної послуги, які 

повинен забезпечити орган влади, а критерії мають бути мірилом, за 

допомогою якого можна оцінити, наскільки замовник послуги задоволений її 

наданням. Визначивши стандарти якості послуг, орган влади повинен 

відповідно до вимог стандарту ISO 9001 забезпечити: а) постійне 

інформування замовників послуг про ці стандарти; б) систему контролю та 

моніторингу відповідності послуг установленим стандартам; в) реагування на 
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порушення вимог цих стандартів; г) фіксування надання послуг неналежної 

якості. Згідно з вимогами стандарту органи влади, які впровадили систему 

управління якістю, повинні постійно проводити моніторинг та оцінювання 

якості надання таких послуг на відповідність діяльності органу влади 

визначеним стандартам. Тому постійне оцінювання допомагає поліпшити 

якість діяльності, а встановлені критерії оцінки посилюють відповідальність і 

підвищують прозорість діяльності органу влади. 

Модель ЦНАП із універсальною компетенцією працівників передбачає 

можливість отримання звернень та документів споживачів будь-ким із 

персоналу приймальні, у порядку черговості. Зазначена модель дає 

можливість оптимізувати штат (загальну чисельність) з огляду на відсутність 

необхідності входження до його складу представників усіх спеціалізованих 

підрозділів органу влади (та представників інших органів влади), а також 

забезпечує рівномірне навантаження на персонал, що, у свою чергу, 

прискорює процедуру обслуговування громадян. Недоліком зазначеної 

моделі є брак у таких працівників глибоких спеціальних знань щодо 

специфіки правовідносин, а також власне брак достатньої кількості 

кваліфікованого персоналу на такі посади «універсалів» (у термінології 

Закону «Про адміністративні послуги» - «адміністраторів»). Мінімізувати 

цей ризик дозволяє наявність у персоналу чітко виписаних інформаційних і 

технологічних карток та постійне підвищення кваліфікації. Друга модель 

ЦНАП – спеціалізована – передбачає структурування відділу прийому 

звернень споживачів в окремих «віконцях» (підрозділах/окремими 

працівниками) за групами питань, об’єднаних за галузевим або 

інституційним принципом (наприклад, одні службовці приймають заяви 

щодо реєстрації суб’єктів господарювання, інші – щодо житлових питань 

тощо). При цьому необхідно враховувати негативний досвід надмірного 

структурування (спеціалізації) працівників/підрозділів щодо прийому 

документів. Так, формування різних структур з прийому документів від 

фізичних осіб загалом та окремо від підприємців не лише спричинило 

невиправдані витрати на створення додаткового числа робочих місць, але й 

дезорієнтувало споживачів, значна частина яких не могла визначити для себе 

характер власного звернення. Донедавна найбільший негатив мав той факт, 

що українські «єдині офіси» (зокрема дозвільні) змушені були залучати на 

робочі місця представників усіх дозвільних органів, що вимагає великих 

приміщень. Крім того, досить часто до представників окремих дозвільних 

органів протягом годин прийому не приходить жоден відвідувач, і їхній 

робочий день виявляється практично змарнованим в очікуванні замовника. 

Тобто мало місце нерівномірне навантаження на працівників. 

Ключові слова: вхідний пакет документів, реєстр адміністративних 

послуг, результат послуги, працівник ЦНАП, електронна база даних ЦНАП, 

інформаційна картка, результативність надання адміністративної послуги,  

технологічна картка, центр надання адміністративних послуг, якість 

адміністративної послуги. 
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Питання для контролю знань з теми 5:  

1. Охарактеризуйте загальні риси адміністративних реформ західних країн. 

2. Обґрунтуйте етапи запровадження новітніх технологій надання 

адміністративних послуг. 

3. У полягає визначення номенклатури адміністративних послуг? 

4. У чому полягає сутність моніторингу якості адміністративних послуг? 

5. У чому полягає удосконалення процесу надання адміністративних 

послуг? 

6. Як здійснюється кадрова робота в центрах надання адміністративних 

послуг? 

 

 

Тема 6. Організація роботи центру адміністративних послуг 

 

Вивчення теми дозволяє: оволодіти знаннями про структуру та зміст 

організаційної діяльності із забезпечення поточного функціонування центрів 

адміністративних послуг, та сформувати уміння моделювати перелік 

управлінських завдань та засобів їх реалізації із забезпечення поточної 

роботи центрів адміністративних послуг. 

У різних країнах установи з надання послуг називаються по-різному, 

наприклад, «офіс для громадян» або «служба для громадян» (ФРН), 

«адміністративний центр» або «служба (відділ) обслуговування мешканців”» 

(Польща) тощо. В англомовному варіанті дуже поширена назва таких 

утворень, чи навіть точніше назва способу надання послуг «One-stop-shop», 

що часто перекладають як «магазин однієї зупинки». Але тут, мабуть, 

доцільнішим є не буквальний переклад, а змістовий, тобто сенс, що 

закладається в таку установу: щоб особа могла отримати будь-яку послугу 

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

«універсам послуг» або «універсам адміністративних послуг» є досить 

вдалою родовою назвою, адже відображає і основне цільове призначення 

установи (надання насамперед адміністративних послуг), і основний принцип 

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

частині кваліфікації персоналу). У поточній практиці України 

використовується багато індивідуальних назв для таких новоутворень, 

наприклад: Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс» (Вінниця), 

Центр надання адміністративних послуг (Івано-Франківськ), Центр 

обслуговування мешканців (Львів) тощо. В принципі кожна з цих назв є 

цілком прийнятною. Але надалі в тексті використовується як родове поняття 

«універсам адміністративних послуг», так і найбільш популярне в Україні – 

«Центр надання адміністративних послуг» (або абревіатура – ЦНАП). 

Зрештою, саме назва «центр надання адміністративних послуг» зафіксована і 

в Законі України «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 2012 року. 

Концепція ЦНАП передбачає створення для споживачів єдиної приймальні 

щодо більшості адміністративних послуг, тобто «об’єднання» максимально 
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великої кількості органів (підрозділів) публічної адміністрації, що раніше 

окремо (самостійно) контактували із громадянами та суб’єктами 

підприємницької діяльності. Йдеться про «механічне» зведення до однієї 

будівлі (приміщення) сукупності існуючих адміністративних послуг, тобто 

створення «приймальні» (фронт-офісу). До ухвалення Закону «Про 

адміністративні послуги» це завдання на практиці вирішувалося через 

включення/направлення до роботи в ЦНАП представника кожного 

адміністративного органу / підрозділу.  

До компетенції ЦНАП можуть належати також дії органів влади, які не 

мають ознак адміністративних послуг, але є органічними для таких суб’єктів 

та очікуваними з боку споживачів:  

 інформаційні та консультаційні послуги (але при цьому немає потреби 

подрібнювати такі послуги за сферами законодавства/галузями тощо);  

 надання копій (дублікатів) документів, витягів та довідок (зокрема 

архівних довідок, витягів з рішень міськради тощо);  

 прийняття звітів, декларацій тощо;  

 прийняття звернень громадян рекомендаційно-пропозиційного 

характеру та скарг.  

Відповідна можливість щодо включення до компетенції ЦНАП за 

рішенням органу, який утворив ЦНАП, також прийняття звітів, декларацій, 

скарг передбачена і Законом України «Про адміністративні послуги» (ч. 9 ст. 

12). Для максимального задоволення інтересів громадян та суб’єктів 

господарювання у Законі України «Про адміністративні послуги» визначено, 

що «вимоги цього Закону поширюються на надання суб’єктом надання 

адміністративних послуг витягів та виписок з реєстрів, свідоцтв, довідок, 

копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті 

яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, 

володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний 

юридичний статус та/або факт» (ч. 3 ст. 3).  

При формуванні Переліку адміністративних послуг за первинний 

критерій слід брати назву (вид) послуги, а не підрозділ, що її надає. Тобто 

інформація про підрозділ є додатковою (а для громадян при зверненні до 

ЦНАП – навіть зайвою, бо це питання внутрішньої організації діяльності). 

Звичайно має бути і зручний критерій для послідовності викладу послуг. При 

цьому можуть бути різні варіанти, зокрема: – предметний (коли послуги 

викладаються послідовними групами: підприємницькі, соціальні, житлові, 

земельні і т.д.); та/або – алфавітний (для пошуку) тощо. Досвід зарубіжних 

держав щодо переліків послуг виявив поширену тенденцію до їх групування 

за моделлю так званих «життєвих ситуацій» (переїзд в інше місто, 

одруження, народження дитини, вихід на пенсію тощо). При формуванні 

Переліку адміністративних послуг первинна інформація може братися від 

структурних підрозділів та органів влади, які сьогодні надають ці послуги. 

Але збір такої інформації, маючи ознаки функціонального обстеження, не 

повинен завершуватися механічним сумуванням (включенням) усіх позицій, 
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поданих структурними підрозділами до одного списку. Надзвичайно важливо 

провести аналіз надлишкових функцій-послуг (у тому числі скасовуючи 

необґрунтовані послуги), а також функцій, які при застосуванні принципу 

«єдиного вікна» повинні отримати статус «внутрішніх функцій (процедур)» 

(йдеться про різноманітні погодження, надання висновків тощо). 

Одним із позитивів створення ЦНАП має бути спрощення процедури 

надання адміністративних послуг, яке передбачає:  

 скорочення кількості інстанцій, які залучені до надання 

адміністративної послуги (це стосується отримання проміжних висновків, 

погоджень тощо). ЦНАП має працювати над тим, щоб кількість таких 

висновків, погоджень була зведена до мінімально необхідної;  

 скорочення кількості документів, які необхідно подати для початку 

провадження у справі. Документи, які вимагаються до подання разом із 

заявою, нерідко жодного суттєвого інтересу при подальшому розгляді 

адміністративної справи не становлять. З іншого боку, в адміністративних 

органах зі споживачів досить часто вимагається надання документів, які 

взагалі не передбачені законодавством. Варто зауважити, що у Законі 

України «Про адміністративні послуги» (ч. 7 ст. 9) визначено перелік 

документів, які можуть вимагатись від особи – заявника (якщо відомості, що 

містяться в них, не внесені до відповідних інформаційних баз в обсязі, 

достатньому для надання адміністративної послуги). Зокрема це: документи, 

що посвідчують особу та підтверджують громадянство України; документи 

військового обліку; свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного 

стану; документи, що підтверджують надання особі спеціального права на 

керування транспортним засобом; документи на транспортний засіб, у тому 

числі реєстраційні; документи про трудову діяльність, трудовий стаж; 

документи про освіту та/ або професійну кваліфікацію, науковий ступінь та 

вчене звання та деякі інші;  

 застосування принципу єдиного вікна, тобто затребування працівником 

ЦНАП від інших органів влади необхідних для провадження документів та 

відомостей (без залучення споживача до цієї діяльності). Адже досить часто 

від особи вимагають відомості, які вже і так є в розпорядженні органу влади 

або інших адміністративних органів (з якими ЦНАП повинен співпрацювати 

безпосередньо). Ідеальним варіантом є підхід, за якого і різноманітні 

погодження та висновки збирає ЦНАП (або відповідальний фаховий 

підрозділ / орган), а не покладаються на особу. При цьому особа повинна 

давати письмову згоду на використання або збирання персональних даних 

про себе для цілей даного провадження. Важливо наголосити, що Закон 

України «Про адміністративні послуги» (абзац перший ч. 7 ст. 9) прямо 

передбачає, що суб’єкт надання адміністративної послуги не може вимагати 

від суб’єкта звернення документи або інформацію, що перебувають у 

володінні суб’єкта надання адміністративних послуг або у володінні 

державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів 
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місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що 

належать до сфери їх управління;  

 скорочення термінів надання адміністративної послуги та/або 

виконання процедурних дій (надання погоджень, висновків тощо). 

Адміністративні органи у багатьох випадках можуть працювати швидше, ніж 

того вимагає закон. «Прискорені» терміни можуть визначатися на рівні 

технологічних карток. ЦНАП повинен намагатися вирішувати справу не в 

останній день терміну, допустимий з точки зору закону, а оперативніше. При 

цьому треба забезпечити дотримання принципу рівності, щоб однопорядкові 

справи вирішувалися послідовно;  

 забезпечення ЦНАП новітніми інформаційно-комунікативними 

технологіями з відповідним програмним забезпеченням, а також створення 

спеціалізованих електронних баз даних;  

 застосування принципу «мовчазної згоди» при наданні 

адміністративних послуг, принаймні на етапі отримання погоджень, 

висновків. Суть цього принципу зводиться до того, що якщо 

адміністративний орган не відмовив у задоволенні прохання заявника або у 

видачі проміжного рішення (погодження, висновку тощо) у встановлені 

терміни, то вважається, що така відповідь є позитивною;  

 уведення заявного (повідомного) принципу при наданні (деяких) 

адміністративних послуг, тобто коли відповідь адміністративного органу 

особі в принципі непо трібна. У таких випадках особа фактично просто 

інформує про свій намір здійснювати певну діяльність тощо. З формально-

юридичної точки зору така адміністративна послуга має «усічений» вигляд, 

адже адміністративний акт взагалі не приймається;  

 упровадження зручних форм (анкет) для звернення за 

адміністративною послугою. До речі, у зарубіжній практиці нині поширені 

випадки, коли електронну форму заяви заповнює працівник 

адміністративного органу, задаючи відповідні запитання відвідувачеві. Після 

цього він друкує заяву, дає її для перевірки та підпису особі. 

В кожному універсамі послуг має бути забезпечено на належному рівні 

ведення документообігу всередині універсаму, між його працівниками, а 

також адміністративними органами, залученими до надання 

адміністративних послуг. На сьогоднішній день у вітчизняній практиці 

надання адміністративних послуг між адміністративними органами 

застосовується переважно паперовий документообіг. Але часто навіть його 

потенціал не використовують, перекладаючи обов’язок збирання погоджень, 

висновків, довідок на самих споживачів адміністративних послуг. Стосовно 

використання паперового документообігу для надання адміністративних 

послуг необхідно передбачати періодичні (залежно від кількості заведених за 

день адміністративних справ – щоденні або такі, що здійснюються кілька 

разів на день) передачі заяв разом з повним пакетом документів до 

підрозділів (адміністративних органів), що мають здійснити погодження, 

надати висновок та/або видати адміністративний акт. Проте однозначно 
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ефективнішим є електронний документообіг. З метою забезпечення 

функціонування електронного документообігу як працівники універсаму 

послуг, так і працівники адміністративних органів, залучених до надання 

адміністративних послуг, мають бути забезпечені інформаційно-

комунікативними технологіями з програмним забезпеченням відповідного 

рівня та створеними електронними базами даних. 

Універсами послуг в Україні, як правило, мають статус робочих органів 

(принаймні на початку їх створення), що не передбачає власного «штатного 

розпису». Отже, на перших етапах створення універсаму працівники 

універсаму де-юре можуть продовжувати залишатися у штатному розписі 

інших (своїх основних/попередніх) структурних підрозділів (органів). І для 

вирішення цієї проблеми використовуються такі інструменти, як загальний 

перелік посад в універсамі послуг, «опис робочого місця» та функціональна 

підпорядкованість працівників керівнику універсаму послуг. 

Органи публічної адміністрації повинні відстежувати рівень 

задоволеності замовників якістю надаваних послуг. Протягом певного 

періоду часу відповідні дослідження повинні проводитися для усіх видів 

послуг і категорій споживачів. Вимірювання задоволеності можуть 

відбуватися, зокрема, шляхом: 1) прямого анкетування або опитування 

споживачів (як власними силами, так і з залученням сторонніх організацій); 

2) розміщення анкет на веб-сайті міської ради; 3) розміщення анкет у засобах 

масової інформації; 4) проведення консультацій з громадськістю. 

Дослідження можуть проводитися як згідно з окремим планом, так і після 

кожного надання відповідної послуги (наприклад, анкетування споживача 

послуги відразу після надання послуги) або відвідування установи. 

Анкетування споживачів можуть проводитися у формі заповнення анонімної 

анкети. Зміст анкети може стосуватися: оцінки якості надання послуг, оцінки 

особистої культури і ввічливості персоналу, оцінки своєчасності 

(оперативності) надання послуг, задоволеності швидкістю обслуговування 

тощо. Оцінка може здійснюватися за рівнями: «відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно» або «так», «ні». Анкетування, як правило, 

проводиться працівниками органу влади згідно затвердженої анкети. Для 

більшої об’єктивності можна залучати працівників інших органів або 

неурядових організацій. Якщо є можливість, для проведення опитувань 

найкраще залучати фахові (соціологічні) організації. 

На етапах і створення, і функціонування універсаму послуг також 

корисно проводити анкетування працівників універсаму послуг на предмет їх 

бачення основних проблем в організації діяльності. Це може надати 

додаткову корисну інформацію для покращення організації роботи. Також 

доцільно проводити опитування працівників для вивчення їх думок щодо 

того, наскільки добре орган задовольняє потреби та очікування самих 

працівників. При проведенні анкетування (опитування) працівників 

необхідно враховувати специфіку здійснюваного дослідження, оскільки 

працівники не завжди будуть готові відкрито вказувати на недоліки у роботі 
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своїх колег чи керівництва. Тому відомості, викладені в такій анкеті 

(опитувальнику), мають бути анонімними. Оскільки бачення однієї проблеми 

може суттєво відрізнятися в анкетуванні (опитуванні) споживачів 

адміністративних послуг та працівників універсаму послуг, то при оцінці 

таких результатів потрібно враховувати, що організація роботи універсаму 

послуг має бути спрямована на задоволення інтересів у першу чергу 

споживачів адміністративних послуг (безпосередніх клієнтів). 

Робота персоналу кожного універсаму послуг має систематично 

контролюватися. Внутрішній контроль має забезпечувати:  

 контроль якості послуг;  

 можливість оцінювати діяльність кожного працівника та 

продуктивність його праці. Шляхом здійснення внутрішнього контролю 

перевіряються такі сторони роботи працівників універсаму послуг, як рівень 

дотримання процедури надання адміністративних послуг, оперативність 

розгляду адміністративних справ, збалансованість робочого часу.  

Внутрішній контроль має здійснювати керівництво універсаму послуг 

та/або спеціалізований підрозділ (або окремий працівник) у великих органах 

влади. Питання про створення окремого підрозділу чи введення окремої 

посади може вирішуватися залежно від загальної кількості працівників в 

універсамі, стану справ з корупційними проявами тощо. Але слід врахувати, 

що такий посадовець (або підрозділ) мають бути бездоганними з точки зору 

репутації та добре обізнаними з роботою універсаму послуг. Контрольні 

заходи мають бути і плановими (що теж дисциплінує), і позаплановими 

(наприклад, «контрольна закупівля» послуги, якщо щодо певного працівника 

надходить багато «сигналів»). Але не потрібно дестабілізувати роботу 

універсаму послуг частими перевірками. 

Ключові слова: вхідний пакет документів, реєстр адміністративних 

послуг, результат послуги,  критерії якості адміністративних послуг, кадрова 

робота, моніторинг якості адміністративних послуг, працівник ЦНАП, 

електронна база даних ЦНАП, інформаційна картка, результативність 

надання адміністративної послуги, технологічна картка, центр надання 

адміністративних послуг, якість адміністративної послуги. 

Питання для контролю знань з теми 6:  

1. Розкрийте що є Центром надання адміністративних послуг.  

2. Охарактеризуйте облаштування ЦНАПу. 

3. Охарактеризуйте структуру та функції працівників центрів 

адміністративних послуг. 

4. Розкрийте особливості нормативно–правове регулювання створення та 

діяльності центрів надання адміністративних послуг. 
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5. ТЕСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

 

1) Коли у законодавчих документах України почали вперше 

використовувати поняття «державні послуги» ? 

1. 1994 р. 

2. 1998 р. 

3. 2004 р. 

4. 2008 р. 

 

2) Який із вчених дає таке визначення адміністративних послуг «частина 

публічних послуг, які надаються органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування й надання яких пов’язане з реалізацією владних 

повноважень». 

1. О. Радченко  

2. В.Тимощук 

3. Ю.Шаров 

4. О.Долгальова 

 

2) Якому із понять відповідають наведені визначення? 

1. Державні послуги це 

2. Муніципальні (комунальні) послуги це 

3.  Публічні послуги це 

А) Державні та муніципальні послуги  

Б) Послуги, що надаються органами державної влади (насамперед, 

виконавчої) та державними підприємствами, установами й організаціями.  

В) Послуги, що надаються органами місцевого самоврядування, 

комунальними підприємствами, установами й організаціями.  

 

4) Які особливості не  притаманні адміністративним послугам? 

1. Це публічні послуги, які надаються органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування 

2.  Надання адміністративних послуг пов’язане з реалізацією  певних 

владних повноважень.  

3. Прикметник «адміністративні» вказує на суб’єкта, який надає такі 

послуги, - на адміністративний орган та владну (адміністративну) 

природу діяльності з їх надання.  

4. Адміністративними є послуги, які надаються будь-яким 

адміністративним органом. 

 

5) Яким чином надається адміністративна послуга? 

1)  адміністративна послуга надається за заявою особи; 

2)  адміністративна послуга може надаватися без заяви особи; 

3) в залежності від ситуації, адміністративні послуги можуть надаватися, 

або за заявою, або без заяви. 
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6) Що може бути  результатом  адміністративної послуги? 

1. Отримання замовником певної інформації. 

2. Адміністративний акт.  

3. Копія втраченого документу. 

4. Протокол засідання адміністративного органу. 

 

7) Що можна розглядати у якості  адміністративної послуги? 

1. Розгляд заяви громадянина.  

2. Розгляд заяви, яка стосується суб'єктивних прав фізичної або 

юридичної особи. 

3. Розгляд заяви громадянина, яка містить певні пропозиції. 

4. Розгляд колективних заяв громадян. 

 

8) Чи можна розглядати інформаційні послуги у якості адміністративних? 

1. Да, можна. 

2. Не можна. 

3. Можна у певних ситуаціях. 

4. Можна, коли заявнику надається копію певних законодавчих та 

нормативних. 

 

9) За яким критерієм розроблено наступну  класифікації адміністративних 

послуг: 1) адміністративні послуги із централізованим регулюванням 

(регулюються законами, актами Президента, Кабінету Міністрів та 

центральних органів виконавчої влади); 2) адміністративні послуги з 

локальним регулюванням (регулюються актами органів місцевого 

самоврядування, місцевих органів виконавчої влади); 3) адміністративні 

послуги зі «змішаним» регулюванням (регулюються  водночас і 

централізованими й локальними актами)? 

1. За критерієм правового регулювання процедури їх надання  

2. За критерієм рівня установлення повноважень щодо надання 

адміністративних послуг та правового регулювання процедури їх 

надання 

3. За критерієм правового регулювання процедури їх надання 

4. За критерієм платності чи безоплатності 

 

10) Яким актам належить пріоритет у разі надання  адміністративних послуг 

зі змішаним регулюванням? 

1. Актам локального регулювання, у разі їх затвердження місцевими радами 

міст обласного значення  

2. Типовим регіональним  правилам 

3. Актам державного рівня регулювання 

4. Актам міністерств та державних установ. 
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11) За яким критерієм класифіковано наступні адміністративні послуги?  

а) видача дозволів (на зайняття окремими видами підприємницької 

діяльності; на проведення мітингів, демонстрацій; на розміщення реклами та 

ін.), у тому числі акредитація, атестація, сертифікація; б) реєстрація з 

веденням реєстрів; в) легалізація актів; г) нострифікація; д) верифікація; є) 

соціальні послуги 

1. За змістом адміністративної діяльності щодо надання адміністративних 

послуг. 

2. За напрямами адміністративної діяльності. 

3. За рівнем регулювання послуг. 

4. За типологією звернень громадян. 

5. За галузями законодавства. 

 

12) За яким критерієм класифіковано наступні адміністративні послуги: 

соціальні, підприємницькі (або господарські), земельні,  житлові? 

1. За змістом адміністративної діяльності щодо надання адміністративних 

послуг. 

2. За напрямами адміністративної діяльності. 

3. За рівнем регулювання послуг. 

4. За типологією звернень громадян. 

5. За галузями законодавства. 

 

13) Які послуги повинні бути безоплатними?  

1. У справах державного соціального та пенсійного  забезпечення. 

2. У справах, які безпосередньо стосуються реалізації основних прав і 

свобод людини, які гарантує конституція.  

3. Послуги ціна яких настільки низька, що плата за них не виправдовує 

витрат, пов’язаних з її стягненням.  

4. Послуги за заявами незахищених верств населення. 

 

14) Як повинна визначатися плата за адміністративні послуги? 

1. Законом або в порядку встановленому законом. 

2. У чітко фіксованому розмірі. 

3. Як правило, на основі собівартості надання того чи іншого виду послуг. 

4. З обов’язковим проведенням  консультацій із представниками 

громадськості - майбутніми споживачами послуг. 

5. Бути завжди вищою за собівартість 

 

15) Коли можна  здійснювати оплату за адміністративну послугу? 

1. Перед поданням заяви на отримання адміністративної послуги. 

2. Разом із поданням заяви на отримання адміністративної послуги. 

3. Після отримання позитивного рішення. 

4. У залежності від особливостей наявної ситуації.  
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16) Які принципи можна виокремити для подальшого розвитку системи 

надання адміністративних послуг? 

1. Перехід на безоплатний характер. 

2. Доступність послуг для всіх фізичних та юридичних осіб. 

3. Дотримання стандартів надання послуг. 

4. Відповідність розміру плати за послуги економічно обґрунтованим 

витратам, пов'язаним з їх наданням. 

5. Відкритість. 

 

17) Які умови надання заяви про отримання адміністративних послуг 

визначає закон про адміністративні послуги? 

1. Тільки особисте вручення заяви. 

2. Тільки надіслана за допомогою пошти. 

3. За використанням будь-яких засобів зв’язку. 

4.  Може бути вручена особисто, надіслана поштою або за допомогою 

інших засобів зв’язку, однаково прийнятних для фізичних та юридичних 

осіб і адміністративного органу. 

 

18) Які положення регламентують терміни надання адміністративні 

послуги ? 

1. Адміністративні органи повинні надавати адміністративні послуги в 

найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань адміністративного 

органу. 

2. Конкретні терміни надання адміністративних послуг визначаються 

законом. 

3. Адміністративна послуга надається негайно (невідкладно), якщо це не 

перешкоджає прийняттю законного та обґрунтованого рішення. 

4. Терміни надання адміністративних послуг у певних ситуаціях можуть 

визначатися замовниками. 

  

19) Який із підходів до управління якістю передбачає участь усього 

персоналу організації в створенні високоякісної продукції або послуги на 

всіх етапах її виробництва від стадії маркетингу, проектування, 

виготовлення, експлуатації, обслуговування до утилізації? 

а) приймальний контроль якості; 

б) комплексне управління якістю;  

в) статистичний контроль якості;  

г) забезпечення якості на базі стандартів  ISO 9000. 

д) індивідуальний контроль якості;  

ж) цеховий контроль якості. 

 

20) Скільки поколінь стандартів серії ISO 9000 розроблено? 

1.  – 2 
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2. -   4 

3. -    3 

4. -   6. 

 

21) Коли було розроблено перше покоління стандартів серії ISO 9000? 

1. У 1969р. 

2. У1987р. 

3. У1993р. 

4. У 2001р. 

 

22) Що є ключовою  ідеєю стандартів ISO серії 9000? 

1. Процесний підхід.  

2. Системний підхід. 

3. Ієрархічний підхід. 

4. комплексний підхід. 

 

23) Які із наведених процедур відповідно стандартам ISO  9000 є 

обов'язковими?: 

1) управління середовищем; 

2) управління документацією; 

3) управління записами з якості; 

4) внутрішній аудит; 

5) управління невідповідною продукцією; 

6) коригувальні дії; 

7) запобіжні дії; 

8) управління персоналом. 

 

24) Які три групи процесів в організації виокремлюють відповідно 

стандартам ISO серії 9000? 

1. Управлінські. 

2. Життєвого циклу послуги.  

3. Забезпечувальні.  

4. Коригувальні. 

5. Моніторингові. 

 

25) Яка група із наведених процесів є головною відповідно стандартам ISO 

серії 9000? 

1. Управлінські.  

2. Життєвого циклу послуги.  

3. Забезпечувальні.  

4. Коригувальні. 

5. Моніторингові. 
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26) В якому році був започаткований процес  щодо втілення системи 

управління якістю в органах виконавчої влади України? 

1. У 2000 р. 

2. У 2004 р. 

3. У 2006 р. 

4. У 2009 р. 

 

27) Що означає процес? 

1. Послідовність дій для досягнення певних цілей.  

2. Діяльність, яка відповідає певній функції управління. 

3. Діяльність, яка дозволяє керівнику реалізувати певне управлінське 

завдання. 

4. Спільна діяльність працівників організації щодо забезпечення реалізації 

її функцій. 

 

28) Хто може виконувати певний процес? 

1. Процеси  можуть виконуватися  представниками одного структурного 

підрозділу. 

2. Процеси можуть виконуватися різними структурними підрозділами 

установи. 

3. Процеси можуть виконуватися одним працівником. 

4. Процеси можуть виконуватися «господарем процесу». 

 

29) Яке із визначень більш точно відбиває сутність системи 

управління якістю адміністративної діяльності? 

1. Сукупність узгоджених процесів, виходи одних процесів є входами 

інших.  

2. Діяльність, спрямована на підвищення ефективності функціонування 

адміністративного органу. 

3. Діяльність, спрямована на підвищення рівня задоволеності споживачів 

адміністративних послуг. 

4. Діяльність адміністративного органу спрямована на надання якісних 

послуг. 

 

30) Що є входом  процесу? 

1. Завдання які треба реалізувати працівнику. 

2. Завдання, сформульовані у положенні про структурний підрозділ 

адміністративного органу. 

3. Завдання, сформульовані у положенні про  адміністративний орган. 

4.  Вхідні об'єкти, заплановані параметри процесу. 

 

31) Що таке опис процесу? 

1. Опис діяльності працівника із реалізації певного процесу. 
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2. Визначення порядку роботи всіх задіяних підрозділів для досягнення 

спільної мети.  

3. Опис діяльності певного підрозділу з реалізації певного процесу. 

4. Опис діяльності певного підрозділу з реалізації певної мети. 

 

32) Що таке виходи процесу? 

1. Результат роботи певного працівника. 

2. Продукція, інформація за ради якої функціонує процес.  

3. Результат роботи певного структурного підрозділу. 

4. Послуга, отримана її споживачем. 

 

34)Яке визначення відображає сутність управлінських процесів? 

1. Це процеси, які перетворюють інформацію про діяльність органу 

виконавчої влади, нормативні рішення, очікування споживачів в 

управлінські рішення.  

2. Це процеси, які перетворюють  потребу в ресурсах у наявні ресурси. 

3. Це процеси, які безпосередньо створюють послуги для споживачів. 

4. Це процеси  забезпечення надання послуг – наприклад, вивчення 

очікувань споживачів, інформування споживачів, консультацій із 

громадськістю, запровадження нових послуг тощо. 

 

35)Що таке бізнес-процес? 

1. Це процес, який дозволяє залучити додаткові кошти. 

2. Це процес безпосередньо пов’язаний з основним видом діяльності 

установи. 

3. Це результат декомпозиції певного процесу на під процеси. 

4. Це процес пов’язаний з наданням адміністративних послуг. 

 

36)Хто такий хазяїн процесу? 

1. Керівник підрозділу, який забезпечує реалізацію процесу. 

2. Відповідальний за хід та результати процесу. 

3. Відповідальний за систему управління якістю органу виконавчої влади. 

4. Керівник органу виконавчої влади. 

  

37)Який із документів описує всю систему управління якістю? 

1. Регламент ОВВ. 

2. Настанова з якості.  

3. Методики виконання процесів. 

4.  План діяльності ОВВ. 

5. Інструкція з діловодства. 

 

38) Який із документів є вищим рівнем системи документації  відповідно 

до вимог ISO 9001-2008? 

1. Політика якості. 
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2.  Регламент ОВВ. 

3. Настанова з якості.  

4. Методики виконання процесів. 

5.  План діяльності ОВВ. 

6. Інструкція з діловодства. 

 

39) Який із документів системи якості виконує наступні функції: 

викладення політики в області якості, опис процедур і вимог; забезпечення 

поліпшення управління процедурами й полегшення діяльності в області; 

забезпечення документованої бази для проведення перевірок (самоаналіз, 

аудиту) системи менеджменту якості; забезпечення безперервності 

функціонування системи менеджменту; підготовка персоналу в області вимог 

системи менеджменту якості й методів її реалізації та подальшого розвитку; 

презентація системи менеджменту якості ОВВ для зовнішніх цілей, таких, як 

демонстрація відповідності вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2008, 

сертифікації цієї системи? 

1. Політика якості. 

2.  Регламент ОВВ. 

3. Настанова з якості.  

4. Методики виконання процесів. 

5.  План діяльності ОВВ. 

6. Інструкція з діловодства. 

 

40)Які документи складають другий рівень документації з якості? 

1. Стандарти ОВВ, у яких установлені вимоги до процесів, відповідальні за 

них.  

2. Політика якості. 

3. Плани роботи ОВВ. 

4. Положення про ОВВ. 

 

41)Яким може бути документований опис порядку виконання процесу? 

1. один документ; 

2. основний документ, який містить посилання на інші документи; 

3. це обов’язково  сукупність пов’язаних документів; 

4. детальний опис чи позначення основних етапів процесу; 

5. блок-схема, текстовий опис чи інші форми представлення; 

6. розробка нового документу, або аналіз існуючих (їх перегляд, 

доповнення, уточнення, усунення дублювань та протиріч); 

7. спільна форма представлення процесу чи за рішенням кожного з 

господарів процесів. 

 

42)Що складає третій рівень документації  системи якості? 

1. Робочі інструкції.  

2. Описи процесів. 
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3. Політика якості. 

4. Плани роботи зі створення системи якості. 

 

43)Які документи складають четвертий рівень документів системи якості? 

1. Робочі інструкції.  

2. Описи процесів. 

3. Політика якості. 

4. Плани роботи зі створення системи якості. 

5. Форми або контрольні документи, що складають записи які стосуються 

якості. 

 

44) Що означає Сертифікація систем управління якістю? 

1. Отримання документу, який дозволяє надавати адміністративні послуги. 

2. Визнаний у світі спосіб незалежної оцінки відповідності продукції, 

процесів і послуг установленим вимогам.  

3. Процедура, за допомогою якої визнаний у встановленому порядку 

(уповноважений) орган документально підтверджує відповідність 

продукції, послуг, систем управління якістю, установленим 

законодавством вимогам. 

4. Аналіз якості процесу надання адміністративних послуг. 

 

45) Які чинники обумовили реформування державного управління протягом 

останніх 30 років?  

1. Теоретичний чинник.  

2. Політичний фактор.  

3. Соціальний фактор. 

4. Економічний чинник. 

5. Інституційний фактор.  

 

46) На які  основні стратегічні цілі спрямовані реформи державного 

управління в світі?  

1. Підвищення ефективності державного управління. 

2. Маркетизація.  

3. Посилення орієнтації на надання послуг.  

4. Децентралізація управління.  

5. Запровадження концепції електронного уряду.  

6. Формування загальної для розвинених країн системи управління. 

 

47) Що таке електронний уряд? 

1. Засіб підвищення ефективності державного  управління, надання послуг 

громадянам, поширення демократичних процедур на основі використання 

нових інформаційно-комунікаційних технологій.  

2. Впровадження нової моделі державного управління, що дасть змогу 

зробити ефективнішим процес організації зворотного зв’язку з 
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населенням та забезпечить інноваційне перетворення традиційних 

відносин громадян і влади. 

3. Створення віртуального уряду, який підвищить ефективність прийняття 

управлінських рішень. 

4. Використання інформаційних технологій для підвищення ефективності 

внутрішньої діяльності уряду. 

 

48) Який підхід до управління характеризують наступні риси: Участь 

(Participation);Прозорість (Transparency);Відповідальність Responsiveness); 

Орієнтація на консенсус (Consensus orientation); Справедливість  (Equity); 

Ефективність і результативність (Effectiveness and efficiency); Підзвітність 

(Accountability)? 

1. Справедливе управління. 

2. Новий державний менеджмент. 

3. Концепцію електронного врядування. 

4. Менеджерізм. 

 

49) Який підхід до управління характеризують наступні 

риси:зорієнтованість на управління якістю роботи; гнучкий і 

децентралізований фінансовий менеджмент; децентралізація управління 

персоналом, запровадження оплати праці  за результатами роботи та 

укладання індивідуальних контрактів; оперативне реагування на потреби 

споживачів  державних послуг; делегування владних повноважень і 

відповідальності від центрального рівня державного управління на місцеві 

рівні; розширення джерел фінансування, застосування ринкових механізмів; 

приватизацію зорієнтованих на ринок державних підприємств,  зростання 

кількості місцевих агенцій з надання послуг? 

1. Справедливе управління. 

2. Новий державний менеджмент. 

3. Концепцію електронного врядування. 

4. Теорія загального управління. 

 

50)У якій країні було відкрито 300 Центрів державних служб? 

1. Німеччіні. 

2. Великобританії. 

3. Франції. 

4. Нідерландах. 

  

51) У які країні адміністративні реформи проходили під гаслом 

«Працювати краще, коштувати менше»? 

1. Німеччині. 

2. Великобританії. 

3. Франції. 

4. США. 
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52) Що характеризує наступні особливості: налагодження активної 

співпраці з населенням; розробка системи регламентів роботи із 

громадянами; створення спеціальних служб із надання державних послуг 

населенню; створення електронного уряду; переорієнтація на сервісний 

характер адміністративної діяльності та  влади; зміцнення довіри до держави 

з боку громадянського суспільства; передачі ряду функцій державного 

управління місцевому самоврядуванню; запровадження нових технологій 

надання послуг населенню? 

1. Завдання реформування державного управління в Україні. 

2. Спільні риси державних реформ у західних країнах. 

3. Завдання з реформування державного управління, сформульовані Радою 

Європи. 

4. Прогностичні тенденції реформування державної служби.  

 

53) Коли в Україні почали запроваджувати нові технології надання 

адміністративних послуг? 

1. Наприкінці 90-х років ХХст. 

2. На початку 90-х років ХХст. 

3. Після 2006р. 

4. В перше десятиріччя ХХст. 

 

54) Які ознаки притаманні центрам адміністративних послуг? 

1. Це організаційна форма надання адміністративних послуг. 

2. Це місце, де в одному приміщенні можна отримати максимально можливу 

кількість адміністративних послуг.  

3. Це робочий орган міських рад. 

4. Це структурний підрозділ міських рад. 

 

55)З чого починається створення центру адміністративних послуг? 

1. Аналіз наявної системи надання адміністративних послуг.  

2. Прийняття рішення  міської ради про створення центру адміністративних 

послуг. 

3. Формування робочої групи, розробка та затвердження програми підготовчої 

роботи. 

4. Вивчення досвіду діяльності центрів адміністративних послуг інших країн 

та України. 

 

56) Які чинники впливають на перелік послуг, які надають в центрах 

адміністративних послуг? 

1. Досвід інших країн з надання послуг. 

2. Досвід інших центрів адміністративних послуг. 

3.  Потреби громадян. 

4. Рішення публічних органів влади. 
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5. Наявні ресурси – фінансові, матеріальні, людські. 

6. Накопичений досвід надання адміністративних послуг. 

 

57) Чи може центр адміністративних послуг надавати неадміністративні 

послуги? 

1. Може. 

2. Не може.  

3. Тільки окремі види. 

4. Тільки, якщо цього вимагають громадяни. 

 

58) Які із перелічених послуг є адміністративними? 

1. Контрольно-інспекційна перевірки фірм, установ, аптек тощо.  

2. Розміщення безпритульних у притулку. 

3. Прийняття рішення про нагороди громадян.  

4. Отримання дозволу на підприємницьку діяльність. 

5. Надання статусу дитини війни 

 

59) Чи потребують адміністративні послуги оформлення заяви? 

1. Не потребують. 

2. Потребують. 

3. Потребують окремі види послуг. 

4. Потребують у випадках передбачених рішеннями міських рад. 

 

60) Які тенденції панують у процесі надання адміністративних послуг? 

1. Укрупнення послуг. 

2. Подрібнення адміністративних послуг.  

3. Об’єднання окремих дрібних адміністративні послуги   однією назвою.  

4. Орієнтація на повне та всебічне забезпечення певної життєвої ситуації. 

 

 

61) На які принципи формування номенклатури послуг доцільно 

орієнтуватися? 

1. Алфавітний. 

2. Предметний. 

3. Принцип «життєвих ситуацій». 

4. Принцип галузей права. 

 

62) За якими принципами можна визначити структуру ЦНАП? 

1. За кадровим складом. 

2. За функціями у процесі надання адміністративних послуг, які 

характеризують взаємодію з громадянами-клієнтами. 

3. За видами послуг. 

4. За місцем розташування підрозділів. 
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63) Які працівники ЦНАП здійснюють наступні  функції: надання замовникам 

вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання адміністративної 

послуги;  прийняття від замовників документів; видача вихідного пакету 

документів;забезпечення взаємодії представників адміністративних органів?; 

1. Працівників рецепції. 

2. Працівники фронт-офісу. 

3. Працівники бек-офісу. 

4. Керівник центру. 

 

64) Які працівники ЦНАП здійснюють наступні  функції: надають замовнику 

вичерпну інформацію щодо вимог та порядку отримання адміністративної 

послуги; видають бланк заяви та необхідні бланки платіжних документів; 

надають допомогу при заповненні заяви на отримання адміністративної 

послуги; приймають від замовника вхідний пакет документів? 

1. Працівників рецепції. 

2. Працівники фронт-офісу. 

3. Працівники бек-офісу. 

4. Керівник центру. 

 

65) Яку структуру може  мати «бек-офіс»? 

1. Підрозділи,  де здійснюється обробка документів та не відбувається прийом 

документів.  

2. Робочі місця де здійснюється обробка документів та не відбувається прийом 

документів.  

3. Робочі місця відбувається прийом документів.  

4. Рецепція, де здійснюється прийом та обробка документів.  

 

66) Навіщо здійснюється розподіл ЦНАП на  «фронт-офіс» та «бек-офіс»? 

1. Зменшує корупційні ризики. 

2. Забезпечує реалізацію принципу «єдиного контакту». 

3. Забезпечує отримання замовником адміністративної послуги за одне 

відвідування центру.  

4. Для зручності замовників послуг. 

 

67) За яким підходом до структури ЦНАП  зменшуються корупційні ризики? 

1. Універсальним. 

2. Спеціалізованим. 

3. Змішаним. 

4. Централізованим. 

 

68) Яким вимогам повинно відповідати місце  розташування ЦНАП?  

1. Бажано щоб ЦНАП знаходився у будинку міськвиконкому. 

2. У будівлі у досить відомому місці. 

3. Поряд з ЦНАП повинні бути зупинки міського транспорту.  
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4. Поряд з установою, яка надає найбільшу кількість послуг. 

 

69) Яким вимогам повинен відповідати дизайн ЦНАП? 

1. Відмова від «коридорно-кабінетного» принципу організації робочого 

простору. 

2. «Коридорно-кабінетний» принцип організації робочого простору, що 

створює сприятливі умови для роботи службовців. 

3. Використання великих, світлих приміщень з простим та зручним 

дизайном.  

4. Відповідність площі приміщень найбільш можливій кількості відвідувачів 

центру.  

5. Розподіл приміщень на окремі зони – «фронт-офіс» та «бек-офіс». 

 

70) Яким вимогам повинен відповідати режим роботи ЦНАП? 

1. Не використовувати практику обмежених «прийомних  годин», коли різні 

структурні підрозділи здійснюють прийом відвідувачів в різні дні і години. 

2. Графік роботи будувати орієнтуючись на максимальну кількість 

прийомних годин на тиждень.  

3. Не поділяти робочі дні на години прийому документів, години 

консультацій, обробки документів, години видачі адміністративних актів, а 

забезпечувати безперервний прийом обслуговування відвідувачів. 

4. Небажаними є технічні перерви та перерви на обід. 

5. Ураховувати час роботи структурних підрозділів міськвиконкому. 
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