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АНОТАЦІЯ 

Алієв А. М. огли. Сервісна політика держави: принципи та механізми 

реалізації. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2019. 

Підготовка дисертації здійснювалась у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка. Захист дисертації відбудеться у 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню поняття та явища сервісної 

політики держави через виокремлення та деталізацію її базових принципів та 

механізмів практичної імплементації. У ході дослідження було проаналізовано 

наукові роботи українських та зарубіжних дослідників, присвячені вивченню 

теоретичних та практичних передумов формування сервісного підходу до 

державної політики, еволюції даного напряму, його прикладного потенціалу. 

Виявлено ідейно-теоретичні засади сервісного підходу (новий державний 

менеджмент, теорії трансакційних витрат та агентських відносин, концепція 

демократії участі, належне врядування), окреслено активний понятійно-

категоріальний інструментарій з теми дослідження, охарактеризовано 

суспільний контекст розгортання сервісної політики держави 

(постіндустріалізм). 

Уточнено принципи сервісної політики держави (ефективність, рівність, 

прозорість, підзвітність, результативність тощо), їхній генезис. Виявлено 

провідні механізми реалізації сервісної політики держави (аутсорсинг, 

менеджеризація, цифровізація), умови успішної імплементації останніх, а 

також – можливі позитивні та негативні наслідки застосування. Доведено 

необхідність перманентного моніторингу сервісної діяльності держави 

(надаваних послуг) з метою ідентифікації та підвищення її якості. 

 Ідентифіковано соціально-політичні результати практичного втілення 

сервісної політики (розвиток державно-приватного партнерства, 
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міжсекторальної співпраці, політичної культури громадян та представників 

органів державної влади, політичної участі громадян). Проаналізовано досвід 

сервісної діяльності розвинених країн світу (насамперед, ЄС у контексті 

української євроінтеграції), досліджено стан та перспективи сервісної 

політики держави в Україні.  

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що дисертація 

є однією з перших наукових робіт в українській політичній науці, в якій 

системно досліджено принципи та механізми реалізації сервісної політики 

держави на основі узагальнення науково-теоретичного доробку зарубіжних і 

вітчизняних учених та використання широкої емпіричної бази. 

Доводиться, що принципи сервісного підходу у період його зародження 

(80-90-ті рр. ХХ століття) були запозиченими з НДМ (ефективність, 

економічність, підзвітність, результативність), а на межі століть під впливом 

постулатів належного врядування розширили свій арсенал (рівність, 

прозорість, відповідальність, доступність).  

Обстоюється думка про те, що наріжна ідея сервісного підходу – 

сприйняття відносин держави та громадянина, як взаємодії виконавця та 

споживача, - формується під впливом концепції демократії участі (посилення 

ролі громадянина у публічних справах), а також теорії агентських відносин 

(державні функції сприймаються набором послуг, які замовляє громадянин, а 

держава реалізує безпосередньо або ж за рахунок аутсорсингу).   

Теорія ж трансакційних витрат використовується у контексті оптимізації 

бюджетних витрат, забезпечуючи інструментами з удосконалення механізмів 

практичної імплементації сервісного підходу (насамперед, аутсорсингу), 

зокрема, моніторингом та специфікацією контрактів між державою та 

партнерами з приватного сектору.   

Автором проаналізовано ознаки постіндустріального суспільства, які 

уможливили появу та реалізацію сервісної політики держави.  Науково-

технічний розвиток, переоцінка значущості знань та інформації, позитивна 

економічна динаміка спричинили перехід від виробництва товарів до 
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продукування послуг. Відповідно, відбулося уточнення суб’єкта, об’єкта, 

цілей, засобів та принципів організації соціально-політичного управління. У 

ході масового поширення знання та інформації за допомогою сучасних 

комунікаційних технологій людина (громадянин) перестає бути об’єктом 

управління, а перетворюється на рівноправного партнера держави (стає 

суб’єктом). У свою чергу, об’єктом соціально-політичного управління стають 

інтереси та потреби, які задовольняються у процесі надання державних послуг, 

баланс яких виробляється на основі принципів рівності усіх публічних акторів 

та консенсусу між ними. Відтак, мета соціально-політичного управління – 

врівноваження суспільних потреб з максимальним залученням публічного 

потенціалу кожного суб’єкта. Засоби ж вирізняються інноваційністю, що 

зумовлено високим динамізмом суспільних процесів та перманентним 

удосконаленням цифрових технологій. 

Стверджується, що аутсорсинг у державному секторі - це «укладання 

контрактів» із зовнішнім підрядником на послугу, що традиційно надається 

державними структурами. Визначено такі переваги аутсорсингу публічних 

послуг, як заощадження бюджетних коштів; підзвітність; краще виконання та 

практики управління; більший доступ до знань, вмінь та технологій; краще 

використання капіталу та устаткування; вища якість послуг; більша гнучкість; 

регіональний та індустріальний розвиток тощо. До негативних проявів 

аутсорсингу зараховано, зокрема, можливість послаблення контролю, втрати 

приватності та конфіденційності й проблеми звітності.   

Обґрунтовується, що замовник публічних послуг у приватного сектору 

повинен детально розглянути, умови конкретного кейсу аутсорсингу: який 

результат очікується, існуючі витрати на забезпечення послуги, потенційну 

економію витрат і витрати, пов’язані безпосередньо з процедурою 

аутсорсингу. Глибоко проаналізувати питання, чи економія коштів за 

індивідуальними контрактами насправді призводить до зниження загальних 

витрат з урахуванням усіх витрат на аутсорсинг, включаючи соціальні. 
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Доведено, що формат клієнтських відносин між громадянами і органами 

влади визначає чітку роль і призначення чиновника. Якщо в традиційній 

системі управління бюрократа, представника публічної влади, наділено 

частиною її владних і наглядових повноважень, а громадянин у цій системі 

виступає в ролі прохача, то в сервісній моделі відносин роль чиновника 

зводиться до технічного обслуговування потреб громадян. За рахунок 

менеджеризації державного сектору встановлюються нові цінності та 

мотивації сервісного підходу.   

Цифровізація – це комплекс процесів, підпорядкованих меті переходу на 

новий більш якісний формат функціонування суспільства (усіх його 

структурних елементів) за використання цифрових технологій. Серед 

провідних технологій цифровізації у державному секторі (електронне 

врядування) у контексті реалізації публічних послуг, можна виділити: 

багатоканальне інформування та залучення громадян; відкриті дані; 

електронну ідентифікацію громадян; повсюдну аналітику; «розумні» машини 

та засоби; «інтернет речей»; «цифрові» державні платформи. 

Визначено умови ефективності ДПП: належна підготовка до державно-

приватного партнерства; вироблення спільного бачення; порозуміння між 

партнерами та ключовими гравцями; чіткість щодо ризиків і винагород для 

всіх сторін; чіткий і раціональний процес прийняття рішень; упевненість у 

виконанні власних зобов’язань  всіма сторонами; послідовне та узгоджене 

лідерство; перманентне спілкування; обговорення структури справедливої 

угоди; довіра як основна цінність співпраці. 

Сервісна політики держави створює умови для більш широкої взаємодії 

за ДПП (до державного та приватного секторів долучається третій сектор) – 

міжсекторальної співпраці. Остання відбувається з метою вирішення проблем 

соціально-політичної сфери в інтересах всього населення або його окремих 

груп. Так, може здійснюватися залучення некомерційних організацій до 

забезпечення певного комплексу державних послуг (розв’язання житлових 

проблем, консультування з юридичних питань, освітні проекти тощо) або ж 
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суб’єктів громадянського суспільства для прийняття певного публічного 

рішення щодо суперечливого питання (громадські слухання, громадська 

експертиза і т. д.). У ході залучення представників та організацій 

громадянського суспільства до міжсекторальної співпраці зростає рівень 

політичної активності та компетентності громадян, а також формується нова 

політична культура усіх учасників міжсекторальної співпраці, що базується на 

взаємоповазі, рівності, довірі та приматі загального блага. 

Визначено результати практичної імплементації сервісної політики у 

розвинених країнах світу: підвищення ефективності державних послуг та 

зниження витрат на їх надання; надання послуг громадянам належної якості; 

скорочення термінів підготовки відповідей на запити громадян; проведення 

зовнішніх аудитів для забезпечення створення системи, спрямованої на 

постійне вдосконалення; акцент на досягнення результатів, а не на їх 

планування; краще визначення робочих процесів; підвищення якості 

інформування громадян щодо надання їм публічних послуг; відкритість та 

прозорість діяльності державних установ; лібералізація ліцензійних установ; 

впровадження «електронного уряду». 

Зміцненню сервісної політики серед країн ЄС, у тому числі, сприяє 

Цифровий порядок денний для Європи, прийнятий 2010 року і розрахований 

на 10 років. Цей документ передбачає, зокрема використання інформаційно-

комунікаційних технологій для вирішення соціальних проблем (надання 

державних послуг в електронному вигляді, підвищення електронних навичок 

громадян). 

Досліджено передумови нормативно-правового виміру для реалізації 

сервісного підходу до державної діяльності в Україні, а також – конкретні 

практичні кейси, які свідчать про актуалізацію сервісної політики у ході 

соціально-політичних та адміністративних реформ. 

Проаналізовано Закони України «Про державну службу», «Про службу в 

органах місцевого самоврядування», «Про державно-приватне партнерство», 

«Про адміністративні послуги», «Про соціальні послуги», «Про публічні 
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закупівлі», «Про доступ до публічної інформації», Стратегію реформування 

державного управління на 2016-2020 роки, Проект Цифрової адженди України 

– 2020.   

Серед конструктивних організаційних заходів виділено: створення 

Реєстру адміністративних послуг, запуск Єдиного державного порталу 

адміністративних послуг, створення центрів надання адміністративних послуг 

(станом на січень 2019 року – 778 одиниць по всій країні); запровадження 

електронної системи державних закупівель ProZorro, оновлення офіційних 

сайтів органів державної влади, насамперед, центральних. 

Подальші наукові дослідження сервісної політики держави можуть бути 

спрямовані у бік компаративних студій досвіду її практичної реалізації 

Україною та іншими країнами пострадянського простору, виявленню її 

модернізаційного потенціалу, а також розробкою заходів з прискорення темпів 

та уніфікації процедур. 

Ключові слова: сервісна політика держави, сервісний підхід, аутсорсинг, 

державні послуги, менеджеризація, цифровізація, державно-приватне 

партнерство, міжсекторальна співпраця, політична культура, політична 

участь.   
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ANNOTATION 

Aliyev A. State Service Policy: Principles and Mechanisms of Realization. - 

Manuscript. 

Dissertation for obtaining the candidate degree in political science; specialty 

23.00.02 – Political Institutions and Processes. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019.  

Preparation of the dissertation was carried out at Taras Shevchenko National 

University of Kyiv. Defense of the dissertation will be held at Taras Shevchenko 

National University of Kyiv. 

The dissertation is devoted to the research of the concept and phenomenon of 

state service policy through the detection and detalization of its basic principles and 

mechanisms for practical implementation. In the course of the research, the scientific 

papers of the Ukrainian and foreign researchers devoted to the study of theoretical 

and practical preconditions for the formation of a service approach to state policy, 

evolution of this direction, and its application potential were analyzed. 

The ideological and theoretical foundations of the service approach (new public 

management, agency and transaction cost theories, participatory democracy, good 

governance) are outlined, an active concept-categorical toolkit on the topic of 

research is described, and the social context of the deployment of state service policy 

(post-industrialism) is observed. 

The principles of state service policy (efficiency, equality, transparency, 

accountability, effectiveness, etc.), their genesis are specified. The main 

mechanisms of state service policy implementation (outsourcing, managerization, 

digitalization), the conditions for the successful implementation of the latter, as well 

as the possible positive and negative consequences of the mechanisms application, 

are revealed. The necessity of permanent monitoring of state service activity 

(delivered services) is proved for the purpose of identification and improvement of 

its quality. 

 Socio-political results of practical implementation of service policy 

(development of public-private partnership, intersectoral cooperation, political 
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culture of citizens and representatives of public authorities, political participation of 

citizens) were identified. The experience of service activity of the developed 

countries of the world (first of all, the EU members in the context of the Ukrainian 

eurointegration) is analyzed, status and prospects of state service policy in Ukraine 

are researched. 

The scientific novelty of the obtained results is determined by the fact that the 

dissertation is one of the first scientific papers in the Ukrainian political science, in 

which the principles and mechanisms of the implementation of state service policy 

are systematically explored on the basis of the generalization of the scientific and 

theoretical researches of foreign and domestic scientists and the usage of a broad 

empirical basis. 

It turns out that the principles of the service approach in the period of its origin 

(80-90s of the 20th century) were borrowed from NPM (effectiveness, economy, 

accountability, and efficiency), but at the turn of the centuries, under the influence 

of the postulates of good governance, they expanded their arsenal (equality, 

transparency, responsibility, accessibility). 

It is argued that the cornerstone of the service approach - the perception of 

relations between the state and the citizen, as the interaction of the provider and the 

consumer - is formed under the influence of the participatory democracy 

(strengthening the role of a citizen in public affairs), as well as the agency theory 

(public functions are perceived as a set of services, which is ordered by a citizen, 

and the state performs it directly or through outsourcing). 

The transaction cost theory is used in the context of optimizing budget 

expenditures, providing tools for improving the mechanisms for the practical 

implementation of the service approach (first of all, outsourcing), in particular, 

monitoring and specification of contracts between the state and private sector 

partners. 

The author analyzes the features of the post-industrial society, which made 

possible the emergence and implementation of the state service policy. Scientific 

and technological development, reassessment of the importance of knowledge and 
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information, good economic development led to a transition from production of 

goods to production of services. Accordingly, there was a clarification of the subject, 

object, objectives, means and principles of the organization of socio-political 

governance. In the course of knowledge and information mass distribution through 

modern communication technologies person (citizen) ceases to be the object of 

control and turns into an equal partner of the state (becomes the subject). In turn, 

interests and needs that are met in the delivery of public services become the object 

of social and political control, the balance of which is based on the principles of 

equality of all public actors and consensus among them. Thus, the goal of socio-

political management is to balance the social needs with the maximum involvement 

of the public potential of each subject. Means are characterized by innovation, due 

to the high dynamism of social processes and permanent improvement of digital 

technology. 

It is stated that outsourcing in the public sector is "contracting" with an external 

contractor for a service traditionally provided by government agencies. The 

following advantages of outsourcing public services, such as savings of budget 

funds; accountability; better performance and management practices; wider access 

to knowledge, skills and technology; better usage of capital and equipment; higher 

quality of services; greater flexibility; regional and industrial development, etc. are 

determined. To the negative manifestations of outsourcing refferred, in particular, 

control weakening, loss of privacy and confidentiality, and reporting problems. 

It is substantiated that the public service provider in the private sector must 

consider in detail the terms of a particular case of outsourcing: expected outcome, 

cost of service delivery, potential cost savings and costs associated directly with the 

outsourcing procedure: deeply analyze the issue of whether saving on individual 

contracts actually leads to a reduction in overall costs, taking into account all 

outsourcing costs, including social ones. 

It is proved that the format of client relations between citizens and authorities 

determines the clear role and tasks of an official. If in the traditional system of 

governance the bureaucrat, a representative of public power, has a part of its force 
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and supervisory powers, and the citizen in this system acts as an applicant, then in 

the service model of relations the role of the official is restricted to maintenance of 

the needs of citizens. Due to the Managerization of public sector, new values and 

motivations of the service approach are established. 

Digitalization is a complex of processes subordinated to the goal of transition 

to a new, more qualitative format of the functioning of society (all its structural 

elements) by means of digital technologies. Among the leading digital technologies 

in the public sector (e-governance) in the context of the implementation of public 

services, one can distinguish: multi-channel information and citizen engagement; 

open data; electronic identification of citizens; widespread analytics; "smart" 

machines and tools; "Internet of things"; "digital" state platforms. 

The conditions of PPP efficiency are defined: proper preparation for public-

private partnership; developing a common vision; understanding between partners 

and key players; clarity on risks and rewards for all parties; clear and rational 

decision-making process; confidence in fulfilling obligations by all parties; coherent 

and consistent leadership; permanent communication; discussion on the structure of 

a fair deal; trust as the main value of cooperation. 

State service policy creates conditions for wider interaction than PPP (the third 

sector joins the public and private sectors) - intersectoral cooperation. The latter is 

aimed at solving the problems of the socio-political sphere in the interests of the 

whole population or its separate groups. Thus, nonprofit organizations may be 

involved in delivery of a certain set of public services (housing, legal advice, 

educational projects, etc.) or civil society actors to make a public decision on a 

controversial issue (public hearings, public expertise etc.). In the process of 

involving representatives and organizations of civil society in inter-sectoral 

cooperation, the level of political activity and competence of citizens increases, as 

well as a new political culture of all participants in inter-sectoral cooperation based 

on mutual respect, equality, trust and primacy of the common good. 

The results of practical implementation of service policy in the developed 

countries of the world are defined: increasing the efficiency of public services and 
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reducing the costs for their delivery; delivering of services to citizens of the proper 

quality; shortening the timing of responses to requests from citizens; carrying out 

external audits to ensure the creation of a system aimed at continuous improvement; 

the emphasis on achieving results, not on their planning; better defining work 

processes; improving the quality of informing citizens about providing them with 

public services; openness and transparency of the activities of state institutions; 

liberalization of licensed institutions; introduction of "e-government". 

Digital Agenda for Europe, adopted in 2010 and designed for 10 years 

strengthens service policy among the EU countries. This document envisages, in 

particular, the usage of information and communication technologies for solving 

social problems (delivery of public services in electronic form, increasing the 

electronic skills of citizens). 

The prerequisites of the normative-legal dimension for the implementation of 

a service approach to public activity in Ukraine are explored, as well as concrete 

practical cases, which prove actualization of service policy in the course of socio-

political and administrative reforms. 

The Laws of Ukraine "On the Public Service", "On the Service in Local Self-

Government Bodies", "On Public-Private Partnership", "On Administrative 

Services", "On Social Services", "On Public Procurement", "On Access to Public 

Information" , Strategy of Public Administration Reform for 2016-2020, Draft 

Digital Agenda of Ukraine – 2020 are analized.  

Among the constructive organizational measures, the following were singled 

out: the creation of the Register of Administrative Services, the launch of the Single 

State Administration Services Portal, the establishment of administrative service 

centers (by January 2019 - 778 units throughout the country); the introduction of 

ProZorro's electronic procurement system, the update of official sites of public 

authorities, primarily central ones. 

Further research on the state service policy can be directed towards comparative 

studies of experience of its practical realization by Ukraine and other countries of 

the post-Soviet area, revealing its modernization potential, as well as developing 
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measures to accelerate the pace and unification of procedures. 

Key words: state service policy, service approach, outsourcing, public 

services, managerization, digitalization, public-private partnership, intersectoral 

cooperation, political culture, political participation. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Постіндустріалізм як загальний контекст 

функціонування сучасного суспільства визначає пріоритетні вектори розвитку 

всіх його сегментів, включаючи державу. Акцент на наукових засадах та 

інформаційно-технологічній складовій характеризує процес модернізації 

політичних інститутів. Держава ХХІ століття, що будує свою діяльність на 

принципах демократії, з необхідністю перетворюється на 

поліфункціонального публічного актора, покликаного утримати соціально-

політичний баланс інтересів та потреб, зокрема й за рахунок використання 

сервісного підходу у виробленні стратегії власної діяльності. 

Сервісна функція держави реалізується шляхом розробки та 

імплементації сервісної політики, яка націлена на оптимізацію державних 

активностей, насамперед публічно-адміністративного змісту в аспекті 

ефективного вироблення, надання та моніторингу якості державних послуг. Як 

предмет політологічного дослідження сервісна політика держави потребує 

належного теоретичного обґрунтування, систематизації принципів, оцінки 

провідних механізмів, а також практичних наслідків реалізації. Саме цим і 

пояснюється вибір теми цієї дисертаційної роботи.  

Для України, яка в політичній площині одночасно переживає системні 

перетворення трансформаційного та модернізаційного характеру, 

використання сервісного підходу у виробленні державної політики дозволить 

посилити останню такими принципами, як прозорість, підзвітність, 

результативність, відповідальність, рівність тощо. А також за рахунок таких 

механізмів, як менеджеризація, аутсорсинг та цифровізація змінити 

протистояння державного, приватного та публічного секторів соціально-

політичною архітектурою консенсусу та взаємодії.  

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

Дисертаційна робота пов'язана з науковим дослідженням, яке здійснюється в 

межах науково-дослідної роботи кафедри державного управління 

філософського факультету Київського національного університету імені 
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Тараса Шевченка за темою "Філософсько-світоглядні та політологічні аспекти 

гуманітарного розвитку сучасного суспільства" (ДР № 0111U005045). 

Мета дисертаційного дослідження – з'ясувати принципи та механізми 

реалізації сервісної політики держави. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

- дослідити ідейно-теоретичні засади сервісної політики держави; 

- проаналізувати сутність та принципи сервісної політики держави; 

- виявити та деталізувати механізми реалізації сервісної політики, а також 

засоби оцінки ефективності сервісної діяльності держави; 

- з'ясувати соціально-політичні наслідки прикладної імплементації 

сервісного підходу; 

- систематизувати практичний досвід сервісної діяльності розвинених 

країн світу; 

- охарактеризувати стан розвитку сервісної політики в Україні. 

Об'єкт дослідження – державна політика. 

Предмет дослідження – сервісна політика держави. 

Методи дослідження. Розв'язання поставлених завдань дослідження 

стало можливим завдяки використанню комплексу загальнонаукових і 

спеціальних методів: історіографічного, системного, структурно-

функціонального, порівняльного. Історіографічний метод дозволив дослідити 

ідейні витоки сервісного підходу, простежити еволюцію сервісної діяльності 

розвинених країн світу, а також виявити соціально-політичні результати 

застосування сервісного підходу на практиці. Системний метод став у пригоді 

під час структурування принципів сервісної політики держави й ідентифікації 

її суті. Структурно-функціональний метод було використано під час 

деталізації механізмів реалізації сервісної політики та обґрунтування 

понятійно-категоріального інструментарію. Порівняльний метод 

застосовувався задля виявлення спільних положень сервісного підходу з 

теоретичними напрямами, які стали його науковим фундаментом. 
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Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що 

дисертація є однією з перших наукових робіт в українській політичній науці, 

у якій системно досліджено принципи та механізми реалізації сервісної 

політики держави на основі узагальнення науково-теоретичного доробку 

зарубіжних і вітчизняних учених та використання широкої емпіричної бази. 

Найсуттєвіші результати дисертаційного дослідження, які містять наукову 

новизну, полягають у тому, що: 

уперше: 

- в українській політичній науці здійснено системне дослідження 

суті та поняття сервісної політики держави, обґрунтовано доцільність 

використання в політології саме цієї дефініції; 

- виявлено та проаналізовано соціально-політичні наслідки 

сервісної діяльності держави, а саме – розвиток публічно-приватного 

партнерства, міжсекторної співпраці, підвищення рівня політичної культури 

державних службовців, політиків і громадян, зростання публічної активності 

населення; ідентифіковано взаємозв'язки між цими наслідками; 

уточнено: 

- принципи й їх ґенезу (економічність, ефективність, 

результативність, відповідальність, прозорість, участь, підзвітність тощо) та 

основні механізми реалізації сервісної політики держави (аутсорсинг, 

менеджеризація, цифровізація); сутність та прикладний потенціал цих 

механізмів; 

- зміст моніторингу сервісної діяльності держави як засобу оцінки 

якості державних послуг з метою її подальшого коригування; порівняння двох 

моделей вимірювання якості державних послуг (SERVQUAL та ESTP), 

переваги та недоліки кожної з них; 

дістали подальшого розвитку: 

- систематизація світового досвіду практичної імплементації 

сервісної політики (насамперед країни ЄС та ОЕСР); дослідження української 
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практики вироблення та надання державних послуг (нормативно-правові 

засади, організаційні особливості, практичні кейси); 

- узагальнення теоретичних передумов формування сервісного 

підходу (новий державний менеджмент, належне врядування, теорії 

агентських відносин та трансакційних витрат, концепція учасницької 

демократії); розробка понятійно-категоріального апарату дослідження 

сервісної політики держави ("послуги", "державні послуги", "публічні 

послуги" тощо). 

Практичне значення здобутих результатів. Основні положення 

дисертаційної роботи можуть бути використані в діяльності органів державної 

влади, насамперед її виконавчої гілки, на загальнонаціональному та місцевому 

рівнях, а також інститутами громадянського суспільства під час підготовки 

просвітницьких програм з проблематики вироблення та надання державних 

послуг. Висновки дисертаційного дослідження можуть використовуватися в 

освітньому процесі для підготовки навчальних програм і курсів з низки 

політологічних дисциплін, зокрема "Громадянське суспільство", "Історія 

зарубіжних політичних учень", "Політичні системи" тощо. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного 

дослідження обговорювалися на Міжнародних наукових конференціях у 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Це: 

Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету- 

2016" (Київ, 2016), Міжнародна наукова конференція "Дні науки 

філософського факультету-2017" (Київ, 2017), Міжнародна наукова 

конференція "Дні науки філософського факультету-2019" (Київ, 2019). Також 

положення дисертаційного дослідження апробовано на міжнародній науково-

практичній конференції "Людське співтовариство: актуальні питання 

наукових досліджень" (Дніпро, 2019) та міжнародній науково-практичній 

конференції "Рівень ефективності та необхідність впливу суспільних наук на 

розвиток сучасної цивілізації" (Львів, 2019). 
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Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження 

відображено у восьми наукових статтях, п'ять з яких опубліковано у фахових 

виданнях України (чотири з них включено до міжнародних наукометричних 

баз, зокрема Index Copernicus), дві статті – у наукових періодичних виданнях 

інших держав, одна стаття – у нефаховому виданні, а також у п'ятьох тезах 

доповідей на наукових конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація містить вступ, три розділи, 

поділені на підрозділи, висновки, список використаних джерел, додатки. 

Загальний обсяг дисертації становить 178 сторінок. Список використаних 

джерел складається з 202 найменувань на 20 сторінках. 
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РОЗДІЛ І 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

СЕРВІСНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 

 

1.1 Ідейні витоки сервісного підходу до державної політики 

 

Сьогодні невпинний розвиток суспільства пов’язується з культурою 

постмодерну та постіндустріальною соціальною архітектурою. Зміни 

принципів суспільної життєдіяльності призводять до вироблення нових 

установок та оцінок традиційних й новітніх соціальних інститутів та форм 

взаємодії державних, приватних та громадських структур. Політична 

площина як арена продукування організаційних засад соціуму перестає бути 

зоною інтересу та відповідальності виключно держави. Відповідно, 

змінюється сучасна роль останньої, її цілі та завдання. У пошуку 

обґрунтування практичних перетворень представники політичної науки 

пропонують теоретичні моделі, покликані синхронізувати потреби 

суспільства з його можливостями. Саме так, і виникає концепція сервісної 

держави, політика якої вирізняється відкритістю, прозорістю, 

комунікативністю, відповідальністю тощо.    

Концептуальні основи сервісної політики держави вивчаються низкою 

вітчизняних та зарубіжних дослідників, зокрема  П. Клімушиним [17],                

А. Мальцевим [25], С. Мартиновою [26], В. Місюрою [27; 28], К. Полліттом 

[76; 77], Д. Спасібовим [17], Е. Ферлі [63] тощо. Однак, бракує системних 

узагальнень щодо теоретичних витоків концепції сервісної держави. Саме 

тому, мета підрозділу полягає у систематизації наукових розвідок, 

присвячених виявленню теоретичних витоків та ідейних запозичень 

сервісного підходу до політики держави.   

Сервісна держава – одна з найбільш актуальних моделей управління 

інформаційним суспільством, механізми якої поетапно впроваджуються і в 
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Україні. «Основна ідея концепції полягає в тому, що держава розглядається 

як інститут, що надає якісні послуги населенню. Та ж ідеологія поширюється 

і на муніципальний рівень» [26, с. 166]. 

«Концепція сервісної держави передбачає зміну підходу до управління 

в публічному секторі, трансформацію засад відносин між публічними 

органами і громадянами. Головним призначенням держави стає служіння 

людині, а ключовою функцією публічних установ – надання якісних послуг 

громадянам» [17]. 

«Разом з новими технологіями змінюється і філософія управління, коли 

роль і функції держави інтерпретуються в новому контексті. У багатьох 

державах складовою частиною державно-управлінської парадигми стає ідея 

«сервісного управління» - управління, що розуміється в термінах надання 

благ і послуг громадянам і ґрунтується переважно на мережевих, 

горизонтальних (на відміну від колишніх вертикальних), взаємодіях влади та 

суспільства. У сервісній моделі управління увага концентрується не стільки 

на якості інститутів, скільки на ефективності відносин між суб’єктами 

державно-управлінських відносин при максимально можливому виключенні 

з них ієрархії та встановленні рівного статусу» [3, с. 231]. 

Ідейні витоки концепції сервісно-орієнтованої або клієнт-орієнтованої 

держави віднаходимо у науково-дослідній літературі англомовного 

наукового світу (насамперед, Велика Британія та США), починаючи з 80-х-

90-х років ХХ століття. Відповідний науковий дискурс був спричинений 

соціальними невдоволеннями економічного характеру, пов’язаними з 

об’ємними витратами бюджетних коштів на утримання державного апарату, 

та політичного змісту, що проявлялися у критиці неефективних 

бюрократичних процедур. В. Місюра вважає, що серед чинників появи 

сервісної політики держави були засилля популізму, лобіювання 

вузькопартійних та корпоративних інтересів [27].  

А. Еглтон виділив низку соціальних чинників, що вплинули на розробку 

концепції сервісної держави: зростання поінформованості громадян щодо 
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функції та специфіки діяльності держави в результаті розвитку освіти та 

комунікацій; демографічні зміни у розвинених країнах, а саме: 

- зростання кількості людей пенсійного віку з синхронним зменшенням 

працездатного населення; розвиток технологій у сфері послуг, що вплинуло 

на формування більш високих вимог громадян щодо рівня сервісу від 

держави;  

- адаптація теорій та методів управління з промислової царини до 

державного сектору, націлена на мінімізацію витрат та оптимізацію 

результатів; потреба реагувати на ресурсні чи бюджетні обмеження країн 

загального добробуту [44, с. 22]. 

Плеяда видатних політологів (Б. Армаджані, М. Барзелей, Т. Геблер,                    

П. Данлеві, Д. Озборн, К. Худ тощо) присвятила власні наукові пошуки 

розробці альтернативних підходів, які б враховували запити суспільства, 

досягнення науково-технічного прогресу, глобальні світові тенденції. 

Саме так з’явився концепт нового державного менеджменту (НДМ), 

який пропонував нову роль державі у процесах соціально-політичного 

управління, оновлене розуміння громадянина, а також нове тлумачення їхніх 

необхідних взаємодій. Керівна функція держави мала бути замінена 

скеровуючою. Від виконання функцій держава мала перейти до управління 

останніми (каталізуюче управління за Д. Озборном та Т. Геблером [72]).  

«Рух реформ державного сектору в усьому світі в 1990-х роках, 

кодифікований як новий державний менеджмент (НДМ) був спрямований на 

«зміцнення культури продуктивності в менш централізованому державному 

секторі» (OECD, 1995). Такі реформи характеризуються ключовими 

елементами, включаючи збільшення використання ринків та конкуренції у 

наданні державних послуг (наприклад, укладання контрактів та інших 

механізмів ринкового типу) та збільшення уваги до продуктивності, 

результатів та орієнтації на клієнтів. Одним із наслідків цих реформ була 

переорієнтація державних послуг на своїх споживачів» [82, с. 1]. 

Відповідні зрушення могли відбутися за умов прийняття нових 
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принципів соціально-політичного управління: держава – надавач (але не 

обов’язково виробник) суспільних послуг, громадянин – споживач (або 

клієнт). Перехід до такої моделі взаємодії був можливим лише тоді, коли 

бізнесова архітектура (маркетинг та менеджмент) була б адаптована до 

політичної царини. На деталізації процесу відповідного переходу і 

зосередимо увагу, чим обґрунтуємо бізнесові витоки сервісної політики 

держави.  

Варто наголосити, що бізнесовий підхід повинен бути саме адаптованим 

а не запозиченим та перенесеним, тому що державний та приватний сектори 

різняться власними місіями, відповідно – завданнями. Якщо бізнес через 

задоволення потреб споживачів орієнтований на збільшення їхнього числа і 

зростання власного прибутку, держава постає орієнтованою на мінімізацію 

власних витрат та результат у вигляді задоволення потреб громадян. «Це 

обумовлено принциповою відмінністю цілей підприємництва і публічного 

управління, змішання яких призводить до вкрай негативних результатів, 

особливо у вигляді колосальної і практично невикорінної корупції» [25, с. 

25].  

Відмінним є і розуміння феномену конкуренції. Якщо у бізнесовій сфері 

конкуренція може сприяти зростанню якості продукту й відповідно – ціни на 

нього, у державній площині ціноутворення на послуги формується за іншою 

схемою (переважно, визначається нормативно). Однак, конкуренція має 

місце в царині надання державних послуг, що обумовлюється 

запровадженням таких механізмів як аутсорсинг та контрактація (залучення 

до виконання на договірних умовах окремих державних послуг 

представників приватного сектору).  

Окрім маркетизації держави вище згадувані дослідники наголошують на 

необхідності менеджеризації, що означає перетворення бюрократа на 

функціонера. За рахунок імплементації управлінської ролі політика можна 

подолати проблеми організаційного та ресурсного характеру. Політик як 

менеджер – це найнятий громадськістю функціонер, який не вивищується за 
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рахунок владних повноважень, а оперативно та результативно реагує на 

потреби населення і діє виключно в інтересах останнього.   

«Принцип клієнтських відносин між громадянами і органами влади 

визначає чітку роль і призначення чиновника. Якщо в традиційній системі 

управління бюрократа, представника публічної влади, наділено частиною її 

владних і наглядових повноважень, а громадянин у цій системі виступає в 

ролі прохача, то в сервісній моделі відносин роль чиновника зводиться до 

технічного обслуговування потреб громадян» [17]. 

Ч. Худ був переконаний, що запозичення менеджерських технік 

дозволить: 

 1) запровадити професійний менеджмент публічних організацій на 

практиці, що позначатиме високий рівень автономності менеджерів в 

управлінні власною організацією;  

2) ідентифікувати чіткі критерії та міри продуктивності, що сприятиме 

більшій ефективності та реалізації підзвітності;  

3) збільшити наголос на вихідних показниках, щоб сконцентрувати 

увагу на результатах, а не процедурах [66]. 

Б. Армаджані та М. Барзелей запропонували комплекс 

трансформаційних заходів, які сформували основу їхньої концепції 

постбюрократизму. До необхідних конструктивних кроків учені віднесли:  

- заміщення загальних інтересів результатами, які формують  цінність 

для громадян;  

- перехід від ефективності до якості та цінності;  

- переміщення від адміністрування до продукування;  

- рух від контролю до дотримання норм; перехід від ідентифікації 

функцій та завдань до  визначення місії, послуг та клієнтів;  

- розбудову підзвітності замість нав’язування відповідальності;  

- перехід від управління адміністративними системами до розширення 

публічних послуг, стимулювання колективних взаємодій, використання 

стимулів та вимірювання результатів, збагачення інтерактивної комунікації 
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[52]. 

Значний вплив на ідейний каркас сервісного підходу до державної 

політики мали окремі наукові підходи, розвинені в межах економічної теорії, 

а точніше – неоінституційної. Мова ведеться, насамперед, про теорію 

агентських відносин, під впливом якої державні функції почали сприйматися 

набором послуг, які замовляє громадянин, а держава реалізує безпосередньо 

або ж за рахунок аутсорсингу. А також теорію трансакційних витрат, 

положення якої використовувалися у публічній царині у контексті 

оптимізації бюджетних витрат, адже цей конструкт економічної науки міг 

забезпечити інструментами з удосконалення механізмів практичної 

імплементації сервісного підходу (насамперед, аутсорсингу), зокрема, 

моніторингом та специфікацією контрактів між державою та партнерами з 

приватного сектору. Розглянемо більш детально наріжні ідеї цих 

економічних теорій та виявимо їхній прояв у сервісному підході до державної 

політики.  

У останній чверті ХХ століття теорія агентських відносин вплинула не 

лише на переосмислення державної політики у ході політологічних студій, а 

й загалом на вектор розвитку суспільних наук (публічне управління та 

адміністрування, соціологія тощо). Цей теоретичний конструкт базується на 

моделюванні відносин, що формуються на контрактній основі, та передбачає 

дві вихідні передумови.  

Перша з них визначає чисту раціональність серцевиною контрактних 

відносин, відповідно до якої учасники відповідних інтеракцій позбавлені 

ірраціональної складової. Це проявляється у визнанні володіння учасниками 

контрактних взаємодій параметричними знаннями з приводу ситуації, 

довкола якої і вибудовуються відносини з партнерами. При цьому 

обчислювальні здібності учасників нелімітовані, відповідно, максимально 

розширюється перспектива вироблення найбільш раціонального 

(ефективного) рішення. 

Друга передумова означає, що партисипанти контрактних відносин 
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мають відмінну інформацію з приводу ситуації. А це свідчить про те, що хоч 

загальна інформація, якою володіють всі учасники процесу, є вичерпною, 

однак, розподіл її має асиметричний характер.  

Контрактні відносини аналізуються як суб’єкт-суб’єктна взаємодія, в 

якій одна сторона виступає у ролі принципала (замовника), який доручає 

певну роботу іншій стороні за погоджену винагороду, а друга сторона 

виступає у ролі агента (виконавця), що виконує зазначену роботу, досягаючи 

власних цілей та цілей принципала. Обумовлено, що агент володіє більшим 

обсягом інформації щодо процесу реалізації контракту за принципала через 

його безпосередню включеність у заходи з виконання угоди. Принципал не 

володіє розширеними даними ані щодо зовнішнього середовища, ані 

стосовно інструментарію агента, ані з приводу його знань та компетенцій. У 

нього менше інформації про реалізований контракт, ніж в агента.  

Як уже зазначалося, різними сторонами угоди керують відмінні 

стимули. Інтереси агента по’вязані з отриманням фінансової винагороди, 

принципала – позитивним результатом виконання контракту. При цьому 

агент намагатиметься використовувати ситуацію з максимальною користю 

для себе, саме тому принципал має забезпечити таку розрахункову схему, 

щоб агент був позбавлений можливостей маніпулювати. Таким чином, 

створюється баланс інтересів за рахунок важелів впливу та стримувань.  

Відповідно, ключова задача теорії агентських відносин зводиться до  

вироблення оптимальної схеми винагороди, що з одного боку, спиратиметься 

на оцінку витрат, зумовлених інформаційною асиметрією, а з іншого, -  на 

винайдення дійових механізмів мінімізації відповідних витрат. 

На думку дослідника Т. Мое взагалі вся політика може тлумачитися як 

нескінчений ланцюг відносин принципал-агент як між представниками 

різних суспільних секторів (публічний та громадській), так і в самій системі 

державного сектору при побудові відносин між різними структурними 

відділами та бюрократами різного рівня. По суті, окрім фінального 

принципала та фінального агента, усі учасники можуть бути наділені 
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подвійними ролями (і принципала, і агента) залежно від статусу на 

конкретному рівні виконання завдання чи надання послуги [70].   

П. Данлеві та Ч. Худ переконані, що державні організації – це ланцюг 

відносин принципал-агент низької довіри, мережа контрактів, що пов’язують 

стимули до виконання [60]. А це означає, що державні службовці (агенти) 

будуть напружуватися лише, щоб виробити публічні послуги, винайдені 

політиками (принципалами), якщо вони отримують винагороду за власні 

зусилля чи результат. А це не завжди можливо, враховуючи той факт, що 

вихід і результат складно обчислити у багатьох державних структурах, на 

думку Дж. Уілсона [84].  

Загальний огляд змісту теорії агентських відносин дозволяє виявити 

спадковість ідей від неї до сервісного підходу. Зокрема,  останній успадкував 

від агентської теорії такі базові засади, як відношення до громадянина як до 

замовника державних послуг; підписання договорів між клієнтом та 

виконавцем державних послуг; аутсорсинг як механізм залучення сторонніх 

виконавців для надання державних послуг на контрактній основі. 

Методологічні постулати теорії трансакційних витрат розробляються 

такими дослідниками, як О. Вільямсон [83], Р. Коуз [57; 58], С. Чонг [56] та 

іншими. Трансакційні витрати передбачають низку груп витрат, 

підпорядкованих різним цілям. До основних можна зарахувати, зокрема: 

- витрати, пов’язані з виявленням інформації щодо особливостей та 

стану ринку;  

- витрати, зумовлені веденням перемовин; витрати, спрямовані на 

моніторинг виконання умов угоди;  

- витрати, спричинені необхідністю реалізації контракту та - у випадку 

недотримання його умов - відшкодування збитків;  

- видатки, зумовлені потребою специфікації прав власності, а також 

їхнього захисту. 

Сутність теорії трансакційних витрат розкривається специфічним 

розумінням та класифікацією витрат у процесі господарювання в економічній 
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галузі. Відтак, виділяють суто виробничі видатки й безпосередньо видатки 

трансакційні, що пов’язані із фінансовим забезпеченням людських 

інтеракцій. Відповідно, трансакційні витрати - неодмінний елемент 

суспільного господарювання, властивий як для ринкових, так і неринкових 

систем. 

Вагомий аспект теорії трансакційних витрат пов’язаний з 

обґрунтуванням сталості економічних інституцій, а також форм організації 

та реалізації контрактних відносин, що відбувається унаслідок  застосування 

заходів з економії трансакційних витрат.  

Т. Коцкулич наполягає на тому, що більшість учених-економістів визнає 

об’єктивну зумовленість трансакційних витрат, а також властиві останнім 

негативні прояви, однак, недоліки, притаманні трансакційним витратам, не 

перевищують їхньої позитивної складової для компаній. Мінімізація 

відповідних витрат може бути забезпечена через інституційних перебудови 

(кооперація, злиття підприємств тощо) [19].   

Теорія трансакційних витрат здійснила тристоронній вплив на зміст 

сервісної політики держави. З одного боку, вона сприяла переоцінці 

найліпших способів організації та отримання публічних послуг та надала 

математичний інструментарій для аналітичних досліджень кожного 

конкретного кейсу. З іншого, - вона вплинула на популяризацію практики 

реінжинірингу контрактаційних угод, що мало слугувати більш точній 

специфікації контрактів та їхньому перманентному моніторингу. Окрім 

цього, дана економічна теорія сформувала підґрунтя для утримання 

комплексу державних послуг суто за державними інституціями, відповідно, 

створивши бар’єри  для всеохопної контрактації та радикальних інтенцій у 

реформуванні публічного сектору. 

Однак, вище розглянуті наукові ідеї не вичерпують усього загалу 

теоретичних імпульсів, що вплинули на становлення сервісного підходу до 

державної політики.  

Я. Коженко та О. Мамичева визначають сервісну державу як особливу 
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політичну форму організації публічної влади, яка володіє спеціальним 

апаратом управління, спрямованим на надання публічних послуг індивідам, 

а також систему соціально-правових гарантій гідного життєзабезпечення 

людини, її прав та свобод [18].   

Відповідне визначення через публічну владу допомагає нам 

ідентифікувати ще одне теоретичне джерело сервісної політики держави, а 

саме – концепцію демократії участі, завдяки якій публічна політика як 

спільна справа державців та громадян стала авансценою вироблення 

публічних рішень. Відповідно, сервісна держава виявляється максимально 

адаптивною до нових ідейних конструктів моделлю. Під впливом 

партисипаторного підходу акцент постачальник-споживач зміщується в бік 

партнерської взаємодії держави та громадськості, що проявляється у спільній 

розробці критеріїв якості надаваних послуг, залученні інститутів 

громадянського суспільства до виконання певних сервісів, обопільній 

взаємозвітності.   

«Політики і програми, які формують структуру і напрямок суспільно-

політичного життя сьогодні, є результатом взаємодії багатьох різних груп і 

організацій, поєднання багатьох різних поглядів і інтересів. У багатьох 

областях більше немає сенсу вважати державну політику результатом 

урядових процесів прийняття рішень. Уряд дійсно є гравцем - і в більшості 

випадків - дуже істотним гравцем. Але державна політика сьогодні, політика, 

що керує суспільством, є результатом складного комплексу взаємодій, що 

зачіпає численні групи та численні інтереси, які в кінцевому підсумку 

поєднуються у захоплюючі і непередбачувані способи. Уряд більше не 

головний… Уряд діє спільно з приватними та неприбутковими групами та 

організаціями, шукаючи шляхи вирішення проблем, з якими стикаються 

громади. У цьому процесі роль уряду перетворюється з контролю на 

формування порядку денного, залучення належних гравців та сприяння 

веденню переговорів або посередництво у вирішенні суспільних проблем» 

[59]. 
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«Держава не повинна бути монополістом у розв’язанні соціальних 

проблем, надання соціальних послуг має бути диверсифікованим за їхніми 

джерелами, бажано наближення вирішення соціальних проблем до 

конкретної людини» [16, с. 51]. 

І. Аубакірова стверджує: «Важливою складовою частиною сервісної 

держави є забезпечення підконтрольності управлінських структур 

громадянському суспільству, залучення останнього до сфери державного 

управління, отже, більшої відповідальності носіїв влади. Цьому сприяють 

такі можливості, як обов’язкове розміщення інформації про діяльність 

державних органів на офіційних інтернет-ресурсах, процедури електронного 

документообігу, пряма трансляція з місць засідань, розміщення відомостей 

про доходи державних службовців, інші умови, пов’язані з цифровізацією, 

активним використанням інформаційно-комунікаційних умов» [3, с. 241]. 

Теорії демократії участі, дорадчої демократії та соціального капіталу 

стверджують, що залучення громадянина позитивно впливає на демократію: 

воно сприяє включенню окремих громадян до політичного процесу, заохочує 

громадянські навички та громадянські чесноти, призводить до раціональних 

рішень, заснованих на публічному обґрунтуванні (обговоренні) і підвищує 

легітимність процесу і результат [69]. 

Представники наукового напряму партисипаторної демократії                    

(Б. Барбер, Дж. Бернхейм, Н. Боббіо, Дж. Коул, Т. Кронін, Дж. Мейнсбрідж, 

Дж. Циммерман та інші) виступають з жорсткою критикою представницької 

демократії, наполягаючи на необхідності віднайти оптимальний владний 

баланс між державою та суспільством з метою мінімізації панування у 

політичній системі окремих сил, замотивованих групами інтересів, що 

представляють бізнесові кола. Інструментом розв’язання відповідної 

проблеми, на думку партисипатистів, постає масштабне використання 

засобів безпосередньої демократії, зокрема, референдумів, плебісцитів, 

публічних обговорень.  

Італійський дослідник Н. Боббіо наполягає на тому, що влада має бути 



35 
 

розподілена між більшістю громадян, адже такі демократичні принципи як 

рівність та свобода гарантують громадянам право на рівну участь в 

суспільному управлінні. Демократія має місце лише тоді, коли наявні 

соціально-політичні та правові засади для її реалізації. Під останніми учений 

розуміє участь більшості громадян в управлінні державними справами та 

нормативно-правове регламентування відповідної участі [85].  

Дж. Бернхейм в контексті партисипаторного напряму розробляє теорію 

функціональної демократії, завдяки якій стане можливою децентралізація 

державного управління. Локальні адміністрації, сформовані з метою 

самоврядування, стануть провідними функціонерами у владних процесах 

[54]. 

Ідеї партисипатистів стали основою для зміцнення інститутів 

громадянського суспільства, зрощення громадянських компетенцій, інклюзії 

громадськості у державно-управлінські справи на правах рівноправного 

учасника з державними інституціями. Новий профайл громадянина, 

сформований під ідейним впливом теорії партисипаторної демократії, сприяв 

утвердженню сервісного підходу до державної політики через посилення 

позиції громадянина, його чітких вимог та контролю над виконанням 

владних функцій державними органами.   

Наприкінці ХХ століття концепція сервісної держави була посилена 

постулатами іншої доктрини соціально-політичного управління – належного 

врядування. Її основні принципи (законність, прозорість, доступність, право 

бути почутим, право на оскарження, підзвітність тощо) за рахунок 

інформатизації та цифровізації (зокрема, е-урядування) стали засадами 

зміцнення сервісної суті держави. Так в контексті підходу належного 

управління, Джанет і Роберт Денхардти запропонували нову модель 

державних послуг у відповідь на домінування НДМ – нове публічне 

служіння. Наступником НДМ є управління цифровою епохою, присвячене 

тематиці реінтеграції державних обов’язків, холізму на основі потреб 

(виконання обов’язків курсивним способом) та цифровізації (використання 
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трансформаційних можливостей сучасних ІТ та цифрового зберігання). 

Нове публічне служіння починається з того, що у центрі уваги 

державного управління повинні бути громадяни, спільноти та громадянське 

суспільство. У цій концепції основна роль державних службовців полягає у 

допомозі громадянам чітко сформулювати та задовольнити їхні спільні 

інтереси, а не у керуванні суспільством. У прагненні вирішувати більш 

широкі суспільні потреби і розробляти рішення, що відповідають державним 

інтересам, уряди повинні бути відкритими, доступними, підзвітними та 

працювати для обслуговування громадян. Переважаючі форми підзвітності 

повинні вийти за межі формальної підзвітності державних службовців 

виборним посадовим особам в управлінні та реалізації бюджетів і програм 

для розміщення більш широкого набору відносини з громадянами та 

громадами [59]. 

Ж. Бургон аналогічно розробляє концепцію демократичного 

громадянства, відповідно до якої ролі державних адміністраторів не 

обмежуються відповіддю на вимоги користувачів або виконанням замовлень. 

Її підхід до нового державного управління містить чотири вихідні елементи: 

- створення відносин співпраці з громадянами та їхніми групами; 

- заохочення спільної відповідальності; 

-    розповсюдження інформації для підвищення громадського дискурсу 

і сприяння спільному розумінню громадських питань; 

- пошук можливостей залучення громадян до владної діяльності [55]. 

 «Теоретичною основою для подібних уточнень змісту проведених в 

сфері держуправління реформ послужила концепція «доброго рулювання» 

(good governance). Її основна ідея полягає в тому, що держава не повинна 

виступати єдиним суб’єктом прийняття управлінських рішень. Найбільш 

важливі з них повинні прийматися нею в рамках діалогу з зацікавленими 

структурами громадянського суспільства. Більше того, реалізацію ряду таких 

рішень держава може взагалі передати на контрактній основі зацікавленим 

недержавним структурам» [12]. 
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До появи даного наукового конструкту, основним недоліком сервісно-

орієнтованого підходу було те, що не існувало чіткої ситсематизації послуг, 

що надаються державою, вартості цих послуг, їхньої ефективності та рівня 

задоволеності користувачів. Для того, щоб отримати можливість вимірювати, 

оцінювати та вдосконалювати послуги, необхідно було віднайти інструменти 

для ревізії характеру послуг, вартості, ефективності, якості обслуговування у 

вигляді зворотного зв’язку з користувачами. За допомогою ІТ-компонентів 

стало можливим оглянути всю модель держави з точки зору її ефективності. 

Відповідно, це дозволило зробити функціонування держави більш 

ефективним і оптимальним. 

П. Клімушин та Д. Спасібов зазначають, що «…інформаційна 

відкритість позбавила бюрократію останньої можливості тіньових відносин, 

що йдуть на шкоду державі та суспільству. По суті, усі громадяни та 

організації громадського контролю отримали доступ до контролю процесу і 

кінцевих рішень, прийнятих посадовими особами. Це дозволило підняти роль 

інституту політичної відповідальності бюрократії на новий рівень, остаточно 

змінивши суспільні відносини між суспільством і державним апаратом» [17]. 

Інформаційно-технологічний детермінізм, властивий сервісному 

підходу, визначає горизонтальний вектор комунікації, проактивну форму 

надання послуг громадянам, можливість зовнішнього контролю, відповідно, 

- удосконалення інформаційної складової держави.  

Однак, необхідно, щоб інформаційна система держави базувалася на 

принципі інтегральності. Це буде можливим за виконання наступних вимог:             

1) формування реєстру державних послуг, тобто бази даних. Цей реєстр 

повинен містити описи послуг і являти собою основний базовий компонент 

інтегральної системи. Він повинен забезпечувати сумісність (різні необхідні 

інтерфейси з іншими системами та базами даних); також необхідно описати 

базові об’єкти (сервіс, використання сервісу, постачальник послуг, процес, 

різні класифікатори). Необхідно запровадити модель даних інформаційної 

системи;  
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2) запровадження системи управління якістю. Необхідно розробити 

методологію оцінки, яка повинна включати методологію оцінки якості. 

Необхідно складати статистичні запити та порівняння, міжорганізаційні 

порівняння якості послуг, опитування задоволеності серед постачальників 

послуг, а також користувачів послуг;  

3) здійснення опису процесу та системи моделювання. Має містити 

моделі процесу для державних служб, які діють як самостійна система та 

керують цими моделями;  

4) створення реєстру посад державних службовців. Необхідно надати 

можливість описувати організаційні структури, зображуючи посади та ролі 

посадових осіб. Кожна позиція має свої власні приписи, і якщо ці обов’язки 

покладені на ІТ-систему, то можна буде використовувати ролі в робочих 

процесах. Це дає змогу постійно оновлювати посадові інструкції, оскільки 

ролі та робочі процеси є динамічними;  

5) забезпечити оперативну сумісність між інформаційною системою 

державних служб та іншими реєстрами служб. Для необхідності такого 

прямого каналу зв’язку кожен реєстр повинен мати інтерфейс подання даних, 

для цього можна використовувати існуючі ІТ-рішення;  

6) створення публічного інтерфейсу. Центральний портал державних 

послуг, що дозволяє отримати інформацію про всі послуги, що надаються в 

державі, подібно до Державного порталу. За допомогою цього інтерфейсу 

можна перейти до конкретних інформаційних систем, які пропонують 

послугу і знайти контактні дані конкретного посадовця, якому громадянин 

повинен подати заявку на обслуговування. Вхід має надаватися реєстром 

державних послуг [75]. 

Відповідно, можна підсумувати, що ідейні витоки сервісної політики 

держави будуються на поєднанні поглядів теоретиків у галузі соціально-

політичного управління, економіки та політичної науки, а також на основі 

досягнень інформаційних та комунікаційних технологій. На основі 

проведеного дослідження можна виділити два етапи в еволюції сервісної 
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політики держави:  

1) спричинений ідеями представників НДМ (акцент на ринкових засадах 

організації державної діяльності);  

2) удосконалений принципами належного врядування (інформаційна 

демократія, відкритий уряд).  

На першому етапі акцентувалася державна роль надання послуг 

громадянам, на другому – партнерська взаємодія з ними.  

 

1.2 Понятійно-категоріальний інструментарій дослідження проблеми 

 

Сервісна політика держави – відносно новий предмет політологічних 

наукових розвідок, що пов’язано з нещодавньою актуалізацією у соціально-

політичній дійсності (остання чверть ХХ – початок ХХІ століть). Переважно 

вона досліджується побіжно у ході вивчення її окремих атрибутів, ознак, 

принципів тощо (електронне врядування, інформаційна демократія, державно-

приватне партнерство, публічна політика, публічні послуги і т. д.), але 

комплексних присвячених безпосередньо їй політологічних розробок немає. 

Як предмет наукового дослідження сервісна політика держави 

визначається міждисциплінарним характером, адже привертає дослідницьку 

увагу вчених із різних галузей суспільних знань (економіка, публічне 

управління та адміністрування, правознавство, політична наука), але 

найбільше на сьогоднішній момент теоретичних наробок з її аналізу 

зустрічаємо в науці публічного управління та адміністрування, що спричинено 

близькістю даного предмету дослідження до об’єкту пізнання саме цієї 

наукової галузі. Серед її фахівців під час аналізу сервісної суті держави 

прийнято вживати такі поняття, як «сервісна держава», «сервісно-орієнтована 

держава». Зокрема, даними поняттями оперують М. Дзевелюк [8],                          

О. Євсюкова [9], П. Клімушин та Д. Спасібов [17], Т. Сиволапенко [39] та 

багато інших дослідників. 
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Зокрема, О. Євтушенко пропонує наступну дефініцію: сервісна держава – 

особлива політична форма організації публічної влади, що володіє 

спеціальним апаратом управління, спрямованим на надання публічних послуг 

індивідам, а також система соціально-правових гарантій гідного 

життєзабезпечення людини, її прав і свобод [10]. 

С. Зернов трактує сервісну державу, як «науку організації влади», чим 

абсолютизує останню [13]. 

Відповідно, можна говорити про кілька проблем у визначенні сервісної 

політики держави. Існують дефініції, які демонструють коректне розуміння її 

суті, але при цьому подаються через поняття «сервісна держава» (приклад 

визначення О. Євтушенка), а є такі, що загалом хибно трактують її зміст і при 

цьому ж послуговуються поняттям сервісної держави (приклад дефініції, 

запропонованої С. Зерновим). 

Поняття «сервісна держава» або «сервісно-орієнтована держава» зводять 

зміст держави до адміністративного виміру, обмежуючи її виконавчою гілкою 

влади, а точніше - тими її агентствами, що безпосередньо займаються 

виробленням та наданням публічних послуг населенню. Для політології таке 

розуміння держави неприйнятне бо примітивізує її. У перекладі з англійської 

мови «service» може тлумачитися двояко - як послуга або служіння. Якби 

концепція сервісної держави говорила про таку глобальну ціль держави, як 

служіння народу, тоді б це було прийнятним у політології, але в ній мова 

ведеться саме про організацію процесу надання послуг громадянам, його 

окремим групам. І відповідно, розробляються засади оновлення публічно-

адміністративного виміру держави на засадах прозорості, інтерактивної 

комунікації, менеджменту, ефективності, економії державного бюджету. 

Як стверджує В. Багдасарян: «Функції держави далеко не обмежуються 

завданнями надання послуг населенню. Вона не тільки реалізує інтереси 

соціуму, а й сама ставить перед ним стратегічні орієнтири, організовує на 

звершення. Держава веде народ, а не тільки обслуговує його потреби. При 

необхідності вона навіть вдається до насильства. Зрозуміло, що державний 
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примус під категорію державних послуг не підпадає. Сервіс є важливою 

сферою суспільного буття. Однак він не поширюється на все буття. Повинні 

існувати природні обмежувачі сервісізації…» [4, с. 4-5]. 

Авторський колектив монографії «Функції та послуги в системі 

державного і муніципального управління» знаходить аргументи на 

підтвердження багатофункціональності держави й зарахування сервісної опції 

до одного з напрямів діяльності держави. Дослідники пишуть: «Оцінка 

зовнішніх і внутрішніх державних функцій дозволяє аналізувати 

результативність діяльності органів державного управління по конкретному 

напрямку. Внутрішніми напрямками діяльності (або функціями) є прийняття 

нормативних правових актів, контроль і нагляд, управління державним 

майном і надання державних послуг» [7, c. 26]. 

Науковці додають: «Саме надання державних послуг дозволяє 

виконавчим органам влади, а також підвідомчих їм державним організаціям, 

іншим типам організацій, які отримують державне замовлення, задовольняти 

життєво необхідні потреби громадян, реалізовувати маркетингову модель 

державного управління і здійснювати принципово нову функцію, а саме, 

сервісної держави. Перевага такої моделі полягає в тому, що право громадян 

на задоволення суспільних потреб за допомогою послуг є не абстрактною 

можливістю правоволодіння, а домаганням, гарантованим і закріпленим 

законами» [7, c. 27]. 

Отже, у держави багато функцій – як зовнішніх, так і внутрішніх, одна з 

яких - сервісна. Тому, на нашу думку, в політичні науці доцільно говорити про 

сервісну функцію держави, яка реалізується шляхом вироблення та реалізації 

відповідної політики. Сервісна політика - один із напрямів діяльності держави.  

Саме тому, більш прийнятним у контексті політологічних досліджень є 

визначення О. Карпенка, який хоч і послуговується поняттям сервісно-

орієнтованої держави, але її зміст передає у ключі, що збігається з нашою 

позицією. «Сервісно-орієнтована держава – це суспільні відносини, які 

спрямовані на державну політику надання управлінських послуг (або сервісно-
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орієнтовану державну політику), як цілеспрямований курс дій органів влади 

та сукупність засобів (механізмів, інструментів, важелів, способів), які вони 

практично реалізують для створення, забезпечення, функціонування, та 

розвитку сервісної держави (впровадження механізмів взаємодії суб’єктів і 

об’єктів надання державних і муніципальних сервісів)» [14, с. 29]. 

Проте, є дослідники, які поділяють нашу позицію щодо необхідності 

використання у науковому понятійно-категоріальному апараті поняття 

«сервісна політика держави». Так, зокрема, В. Місюра пропонує наступне 

визначення: «Соціально орієнтована сервісна політика – узгоджена система 

заходів з розробки, реалізації та контролю пріоритетних напрямів державної 

політики, спрямованих на задоволення потреб громадян у доступі до 

суспільних благ, узгоджена з довгостроковими цілями розвитку суспільства і 

держави [29]. 

Авторське ж бачення розкривається у наступному визначенні: сервісна 

політика держави – це один із напрямів державної політики, який пов’язаний 

із розробкою, впровадженням та моніторингом результатів імплементації 

комплексу узгоджених заходів щодо оптимізації діяльності держави, 

насамперед, її публічно-адміністративної складової в аспекті ефективного 

вироблення та надання публічних послуг.    

Враховуючи те, що сервісна політика держави покликана задовольняти 

інтереси громадян шляхом надання останнім затребуваних державних послуг, 

наступним логічним кроком в обґрунтуванні понятійно-категоріального 

апарату даного дослідження є деталізація таких понять, як «послуги», 

«державні послуги» та «публічні послуги», виявлення причини вжитку у 

науково-дослідних розвідках двох останніх фактично синонімічних понять та 

ідентифікації їхніх змістових особливостей.  

Поняття послуги привноситься до політичної науки з економічної 

політики. Одним із перших теоретиків, який розвивав дане поняття, був Ж.-Б. 

Сей. У роботі «Трактат з економічної політики» цей науковець вперше 

запропонував ідею надання послуг, а також тлумачення виробництва не як 
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процесу вироблення матеріальних благ, а саме послуг. «Суспільство купує і 

споживає послуги адміністрації, яка оберігає його інтереси, війська, що 

захищає країну від зовнішнього нападу, суду цивільного і кримінального, який 

охороняє кожну приватну особу від посягання інших. Усі ці різноманітні 

послуги приносять свою користь, і якщо вони розмножуються понад існуючу 

в них потребу, якщо вони оплачуються дорожче своєї цінності, то лише 

внаслідок недоліків громадської організації, розгляд яких виходить за межі 

даного твору» [38].  

Сьогодні існує велика кількість визначень поняття «послуга». Зокрема, 

М. Росинський трактує його як специфічну політико-економічну категорію, 

яка виражає відносини праці, реалізується безпосередньо як корисний ефект 

діяльності й функціонує в базі споживання [37]. О. Скороход пропонує 

розуміти під послугою результат безпосередньої взаємодії надавача та 

споживача послуг, а саме – результат діяльності надавача послуг щодо 

задоволення потреб їх споживача [40]. На думку Г, Писаренко, послуга – це 

діяльність щодо задоволення певних потреб особи, яка здійснюється за її 

зверненням [34]. 

В. Місюра наполягає на тому, що «в основі сервісної діяльності лежать 

поняття «послуги» та «сервісу». Суспільство і держава визнають послуги 

важливим видом надання публічних благ матеріального та нематеріального 

характеру, їх надання регулюється і ускладнюється разом із ускладненням 

соціального життя та механізмів державного управління. Англомовне поняття 

«сервіс» у вітчизняній практиці та теорії стало означати діяльність з надання 

інституційно визнаних видів послуг окремими фахівцями та спеціальними 

організаціями. Порівняння понять «послуга», «сервіс» та «сервісна діяльність» 

свідчить про спільний сенс, пов’язаний із благом (особистим чи суспільним) 

та користю, яку можна отримати» [28].  

Попри різні змістові акценти усі ці визначення об’єднує розуміння 

послуги як корисної діяльності з задоволення потреб споживача надавачем.  
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Аналізуючи це питання Я. Михайлюк зазначає, що в Україні «Наукова 

дискусія спочатку полягала у доцільності використання поняття «послуги» у 

діяльності органів державної вдали та місцевого самоврядування. Пізніше 

найбільші суперечності стосувалися прикметника, який буде застосовуватися 

до поняття «послуги» [30]. 

«Питання тлумачення поняття послуги, що надаються органами влади, та 

їх найменування: державні, адміністративні, управлінські, громадські 

розглядалися в широких наукових колах та окремих виданнях. Група 

вітчизняних дослідників у своїх працях застосовує різноманітні терміни зі 

сфери послуг, що надаються органами виконавчої влади» [35]. 

На нашу думку, поширення в українській науковій думці понять 

«державні послуги» та «публічні послуги» пов’язане, насамперед, із 

лінгвістичним казусом, адже англомовний термін «public», зазвичай 

перекладається на українську мову, як «державний», відповідно усе, що 

дотичне до зони функціонування держави - заклади, завдання, функції тощо – 

в англомовному варіанті іде з прикметником «public», наприклад public school 

(державний заклад середньої освіти), public sector (державний сектор), public 

servant (державний службовець) і т. д. І, зазвичай, ключовий акцент робиться 

на протиставленні «public» - «private» (державне - приватне).  

Дещо змінюється тлумачення прикметника «public» у зарубіжній 

науковій думці наприкінці ХХ століття, що пов’язано із розширенням функцій 

громадянського суспільства й, відповідно, зміцненням поняття «публічна 

політика». Залучення третього сектору до визначення вимог, контролю і навіть 

виконання окремих раніше суто державних за змістом функцій дозволяє 

оперувати поняттям «публічні послуги», яке говорить про розширення 

суб’єктності організації та реалізації останніх.  

Відтак, наша позиція вибудовується на непринциповості протиставлення 

понять «державні послуги» та «публічні послуги», можливості їхнього 

синонімічного вжитку. Обидві дефініції характеризують взаємодію 

державного сектору з громадянами з питань надання відповідей державними 
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структурами на запити населення, але друге поняття при цьому підкреслює 

можливість залучення до цього процесу третіх сторін. Окрім цього, вважаємо 

доцільним наголосити на тому, що «публічні послуги» - поняття більш 

прийнятне до використання стосовно місцевих органів влади (децентралізація, 

самоуправління), а «державні послуги» - щодо національного та регіонального 

владних рівнів.   

А. Штирліна визначає державну послугу, як «діяльність органів 

виконавчої влади, яка виражається в здійсненні дій і (або) прийнятті рішень, 

що тягнуть виникнення, зміну або припинення правовідносин, або виникнення 

документованої інформації (документа) у зв’язку із зверненням громадянина 

або організації з метою реалізації їхніх прав, законних інтересів або виконання 

покладених на них нормативними правовими актами обов’язків» [50]. 

І. Чаплай зазначає, що «державні послуги на сучасному етапі їх 

становлення в Україні слід визначати, як діяльність щодо виконання запиту 

громадян і (або) організацій про визнання, встановлення, зміни, або 

припинення їх прав, встановлення юридичних фактів, одержання для їх 

реалізації у відповідних випадках матеріальних, або державних засобів, 

передбачених чинним законодавством, а також надання інформації з питань, 

що входять до компетенції органа виконавчої влади і включені до реєстру 

державних послуг згідно з законодавством» [47]. 

Г. Писаренко відносить до публічних послуг усі послуги, які надаються 

публічним сектором або іншими суб’єктами під відповідальність публічної 

влади та за рахунок публічних коштів [32]. 

 В. Тимощук переконує, що публічні послуги – це усі послуги, які 

надаються публічним сектором і відповідальність за надання останніх несе 

публічна влада [42]. 

Ю. Шаров обґрунтовує, що публічні послуги – «послуги, що надаються 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами,організаціями, які перебувають в їх управлінні» 

[49]. Цей дослідник виділяє у складі публічних послуг (за функціональною 
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ознакою) адміністративні, управлінські, соціальні, житлово-комунальні, а 

також громадські послуги. 

Є. Легеза пропонує наступну дефініцію: «публічна послуга – 

врегульована публічно-правовими нормами діяльність органів публічної 

адміністрації щодо задоволення публічного інтересу з розгляду заяви фізичної 

або юридичної особи про видачу адміністративного акта (рішення, видача 

дозволів, ліцензій, сертифікатів, актів, посвідчень, проведення реєстрації 

тощо), спрямовану на забезпечення її прав і законних інтересів та/або на 

виконання особою визначених законом обов’язків шляхом фінансування за 

рахунок публічних коштів» [23]. 

П. Гроут вважає, що публічні послуги є визначеною сукупністю послуг, 

які надаються громадянам за участі публічної влади, фінансуванні та 

регулюванні органів державної влади. Останнє особливо важливо тоді, коли 

сервісні організації в ринкових відносинах можуть бути нездатні надавати 

соціально значущі публічні послуги з тих чи інших економічних причин [65]. 

Відповіно до визначення, що фігурує в офіційній документації 

Європейського союзу, публічні послуги є такою діяльністю, яку органи 

державної влади визнають особливо значущою для суспільства, зокрема 

послуги «загального економічного інтересу». Публічне урядування 

європейських країн враховує важливість регулювання сфери надання 

публічних послуг, незалежно від їх суб’єкта [79]. 

Як бачимо, наведені вище дефініції українських дослідників понять 

«державні послуги» та «публічні послуги» не містять якихось концептуальних 

відмінностей, що доводить справедливість авторської позиції.  

Поглиблене розуміння понятійно-категоріального апарату потребує 

деталізації й таких понять, як «аутсорсинг», «цифровізація», 

«менеджеризація», адже вони розкривають механіку реалізації сервісної 

політики держави. Механізм як внутрішня будова, система функціонування є 

важливою складовою сервісної політики. Завдяки аутсорисингу, цифровізації 
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та менеджеризації сервісна політика перетворюється на сервісну діяльність 

держави.  

Отже, аутсорсинг – це закупівля товарів або послуг з джерел, які є 

зовнішніми для організації [67]. Аутсорсинг - це договірна передача певних 

видів діяльності та бізнес-процесів від головної організації до зовнішнього 

підрядника [64]. 

«Аутсорсинг - це передача на договірній основі непрофільних функцій 

іншим організаціям, що спеціалізуються в конкретній сфері й мають 

відповідний досвід, знання, технічні засоби. Аутсорсинг − це форма 

управління, що дозволяє оптимізувати функціонування організації за рахунок 

зосередження діяльності на головному напрямі» [11]. 

Аутсорсинг у державному секторі - це «укладання контрактів» на 

послугу, що традиційно надається державними службовцями. Хоча приклади 

існують понад століття тому, аутсорсинг набирає обертів у США і Великій 

Британії на початку 1980-х років. Обидва уряди встановили критерії для 

контрактування процесу або функції [73]. 

«Аутсорсинг - це інструмент, взятий з натхненного новим державним 

менеджментом інструментарію, інструмент ринкового типу для збереження 

державних коштів через зміщення надання послуг через кордони державного 

сектору до приватних організацій» [71]. 

  Наступний механізм реалізації сервісної політики держави – 

цифровізація. Під нею розуміється багатовекторний процес переходу 

суспільства на цифрові технології, що зачіпає усі царини суспільної 

життєдіяльності (освіта, медицина, економіка, телебачення тощо), але у 

контексті модернізації державного сектору вона має першочергове значення в 

силу того, що саме він має визначати напрями удосконалення (в тому числі 

цифровізацію) різних суспільних галузей. При цьому виникає проблема, 

пов’язана з виробленням цифрових інновацій, авторство яких не належить 

державному сектору. Відтак, останній опиняється у непростій ситуації 

необхідності заохочення цифрового розвитку суспільства загалом, і власне 
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своєї організаційної структури при залежності від виробників нових цифрових 

технологій.    

Авторський колектив на чолі з В. Куйбідою вважає, що цифровізацію у 

широкому сенсі «слід трактувати як процес впровадження цифрових 

технологій для вдосконалення життєдіяльності людини, суспільства і держави. 

Внаслідок цього цифрове врядування буде сприйматися як цифрова реалізація 

публічної влади (цифрова форма публічного врядування), яка стане етапом 

еволюційного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 

діяльність органів публічної влади… у більш вузькому розумінні цифровізація 

публічного врядування є стрибкоподібним процесом цифрових трансформацій 

публічного врядування у цифрове врядування (цифрове управління)» [20]. 

При цьому не варто плутати такі поняття, як «цифровізація» та 

«оцифровування». Останнє являє собою процес переведення даних у 

цифровий формат, перше ж – комплекс процесів, підпорядкованих меті 

переходу на новий більш якісний формат функціонування суспільства (усіх 

його структурних елементів) за використання цифрових технологій. Відтак, 

оцифровування інформації державного змісту – це її «перекодування» у більш 

зручний та доступний формат. Цифровізація держави – системна зміна моделі 

управління, своєрідна автоматизація процесу використання оцифрованих 

даних. 

Менеджеризація - це імпорт систем і методів приватного бізнесу до 

державних структур, а також набір ідей і цінностей обґрунтування центральної 

ролі менеджерів та керівництва в організаціях і суспільстві. Це виклик як 

професіоналізму, так і синдикалізму, виклик як професіоналам, так і 

профспілковим діячам, оскільки він є спробою послабити основи їхньої влади 

[62]. 

На думку А. Сінклер, менеджеризація – це раціональна, орієнтована на 

результат, планова та керована реформа, яка виходить з практики приватного 

сектору 60-70-х років ХХ століття – Управління цілями, що передбачає 
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програмне бюджетування та стандарти виконання, орієнтовані на результат 

[80, с. 383]. 

Менеджеризація - це ідеологія, яка позиціонує краще управління як 

перетворююче. Це управління, яке в державному секторі буде забезпечувати 

більше за менше, а в приватному секторі - конкурентоспроможність на 

глобальному ринку. Це управління буде стимулювати більше інноваційного 

права в уряді та бізнесі. Це управління, яке спрямовуватиме та передаватиме 

професійні навички, щоб зосередитися на найвищих пріоритетних цілях [76]. 

К. Поллітт виділяє загальний пакет методів менеджеризму, який включає: 

- жорсткий фінансовий менеджмент та децентралізований бюджетний 

контроль; 

- ефективне використання ресурсів і акцент на продуктивності; 

- широке використання кількісних показників ефективності; 

- розвиток споживацтва та дисципліни ринку; 

- прояв споживчих статутів як механізмів для підзвітності; 

- створення дисциплінованої, гнучкої робочої сили, використовуючи 

гнучкі / індивідуальні контракти, системи винагороди персоналу та оплати 

праці за результатами; 

- затвердження управлінського контролю та права керівників на 

управління [76]. 

Менеджеризація – це система переконань, яка акцентує увагу на ролі 

управління та управлінця у розробці рішень соціальних та економічних 

проблем. В основі менеджеризму припущення про те, що в будь-якій установі 

та організації менеджери – найбільш важливі люди, більш важливі за 

бюрократів, клерків, викладачів, лікарів і т. д. Досвід приватного сектору 

підтверджує, що тільки за умов ринкового змагання та домінування таких 

управлінських цінностей, як ефективність, результативність, якість, гнучкість 

тощо, менеджери, що змагаються, вчаться на помилках та вдаються до 

інновацій [74]. 
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«Менеджеризація відрізняється від менеджменту. Останній визначає 

набір практик в організаціях, що передбачають визначення цілей і зв’язок 

відповідних ресурсів і робочих структур з їхнім досягненням. Перша, з іншого 

боку, відноситься до набору ідей, заснованих на припущенні, що організації 

можуть працювати належним чином, лише якщо прийняття рішень 

знаходиться в руках професійно підготовлених менеджерів» [61]. 

 

1.3 Постіндустріалізм як суспільний контекст розгортання сервісної 

політики держави 

 

Нова віха суспільного розвитку, яка замінила індустріальний етап, 

заклала фундамент принципових перетворень економічного, соціального, 

політичного та управлінського характеру. «Становлення постіндустріального 

суспільства викликає глибинні трансформації в усіх сферах соціального 

життя, включаючи і державне управління. Механізмом модернізації системи 

органів державної влади є впровадження інновацій на всіх рівнях їх діяльності. 

Це визначає інноваційний характер державного управління як складника 

постіндустріального суспільства» [46].  

«Остання науково-технічна революція викликала два загальносвітові 

процеси: глобалізацію і «постіндустріалізацію», тобто початок переходу до 

постіндустріального суспільства в різних країнах і регіонах світу. Вважається, 

що постіндустріалізація і глобалізація – це форми прояву сучасної 

трансформації капіталістичної форми суспільно-економічного устрою. 

Технологічною основою цих процесів була поява і швидке розповсюдження 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ)…» [31]. 

«У політологічному розрізі теорія постіндустріального суспільства 

базується на зміщенні цінностей класичної ліберальної та соціально-

демократичної доктрин і стверджує відсутність у суспільстві ідеологічного 

протиборства (концепт деідеологізації) внаслідок задоволення інтересів усіх 

соціальних прошарків» [5]. 
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Дослідження кореляції соціально-управлінських трансформацій та  

постіндустріалізму, важливі у контексті даного підрозділу, знаходимо у 

наукових роботах Г. Атаманчука [2], С. Лугвіна [24], М. Поповича [78],               

Р. Фатхутдінова [45], А. Чемериса [48] та інших українських та зарубіжних 

дослідників. 

Н. Ржевська виділяє три аспекти постіндустріального суспільства 

особливо важливі для розуміння трансформаційних процесів загалом та у 

соціально-політичній площині зокрема: «перехід від індустріального до 

сервісного суспільства; вирішальне значення кодифікованого теоретичного 

знання для здійснення технологічних інновацій; перетворення нової 

інтелектуальної технології у ключовий інструмент системного аналізу і теорії 

прийняття рішень» [36]. 

«Ознаки постіндустріального суспільства включають загальносуспільний 

рівень, що свідчить про зрілість економічних і політичних інститутів такого 

суспільства, та індивідуальний рівень, що характеризує самого індивіда, його 

вміння, знання й здібності» [22, с. 16]. 

Відтак, постіндустріальними передумовами практики сервісної політики 

держави стали: зростання поінформованості громадян щодо функції та 

специфіки діяльності держави в результаті розвитку освіти та комунікацій; 

розвиток технологій у сфері послуг, що вплинуло на формування більш 

високих вимог громадян щодо рівня сервісу від держави; адаптація теорій та 

методів управління з промислової царини до державного сектору, націлена на 

мінімізацію витрат та оптимізацію результатів і т. д. 

Загалом теорію постіндустріального суспільства вперше у комплексному 

варіанті запропонував науковець Д. Белл, опублікувавши 1973 року наукову 

роботу «Прийдешнє постіндустріальне суспільство: досвід соціального 

прогнозування» [53]. У розвитку західних суспільств дослідник виділяє три 

стадії, дві з яких ввжаються такими, що відбулися (доіндустріальна та 

індустріальна стадії), остання ж – постіндустріальна - перебуває у форматі 

власного розгортання. Доіндустріальне суспільство будувало економіку на 
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аграрному виробництві, індустріальне – на важкій промисловості, 

постіндустріальне ж суспільство покладається на розвиток високих 

технологій, першочергово - інформаційно-комунікаційних.  

Наукова сфера отримує нові значення, адже в умовах постіндустріалізму 

перетворюється на прямий чиник продукування, а наукова праця, у свою 

чергу, стає – домінуючою сферою зайнятості. Відповідні зрушення 

концептуально змінюють суспільний устрій. Свого часу феодальні відносини 

поступилися місцем капіталістичним, а останні зміщуються інформаційними 

аналогами. Економічний розвиток третьої стадії свідчить про домінування у 

суспільстві фахівців, що володіють знанням, які виміщують власників 

капіталу, подібно до того, як останні раніше вимістили аграріїв.  

«У якості розвитку теорії постіндустріального суспільства виникла теорія 

суспільства інформаційного, що більше концентрувала свою увагу на ролі 

інформаційно-комунікаційних технологій у суспільстві майбутнього» [22]. 

Перші систематизовані розвідки, присвячені дослідженню 

інформаційного суспільства, знаходимо у  Е. Тоффлера в його роботі «Третя 

хвиля» (1980 р.) [81]. Дослідник пропонує власну візію суспільної еволюції, 

виділяючи три хвилі у розвитку людського соціуму. Сучасна третя хвиля 

асоціюється з актуалізацією відновлювальних джерел енергії та 

впровадженням високих технологій, які є наслідком наукових звершень.  

Вивільнення часового ресурсу сприяє творчому розвитку людей й 

автоматизації процесу виробництва. Відтак, зникає конфлікт найманого 

працівника та капіталовласника. У політичній та економічній царинах зростає 

роль транснаціональних компаній та міжурядових організацій, таким чином 

закладаються основи нової світової системи, яка буде представлена 

мережевою структурою організацій, які поділяють спільні цінності,  інтереси, 

потреби та цілі. 

Фактично за рік світ бачить ще одну фундаментальну роботу, присвячену 

дослідженю нового формату суспільних відносин - працю Й. Масуди 

«Інформаційне суспільство як постіндустріальне суспільство» (1981 р.) [68]. 
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На думку мислителя, ключовими факторами, що спричинили зміни у 

суспільній архітектурі, є трансформації в інформаційно-когнітивній царині. 

Вони стали можливими в результаті активної комп’ютеризації. Складні 

інформаційні мережі будуються на комплексній об’єктивації інформації, 

продукуванні масиву когнітивного знання, в результаті чого людина може 

робити зважений вибір у контексті перманентних змін. 

Учений виділяє вихідні засади суспільства нового зразку:  

- основою нового суспільства буде комп’ютерна технологія, яка 

покликана заміщати або посилювати розумову працю людини; 

- інформаційна революція перетвориться на нову продуктивну силу 

суспільства; 

- у новому суспільстві стане можливим масове виробництво когнітивної, 

систематизованої інформації, технології і знання; 

- точкою насичення ринку стане «межа пізнаваного»; 

- зросте можливість співпраці, спільного вирішення проблем; 

- провідною галуззю економіки стане інтелектуальне (наукомістке) 

виробництво; 

- в інформаційному суспільстві основним суб’єктом соціальної 

активності стане «вільне співтовариство»; 

- основною метою в новому суспільстві буде реалізація «цінності часу» 

[68]. 

Ю. Нісневич стверджує, що «у процесі постіндустріального транзиту 

відбувається кардинальна трансформація організації суспільства, його 

соціальної структури і суспільних зв’язків, що в істотній мірі визначається 

феноменом «повстання мас» і застосуванням нових методів і технологій 

комунікацій, інформаційних взаємодій, поширення та обміну інформацією і 

знаннями у всіх сферах життєдіяльності суспільства і держави. Це вимагає 

адекватної відповіді в полі політики і, перш за все, якісних змін в сфері 

державного управління, що відображають зміну призначення і ролі держави 

на постіндустріальному етапі» [32, с. 2]. 
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Науково-технічний розвиток, переоцінка значущості знань та інформації, 

позитивна економічна динаміка спричинили перехід від виробництва товарів 

до продукування послуг. Відповідно, відбулося уточнення суб’єкта, об’єкта, 

цілей, засобів та принципів організації соціально-політичного управління.  

У ході масового поширення знання та інформації за допомогою сучасних 

комунікаційних технологій людина (громадянин) перестає бути об’єктом 

управління, а перетворюється на рівноправного партнера держави (стає 

суб’єктом). У свою чергу, об’єктом соціально-політичного управління стають 

інтереси та потреби, які задовольняються у процесі надання державних послуг, 

баланс яких виробляється на основі принципів рівності усіх публічних акторів 

та консенсусу між ними. Відтак, мета соціально-політичного управління – 

врівноваження суспільних потреб з максимальним залученням публічного 

потенціалу кожного суб’єкта. Засоби ж вирізняються інноваційністю, що 

зумовлено високим динамізмом суспільних процесів та перманентним 

удосконаленням цифрових технологій. Провідні ж принципи – участь, 

взаємодія, прозорість, доступність та відповідальність. Розглянемо більш 

предметно усі ці трансформаційні зрушення.  

Отже, головним актором у контексті постіндустріального суспільства 

стає особистість [51]. Така переакцентуація призводить до того, що роль 

суб’єкта управління поступово переходить до неї. Доступність інформації у 

сучасному світі призводить до формування так званого «масового знання», в 

результаті чого соціальне управління може бути функцією множини суб’єктів 

(особистостей).  

Незалежні та дійові особистості формують свої взаємовідносини, 

виходячи з діалогічної, а точніше - дискурсивної комунікації та рівності 

позицій у відповідній комунікації. Обгрунтування таких засад функціонування 

сучасного соціуму знаходимо, зокрема, в М. Орлова [33]. Відтак, людина 

перестає бути об’єктом соціально-політичного управління. Ця роль відходить 

до відносин і процесів, які мають місце у різних вимірах суспільного буття, 

зокрема у соціально-політичній царині. 
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В. Солових зазначає, що постіндустріалізм «призводить до зміни 

взаємовідносин між державою та людиною (а скоріше соціальними 

структурами): від визначення мети діяльності кожної людини та побудови 

відповідних структур до сприяння процесам самоорганізації та саморозвитку 

людини й створення гнучких структур, що швидко пристосовуються та 

реагують на суспільні проблеми. Можна стверджувати, що на зміну 

політичній, правовій та соціальній державі приходить інноваційна держава, а 

управління в ній засноване не на адміністративних принципах та суб’єкт-

об’єктних відносинах, а на принципах самоорганізації та суб’єкт-суб’єктних 

відносинах» [41, c. 70]. 

«З аналізу факторів, акцентуючих модернізацію державного управління 

та його підсистем, неважко виділити одну спільну рису - зростання відносної 

складності об’єкта управління (щодо складності суб’єкта) і на цьому тлі все 

більш виразна вираженість такої фундаментальної властивості соціальної 

системи, як людинорозмірність» [6]. 

Зміна об’єкта та суб’єкта управління з необхідністю призводить до ревізії 

активного наукового вокабуляру. Виникають тези про те, що стосовно 

суспільства використання поняття «управління» є абсолютно недоречним, і 

спосіб взаємодії держави та суспільства краще визначати більш толерантними 

дефініцями, як то «регулювання», «скеровування», «адміністрування», 

«спрямування» тощо. 

Постіндустріальне суспільство зацікавлене у якнайширшому виявленні 

потенціалу усіх людей. Зміцнення держави або суспільства загалом через 

придушення індивідів або окремих соціальних груп є неприйнятним [43]. 

Відповідно, формується нове розуміння цілепокладання соціального 

управління. Нові цілі соціально-політичного управління полягають у 

закладанні таких засад, за яких кожна людина отримала б можливість для 

розвитку та використання власного творчого потенціалу (енергії) на свою та 

суспільну користь. Окрім цього, важливими завданнями на шляху до цієї мети 
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постають формування гармонійно розвиненої особистості, умов для її 

розвитку, а також задоволення її соціальних потреб (не лише базових). 

У багатосуб’єктному суспільстві централізація та ієрархія втрачають 

свою значущість. Ієрархічна структура та жорстке підпорядкування, властиві  

традиційному типу бюрократичного управління, у зв’язку з розширенням 

соціальних зв’язків і взаємодій, стають відголоском минулого. Відповідно, 

уточнюється процес прийняття рішень. Участь стає його головним 

принципом. Рішення перестає формуватися верхівкою керівної ієрархії від 

політики та передаватися згори вниз. Члени суспільства стають активними 

акторами (одноосібно або у складі певних соціальних груп, зокрема інститутів 

громадянського суспільства) вироблення, реалізації та контролю виконання 

управлінських рішень. Таким чином, формується колективне управління, яке 

не варто ототожнювати з комунітариськими підходами до розбудови 

суспільного поступу. 

Колективне управління буде неможливим без досягнення консенсусу, що 

певною мірою ускладнюється існуванням різних, а часом і протилежних, 

цінностей серед людей. Відповідно, у ході суспільного дискурсу з метою 

вироблення певного соціально-управлінського рішення є важливим вміння 

дослухатися і розуміти протилежні цінності (мотиви діяльності інших). Повага 

до загальних цінностей створює надійний фундамент розробки та прийняття 

вигідного для усіх учасників обговрення рішення. У процесі взаємодії різні 

ціннісні орієнтації та поведінкові патерни не лише беруться до уваги, а 

формуються, у результаті чого стає можливим зближення суб’єктів на основі 

вироблення спільного бачення проблеми та шляхів її вирішення. 

Коли зникають субординація та ієрархія, знімається аспект вертикальних 

зв’язків, відповідно, соціальна система починає діяти через горизонтальні 

взаємодії, а не скеровується кимось «згори». Самоуправління стає основою 

забезпечення життєдіяльності соціуму. Відповідно, імперативами 

управлінських процесів стають ініціативність, активність, відповідальність, 

незалежність.  
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«Розвиток інформаційного сектора безпосередньо залежить від державної 

політики інформатизації, яка кардинально зачіпає економіку, освіту, культуру, 

стратифікацію суспільства, його соціально-психологічні та комунікаційні 

основи. З розвитком комп’ютерних технологій, вдосконаленням механізмів 

соціалізації інформації і знань в просторі мобільних соціальних комунікацій 

виявилося можливим інакше оцінити цілісність і єдність людської цивілізації, 

принципи організації влади і управління, самоорганізацію людей і 

консолідацію інтелектуального і культурного капіталу» [21, с. 18]. 

Інформаційно-комунікаційні технології не лише спрощують доступ до 

даних та розширюють соціальні зв’язки, але й формують нові організаційні 

структури (мережі), які функціонують, переважно, за рахунок інтернет-

ресурсів. Важливою рисою таких організаційних форм є паритетність 

взаємодії їхніх учасників. Власне, за таким же принципом діють мережеві 

структури, до яких входить держава та її інститути. Примітно, що держава все 

більше передає свої окремі функції інститутам громадянського суспільства. До 

них можна зарахувати й окремі вияви сервісної функції держави.  

У цьому контексті доцільно згадати ще одного теоретика 

постіндустріального (інформаційного) суспільства – М. Кастельса, який 

активно обстоював поширення мережвого принципу організації суспільної 

взаємодії і на політичну структуру соціуму. Дослідник стверджує, що перехід 

до суспільства інформаційної епохи не охоплює тільки технологію і 

економіку. Він також охоплює мораль, культуру, ідеї, а також 

інституціональну і політичну структуру суспільства. Він означає справжню 

трансформацію всього людського життя [15]. 

У постіндустріальних умовах соціальні процеси вирізняються високим 

рівнем динамізму, саме тому й технології соціально-політичного управління 

мають бути інноваційними, здатними до швидкого реагування на змінювані 

умови соціальної системи, а також здатність людини до навчання та адаптації 

у перманентно оновлюваних обставинах.  
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Але яким саме чином соціальні зміни, спричинені переходом на 

постіндустріальний рівень, вплинули не лише на специфіку соціально-

політичного управління, а сприяли формуванню саме сервісного підходу до 

функціонування держави? Спрбуємо обгрунтувати причинно-наслідкові 

зв’язки між постіндустріалізмом (вище проаналізовані зрушення) та сервісною 

політикою держави. 

Коли суб’єктом управління є особистість, право на участь в управлінні 

отримує кожен, відповідно, будь-який громадянин може впливати на 

визначення кількості та змісту державних послуг. Саме громадяни вирішують, 

чим варто займатися державним органам, маючи на увазі не тільки діяльність 

в широкому сенсі, а й конкретний комплекс дій. 

Коли об’єктом управління стають соціальні взаємини, які у процесі 

управління підлягають узгодженню та упорядкуванню, громадяни як суб’єкти 

управління вибудовують відносини з державою, спрямовані на доцільне, з 

точки зору громадян, впорядкування діяльності з надання державних послуг. 

Якщо цілі соціального управління - це створення для кожної людини 

можливості реалізації її потенціалу та задоволення її соціальних потреб,  

основним завдання органу державної влади стає задоволення своїми 

послугами потреб окремих індивідів і суспільства загалом. 

Коли основний принцип управління – це участь (відсутність ієрархії), 

держава не тяжіє над громадянами, вона визнає свою сервісну функцію і 

відкрита до комунікативих засобів вироблення соціально-політичних рішень.  

Гуманістичний характер цінностей, якими послуговується колективне 

управління, впливає на головний орієнтир при прийнятті та реалізації 

управлінських рішень - задоволеність громадян і суспільства. 

Самоорганізація та саморегулювання як основа управлінських процесів 

спричинюють те, що громадяни самі визначають з урахуванням своїх потреб 

добір і стандарти державних послуг, «запускаючи» процес їхнього надання та 

регулюючи його за рахунок оцінки своєї задоволеності. 
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Колективне управління передбачає такий принцип розпорядження 

ресурсами, як спільне володіння, відповідно, публічні послуги 

демонополізуються, а недержавні організації отримують як повноваження, так 

і ресурси.  

Отже, постіндустріалізм веде до зміни панівної наукової парадигми, 

технологічного імперативу, соціального устрою (інтегральність), 

переосмислення освітніх процесів. Усе це відбивається на приципах державної 

політики та уможливлює посилення сервісної складової, що сприяє 

встановленню суспільного порозуміння та консенсусу в результаті 

задоволення інтересів громадян, суспільних груп та суспільства в цілому. 

 

Висновки до першого розділу 

 

Дослідження сервісної політики держави неможливе без належного 

теоретико-методологічного підґрунтя. Наразі таким науковим фундаментом 

сервісного підходу до державної політики виступає систематизація 

теоретичних напрямів, які лягли в її основу, розробка понятійно-

категоріального інструментарію та аналіз постіндустіалізму як загального 

суспільного контексту, що змінив формат соціально-політичного управління. 

Ідейні витоки сервісного підходу базуються на кількох теоріях 

економічної науки, політичної науки та публічного адміністрування. Провідні 

принципи сервісної політики держави запозичуються з нового державного 

менеджменту (економічність, ефективність, результативність тощо) та 

належного врядування (участь, прозорість, рівність тощо), публічне начало 

сервісної політики (комунікаційні засади розробки соціально-політичних 

рішень) закладається концепцією учасницької демократії, яка критикує 

представницьку демократію, а безпосередньо інструментарій 

удосконалюється під впливом теорій неоінституційної економіки – 

трансакційних витрат та агентських відносин, які дозволяють оптимізувати 

видатки на процес реалізації сервісної політики держави, а також побудувати 
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взаємовигідні відносини співпраці між різними сторонами (агент, принципал), 

що беруть участь у сервісній діяльності держави під впливом власних 

мотиваційних чинників.  

Осягнення предмету дослідження вибудовується на чітко розробленому 

понятійно-категоріальному апараті. Планомірно здійснюється перехід від 

з’ясування змісту дефініцій «послуга», «державна послуга», «публічна 

послуга» до виявлення змістового навантаження таких понять, як 

«цифровізація», «менеджеризація», «аутсорсинг». Акцентується увага на 

відміннсті між поняттями цифровізації та оцифровування, а також 

менеджеризації та менеджменту.  

На основі вивчення значного масиву аналітичних матеріалів обстоюється 

авторська позиція щодо доцільності використання у політології поняття 

«сервісна політика держави», а не «сервісна держава» чи «сервісно-

орієнтована держава», що зумовлено специфікою галузі політичних знань. 

Відповідно, сервісна політика розуміється як один із напрямів державної 

політики, а не комплексна модель функціонування держави та її інститутів. 

Запропоновано авторське визначення поняття «сервісна політика держави», 

що концентрує увагу на цілях та завданнях, а також сфері застосування 

сервісного підходу до державної діяльності.  

Постіндустріальне суспільство з новим усвідомленням значущості знань 

та інформації, науки та освіти стає соціальним каркасом, в межах якого 

відбувається переосмислення соціально-управлінських процесів, і 

розвивається сервісна політика держави, націлена на задоволення інтересів 

споживачів – громадян, які в силу внутрішних перебудов стали суб’єктами 

публічної дії.  

Демократична держава та громадянське суспільство закладають новий 

формат взаємодії, що грунтується на повазі, відкритості, рівності та 

автономності. Науково-технічний прогрес забезпечує інструментальну 

реалізацію нових потреб та вимог громадян, як носіїв публічної свідомості та 
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культури, відповідно до яких людина націлена на самоуправління та участь в 

управлінських процесах. 

Основні результати дослідження опубліковані у працях автора [1]. 
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РОЗДІЛ ІІ 

 

СЕРВІСНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: СУТНІСТЬ ТА 

 ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ 

 

2.1 Зміст та принципи сервісної політики держави 

 

Сервісний підхід до державної політики актуалізував низку важливих 

аспектів теоретичного та прикладного змісту. Це і питання якості послуг, і 

питання гнучкості й відповідальності публічного сектору. Завдяки 

структурній деволюції управлінські рішення стали ближчими до споживача. 

Менеджеризація стала викликом основам професійної діяльності державців, 

запропонувавши нові фахові орієнтири – публічні цінності та мотивацію. 

Завдяки маркетизації, а точніше такому її прояву, як змагання, споживачі 

державних послуг отримали ширший вибір серед надавачів останніх.  

Реформи публічного сектору на основі сервісного підходу мали за мету 

переформатування бюрократичного апарату, який сприймався марнотратним 

та неефективним. Саме тому його було піддано ринковому тиску у вигляді 

ринкового тестування, квазі ринків та аутсорсингу тощо.  

Тиск конкуренції серед державних інституцій змусив останні зосередити 

увагу на якості надаваних послуг. Якісні заміри були менеджерським 

інструментом, об’єктом менеджерських технологій вимірювання та аудиту. 

Наявність професійних знань у державців стала недостатньою умовою 

виправдання способів надання послуг. Тепер такими критеріями стали 

показники якості, вони відкрили доступ до знань громаді, яка відтепер 

отримала можливість вибору.  

Загалом перенаправлення державних службовців на більш широку 

орієнтацію на державні послуги були підпорядковані організаційним нормам 

виконання та ефективності. Певною мірою відповідні трансформації 

відображали й більш глибокі соціальні тренди: люди втратили віру в те, що 
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професіонали знають краще за них самих, відповідно, влада, якою були 

наділені професіонали від держави стала більш вразливою та контингентною. 

Інший же тренд полягав у субординації імпліцитного, неформального та 

досвідного знання, як надавачів, так і споживачів послуг, вимогам практики, 

ґрунтованої на доказах, та трансформації професійних стандартів до 

поширюваного масиву аудиту, інспекції  та регуляторних режимів.  

Перехід до якості набував різних форм вираження. Деякі державні 

структури розвивали системи контролю, метою яких було забезпечення 

узгодженості у процесі надання послуг. Інші намагалися позиціонувати себе у 

новій контрактній культурі, наголошуючи на доданій вартості надаваних 

послуг пересічним споживачам чи групі споживачів, й особливо – «складним» 

клієнтам, потреби яких ліпше забезпечити за рахунок високої цінності та ціни, 

аніж через стандартизовані послуги.  

Відтак, сформувалося «поле змагань» покупців та продавців, управлінців 

та персоналу, користувачів та надавачів, які вели перемовини з приводу того, 

що означає якість і чиє розуміння якості могло б вважатися вихідним.  

     Отже, сервісна політика передбачала трансформацію організаційних 

культур та систем, а також – посилення прерогатив менеджменту з метою 

максимізувати організаційну ефективність та конкурентний успіх. Одночасно 

відбувалося переміщення користувача на центральне місце у сервісних 

відносинах, що передбачало такі кроки, як закріплення хартій споживачів, 

залучення клієнтів, реконфігурацію сервісного дизайну у систему співпраці та 

комплексного забезпечення послугами в одному місці.  

Споживач стає домінантою. Під ним розуміється індивідуальний суб’єкт, 

спроможний та бажаючий обирати між альтернативами продукції та 

провайдерів. Відносини споживача з державою розуміються як повторювана 

транзакція, а не тривалі й безперевні стосунки. Права споживача полягають у 

виборі та виправленні. У різних державах відносини споживача набувають 

різних форм: модель соціального страхування (Німеччина), модель послуг, 

заснованих державою (Велика Британія) [42]. 
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Водночас, такий відвертий конс’юмеризм свідчить про окремі проблеми 

у ставленні людей до публічних послуг. Насправді, люди мають комплексні 

(складні) відносини з державними послугами: інколи вони чекають турботи та 

підтримки, іншим часом – в пріоритеті вибір та незалежність. Наприклад, 

очікування однієї і тієї ж людини (але за різних обставин) можуть суттєво 

різнитися. Коли людина лежить на вулиці в очікуванні швидкої після 

жахливого інциденту на дорозі, її єдине бажання – це порятунок. Коли та сама 

людина приходить до медзакладу на консультацію до лікаря щодо загоювання 

переломів кінцівки – вона вже більш вибаглива.  

Активний розвиток сфери державних послуг обумовлений впливом цілої 

низки факторів, серед яких К. Лавлок виділяє такі, як [7]: 

- політика держави, яка може використовувати такі інструменти впливу, 

як послаблення державного регулювання, приватизація сервісних організацій, 

зменшення обмежень у торгівлі послугами, посилення законів, направлених 

на зростання ступеню захисту прав споживачів і співробітників, посилення 

охорони навколишнього середовища; 

- тенденції бізнесу, до яких відносять розширення сервісної діяльності 

промисловими підприємствами, розповсюдження франчайзингу, орієнтація 

організацій на підвищення якості послуг, фокусування уваги на запитах 

споживачів; 

- удосконалення інформаційних технологій, яке передбачає розвиток 

інформаційних технологій і має прояв в інтеграції комп’ютерних і 

телекомунікаційних технологій, більш інтенсивному використанні 

комп’ютерної техніки і мережі Інтернет, появі нових і вдосконаленні 

традиційних видів послуг; 

- соціальні зміни, які мають відображення в зростанні доходів населення, 

трансформації стилю життя, підвищенні культурно-освітнього рівня; 

- інтернаціоналізація, яка знаходить відображення у виході організацій 

сфери послуг на нові ринки, активізації процесів злиття і поглинання на 
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міжнародному рівні, розширенні діяльності транснаціональних сервісних 

компаній. 

Отже, сутність існування сучасного інституту публічних послуг 

передбачає переосмислення характеру взаємовідносин між державою і 

людиною в рамках країни. Поняття «державні послуги» передбачає виконання 

саме сервісно-орієнтованих обов’язків держави перед кожним громадянином 

суспільства (виникає клієнтське ставлення чиновника до громадянина), що 

спрямовані на забезпечення належної реалізації їхніх прав та законних 

інтересів. 

Становлення і розвиток інституту публічних послуг сприятиме 

послідовна реалізація ефективної реформи державної сфери, яка б передбачала 

створення прозорої та якісної сервісної системи «надавач-одержувач», 

побудованої за європейськими стандартами з оптимальним використанням 

бюджетних коштів, насамперед для забезпечення соціальних потреб 

суспільства [6].  

Сервісний принцип взаємодії слід розглядати як форму організації 

діяльності, а в основі розуміння сутності сервісної політики держави лежить 

зміна ролі громадянина (громадянського суспільства) у публічному 

управлінні. 

Вектор підвищення ролі і значення громадянина в публічному управлінні 

з об’єкта впливу держави на реального учасника управлінських процесів 

послідовно простежується в еволюціонуванні різних концепцій соціально-

політичного управління: рublіc admіnіstratіоn – new рublіc management – роlіcy 

netwоrk – gооd gоvernance. 

Для реалізації стратегічних пріоритетів сервісноорієнтованої державної 

політики, основними завданнями держави, за О. Карпенком, є:  

- забезпечення нормативноправового регулювання, зокрема, процедурних 

питань, сфери послуг органів влади;  
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- визначення принципів і напрямів реформування органів влади для 

здійснення ефективної сервісної діяльності з його подальшою практичною 

реалізацією;  

- забезпечення децентралізації надання управлінських послуг з їх 

поступовим делегуванням соціально відповідальним суб’єктам недержавного 

сектору;  

- встановлення стандартів послуг державного управління та місцевого 

самоврядування, у тому числі стандартів процедур реалізації;  

- впровадження простих, зрозумілих та транспарентних процедур з 

надання управлінських послуг;  

- забезпечення якості процедур і результатів надання управлінських 

послуг;  

- стимулювання чиновництва для надання якісних державних і 

муніципальних послуг, та посилення їх персональної відповідальності за 

порушення прав і свобод громадян у процесі здійснення сервісної діяльності 

органами влади;  

- запровадження сучасних інноваційних форм і засобів е-Gоvernance через 

електронне надання управлінських послуг із застосуванням роrtal-, clоud- та 

smart-технологій з метою досягнення максимально зручного одержання 

послуг користувачем та заощадження бюджетних коштів за рахунок 

спрощення процедур їх надання;  

- здійснення РR-кампанії з популяризації ідеології державного служіння 

суспільству – необхідності впровадження основних засад сервісної політики 

держави, функціями якої є послуги;  

- налагодження системи професійної підготовки кадрів у сфері е-

Gоvernance, наприклад, безпосередніх надавачів-виконавців управлінських 

послуг та державних адміністраторів центрів з їх надання; 

-  здійснення контролю за якістю і законністю надання послуг; 

забезпечення досудового (позасудового) оскарження результатів надання 

управлінських послуг [6, с. 12]. 
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Пріоритетом сервісної політики є її соціальна орієнтація, тобто ефективне 

задоволення потреб максимальної кількості громадян в отриманні соціальних 

благ у вигляді якісних публічних послуг, узгодження їх з цілями 

довгострокового розвитку суспільства і держави. 

Дослідження розвитку принципів сервісної політики держави свідчить 

про існування двох етапів:  

1) первинний (закладання принципів економії, ефективності, підзвітності, 

результативності під впливом НДМ);  

2) вторинний (розширення арсеналу принципів - прозорість, доступність, 

рівність, право бути почутим – під впливом належного врядування). 

Розглянемо більш предметно кожен із цих принципів.  

Для нового державного менеджменту поняття ефективності є одним із 

наріжних. При цьому ефективність розуміється в економічному ключі. По суті, 

НДМ – це державний менеджмент, орієнтований на результати. Новий 

державний менеджмент також покладається на такі принципи, як 

продуктивність та економічність. Відповідно, при скороченні державних 

витрат має одночасно поліпшуватися результат діяльності держави (послуги, 

якість життя тощо). 

Сервісний підхід до державної політики також спираєься на ці 

принципові положення. Економія означає для нього заощадження державних 

коштів, ефективність – досягення поставлених результатів (задоволення 

споживачів), підзвітність – підпорядкування діяльності ідеалам професійного 

менеджера, який діє в інтересах користувачів, результативність – дотримання 

оптимального балансу між витратами та досягенням цілей. 

А. Пухтецька, систематизуючи принципи належного врядування, 

зазначає, що «до стандартів належного урядування у працях європейських 

дослідників сьогодні відносять: належне законодавство; законність; участь; 

прозорість процесу прийняття рішень; доступ до інформації; належну 

адміністрацію; належний персонал; належний фінансовий та бюджетний 

менеджмент; ефективність; відповідальність та нагляд» [16]. 
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Більшість із них простежується і в сервісному підході до державної 

політики. Зокрема, доступ до інформації щодо надаваних послуг має бути 

максимально простим та зрозумілим (доступність), прийняття рішень з 

приводу запровадження, вироблення та оцінки державних послуг відбуватися 

без закритих процедур (прозорість), кожен громадянин, незалежно від 

соцального статусу, професійної приналежності, гендерних ролей тощо має 

однаковий доступ до державних послуг і силу впливу на їхнє формування 

(рівність), громадяни мають право впливати на процес вироблення та надання 

публічних послуг (участь) тощо. 

При визнанні передового характеру ідей НДМ, які лягли в основу 

сервісного підходу до державної політики, об’єктивне дослідження 

демонструє виразні переваги, які привніс до сервісної політики держави підхід 

належного врядування. Так, під впливом НДМ сервісна політика держави 

задалася питаннями якості послуг, сприйняттям громадян споживачами, 

вибором постачальників послуг, процесом надання державних послуг, 

запровадженням менеджерських технік, але попри всі ці зрушення, 

громадянин лишався в тіні ключових процесів.  

Належне врядування запропонувало сервісній політиці держави більш 

широкий порядок денний. Увага почала приділятися не лише якості послуги 

як такої, а й якості життя та взаємовідносин у процесі надання дежавних 

послуг, громадяни почали сприйматися не лише як споживачі, а як частина 

публічного соціуму, наділеного публічною владою. У аспекті взаємодії з 

партнерами з приватного сектору актуалізувалися тривалі взаємодії та 

обопільно вигідна співпраця. Стійкість системи надання державних послуг 

стала одним із найважливіших завдань. Користувачі отримали право голосу та 

їхня участь почала зміцнюватися.  

Відтак, одна з найбільших інновацій останнього десятиліття, що 

відбулася під впливом належного управління, - це публічна участь. Остання 

підтверджується низкою практик, починаючи від косультацій зі споживачами, 

та закінчуючи деліберативними форумами. І цей ряд може бути подовжено: 
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від залучення споживачів до розробки дизайну сервісу до участі населення у 

виробленні пріоритетів політики та виборі політик, від участі в урядових 

заходах до спільної розробки бюджетів. Експериментів із залучення спільнот 

громадянського суспільства у якості співавторів ефективних політичних 

результатів достатньо (ініціативи з удосконалення сфери охорони здоров’я, 

регенерація суспільних меншин, проекти з поліпшення місцевого клімату, 

безпеки та правопорядку тощо). 

Завдяки цим заходам відбулося зміщення акценту з ефективності 

державних послуг до демократичного контролю та звітності. А завдяки 

іформаційним технологіям та розгалуженню світової мережі Інтернет стали 

можливими такі інновації як електронні петиції, онлайн форуми 

(обговорення). І все це супроводжується спільним зверненням публічних 

акторів та управлінців до національних та локальних медіа з метою ще більш 

широкого залучення населення до публічних питань.  

М. Барнс виділяє чотири типи публічного дискурсу, які є активними 

сьогодні у суспільстві, але по-різному визначають публічну участь. Це: 

уповноважений публічний дискурс; споживацький публічний дискурс; 

публічний дискурс зацікавлених сторін; відповідальний публічний дискурс. 

Кожен із згаданих типів публічного дискурсу має свій імператив відносин між 

суспільством та публічними послугами [21].  

Споживацький публічний дискурс – єдиний з варіантів, який повномірно 

укладається в пріоритети нового державного менеджменту. Публічний 

дискурс зацікавлених сторін більш сумісний з належним управлінням, що 

враховує дисперсність владної сфери. У свою чергу, уповноважений 

публічний дискурс кидає виклик субординації демократичних принципів 

менеджерській логіці. У цьому випадку публічна участь передбачає 

використання засобів возз’єднання громадян із політикою через їхнє 

залучення до квазідемократичних практик: журі громадян, деліберативні 

форуми, спільне формування бюджету тощо. Відповідальний публічний 

дискурс відображає зростаючу політичну потребу в активних громадянах, які 
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через участь в діяльності інститутів громадянського суспільства беруть на себе 

відповідальність за власний вибір та активність, заміщуючи попередньо 

пануючу відповідальність держави загального добробуту.  

Роль держави та органів з надання державних послуг переходить від 

ефективного надання послуг до зрощення потужностей та запровадження 

нових громадських педагогік, що навчають та підштовхують громадян брати 

на себе відповідальність за власне здоров’я та добробут, своїх дітей та рідних, 

представників своєї спільноти.  

Відповідно, завдяки переходу від домінування ідей нового державного 

менеджменту до посилення ролі положень належного управління відбувається 

перехід від організаційного менеджменту до результативності на виході. 

Попри те, що результативність лишається важливою, увага звертається на 

більш широкі питання ефективності у використанні лімітованих ресурсів, що 

постійно скорочуються, та залучення громади як співтворця послуг та 

наслідків політики.  

Також відбувається перехід від трансакційних до реляційних моделей 

надання державних послуг. У той час як перші все таки можуть 

використовуватися для покращення ефективності індивідуальних послуг, 

роблячи їх більш гнучкими, відповідними та доступними, ця ефективність 

буде лише частковою через реляційну динаміку більшості державних послуг. 

Те, що цінується громадою (користувачами, громадянами, спільнотами), – це 

тривалі відносини з сервісом й конкретним виконавцем.  

Окрім цього, поняття публічної участі та залучення кидає виклик 

домінуванню професійної та менеджерської форм знань. Знання та досвід 

користувачів послугами, спільнотами та суспільством сприймається як 

цінність організації. Визнання цих знань – це адаптація до нових потреб, вимог 

та очікувань. А визнання голосу та досвіду споживачів допомагає організації 

здобути легітимність як в очах громадськості, так і ширшого поля виконання 

та змагання. Приміром, організації з охорони здоров’я, які користуються 

онлайн платформами, що дають можливість молоді обговорювати досвід 
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проблем зі здоров’ям, сформують сервіс, який ліпше підходить потребам 

користувача в особі молодих людей, матимуть можливість для превентивної 

роботи та зможуть використати цей досвід у формуванні нових моделей 

сервісного дизайну.  

Публічна участь та залучення кидають виклик формам організації та 

моделям контролю, піднімаючи питання про демократичну та політичну 

участь, що є протилежними до бізнесового етосу та менеджерської автономії. 

Вони вимагають більш високого ступеня деволюції та диференціації (з метою 

відповіді як локальній, так і специфічній спільноті). У результаті може постати 

зростаюча віддаленість користувачів та громадян від процедури прийняття 

рішень, а також відкритися потенціал з утрати довіри та легітимності.  

Окрім цього, зростає значення громадянського суспільства, фокус на 

спільноті як джерелі управління, наголосі на підвищенні потужності кожного 

окремого громадянина, що проявляється у надж стратегіях (підштовхування) 

з коригуванння індивідуальної поведінки через структурування архітектури 

вибору, а також низці програм зі зміни поведінки, націлених на поліпшення 

режиму громадської участі щодо довгострокових цілей зниження покладання 

на герметизовані сервіси.   

Феномен сервісної політики держави провокує появу нових публічних 

цінностей (в контексті зміни культури надавача та споживача державних 

послуг), а також вироблення нового набору мотиваційних чинників у обох 

сторін сервісного процесу. І нові публічні цінності, і нова публічно-сервісна 

мотивація пов’язані з самовдосконаленням акторів на основі посилення 

відчуття обов’язку, відданості, альтруізму тощо. Вони пропонують 

реалістичний погляд на дійсність. Дослідження поведінки державних 

службовців свідчить про те, що їхня діяльність далеко не завжди будується на 

егоїстичних мотивах (пересічна думка). Окрім цього, сервісні публічні 

цінності та мотивація пропонують більш широку нормативну орієнтацію. 

Управлінські техніки, зазвичай, не ціннісно нейтральні, і усвідомлення 



81 
 

цінностей відкриває шляхи для нормативної оцінки, чи глобально поширювані 

ідеї розумного адміністрування мають сенс у конкретному контексті.  

Сучасна сервісна політика – узгоджена система заходів з розробки, 

реалізації та контролю пріоритетних напрямів державної політики, 

спрямованих на задоволення потреб громадян у доступі до суспільних благ, 

узгоджена з довгостроковими цілями розвитку суспільства і держави. У 

такому сенсі поняття сервісна політика держави є ширшим за поняття 

соціальної політики, оскільки воно охоплює не тільки цільові групи населення, 

які потребують фінансової та інших видів державної допомоги, а фактично 

всіх громадян країни, які долучаються до отримання публічних благ. У наданні 

цих благ беруть участь органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування та недержавні організації, уповноважені відповідним 

законодавством. Отже, державна сервісна політика включає надання не тільки 

адміністративних, управлінських послуг, а й соціальної допомоги, соціальну 

роботу, регулювання публічних послуг (медицина, освіта, пенсійне 

забезпечення) та інших соціально важливих сфер. Таким чином, управління 

суспільним розвитком набуває сервісного характеру – держава служить цілям, 

визначеним суспільством. 

Вироблення сервісно-орієнтованої державної політики необхідно 

здійснювати шляхом застосування конкретного, науково обґрунтованого та 

нормативно визначеного інструментарію. 

Сервісна діяльність держави є втіленням сервісної політики держави, яка 

регулює (контролює, охороняє тощо) сферу публічних послуг як основу 

соціально-економічних відносин постіндустріального суспільства. Вона 

повинна зосереджуватись не стільки на цілях маркетизації державних послуг, 

скільки на оптимізації системи надання якісних державних послуг для 

громадян та регуляції ринків публічних послуг. 

Соціальна спрямованість сервісної політики стає основою для 

модернізації публічного управління розвинутих демократичних країн. 
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Наслідком такої модернізації постає конкурентоспроможна економіка, 

заснована на зростанні значення людського капіталу. 

 

2.2 Механізми прикладної імплементації сервісної політики держави 

 

Сервісна політика держави – один із пріоритетних функціональних 

напрямів розвитку демократичних країн світу сьогодення, в тому числі, й 

України, спрямований на забезпечення громадян максимальним обсягом 

державних послуг. Попри це вона є мало дослідженим феноменом у 

вітчизняній політичній науці, так само - і її безпосередні механізми 

здійснення. Більш розробленими у теоретичному плані поняття та явище 

сервісної держави констатуємо у науковій галузі з державного управління, що 

пов’язано з її методологічними настановами. Але при цьому, відмічається 

фактичне звуження поняття держави до її сервісної функції. Саме тому існує 

нагальна потреба в обґрунтуванні сервісної функції держави як однієї з 

політик під політологічним кутом зору.  

Мета даного підрозділу полягає у системному вивченні аутсорсингу, 

менеджеризації та цифровізації в політико-публічній сфері як механізмів 

реалізації сервісної політики держави, що деталізується низкою завдань: 

виявити соціально-історичні, економічні та наукові витоки; ідентифікувати 

ключові напрями застосування й умови використання; охарактеризувати 

позитивні та негативних практичні наслідки. 

Аутсорсинг – це звична бізнесова практика залучення підрядника до 

виконання певних проектів або їхніх етапів. Одним із провідних механізмів 

сервісної політики держави поряд із приватизацією він стає в останній чверті 

ХХ століття, символізуючи загальну тенденцію соціально-політичного 

управління до навіювань з боку такого наукового підходу як новий державний 

менеджмент.  

Соціальні невдоволення мас в англомовних країнах (Велика Британія, 

Канада, США тощо), пов’язані з засиллям бюрократів, податковим гнітом та 
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економічною стагнацією, змусили політичне керівництво країн вдатися до 

переосмислення соціально-політичних пріоритетів. «З кінця 1970-х років стає 

очевидним розчарування у публічній адміністрації: домінуюча думка полягає 

в тому, що уряд перейшов від ролі постачальника суспільних благ до 

податкового тягаря для громадян. Державне управління вважається 

«бюрократичним» у сенсі занадто великого, неефективного та нездатного до 

удосконалення» [34]. 

Стратегія переходу на нові засади соціально-політичного управління 

передбачала застосування ринкових принципів, адаптованих до політичної 

дійсності. Саме так, в ній були реалізовані приватизація, менеджеризація й, 

безперечно, аутсорсинг. 

Зазвичай соціальні проекти, в яких використовується аутсорсинг, 

пов’язані з розвитком інфраструктури (будівництво мостів, парків, паркінгів 

тощо), сфери медичних та освітніх послуг, зберігання інформації, 

діджиталізації адміністративних послуг тощо. Сьогодні аутсорсинг як 

механізм реалізації сервісної політики держави не втрачає своєї цінності та 

актуальності. «Вартість державного виробництва зростала щонайменше 

протягом десяти років і у 2015 році склала 21 % ВВП в середньому у країні 

ОЕСР. Враховуючи, що компенсації державним службовцям становили 

більшу частину витрат, аутсорсинг є привабливим варіантом для контролю 

державних видатків» [46]. 

Основним аргументом на користь аутсорсингу є те, що послуги можна 

придбати урядові за менші гроші у порівнянні з витратами за безпосереднього 

виконання  урядом. Підрядник може надавати послуги за нижчою ціною через: 

- використання більшого управління або продуктивності праці;  

- використання навичок або технологій, яких урядове агентство не має; 

-  економії масштабу;  

- більш ефективного використання капіталу та активів;  

- підвищення інноваційності або гнучкості у наданні послуг.  
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Аутсориснг через конкурентні торги та укладання контрактів, як правило, 

призводить до скорочення витрат на обслуговування,  що становить близько 

20% економії.  

Було встановлено, що більшість заощаджень є результатом підвищення 

ефективності, а не простого перенесення витрат з однієї групи на іншу.           

Дж. Ходж стверджує, що «вага доказів, здається, підтримує уявлення про те, 

що в середньому одиничні витрати на послуги скорочуються шляхом 

проведення конкурентних торгів на державні послуги. Багато емпіричних 

студій, що мають сильну дослідницьку цілісність дизайну, підтримують думку 

про те, що контрактація скорочує витрати» [35, с. 26]. 

Вважається, що приватний сектор, як правило, здатний працювати більш 

ефективно, ніж державний сектор, тому що державні службовці не підлягають 

прямому впливу ринку для якомога більш ефективного виконання. Органи 

державного сектору несуть відповідальність перед електоратом лише через 

політичні засоби; немає прямого вимірювання фінансових показників, які б 

відображали роботу управлінців [60, с. 7]. Натомість, приватні підрядники 

можуть підлягати покаранню, чітко зазначеному в договорі за невиконання 

своїх договірних зобов’язань. Дисциплінація або звільнення працівників 

державного сектору за прогалини виконання можуть бути більш складними, 

ніж припинення контракту на надання послуг або виконання санкцій, 

прописаних у договорі. 

Підзвітність передбачає здатність певної особи або установи закликати 

владну структуру до звітності, в сенсі необхідності відповідати за її дії, або ж 

змусити відповідний орган чи особу, обов’язком яких є відповідальність за 

певні функції, звітувати [30, с. 4]. Відтак, організація конкурентних тендерів 

та укладання контрактів може підвищити підзвітність урядових установ 

шляхом примусу до чіткого визначення цілей послуги та обов’язків служби 

провайдерів, що полегшує визначення того, хто відповідає за різні аспекти 

послуги. Процес уточнення контракту та встановлення об’єктивних критеріїв 

виконання може полегшити вимірювання ефективності організації, що надає 
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послугу. Більше того, в результаті підвищення рівня інформації про 

продуктивність і наявну можливість замінити постачальників послуг, 

здатність накладати ефективні санкції проти поганих виконавців зростає. 

Позитивний ефект також може бути посилено за рахунок визначення 

задоволеності клієнта частиною стандартів продуктивності.  

Аутсорсинг пов’язаний зі значними поліпшеннями в управлінні та 

робочих практиках. Одним із наслідків підвищення продуктивності є те, що 

може знадобитися менше людей для виконання певної діяльності. Введення 

операцій у тендер вимагає оцінки керівництва щодо того, яку роботу вони 

роблять, як вони це роблять, чи потрібно це робити взагалі, і якщо так, то хто 

повинен її виконувати.  

«Наявність аутсорсингу також змушує організації оцінювати 

ефективність їхніх внутрішніх структур, включаючи структуру витрат. 

Контрактація та конкурентні торги вимагають від агентств розглянути 

достеменно такі рівні, як бажаний сервіс, специфікації та критерії якості. Це 

може допомогти вдосконалити діяльність внутрішніх провайдерів» [28, с. 3]. 

Аутсорсинг дозволяє представникам владних структур присвятити свій 

час і ресурси стратегічним питанням, а не зосереджуватись на повсякденних 

операціях. За словами Д. Озборна та Д. Геблера, прихильників переходу до 

меншого, «підприємницького» формату державного сектору, роль урядів 

полягає у «спрямуванні, а не веслуванні» [45]. Іншими словами, державні 

службовці повинні зосередитися на виробленні політики, а не на її реалізації. 

Бюджетування державного сектору також виграє від аутсорсингу, 

оскільки фінансові оцінки витрат легше визначити. Це відбувається тому, що 

підрядники повинні працювати відповідно до контрактів, що мають юридичну 

силу, із зазначеними витратами. Фінансові ризики для уряду також можна 

зменшити, оскільки укладання контрактів може призвести до зниження рівня 

інвестицій капіталу державним сектором й розподілу ризиків з приватними 

підрядниками [20, с. 121]. 
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Проведення конкурсних торгів та укладання контрактів забезпечують 

економію витрат та інші переваги шляхом заохочення інноваційних рішень 

через доступ до ширшої бази знань, нових ідей та технологій. Підрядники 

можуть запропонувати спеціалізовані знання та складні технічні рішення, які 

урядове агентство за певних обставин не може собі дозволити 

використовувати або утримувати за рахунок власних ресурсів. Договірна 

функція може надавати урядам доступ до останніх установок і обладнання, 

заощаджуючи при цьому на купівлі власних активів такого роду. Це також 

заощаджує витрати на навчання та працевлаштування фахівців, чиї навички 

можуть знадобитися лише зрідка. 

Конкурентні тендери та укладання контрактів можуть забезпечити 

економію завдяки більш ефективному використанню капіталу або доступу до 

ефекту масштабу. Переваги від аутсорсингу включають уникнення витрат на 

авансові закупівлі обладнання, скорочення адміністративних накладних 

витрат, покращення стандартів технічного обслуговування, розподіл ризику 

відмови обладнання та економію нематеріальних витрат, що виникає в 

результаті стандартизації устаткування й підвищеної надійності та 

продуктивності нового обладнання. Економія також виникає через відсутність 

необхідності підтримувати постійну здатність до нечастих завдань. 

Невикористані ресурси можуть бути утилізовані або здані в оренду, що 

призводить до продажу квитанцій й економії на технічному обслуговуванні. 

Конкурентні торги та укладання контрактів можуть призвести до економії за 

рахунок більш продуктивного використання капіталу. 

Окрім того, аутсорсинг надає можливість підвищити якість надання 

послуг. Покращення можуть виникнути через: 

- краще розуміння вимог до якості через формальну специфікацію; 

- більшу гнучкість у виборі постачальників послуг, що дозволяє 

агентствам використовувати провайдерів, які спеціалізуються на конкретній 

послузі; 
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-  більшу увагу на якість послуг та стандарти підрядників через 

загрозу втрати контракту. 

Інший аргумент полягає в тому, що приватні підрядники часто краще 

розуміють потреби клієнтів і більш стимульовані до розробки інноваційних 

методів надання послуг. Тому аутсорсинг може привести до більшої уваги до 

потреб клієнта, а це, у свою чергу, призведе до кращої або швидшої відповіді. 

Поліпшення якості можуть виникати в результаті кращої специфікації 

послуги, моніторингу та можливості доступу до зовнішньої експертизи. 

Державні установи можуть значною мірою уникнути будь-яких 

незапланованих знижень якості, які спричинені  провалами в тендерному 

процесі (включаючи недостатню специфікацію послуги та невідповідного 

вибору підрядника) та поганим управлінням контрактами (включаючи 

недостатній моніторинг продуктивності). 

Конкурсні торги та укладання контрактів поліпшують гнучкість 

агентств, що дозволяє їм вибирати між різними засобами надання послуг і 

швидко змінювати ресурси, повязані з конкретними цілям. Аутсорсинг може 

також сприяти здатності агентства вносити зміни до практик та політик, а 

також  введенню нових технологій. 

Іншим аргументом на користь аутсорсингу є те, що він може призвести 

до створення та зростання ринків, які традиційно постачаються виключно 

державними установами, зі значним потоковим ефектом для галузей і регіонів. 

Аутсорсинг може стимулювати зростання малого бізнесу, що отримує роботу 

від державного сектору. Деякі уряди свідомо використовують власну ринкову 

владу в спробі забезпечити вигоди для окремих видів промисловості або 

бізнесу. Наприклад, уряд може включати потреби розвитку місцевої 

промисловості в контракти з великими багатонаціональними компаніями. 

Контрактація та державні закупівлі, в цілому, чинять значний вплив на 

промисловість і регіональний розвиток кількома способами, зокрема: 

- збільшуючи промислові можливості - дії урядів з організації 

тендерів для надання послуг формують нові ринкові можливості для 
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приватних підприємств. Доступ до цих ринків надає приватним підрядникам 

можливість розвивати нові можливості та навички для задоволення потреб 

державних покупців; 

- підвищуючи конкурентоспроможність промисловості та 

експортного потенціалу - зростання потужностей промисловості від 

конкретної закупівлі може підвищити конкурентоспроможність фірми, що 

виграє контракт, і промислової галузі, в якій ця компанія конкурує. Доступ до 

урядового бізнесу може поліпшити перспективи таких фірм на експортних 

ринках. Отримання державних контрактів можна розглядати як офіційне 

схвалення постачальників, що може бути важливим для завоювання бізнесу на 

закордонних ринках; 

- оновлюючи галузеву структуру - контрактні програми можуть 

надавати малому та середньому бізнесам можливість розширити свою 

діяльність. Великі суми, задіяні в урядових контрактах можуть також 

заохочувати мультинаціональні компанії розміщувати офіси у конкретній 

країні і, відповідно, приносити нові технології, знання та досвід та передавати 

їх національним фірмам. Занепокоєння стосовно того, що урядові контракти 

непропорційно розподіляються між транснаціональними та національними 

компаніями, обмежуючи можливості розвитку малих і середніх підприємств, 

знімається в силу того, що великі підрядники, зазвичай, залучають невеликі 

фірми або колишніх державних службовців до субпідряду. 

Багато фірм приватного сектору винаймають робітників фізичної праці, 

щоб уникнути проблем із демаркацією та обмежувальними практиками 

роботи. Аутсорсинг може бути засобом обмеження участі агентства в 

питаннях виробничих відносин, оскільки підрядник несе відповідальність за 

управління своїми співробітниками та справу з відповідними професійними 

спілками. Відповідно, державний сектор за рахунок контрактів отримує 

можливість збільшити гнучкість придбаного сервісу [22, с. 71]. 

Але науковий підхід до вивчення аутсорсингу як механізму реалізації 

сервісної політики держави вимагає об’єктивності, що не може узгоджуватися 
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з абсолютизацією механізму, відповідно потребує неупередженої оцінки, що 

демонструватиме і негативні аспекти досліджуваного феномену. Саме тому ми 

вважаємо доцільним виокремити та охарактеризувати можливі деструктивні 

ознаки аутсорсингу.  

  Існує вірогідність того, що аутсорсинг може зменшити 

відповідальність уряду перед громадськістю за свої дії. Діяльність уряду стає 

менш прозорою у багатьох напрямках: 

- лінія звітності стає розширеною і менш певною, що ускладнює для 

постраждалих сторін можливість визначити, хто несе відповідальність за 

надання послуги; 

- для послуг, стосовно яких важко виділити точну відповідальність, 

введення додаткової особи, створює більше можливостей для перекладу 

провини, що ускладнює пошуки відшкодування; 

- уряди можуть відмовитись від оприлюднення деталей контрактів 

на основі їхньої конфіденційності, відповідно, це перешкоджатиме 

громадськості оцінювати умови, на яких надаються послуги, та витрати; 

-  якщо послуги надаються приватному сектору, фізичні особи 

можуть не мати доступу до механізмів адміністративного права та засобів 

захисту, що захищають інтереси осіб, які постраждали від дій уряду 

(наприклад, свободи інформації або права на конфіденційність тощо). 

Контрактація функцій уряду (зокрема, пов’язана з інформаційними 

технологіями та даними) призводить до занепокоєння, що інформація про 

фізичних осіб передається організаціям, які не пов’язані правилами щодо 

використання особистої інформації. Відтак, аутсорсинг може мати побічний 

ефект у формі зниження рівня захисту конфіденційності, який в іншому 

випадку надається в особистій інформації. 

Аутсорсинг може призвести до того, що державні установи втратять 

контроль, який вони повинні мати над своїми постачальниками. Це може бути 

наслідком зниження рівня власного досвіду для нагляду за процесом 

управління контрактами, включаючи здатність оцінювати та контролювати 
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кожного підрядника. Експерти з США, аналізуючи досвід аутсорсингу у 

власній країні, стверджують, що занадто часто останніми роками федеральні 

відомства втрачали адекватний внутрішній досвід, тим самим покладалися на 

милість потенційно спроможних підрядників. Небезпека полягає у тому, що 

державні установи стануть занадто залежними від експертних знань та 

інформації, якою володіють підрядники, в цьому випадку, контроль перейде 

до останніх, а вони, у свою чергу, зможуть просувати власні інтереси замість 

суспільного блага [23, с. 105]. 

Питання втрати контролю в результаті аутсорсингу також виникає в 

контексті змін в політиці уряду. Укладаючи контракт на надання послуг, 

державне агентство зв’язує себе умовами відповідного контракту. Якщо 

згодом воно забажає змінити цю послугу, доведеться поновлювати переговори 

з приводу уточнення договору, що принесе додаткові витрати, або ж 

доведеться чекати закінчення терміну дії попереднього контракту, що матиме 

наслідком марнування часового ресурсу. 

На думку Дж. О’Лунлі, стратегічний менеджер перед укладанням 

контракту з постачальником із приватного сектору повинен враховувати 

наступні моменти:  

1) як аутсорсинг може підвищити сприйнятливість органів влади 

системної корупції їхніх місій;  

2) ступінь, до якої можна описати та контролювати послугу в сенсі 

чітких меж ефективності;  

3) ступінь критичності послуги, що надається, самої по собі, або її 

необхідності для забезпечення ефективного виконання функції (наприклад, 

професійні послуги);  

4) кількість потенційних постачальників послуги;  

5) економічні витрати та вигоди від переходу на зовнішнього 

постачальника послуги; політичні та соціальні витрати / вигоди при здійсненні 

змін [44]. 
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Аналіз цих чинників призводить до того, що стратегічний менеджер 

всебічно розглядає конкретний випадок аутсорсингу, не тільки економію та 

короткострокову перспективу, але й довгостроковий ефект можливого 

провалу постачальника послуг з приватного сектору. 

Під час аутсорсингу державної послуги інституційні знання та досвід 

державних службовців можуть бути втрачені. Ризик невдачі присутній, чи то 

через погане виконання, чи то неналежну громадську підтримку. Державна 

установа буде нести витрати з відновлення послуги, включаючи відновлення 

власного досвіду та знань. Це теж має вимірюватися стратегічним менеджером 

при розгляді аутсорсингу. 

Замовник публічних послуг у приватного сектору повинен детально 

розглянути, умови конкретного кейсу аутсорсингу: який результат очікується, 

існуючі витрати на забезпечення послуги, потенційну економію витрат і 

витрати, пов’язані безпосередньо з процедурою аутсорсингу. Глибоко 

проаналізувати питання, чи економія коштів за індивідуальними контрактами 

насправді призводить до зниження загальних витрат з урахуванням всіх витрат 

на аутсорсинг, включаючи соціальні.  

Аутсорсинг безпосередньо впливає на здатність урядової організації 

успішно функціонувати і надавати необхідні послуги населенню. Рішення про 

аутсорсинг повинно бути добре поінформованим і продуманим, окрім цього, 

воно має підкріплюватися кваліфікованою думкою та експертизою для 

поліпшення операцій із одночасним захистом суспільного блага. Зрештою, 

аутсорсинг, як і багато інших механізмів сервісної політики держави, не є за 

своєю суттю ані корисними, ані шкідливими: наслідки аутсорсингу залежать 

від того, яким чином він реалізується в кожному окремому випадку. Подальші 

наукові розвідки даної теми можуть бути спрямовані у бік дослідження 

прикладного застосування аутсорсингу як механізму реалізації сервісної 

політики держави в країнах-лідерах із використання даного засобу та в 

Україні.  
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З моменту появи електронного (цифрового) уряду два десятиліття тому 

надання державних послуг онлайн стало центром зусиль використання 

Інтернету для підвищення ефективності роботи державного сектору. 

Пронизані порівняннями з суб’єктами бізнесового сектору, уряди на всіх 

рівнях відчули спонуки до зменшення витрат через транзакції в режимі 

онлайн, що вирізняється низкою переваг у порівнянні, приміром, з такими 

традиційними засобами, як пошта, кол-центри тощо.  

«Останніми роками різко зросла кількість країн, що використовують 

електронне урядування для надання публічних послуг через Інтернет за 

допомогою єдиної платформи, яка полегшує доступ до публічних послуг. У 

2003 р. лише 45 країн мали єдину платформу і лише 33 країни надавали 

онлайн-трансакції. Відповідно до опитування ООН 2016 р., на даний момент 

90 країн пропонують один або декілька єдиних вхідних порталів для 

публічної інформації або онлайн-послуг та 148 країн надають щонайменше 

одну форму онлайн-трансакцій» [4]. 

Як зазначається у компаративному дослідженні ОЕСР «Цифрові 

стратегії уряду щодо трансформування державних послуг у сферах 

добробуту», «… нові очікування щодо урядів сьогодні стимулюють 

модернізацію державного сектору, що продовжує вимагати систематичної та 

послідовної ефективності та підвищення продуктивності особливо у сфері 

надання послуг у державному секторі; вони також закликають до більш 

трансформаційного набору змін в наданні послуг державного сектору, 

особливо в сферах з високим рівнем впливу, таких як освіта, охорона 

здоров’я та соціальна допомога й захист. Цифрова трансформація 

відіграватиме ключову роль у модернізації державних послуг, підвищенні 

продуктивності послуг та зниженні трудомісткості, підвищенні рівня 

задоволення та ефективності послуг, а також підвищенні відкритості, довіри 

та залучення до співпраці з урядами» [20]. 

Нове цифрове середовище надає можливості для більшої співпраці та 

відносин участі між зацікавленими сторонами, щоб активно формувати 
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політичні пріоритети, співпрацювати у розробці публічних послуг і брати 

участь у їхньому наданні за умов ствердження нових ціннісних пріоритетів, 

які  спроможні змінити межі публічної політики [17]. Необхідні нові підходи 

для підтримки переходу від концентрації на інтересах держави через клієнт-

орієнтований підхід до середовища, в якому громадяни та власники бізнесів 

визначатимуть власні потреби та вирішуватимуть проблеми їхньої реалізації 

у партнерстві з урядами. Останні ж мають підтримуватися новими 

управлінськими механізмами на базі цифрових інноваційних проектів. 

Відтак, завдання полягає не у простому впровадженні цифрових технологій 

у діяльність держави. Воно наділене більш трансформаційним змістом: 

інтегрувати використання цифрових технологій у зусилля з модернізації 

державного сектору. 

Складні виклики, з якими стикаються уряди у наданні високоякісних 

послуг усім користувачам взаємопов’язані, відповідно, вимагають 

інтегрованих відповідей. Усвідомлення урядами взаємозв’язку різних питань 

(починаючи з перспектив користувачів, закінчуючи розробкою шляхів 

вирішення проблем нерівності в суспільстві) набуватиме все більшого 

значення. Для досягнення успіху, відповідаючи на ці складні виклики, урядам 

необхідно визнати силу та можливості цифрових технологій і 

використовувати їх як стратегічний драйвер і як стратегічний інструмент. 

Політика урядів повинна передбачати інтеграцію цифрових технологій та 

преференцій користувачів у контексті розробки та реалізації послуг, 

побудови та підтримки довіри громадян до державного сектору та його 

здатності послідовно дотримуватися відповідних високих показників 

надаваних послуги.  

У контексті ж дослідження сервісної функції держави цифровізація 

постає одним із найбільш дієвих механізмів (поряд із аутсорсингом, 

менеджеризацією тощо) удосконалення процесів надання державних послуг 

та моніторингу цього процесу. Серед провідних технологій цифровізації, що 

використовуються у державному секторі саме у контексті реалізації 
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публічних послуг, можна виділити: багатоканальне інформування та 

залучення громадян; відкриті дані; електронну ідентифікацію громадян; 

повсюдну аналітику; «розумні» машини та засоби; «інтернет речей»; 

«цифрові» державні платформи. Розглянемо їхній потенціал більш 

предметно [29]. 

Багатоканальне інформування та залучення громадян.  

Для досягнення ефективності у процесі взаємодії з громадянами 

необхідно використовувати багатоканальний підхід. У результаті стане 

можливим перехід від макрорівня «громадяни» до мікрорівня «конкретний 

громадянин», у той же час, звичайне інформування громади перетвориться 

на активність залучення громади до вироблення конкретних політичних 

рішень, пов’язаних із реалізацією інтересів громадян, на яких вони, як носії 

цих інтересів, розуміються значно краще за бюрократа, що відповідає за 

певний набір функцій. Відповідно, державні структури з необхідністю 

приходять до усвідомлення потреби оновлення методологічного 

інструментарію ідентифікації та зчитування інтересів населення. Зокрема, 

починають використовуватися соціальні мережі для комунікацій та 

активізацій в обговореннях політичних процесів; використовуються 

можливості громадян визначати умови своєї участі у відповідних процесах 

тощо. Відповідно, закладаються умови двосторонньої (держава - громадяни) 

комунікації, але при цьому остання визначається соціальною 

«дисперсністю». А інтерактивність надзвичайно корисна у ході реформ для 

оперативних роз’яснень, прискореної адаптації населення до змін. 

Відкриті дані.  

У контексті надання державних послуг дана технологія є цікавою в сенсі 

оцінки та контролю роботи держави, її інститутів. Відкриті дані доступні 

через відкриті програмні інтерфейси і демонструють рівень доступності та 

поширеності інформації, яка стосується задоволення потреб громадян. 

Електронна ідентифікація громадян (е-ID).  
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Зростаючі обсяги цифрових даних, якими оперує держава та громадяни 

у ході інтеракцій, вимагають посилення надійності цифрової ідентифікації, 

відповідно, - формування безпечного інформаційно-комунікаційного 

простору, що забезпечуватиме доступ населення до ключових послуг та 

ресурсів. Саме тому, державні структури мають застосовувати перманентну 

авторизацію (при кожному вході до онлайн системи) задля підтвердження 

особи і лише тоді надавати безперешкодний доступ до запитуваних даних.  

Повсюдна аналітика. Динамічний перманентний процес збору та 

аналізу інформації потрібен для отримання надійної та структурованої 

системи знань, що допоможе розробляти належні реакції на ситуаційні 

запити та стратегічні заходи. Залучення даної аналітики на різних етапах 

урядової та державної діяльності та надання послуг дозволить державним 

структурам відмовитись від застарілої стандартизованої звітності, що хибує 

неактуальними даними, і перейти до автономних процесів, які розширяють 

потенціал стосовно прийняття рішень через наявність актуальних і всебічних 

даних. 

«Розумні» машини та засоби.  

Органи державної влади повинні ставитися до «розумних» машин та 

засобів як до можливості удосконалення існуючих методів надання та 

створення нових державних послуг. До останніх можна віднести, зокрема, 

голосові сервіси державних контакт-центрів, системи автоматичного 

оперативного оповіщення щодо надзвичайних ситуацій, що спрощуватиме 

взаємодію громадян з державними установами. 

«Інтернет речей».  

Архітектура відповідного простору є екосистемою функціонування 

фізичних об’єктів, засобів зв’язку, аналізу даних, що у державному секторі 

найперше використовується в економічній галузі. Прикладами даної 

технології можна назвати, зокрема, «оплату за використання», моделі 

оподаткування за передплатою, «розумний» збір сміття на міських вулицях, 

віддалений моніторинг пацієнтів похилого віку тощо. 
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«Цифрові» державні платформи.  

Сучасна сервісна політика держави орієнтована на одночасне 

підвищення якості державних послуг, оптимізацію кількості державних 

службовців та зменшення бюджетних витрат. «Цифрові» платформи, 

приміром, ERP або CRM, використовуються для розв’язання саме цих задач. 

Державні структури покладаються на «цифрові» платформи для спрощення 

та оптимізації внутрішніх процесів, поліпшення взаємодії з громадянами та 

скорочення витрат. 

На думку дослідників (Дж. Кларк, Дж. Ньюмен, К. Поллітт тощо) 

менеджеризація – це система переконань, що звертає увагу на роль 

менеджменту та менеджерів у розробці рішень щодо соціальних та 

економічних проблем. Початково формуючись як окрема функція у сфері 

масового виробництва товарів, менеджмент у ХХ столітті почав 

асоціюватися з реформами і модернізацією організацій публічного сектору. 

Цей процес отримав назву «менеджеризація» (Дж. Кларк). 

Найперше менеджеризація торкнулася публічного управління та 

адміністрування у США, згодом поширилася на державні структури англо-

саксонського світу й далі. Це була комплексна спроба переосмислення 

багатьох проблем сучасного урядування, включаючи контроль та 

адміністрування у національному масштабі, підвищення ефективності 

діяльності та відповідальності консервативно мислячих бюрократів з метою 

перетворення їх на більш дієві інструменти прогресивних реформ, 

зменшення бюджетних витрат та оптимізації вартостей тощо. Однією з 

найбільш виразних рис менеджеризації постає її гнучкість в абсорбції або 

генерації нових ідей та моделей.  

Менеджеризація перетворює роботу публічних адміністраторів на 

«процес виробництва». Відповідно, вироблення політик та адміністративний 

процес відмежовуються шляхом ствердження, що політичний контроль та 

підзвітність повинні обмежуватися і зводитися до двох провідних функцій: 

1) визначення цілей; 2) оцінки та налаштування політики на основі оцінки 
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результатів. Менеджерам лишається опікуватися рештою справ уряду. У 

такій бізнесово-виробничій моделі кожен структурний відділ має чітку мету 

та набір виробничих завдань, пов’язаних зі специфікою споживачів. У 

результаті права споживача та якість послуг отримують первинну увагу, а 

більш широкі демократичні принципи як права громадян та участь третіх 

сторін лишаються на узбіччі. Інтеграція цілей та цінностей довкола певних 

сервісних функцій та активностей у більш широкому, дифузному та 

різноманітному наборі політик та цінностей дозволяє менеджерам від 

держави сконцентруватися на певному наборі сервісних цілей і чітко 

визначених клієнтах. Ясність та простота очікувань ринку, виражені у терміні 

«державна послуга», отримують першість по відношенню до 

неоднозначності та складності конфліктуючих між собою політичних та 

соціальних цінностей. 

Завдяки менеджеризації більша частина роботи уряду (надання 

публічних послуг, забезпечення інфраструктури, імміграційний конроль 

тощо) може бути організована як виробничий процес з вхідними даними, 

пропускними можливостями та вихідними даними. Менеджеріалізм дозволяє 

подолати такі недоліки традиційних систем публічного адміністрування як 

неефективність та перепони у вигляді числених форм підзвітності. Останні 

провокують процедурні відхилення та затримки. Клієнти втрачають час у 

«лабіринтах» численних юрисдикцій, стикаючись з складністю та 

розчаруванням, громадяни втрачають довіру. У той же час влада втрачає 

контроль над перманентно зростаючою складністю свого апарату. 

Очікується, що сучасні державні менеджери можуть бути політичними 

підприємцями, які розвиватимуть, сперечатимуться і вироблятимуть творчі 

рішення для вирішення адміністративних проблем. Їхня діяльність має 

базуватися на реінжинірингу, розширенні прав і можливостей, а також 

підприємництві. 

Реінжиніринг вимагає змін в адміністративній структурі, які не 

потребують фундаментальних конституційних змін. Реорганізація 



98 
 

здійснюється з метою консолідації відомств, розширення виконавчих 

органів, бюджетної реформи та управління персоналом, насамперед для:         

1) сприяння бюрократичного реагування на центральний виконавчий 

контроль; 2) спрощення або професіоналізації адміністративних справ. 

Влада є паливом організаційного життя. Хоча менеджерам легко 

отримати традиційну авторитарну владу, що дозволить їм контролювати і 

карати підлеглих, набагато важче отримати владу, необхідну для досягнення 

позитивних результатів, шляхом розширення можливостей інших. 

Розширюючи повноваження інших, лідери дійсно набувають більше 

«продуктивної сили», необхідної для досягнення організаційних цілей. 

Менеджери, які не можуть делегувати, не довіряють підлеглим, стають все 

менш і менш потужними, і відповідно все більш некомпетентними, оскільки 

вони все більше прагнуть накопичувати владу. 

Останнім і потенційно найпотужнішим елементом революційного кредо 

менеджеризації є підприємництво. Воно закликає менеджерів бути 

трансформаційними лідерами, які прагнуть змінити організаційну культуру. 

Кожен повинен розробити нове бачення організації, а потім перетворити це 

бачення на реальність. Підприємницьке бачення не може і не повинно 

обмежуватися вершиною. На кожному організаційному рівні менеджерам 

потрібні нові бачення і мрії, потрібна здатність оцінювати ситуацію і 

планувати краще майбутнє. Ті, хто цього не може зробити, за визначенням є 

некомпетентними. 

Практично всі цілі менеджеризації публічного управління та 

адміністрування можуть бути досягнуті в результаті запровадження 

конкурентного державного управління. Самостійні бюрократичні 

компоненти, такі як персонал з утримання будівель або операції зі збирання 

сміття, змушені конкурувати за ціною з приватними підрядниками, які готові 

поставити відповідні робочі місця з приватного сектору. Ця дарвінівська 

атмосфера «виживання найдешевшого» дійсно запроваджує дисципліну 

приватного сектора, посилює політичний контроль, скорочує бюджети, 
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посилює професіоналізм. У Сполучених Штатах Америки цей рух часто 

називають «переосмислення уряду» за одноіменною книгою Д. Озборна і       

Т. Геблера. 

Менеджеризація передбачає запровадження такого інструменту як 

управління діяльністю. Це те, що роблять лідери державних організацій, це 

головна відповідальність керівника організації. Відмінність в управлінні 

діяльністю від простого управління полягає в тому, що акцент на системній 

інтеграції включає комплексний контроль, аудит і оцінку всіх аспектів 

ефективності організації. Компоненти управління діяльністю 

(продуктивністю) такі: 

1. визначення чіткої та вимірюваної організаційної мети (тобто 

управління за цілями), стратегічне управління; 

2. систематичне використання показників ефективності, заходів 

організаційної діяльності, оцінки організаційного результату; 

3. застосування оцінки ефективності роботи окремих працівників для 

сприяння гармонізації їхніх зусиль та зосередження на цілях організації; 

4. використання таких стимулів для ефективності як винагорода 

виняткових особистих зусиль в напрямку організаційних цілей; 

5. зв'язок розподілу людських та фінансових ресурсів з річним 

управлінським або бюджетним циклом;  

6. регулярний перегляд наприкінці кожного циклу планування щодо 

того, якою мірою досягнуті цілі та причини кращої або гіршої 

продуктивності, ніж планувалося. 

 

2.3 Моніторинг якості сервісної діяльності держави 

 

Загалом аудит функціонування державних структур сприяє ідентифікації 

їхньої ефективності та результативності. Є. Карловська наполягає на тому, що 

«Моніторинг сервісізації СГУ визначений як систематично повторюване 

спостереження за процесами, пов’язаними зі створенням адміністративної 
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послуги як продукту, збір і аналіз інформації з різних джерел, що дає уявлення 

про споживчу цінність державної послуги, задоволеність і лояльність 

споживачів, з метою ефективного управління оріентаціоними міжсуб’ектними 

взаємодіями і прийняття обґрунтованих управлінських рішень, спрямованих 

на підвищення ефективності та результативності діяльності надавача послуг» 

[5].  

Серед моделей управління якістю органів державної влади найбліш 

досліджуваними у наукових колах є CAF (загальна оцінювальна рамка), TQM 

(загальне управління якістю), EFQM (Європейська фундація управління 

якістю) та міжнародні стандарти ISO (серії 9000, 9001). Серед українських 

дослідників відповідні моделі найбільш грунтовно аналізували О. Бортнік 

[11], М. Лахижа [8; 9], Т. Маматова [11; 12], Т. Мотренко [13], Т. Пахомова 

[14; 15].  

«Тotal Quality Management (загальне управління якістю) – це філософія, 

головною ідеєю якої є завдання працювати не лише над якістю продукції, а й 

над якістю роботи в цілому та якістю ресурсів, включаючи персонал. Постійне 

удосконалення якості продукції, якості організації процесів та якості 

персоналу дозволяють досягти швидкого розвитку та забезпечити потреби 

клієнтів» [9]. 

TQM базується на визначенні якості. Визначення походить з літератури 

споживчої психології. Місцеві адміністрації знаходять TQM дуже 

привабливою в тому сенсі, що вона сприяє розумінню потреб громад. TQM 

допомагає адміністрації визначати витрати на громадськість та покращувати 

послуги. Місцева адміністрація може отримати вигоду від TQM, оскільки вона 

може стати засобом збільшення відповідальності, а також зменшити витрати 

та цинізм громадськості щодо навичок державних службовців [26, с. 112]. 

Модель удосконалення EFQM надає комплексний каркас, який можна 

використовувати для визначення та оцінювання напрямів діяльності 

організації, в яких можна досягти поліпшень. Ця модель базується на 

практичному досвіді організацій як у приватному, так і в державному 
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секторах. Модель ґрунтується на концепції, що організація зможе досягти 

кращих результатів шляхом залучення всіх працівників організації до 

постійного вдосконалення своїх процесів [52]. 

Модель складається з дев’яти критеріїв і поділяється на дві частини, тобто 

на активатори та результати й суб-критерії, які детально описують область 

застосування моделі. Критерії мають визначену значущість. Активатори що 

допомагають з’ясувати, як організація управляється та експлуатується, а 

результати концентруються на досягненнях усіх, хто має відношення до 

організації, а також на вимірюваннях і цілепокладанні досягнення. 

Взаємозв’язки між критеріями активатора та критеріями результатів дають 

моделі відповідну силу. Критерії можуть бути використані для оцінки 

прогресу організації в досягненні досконалості [56; 41]. 

Активатори.  

Лідерство стосується керівництва всіх менеджерів: як вони надихають, 

керують і відображають загальну якість як основний процес організації для 

постійного вдосконалення. У межах цього критерію лідери мають чітко 

демонструвати свою прихильність до досконалості та постійного 

вдосконалення. Цей критерій зосереджується на тому, як керівники визнають 

і цінують свої зусилля і досягнення співробітників. Крім того, необхідно також 

мати докази щодо того, як лідери беруть участь у відносинах з 

постачальниками своїх клієнтів та зовнішніми організаціями. 

Політика та стратегія розглядають місію організації, її цінності, 

бачення та стратегічний напрямок. Як політика та стратегія організації 

відображені в концепції загальної якості, та як принципи загальної якості 

використовуються у формулюванні, розгортанні, перегляді та вдосконаленні 

політики та стратегії. Елементи цього критерію стосуються того, як політики 

та стратегії: базуються на інформації, яка є актуальною і всеосяжною; 

розроблені; повідомлені та впроваджені; регулярно оновлювані та 

вдосконалювані. 
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Люди оцінюють управління працівниками організації та використання 

їхнього повного потенціалу для покращення справ. У цій категорії є кілька 

важливих сфер: планування та вдосконаленні; стійкість та розвиток 

можливостей; узгодження цілей; постійне покращення продуктивності, 

участь; розширення прав і можливостей; визнання і турбота. 

Ресурси стосуються загального управління ресурсами та способу їхнього 

ефективного розгортання у підтримці політики та стратегії. У межах цього 

критерію повинні бути п’ять областей управління: короткострокові фінансові 

ресурси і фінансування капіталу; інформаційні ресурси; відносини з 

постачальниками та матеріали; будівлі, обладнання; технології та інші активи. 

Процеси аналізують, як організація управляє, переглядає та вдосконалює 

свої процеси. Цей критерій стосується того, як критичні процеси 

ідентифікуються та переглядаються для забезпечення безперервного 

поліпшення бізнесу та / або послуг організації. Також того, як поліпшуються 

процеси використання інновацій та творчості, зміни способів та оцінювання 

переваг [31]. 

Результати. 

Клієнтські результати стосуються того, що досягає організація у процесі 

задоволення потреб своїх зовнішніх клієнтів. Дві основні сфери цього 

критерію стосуються сприйняття клієнтами продукту, послуги та відносини з 

клієнтами організації та додаткових заходів, що стосуються задоволення 

замовників організації. 

Результати працівників досліджують те, чого досягає організація в 

аспекті задоволення потреб своїх співробітників. Оцінюються сприйняття 

працівниками відношення організації до них та додаткові заходи, що 

стосуються задоволення працівників. 

Результати суспільства досліджують те, чого досягає організація у 

задоволенні потреб та очікувань місцевої, національної та міжнародної 

спільноти в цілому. Ця область включає сприйняття підходу організації до 
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якості життя, навколишнього середовища та збереження глобальних ресурсів, 

власних внутрішніх заходів ефективності організації. 

Результати бізнесу (або ключові результати діяльності) перевіряють, 

чого досягає організація відносно запланованих цілей, задоволення потреб і 

очікувань кожного, дотичного до діяльності організації. Фінансові показники 

діяльності організації обов’язково мають бути врахованими [32]. 

Модель CAF була створена для публічного сектору система на основі 

моделі EFQM. Творці CAF підкреслювали, що їхньою метою було вироблення 

принципів і застосування методів TQM у сфері державного управління. Деякі 

дослідники вважають, що CAF не можна вважатися окремим системним 

підходом до управління якістю. Вони сприймають цю модель як спеціальний 

інструмент оцінки, щоб був сформований на філософії TQM, враховуючи 

особливі обов’язки та цінності в організаціях державного управління [18]. 

Структура CAF включає дев’ять критеріїв. Кожен з них підрозділяється 

на суб-критерії (всього 28), які визначають основні точки дослідження 

упродовж процесу самооцінки. Кожен суб-критерій, відповідно, 

підрозділяється на набір елементів / питань (всього 212), які краще 

впроваджують CAF і описують його окремо. Критерії поділяються на засоби 

реалізації та результати, в яких розвивається взаємозв’язок «причина-

результат». Загальна оцінювальна рамка сприяє процесу бенч-навчання, як 

наслідок завершення самооцінки. Самооцінка CAF повинна призвести до 

розробки ефективного плану дій для тих областей організації, які потребують 

поліпшення. Навчальний процес за допомогою успішної ідентифікації та 

вивчення діяльності інших організацій допомагає реалізувати ці плани дій.  

Тим не менш, просто копіювання цих практик не буде ні достатнім, ні 

відповідним. Кожен, хто бере участь у цьому процесі, повинен намагатися 

адаптувати та пристосувати їх до власного внутрішнього середовища та умов 

праці, щоб зробити його успішним. Застосування CAF може перетворитися на 

цінний інструмент реформи державного управління. Навчання методу оцінки 

зосереджується на різних культурах і поведінці громадських організацій з 
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метою підтримки поліпшення результативності та досягнення довготривалих 

вигод. Насправді, особливе значення для безпосереднього навчання базується 

на уважному вивченні і аналізі процесу організації оцінки.  

Популяризація та розповсюдження CAF, а також обмін відповідним 

досвідом, досягається за допомогою конференцій з якості, відповідних 

семінарів та офіційних виступів. Кожні два роки, починаючи з 2000 року, 

конференції з якості відбуваються в різних містах (перша відбулася у Лісабоні 

2000 року). Крім того, кожні два роки, починаючи з 2003 року (перший захід 

відбувся у Римі), проводяться європейські конференції виключно з приводу 

реалізації CAF.  

ISO 9001 – (міжнародний стандарт управління якістю) один з 

найуспішніших міжнародних стандартів управління бізнесом, який коли-

небудь розроблявся. Використовується тисячами підприємств у приватному та 

державному секторах (175 держав, 880 000 реєстрацій по всьому світу). 

Витримав випробування часом. Забезпечує управлінський контроль 

різноманітних операцій, може вимірювати передову доставку послуг. 

Дозволяє виконувати корпоративні цілі на операційному рівні. Забезпечує 

кращий потік інформації та видимість для управління. Інтегрує процеси для 

досягнення кращого надання послуг та задоволення потреб клієнтів. 

У процесах надання державних послуг також дозволяє досягти цілей у 

відділенях фрональної лінії з чіткими і прозорими заходами, забезпечити 

кращий потік інформації та видимість для управління, інтегрувати процеси 

для досягнення кращого надання послуг та задоволення потреб клієнтів. До 

центральних управлінських принципів цієї моделі відносяться: орієнтованість 

на клієнта; лідерство; залучення людей; процесний підхід; системний підхід 

до управління; постійне вдосконалення; фактажний підхід до прийняття 

рішень; взаємовигідні відносини з постачальниками тощо.  

Конкретні позитивні результати використання ISO 9001 у процесі 

надання державних послуг:  

- більший наголос на лідерстві, комунікаціях та управлінні змінами;  
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- підвищення ефективності та якості обслуговування;  

- постійне вдосконалення та орієнтація на клієнтів;  

- заохочення та стандартизація належної робочої практики з контролем 

ключових процесів;  

- допомога у мобільності персоналу через визначені та задокументовані 

операційні процедури;  

- процес планування та перегляду, який гарантує, що система залишається 

ефективною та здатною виявити можливості для покращення; 

-  ефективне управління ризиками та зменшення кризи [24]. 

«ISO 9001 - це міжнародний стандарт, який визначає вимоги до системи 

управління якістю. Щоб виконати стандарт, організація повинна 

продемонструвати свою здатність послідовно забезпечувати продукт, який 

відповідає клієнту та застосовуваним нормативним вимогам, та здатність 

підвищувати задоволеність клієнтів шляхом ефективного застосування 

системи, включаючи процеси для постійного удосконалення системи та 

забезпечення відповідності замовнику та відповідним нормативним вимогам. 

Усі вимоги стандарту є загальними і призначені для застосування в усіх 

організаціях, незалежно від типу, розміру і продукту» [59]. 

Моніторинг якості сервісної діяльності держави, насамперед, пов’язаний 

з дослідженням якості державних послуг, що надаються в межах взаємодії 

споживач-надавач. Відповідні якісні вимірювання є необхідними задля 

виявлення та усунення проблем у процесі вироблення та надання публічних 

послуг, адже забезпечують поступальний розвиток галузі та перманентне 

збільшення результативності сервісної діяльності держави.  

Є. Легеза стверджує, що «якість надання публічних послуг – вироблення 

критеріїв, які повинні бути затвердженні на рівні законодавчого органу у 

вигляді стандартів; у разі порушення будьякого критерію надання публічних 

послуг повинна наставати юридична відповідальність працівників органів 

публічної адміністрації» [10]. 
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Існують різні підходи до оцінки якості сервісів від держави. Найбліш 

дискутованими у науці є такі методи, як SERVQUAL та ESTP (Extended Service 

Template Process) – розширений процес сервісного шаблону. Згаданий нами 

перший підхід хронологічно з’явився раніше за другий, відповідно, отримав у 

свій бік значну долю критики. Загалом ESTP був запропонований як варіант 

дослідження якості державних послуг, покликаний подолати недоліки 

SERVQUAL. Відповідно, формується потреба дослідити зміст обох підходів 

та оцінити їхні перспективи у сучасному контексті сервісної політики 

держави.  

Якісні оглядові підходи до вимірювання якості послуг, такі як 

SERVQUAL (розроблений А. Парасураманом, В. Зейтамл та Л. Беррі в період 

з 1983 по 1988 роки [47; 48; 49; 50]) вимірюють розрив між сприйняттям 

сервісу та очікуванням користувачів у ряді стандартизованих вимірів, що 

характеризує послугу. Кожен із цих вимірів (наприклад, у випадку 

SERVQUAL: матеріальні цінності; надійність; чутливість; гарантії і співчуття) 

вимірюється за допомогою загальних запитань, даних, зібраних зі статистично 

репрезентативної вибірки через такий інструмент опитування як анкету.  

Анкета складається з відповідних пар елементів: 22 пункти щодо 

очікування і 22 пункти щодо сприйняття, організовані в п’ять вимірів, які 

узгоджуються з розумовою картою споживача щодо якості обслуговування. 

Як компонент очікувань, так і компонент сприйняття анкети складаються з 22 

пунктів, що складаються з 4 пунктів для охоплення матеріальних цінностей, 5 

пунктів для охоплення надійності, 4 пункти для - чутливості, 4 пункти для - 

гарантій та 5 пунктів для визначення емпатії. Анкета розрахована на 

проведення інтерв’ю «лицем до лиця» і вимагає модерації вибірки великого 

розміру для статистичної достовірності. На практиці прийнято додавати 

додаткові елементи, такі як демографічні показники респондента, попередній 

досвід роботи з брендом або категорією, а також поведінкові наміри (намір 

переглянути / викупити, наміри лояльності та схильність давати рекомендації 

у словесній формі). Таким чином, остаточна анкета може складатися з 60 + 
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пунктів і, зазвичай, забирає принаймні одну годину, на респондента, у 

адміністратора. Довжина анкети в поєднанні з вимогами до розміру вибірки 

впливає на витрати в управлінні та аналізі даних. 

На практиці багато дослідників вносили незначні зміни в інструмент, 

якщо це було необхідно для контекстно-специфічних додатків. Деякі 

дослідники позначали свої переглянуті інструменти інноваційними назвами, 

такими як EDUQUAL (навчальний контекст) [40], HEALTHQUAL (контекст 

лікарні) [39] тощо. 

Відомий під ще однією назвою – модель розривів (gaps model) – цей підхід 

призначений для вимірювання потенційних проблем якості послуг та 

діагностики можливих причин проблеми. Дана модель побудована на 

парадигмі підтвердження очікування, яка свідчить про те, що споживачі 

сприймають якість з точки зору їхнього сприйняття того, наскільки добре 

конкретне надання послуг відповідає їхнім очікуванням [43]. Таким чином, 

якість обслуговування може бути осмислена як просте рівняння: 

SQ = P-E, де 

SQ - це якість послуг, 

P - сприйняття індивідом надання конкретної послуги, 

E - це очікування індивіда щодо надання даної послуги.  

Коли очікування клієнтів більше за їхні уявлення про надані послуги, 

якість останніх вважається низькою. Коли сприйняття перевищує очікування, 

якість послуг, відповідно, висока. Модель якості обслуговування визначає 

п’ять розривів, які можуть призвести до погіршення якості обслуговування. У 

цій моделі розрив номер 5 є розривом якості обслуговування і є єдиним з 

розривів, який можна безпосередньо виміряти. Таким чином, SERVQUAL був 

розроблений спеціально для захоплення розриву номер 5. На відміну від цього, 

розриви з 1 по 4 не можуть бути виміряні, але мають діагностичне значення. 

Розрив номер 1 (розрив знань) пов’язаний з різницею між очікуваним 

обслуговуванням цільового ринку та уявленнями надавачів щодо очікуванннь 

цільового ринку. Причинами даного розриву можуть бути, зокрема, 
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недостатнє маркетингове дослідження, неадекватні комунікації, спрямовані до 

кервіництва, занадто багато рівнів управління. 

Розрив номер 2 (розрив стандартів) означає відмінність між сприйняттям 

надавачем послуг очікувань клієнтів та перекладом на процедури та технічні 

характеристики. У даному випадку, причинами можуть бути відсутність 

прихильності до управління якістю послуг, сприйняття працівником 

неможливості, некоректне встановлення цілей, неадекватна стандартизація 

завдань. 

Наступний розрив (розрив надання) свідчить про відмінність між 

специфікаціями якості обслуговування та фактично доставленою послугою. 

Ця проблема може виникнути, зокрема, через технічні збої або несправності, 

рольовий конфлікт / двозначність, відсутність сприйманого контролю, 

невідповідність роботодавця, низька технологічність, слабкий нагляд або 

навчання. 

Четвертий розрив (розрив комунікації) свідчить про відмінність між 

намірами надання послуг та тим, що повідомляється клієнту. Серед причин 

даного розриву прийнято виділяти відсутність горизонтальних комунікацій, 

погану комунікацію з рекламним агентством, недостатній зв’язок між 

продажами та операціями, відмінності в політиці та процедурах у філіях або 

підрозділах агентства, схильність до перебільшення обіцянок [63].  

Ряд авторів, наприклад, І. Бабакус [19], Дж. Кармен [25], та С. Робінсон 

[53] стверджують, що замість того, щоб базуватися на стандартизованих 

вимірах, якість послуги є функцією цієї конкретної послуги та галузі, в межах 

якої вона знаходиться. Крім того, використання загальних вимірів для 

вимірювання якості конкретної послуги навряд чи надасть деталі, необхідні 

для визначення конкретних причин проблеми, а тільки визначить її симптоми 

[36]. 

Таким чином, стандартизовані виміри можуть приділяти недостатньо 

уваги врахуванню унікальності та реаліям конкретних послуг або відносин, 
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пов’язаних із цими послугами, особливо тому, як вони виражаються, 

оцінюються та інтерпретуються як користувачами, так і постачальниками [54]. 

У заходах, в яких використовуються тільки точка зору користувача або 

постачальника послуг, виявлені симптоми навряд чи повністю відображають 

діадичний характер сервісних відносин сторін  [58]. 

Для того, щоб вимірювання якості обслуговування забезпечувало 

майбутні удосконалення, необхідно зібрати дані які б були корисними. У 

цьому контексті корисність можна розглядати з трьох взаємопов’язаних 

перспектив. Для забезпечення валідності конструкту, дані, які 

використовуються, повинні охоплювати уявлення про реальність, важливі для 

кожної зі сторін, що беруть участь у процесі надання конкретної послуги [27]. 

По-друге, ці конструкти повинні містити достатню деталізацію, що дозволить 

чітко розуміти конкретну ситуацію обслуговування, забезпечуючи тим самим 

валідність змісту. Зрештою, процес вимірювання повинен розкривати 

значення даних, зібраних для розуміння та вивчення, а також порядку денного 

з покращення якості. 

Дані, зібрані за допомогою кількісних показників якості послуг, зазвичай, 

підлягають тлумаченню третіми особами, наприклад, консультантами або 

менеджерами. Значення, приписані до таких даних третіми особами, можуть 

відрізнятися від тих, що надаються користувачами або постачальниками 

послуг, що призводять до проблем тлумачення другого порядку [62]. 

Наприклад, менеджер, який оцінює послугу, може пояснити результат 

незадоволеності 75% користувачів реакцією служби постачальників поганим 

ставленням людей, які надають послуги, насправді ж, це пояснюється тим, що 

в країні недостатньо людей для надання послуг необхідного стандарту. 

Менеджер додав свою інтерпретацію та акценти відповіді, наданої 

респондентами, замість належної інтерпретації [33].  

Отже, значення даних неправильно повідомляються або, ще гірше, 

невизнаються. Крім того, такі кількісні заходи рідко вимагають від 

респондентів відзначити відносну важливість якісних конструкцій [51]. 
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Швидше людина, яка проводить моніторинг, і визначає, що є важливим, а 

отже, ідентифікує і ті аспекти, щодо яких слід збирати дані. Відповідно, увагу 

зосереджено на сферах, які, на його думку, є надзвичайно важливими [38]. При 

цьому, уявлення про те, які характеристики є ключовими для якості 

обслуговування, користувачів послуг та постачальників можуть взагалі не 

враховуватися при формуванні основ для аналізу та майбутніх дій. 

Усвідомлюючи недоліки вище описаної моделі дослідження якості 

послуг, науковці Р. Стотон та К. Вільям розробляють дієву альтернативу [57]. 

Активна розробка інструментарію та методики даної моделі починається з 

1994 року. І сьогодні є однією з найбільш затребуваних у країнах ЄС та ОЕСР 

для оцінки якості послуг, надаваних як державними, так і бізнесовими 

структурами [37].  

Отже, ESTP (розширений процес сервісного шаблону) – це модель, в якій 

окремі групи користувачів послуг і постачальники генерують власні візуальні 

(якісні) подання або, так звані, шаблони певної послуги. Кожна група записує 

окремо характеристики послуги або відносин з приводу послуги, які вони 

визначають як важливі, створюючи тим самим власний шаблон сервісу. Для 

кожної характеристики, сприйняття і очікування, вимірюваної відповідно до 

визначеної групою шкали, закріплені «ідеальні» та «найгірші» дескриптори. У 

результаті низки консультаційних заходів, ESTP не лише відображає заходи 

сприйняття якості обслуговування, але також - діадичний характер 

обслуговування (позицію як замовника, так і виконавця) та необхідність 

сприяння діям з поліпшення якості послуг [61].  

Загалом, процес включає три фази. Під час першої фази - вибір учасників 

- беруться дискретні цільові зразки групи користувачів послуг і 

постачальників послуг (сторони), що беруть участь в процесі обслуговування. 

Окремі особи обираються для кожної детермінованої вибірки на основі їхньої 

критичності до цих послуг або відносин щодо послуг, а не для забезпечення 

статистичної репрезентативності залучених осіб. Тому кожна сторона 

забезпечує власний, глибокий розгляд даної послуги, з якої логічно можна 
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розробити статистичні узагальнення. Разом вони представляють 

різноманітність поглядів щодо тих вимірів, які користувачі та постачальники 

сприймають як ключові у процесі надання послуг. 

Друга фаза - вимірювання якості обслуговування та перевірка даних – 

дозволяє здійснити незалежний збір якісних даних від залучених до процесу 

надання послуг користувачів і постачальників. Окремі зустрічі з кожною 

стороною тривають приблизно дві години (від шести до десяти осіб у фокус-

групі) [38]. Кожна зустріч управляється фасилітатором і просувається через 

чотири етапи. Перший з них - стадія підготовки – має за мету встановлення 

цілі та природи процесу, прояснення та уточнення значення уживаних 

термінів. Сервісна ситуація, що розглядається, має бути коректно відображена, 

щоб допомогти зберегти фокус. Характеристики цієї ситуації виявлені і 

відображені фасилітатором у порядку, в якому вони виникають під час 

групових міркувань через процес обговрення (друга стадія – дослідження 

харктеристик послуги).  

Прояснення значень покликане забезпечити такий формат, за якого б 

учасники мали як подібні межі посилання, так і подібне розуміння. Потім 

уточнюється перелік характеристик і генеруються дескриптори ідеальних і 

найгірших ситуацій (біполярні прикметники) для екстремумів кожної 

характеристики. Сприйняття й очікування сервісу вимірюються, а також 

розробляються його варіації для кожної характеристики відносно екстремумів 

за десятибальною шкалою (значення десять представляє ідеал, значення один 

- найгірший випадок (третя стадія - сприйняття та очікування сюжету проти 

ідентифікованих характеристик шаблону послуги). 

Отриманий шаблон обслуговування, як правило, включає 20 або 30 

характеристик, які потім обговорюється з учасниками, щоб допомогти 

підтвердити внутрішню валідність. Під час четвертої стадії (інтерпретація та 

перевірка питань) учасники ідентифікують і оцінюють характеристики, які 

вони вважають найважливішим, розподіляючи між ними 100 балів. 
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На завершальній фазі розробки програми покращення (третя фаза) 

користувачі та постачальники послуг, які попередньо створили свої шаблони 

окремо, зустрічаються та спільно вивчають погляди на сервіс та розвивають 

поліпшення порядку денного. Зустріч починається з нагадування фасилітатора 

учасникам процесу мети зустрічі - поділитися, дослідити, вивчити та 

визначити можливі дії (перший етап третьої фази – представлення учасників, 

поверхове ознайомлення).  

Шаблони послуг, сформовані під час другої фази, використовуються як 

візуальні каталізатори для користувачів і постачальників, для того щоб вони 

могли ознайомитися та вивчити взаємні уявлення та очікування (другий етап 

третьої фази – дослідження та вивчення).  

Користувачі та постачальники обмінюються своїми шаблонами, перш ніж 

спільно визначити, які характеристики важливі для якості послуги, 

пояснюючи чому та пропонуючи поглиблені обґрунтування.  Зміст обговорень  

у цих групах визначається користувачами та постачальниками послуг для того, 

щоб сприяти збереженню їхнього впливу на процес. Наприкінці, їх просять 

замислитися на засіданні та зосередитися на заходах, необхідних для 

поліпшення якості послуг (третій етап третьої фази – генерування порядку 

денного з покращень). Щоб забезпечити структуру, зворотний зв’язок від 

учасників фасилітатор бере на себе роль конфронтативного запитувача [55]. 

Завдяки цьому учасники визначають і володіють порядком денним для 

поліпшення якості послуг. 

Досліджуваний нами метод звертається до кількох недоліків кількісних 

підходів вимірювання якості обслуговування. Конструкти (характеристики), 

за допомогою яких вимірюється якість обслуговування, не є ані загальним, ані 

попередньо визначеним. Швидше, вони є частиною процесу, у ході якого  

користувачі та постачальники, які беруть участь у сервісних відносинах, 

визначають окремо ті характеристики, які вони вважають важливими, в 

результаті чого послуга, шаблони тощо відображають їхню конкретну мову, 
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термінологію, деталі та пріоритети. Крім того, дослідження організаційного 

розвитку підкреслює важливість володіння проблемою для тих, хто розробляє 

відповідні рішення. Третя фаза сприяє заохоченню приналежності процесу та 

його результатів учасниками, що дозволяє користувачам послуг та надавачам 

зрозуміти і, коли це необхідно, примиритися з іншими позиціями та прийти до 

спільної генерації порядку денного покращення якості послуг. 

Після опису методу дослідження вважаємо доцільним провести його 

об’єткивну оцінку, звертаючи увагу як на вимірювання, так і на корисність 

процесу розробки програми покращення якості послуг. Використовуючи чітко 

визначені цільові зразки сторін, які беруть участь у процесі надання-

отримання послуг, ESTP дає змогу враховувати характеристики, якими 

користуються і користувачі, і постачальники, які є критичними для сервісу, 

вважають важливими для якості цієї послуги, яка повинна бути встановлена і 

визначена окремо. Сприйняття і очікування продуктивності вимірюються і 

записуються у візуальному форматі з використанням детермінованих і 

описових дескрипторів. Отримані шаблони послуги забезпечують контекст 

для спільного розуміння, визначення проблеми, а також розробки програми 

дій з удосконалення сервісних відносин. 

Остання фаза розширеного процесу сервісного шаблону дозволяє 

порівняти і обговорити шаблони послуг учасниками процесу, оскільки вони 

переглядають характеристики, які, на їхню думку, є важливими для якості 

конкретної послуги з характеристиками, висвітленими іншими сторонами. 

Учасник генерує характеристики, а дескриптори дають високий рівень 

деталізації послуг, як контекст для цього обговорення. Візуальне 

представлення сервісу у формі шаблону допомагають учасникам зрозуміти 

їхні власні погляди та позиції інших у цьому процесі. 

Обговорення протягом всього процесу означає, що кожна сторона тестує 

і захищає цінності й норми, на яких ті характеристики, які вона вважає 

важливими, базуються. Незважаючи на явну відсутність спільності у 

попередньому визначенні послуги, часто існують елементи спільної точки 
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зору стосовно важливих характеристик цих послуг. Якщо спільна точка не 

формується, шаблони сервісу підкреслюють, що користувачі та постачальники 

вимірюють якість послуги в межах різних наборів норм. Таким чином, ESTP 

дає можливість учасникам відобразити поглиблені норми, що лежать в основі 

їхніх власних оцінок якості послуг та їхньої доцільності відносно оцінок інших 

учасників. Акцент на відмінностях і подібностях в нормах і цінностях, на яких 

такі оцінки базуються, свідчить про можливість розробки нових 

домовленостей, які можуть бути розроблені учасниками. Дискурсивний і 

учасницький характер третьої фази сприяє поширенню спільного розуміння 

причетності та власної значущості в контексті конкретної послуги. 

Аналіз досліджуваної моделі підкреслює важливість фасилітатора в 

управлінні процесом, який допомагає виявленню, дослідженню і подальшому 

діалогу між користувачами сервісу та постачальниками про шаблони послуг 

та узгодженню порядку денного дій з удосконалення процесу надання сервісів. 

Фундаментальним для процесу вимірювання якості обслуговування є окреме 

генерування дискретного шаблону сервісу для користувачів і постачальників 

послуг. За допомогою цого фасилітатор гарантує, що ключові виміри від 

користувача та постачальника послуг відображаються окремо, вимірюються і 

фіксуються в шаблоні послуги. Проте, перед використанням ESTP, необхідно 

досягти чіткого розуміння як користувачами, так і постачальниками послуг як 

змісту процесу, до якого вони залучаються, так і необхідного часу. Це 

розуміння включає процес відбору учасників, в ході якого необхідно 

забезпечити збір корисних даних, що, у свою чергу, вимагає ретельного 

цілеспрямованого відбору і може стикатися з відхиленнями із 

запропонованого діапазону розмірів вибірки. 

Підсумовуючи усе вище зазначене з приводу моделі ESTP, варто 

відзначити, що вона може відобразити реальність діадичного обміну між 

користувачами та постачальниками, які беруть участь у процесі надання-

отримання будь-якої державної послуги, та запропонувати додатковий, 

заснований на якісному підході інструмент до діапазону існуючої оцінки 
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якості публічних послуг. ESTP є альтернативним систематичним підходом до 

вимірювання сприйняття та очікуванням якості послуг.  

Незважаючи на витрачання великої кількості часу на опитування 

користувачів та постачальників з приводу характеристик, які вони вважають 

важливими щодо конткреної послуги, та досягнення послідовності розуміння, 

цей підхід може бути основою розширення прав і можливостей сторін у 

сервісних відносинах та сприяння співпраці між ними. Невід’ємною частиною 

цього процесу є необхідність обговорення, вивчення та визначення проблеми, 

що породжує порядок денний для вдосконалення та розвитку cпівпричетності 

та узгоджених рішень. 

 

Висновки до другого розділу 

 

Сутність сервісної політики держави розкривається в результаті 

дослідження основних принципів, на яких вона грунтується, а також системної 

ревізії механізмів реалізації державної сервісної політики, окрім цього 

обгрунтовується необхідність моніторингу якості державних послуг, що 

слугує стимулом для поліпшення останніх.  

Сервісна політика держави пропонує новий набір цінностей як 

представникам державних установ (надавачам послуг), так і громадянам 

(замовникам послуг). Нові цінності спричинюють перегляд культурного 

виміру взаємодії споживача та надавача послуг, у результаті чого 

закладаються нові мотивації у діяльності обох сторін.  

Економічність сервісної політики держави – це оптимізація витрат з 

державного бюджету, що йдуть на забезпечення процесу вироблення та 

надання послуг, ефективність останньої – це досягення позитивного 

результату (задовлення інтересів та потреб споживача на високому рівні), 

результативність – повномірна реалізація поставлених цілей, точка перетину 

очікувань та вражень споживача. Участь – це залучення кожного 

зацікавленого у процесі вироблення та надання державної послуги до 
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процедур, на які він хоче і може вплинути, це горизонтальна комунцікація, 

підпорядкована ідеалам обговорення та вироблення спільного рішення 

(критерії оцінки якості послуг, стандарти послуг тощо). Доступність – 

можливість безперешкодної взаємодії у всіх процесах, що пов’язані з 

сервісною діяльністю. Прозорість передбачає відкритість усієї необхідної 

споживачу інформації з приводу конкретної послуги, процесу її вироблення та 

надання, термінів та умов, осіб-виконавців тощо. 

Аутсорсинг, менеджеризація та цифровізація – провідні механізми, що 

забезпечують перехід від сервісної політики до дії. Імплементація цих засобів 

дозволяє стверджуватися принципам сервісної політики держави. 

Контрактація зовнішніх агентів, культура самовдосконалення державних 

службовців та ІКТ, транскрибовані цифровою мовою, спрощують 

взамовідносини замовників та виконавців. 

Багатоманіття якісних методів дослідження сервісної діяльності держави 

підтверджує її соціальну спрямованість. CAF, TQM, EFQM та ISO – широко 

використовувані моделі визначення загальної якості функціонування органів 

державної влади. Такі ж інструменти як SERQUAL та ESTP дозволяють 

деталізувати безпосередньо якість державних послуг. 

Основні результати дослідження опубліковані у працях автора [1; 2; 3]. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

 

ПРИКЛАДНИЙ СВІТОВИЙ ДОСВІД СЕРВІСНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

3.1 Соціально-політичні наслідки реалізації сервісної політики  

 

Основними конструктивними суспільними зрушеннями в результаті 

актуалізації сервісної функції держави, на нашу думку, стали:  

1) розвиток державно-приватного партнерства;  

2) розширення міжсекторальної співпраці;                     

3) підвищення рівня політичної культури громадян та представників 

органів державної влади;  

4) активізація політичної участі громадян у соціально-політичних 

процесах.  

Проаналізуємо окремо кожен із цих результатів реалізації сервісної 

політики та виявимо причинно-наслідкові зв’язки між цими наслідками та 

сервісною політикою держави, а також їхні спільні взаємовпливи.   

У даний час тема державно-приватного партнерства (ДПП) все більше 

актуалізується в економічних ЗМІ, в межах міжнародних інституцій, 

політичних дискурсах, фінансових та юридичних публікаціях. Під різними 

формами тема використовується в більшості маркетингових документах і в 

пропозиціях продуктів і послуг великих аудиторських і консалтингових фірм, 

комерційних банків та міжнародних юридичних фірм. Не менш цікавою дана 

тематика є і для науково-дослідних студій у галузі політичної науки, 

економіки, управління в контексті виявлення прикладного потенціалу, переваг 

та недоліків застосування такого механізму реалізації сервісної політики 

держави, як аутсорсинг, в результаті якого і формується державно-приватне 

партнерство.   
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Ґрунтовні дослідження змісту та ознак державно-приватного 

партнерства, а також його генези та прикладного досвіду містяться у науково-

дослідних роботах таких учених, як Б. Данилишин [7], М. Зайдель [10],               

О. Захаріна [18], В. Каргінова [20], В. Міхєєв [26], Р. Хасанов [42] тощо. Однак, 

основний акцент більшості студій сконцентровано на економічному аспекті 

(організаційні форми, вигоди сторін тощо). При цьому ДПП раніше не 

досліджувалося в контексті імплементації сервісної політики держави. Так 

само існує брак теоретичного обґрунтування принципів ефективності ДПП.   

Партнерські проекти між державним і приватним секторами мають 

тривалу історію [46]. Наприклад, за часів Римської імперії, обладнання 

гаваней, площ та терм експлуатувалися шляхом надання концесій. Починаючи 

з ХVII-XVIII століть, у Франції концесія використовувалася для будівництва 

мостів і каналів, а XIX століття взагалі вважалося «золотим» століттям, адже 

за рахунок концесій реалізовувалися міські комунальні послуги 

(водопостачання, водовідведення, транспорт, світло тощо). Подібні форми 

партнерства знаходимо в США у другій половині XIX століття під час 

будівництві залізниць. На початку 80-х років ХХ віку державно-приватна 

кооперація проявилася у спільних проектах між місцевими органами влади та 

приватними структурами щодо виконання деяких програм з відновлення 

окремих промислових районів, які зазнали занепаду [52]. 

З 1992 року у Великій Британії почала застосовуватися модель «приватної 

фінансової ініціативи», в результаті чого держава замовляла, але не 

фінансувала капіталоміські об’єкти. Після зведення конкретного об’єкту 

приватні структури отримували можливість експлуатації останніх, відповідно, 

держава не мала фінансових ризиків, а бізнес отримував гарантований 

прибуток.      

«Партнерська взаємодія держави та бізнесу набула поширення в Канаді, 

США, Мексиці, Бразилії, в Австралії, країнах Азії, а особливо в Китаї, Індії, 

Японії, Туреччині, Ізраїлі та Йорданії, у європейських країнах найрозвиненіше 

публічно-приватне партнерство в Великій Британії, Італії, Франції, Німеччині, 
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Австралії, Шотландії, Нідерландах, Іспанії. Країни Східної Європи (Болгарія, 

Румунія, Польща, Хорватія, Чехія, Угорщина) активно ініціюють та 

реалізовують проекти на засадах ППП. У 2014 р. в країнах ЄС в проекти ППП 

було залучено 18,7 млрд. євро (в 2013 р. – 16,3 млрд.). Наприклад, Туреччина 

втричі збільшила ВВП протягом 10 років, і не останнє місце в цьому належить 

використанню механізмів ППП в країні. Країна залучила 115 млрд. доларів 

США інвестицій в 193 проекти ППП. Основними секторами інвестування 

були: енергетика (76 проектів), дороги та дорожня інфраструктура (29 

проектів), порти та портова інфраструктура (21 проект), аеропорти (19 

проектів) і охорона здоров’я (17 проектів). Сьогодні в Туреччині функціонує 

більш 50 аеропортів (у тому числі 21 міжнародний) і приватні інвестиції в 

галузь складають 90 %» [18]. 

На даному етапі у США державно-приватне партнерство вважається 

«творчим альянсом» між державним органом та приватними розробниками 

для досягнення спільної мети. Інші учасники приєдналися до таких 

партнерств, включаючи неурядові установи, такі як медичні працівники та 

навчальні заклади; некомерційні асоціації, такі як громадські організації; і 

посередницькі групи. Громадяни та сусідські об’єднання також задіяні у цьому 

процесі. ДПП по всій країні успішно реалізувало цілий ряд заходів від окремих 

проектів до довгострокових планів з використання землі та економічного 

зростання. Партнерство здійснило такі проекти з  управління нерухомістю як 

багатофункціональний розвиток, громадські об’єкти, такі як конференц-

центри та аеропорти, а також громадські послуги, зокрема, доступне військове 

житло [56]. 

Сьогодні економічні галузі, до яких відносяться проекти державно-

приватного партнерства, дуже різноманітні й не обмежуються 

інфраструктурним напрямом, вони можуть стосуватися проектів морських 

перевезень (гавані), повітряного транспортування (аеропорти), 

водопостачання, санітарії, переробки відходів, електроенергії, газу, загальної 

реконструкції, дослідження та розробки тощо. Партнерство також пов’язане  з 
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соціальною та винятковою діяльністю держави: від правосуддя (в’язниці, 

реформаторії), оборони (будівництво та утримання логістичних ресурсів, 

перевезення військовослужбовців, логістична допомога під час іноземних 

місій) до освіти та охорони здоров’я. Спорудження спортивних об’єктів, 

очисних споруд, сміттєпереробних заводів, розробка культурно-туристичних 

програм, надання ІТ-послуг, вироблення електроенергії – це все приклади 

можливих проектів у контексті державно-приватного партнерства.  

Вивчаючи світовий досвід ДПП, українська дослідниця М. Зайдель 

розробляє пріоритетні сфери його застосування у країнах-лідерах відповідної 

співпраці і формує таблицю, яка системно подає економічні пріоритети 

(Таблиця 1). 

 

Країна Галузь економіки 

Великобританія школи, шпиталі, тюрми, оборонні об’єкти, автомобільні 

дороги 

Канада енергетика, транспорт, захист навколишнього 

середовища, водні ресурси, водопостачання та 

водовідведення, рекреаційні об’єкти, інформаційні 

технології, охорона здоров’я, освіта 

Греція транспортна галузь (автомобільні дороги та аеропорти) 

Ірландія автомобільні дороги, міські транспортні системи 

Австралія транспорт, системи життєзабезпечення міст 

Нідерланди громадський житловий сектор, системи 

життєзабезпечення міст 

Іспанія платні автомобільні дороги, система життєзабезпечення 

міст 

США природоохоронна діяльність, життєзабезпечення 

сільських населених пунктів 

 

Таблиця 1 [10]. 
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Дослідники вважають, що державний сектор проявляє великий інтерес до 

розвитку державно-приватного партнерства через вплив трьох наступних 

чинників: 

 1) уряди зацікавлені в ефективному перерозподілі ресурсів, які вони 

мають;  

2) приватні постачальники послуг (прибуткові та неприбуткові) 

демонструють великий потенціал у наданні державних послуг;  

3) ідея посилення міжсекторальної комплементарності в організації та 

наданні послуг поступово розвивається [51]. 

Досліджуваний нами вид партнерства - це форма співпраці, в якій ризики, 

витрати та прибутки поділяються партнерами. Причини формування таких 

партнерств змінюється, але, зазвичай, передбачають фінансування, 

планування, створення, функціонування та підтримку інфраструктури 

публічних послуг для забезпечення економічно ефективних альтернатив суто 

державним послугам. Іншими словами, кожен партнер сприяє плануванню та 

мобілізації необхідних ресурсів для досягнення спільної мети. Кожен учасник 

приходить добровільно і надає власні ресурси (фінансові, матеріальні, 

символічні, авторитетні тощо). 

В американських і англо-саксонських доктринах ДПП являє собою угоду 

між приватним і державним секторами, відповідно до якої надаються послуги, 

що становлять суспільний інтерес і раніше надавалися державною 

адміністрацією. Основні риси такого партнерства залежать від таких аспектів: 

розподіл інвестицій, ризики, обов’язки та вигоди для обох партнерів. У 

французькій доктрині акцент робиться безпосередньо на договорі, який 

регулює нову форму асоціації приватних структур щодо експлуатації 

державних послуг, а також інвестицій у них. Завдяки увазі юридичному боку 

договору, в даному випадку, ця форма співпраці між державним і приватним 

секторами є дуже жорстко регульованою. 
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Через різні форми співпраці між державними органами та приватним 

сектором, важко дати стандартне визначення публічно-приватного 

партнерства. Але зазвичай виділяють такі економічно-правові формати:  

- державні контракти,  

- лізингові угоди,  

- угоди з розподілу продукції,  

- спільні підприємства держави та приватного сектору,  

- концесії [42]. 

Б. Данилишин розуміє державно-приватне партнерство як систему 

відносин між органом публічної влади (управління) та приватною 

організацією, в якій останній надається більша роль у плануванні, 

фінансуванні та реалізації певної послуги для населення, аніж при 

використанні традиційних процедур співпраці [7]. 

В. Варнавський визначає державно-приватне партнерство, як 

«інституційний та організаційний альянс між державою і бізнесом з метою 

реалізації суспільно значущих проектів і програм в широкому спектрі галузей 

промисловості та НДДКР, аж до сфери послуг» [5, с. 5]. 

 «Державно-приватне партнерство - це форма узгодження і реалізації 

інтересів суб’єктів державного та приватного сектору, в основі якої може 

лежати як контракт, так і особлива організаційно-правова структура [20]. 

Публічно-приватне партнерство є формою співпраці між державною 

владою і приватний сектором, а також неурядовими організаціями, 

асоціаціями бізнесменів або компаній відповідно [49, с. 14]. 

Експерти неприбуткового освітньо-дослідного інституту «Інститут 

міської землі» (Urban Land Institute), вивчивши позитивний досвід реалізації 

ДПП у США, розробили десять принципів ефективності державно-публічної 

співпраці. До них дослідники віднесли:  

- належну підготовку до державно-приватного партнерства;  

- вироблення спільного бачення;  

- порозуміння між партнерами та ключовими гравцями;  
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- чіткість щодо ризиків і винагород для всіх сторін;  

- чіткий і раціональний процес прийняття рішень;  

- упевненість у виконанні власних зобов’язань  всіма сторонами;  

- послідовне та узгоджене лідерство;  

- перманентне спілкування;  

- обговорення структури справедливої угоди;  

- довіру як основну цінність співпраці [56].  

Розглянемо кожен із цих принципів більш предметно, адже це може стати 

у нагоді в контексті вітчизняних соціально-політичних реформ.  

Належна підготовка до державно-приватного партнерства.  

Підготовка передбачає створення і постійне оновлення плану розвитку, 

який демонструє конкретні ніші для приватних інвестиційних можливостей. 

Крім того, державний партнер повинен визначити цілі та ресурси розвитку, 

включаючи зобов’язання та стимулювання пріоритетних проектів у плані. Ця 

специфічність дасть змогу розробникам зрозуміти справжній обсяг 

можливостей розвитку. 

Вироблення спільного бачення.  

Усі успішні проекти починаються з розробки бачення. Без нього, проект 

швидше за все, не вдасться. Це бачення є основою для цілей проекту і виконує 

функції еталону для забезпечення реалізації спільних цілей.  Створення 

бачення передбачає досягнення консенсусу і включення всіх зацікавлених 

сторін, навіть тих, хто є скептиком. Через залучення широкої мережі 

зацікавлених сторін, включаючи потенційних партнерів, можливість 

розробити спільне бачення зростає, у той же час, менше вірогідності 

протистоянь щодо проекту. Громадські слухання, обговорення та інші 

інструменти для залучення зацікавлених сторін до процесу бачення повинні 

використовуватися для забезпечення найширшого охоплення. Іншим ключем 

є залучення засобів масової інформації, що пов’язаний з двома чинниками. По-

перше, це допомагає максимально поширити бачення, по-друге, - сформувати 
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союз із засобами масової інформації, які будуть мати важливе значення в 

артикуляції та оприлюдненні сформованого бачення. 

Порозуміння між партнерами та ключовими гравцями. 

 Початковим моментом будь-якого успішного партнерства є інвестиції 

часу та зусиль усіма партнерами  для отримання повної оцінки та формування 

поваги до колег по угоді (бекграунд, репутація, досвід, потреби, фінансова 

міцність, мотивація, очікування та цілі тощо). Обирати треба мудро, тому що 

потрібні партнери, які будуть працювати з вами, а не проти. У кожного 

учасника ДПП свої мотиви. Без розуміння останніх довіра не виникне, а 

недовіра може призвести до розірвання угоди. Державно-приватне 

партнерство - це чотириногий стілець. Він включає уряд, неприбуткові 

організації, комерційні інтереси та зацікавлені сторони. Кожен сектор має 

відмінну роль. Наприклад, уряд повинен розуміти, що приватний партнер 

потребує позитивного результату, в той час як приватний партнер повинен 

усвідомлювати, що уряд не рухається швидко, не обов’язково зацікавлений у 

прибутку і має ширше коло проблем для вирішення. 

Чіткість щодо ризиків і винагород для всіх сторін.  

«Нічим не ризикнув – нічого не отримав» - це старе прислів’я  передає 

суть відносин ризик / винагорода, притаманних державно-приватному 

партнерству. Ключем до того, щоб таке партнерство створювало відчутні, 

позитивні результати для кожного учасника є розуміння й оцінка характеру та 

сфери потенційних ризиків та винагород протилежної сторони, а також 

власних, для того щоб взаємний успіх було досягнуто. 

Чіткий і раціональний процес прийняття рішень.  

Усі сторони повинні сформулювати та узгодити процес, якого слід 

дотримуватися, а також правила залучення, які будуть використовуватися для 

структурування угоди з державним та приватним вимірами якомога раніше. 

Угода про процес допомагає забезпечити ефективну політику партнерства, що 

впроваджуватиметься спільно. Крім того, документований процес прийняття 

рішень збільшує прозорість та сприяє обміну інформацією про проект. Ролі та 
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обов’язки у проекті мають бути прив’язані до конкретних виконавців. 

Керівники проектів повинні бути націлені на точні завдання. Щоб роз’яснити 

очікування та забезпечити підзвітність, партнерство повинно прийняти заходи 

з документації, такі як стандарти продуктивності та чіткі показники для 

кожної позиції. Задля забезпечення прийняття спільного рішення механізми 

вирішення спорів мають бути включені до контракту. 

Упевненість у виконанні власних зобов’язань  всіма сторонами.  

Для того, щоб будь-який конкретний кейс державно-приватного 

партнерства був успішним, всі сторони повинні виконувати свої зобов’язання 

як на початку, так і протягом усього проекту. Партнери мають розуміти, що їм 

доведеться інвестувати час, енергію та ресурси на всіх етапах проекту. 

Послідовне та узгоджене лідерство.  

Будь-яка угода про державно- приватне партнерство потребує лідера: чи 

то окрему індивідуальність, чи то невелику групу. Лідерство потрібне для 

визначення чітких цілей; зустрічі всіх сторін за столом перемовин; для 

координації процесу; узгодження управління приватного проекту з 

політичним керівництвом; забезпечення зацікавленим особам, які не є 

фінансово залученими, але заінтересованими у результатах проекту, участі у 

форумі для висловлення своїх поглядів; знаходження всіх учасників на 

визначених місці; запобігання «пробуксовці» проекту тощо. 

Лідерство створює позитивні зміни, робить їх відчутними. Воно пов’язане 

з формуванням загального бачення, мотивуючи інших підтримувати та 

впроваджувати його. Лідери повинні бути націлені на реалізацію кінцевих 

цілей. Парадигма лідерства істотно змінилася за останні 20-30 років, 

рухаючись від командно-підпорядкованої організації до більш демократичних 

форм. Хороший лідер - фасилітатор, тренер, диригент, мотиватор. Він збирає 

людей за столом і допомагає їм рухатися в заданому напрямку. 

Перманентне спілкування.  

Чим більш відкриті канали зв’язку, тим більше вони використовуються 

кожним партнером, і тим більші перспективи успішного результату проекту та 
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тривалого партнерства між державою та приватним сектором. Регулярне 

спілкування в межах партнерства сприяє визнанню спільних інтересів і 

забезпечує більш ефективну роботу у ході прийняття та впровадження рішень. 

Обговорення структури справедливої угоди.  

Справедливість - це цінність, що обов’язково має бути предметом 

обговорень двох сторін в будь-яких переговорах. Юридична документація має 

свідчити про те, що всі сторони погоджуються з усіма умовами. Враховуючи 

те, що неможливо передбачити всі майбутні зміни, справедливість часто 

лишається невловимою ціллю. 

Справедливість у переговорах щодо структури угод означає, що всі 

сторони задоволені на момент підписання, отримають результати, які були для 

них важливим і саме тому були включені до документації. У державно-

приватному партнерстві є широко прийнятним те, що приватна сторона в 

обмін на прийняття значного фінансового ризику, у майбутньому отримає 

пропорційно нараховані фінансові доходи. Державна сторона в обмін на 

надання інфраструктури, права на отримання допомоги або інших державних 

ресурсів, які дозволяють приватній діяльності просуватися, отримає достатню 

матеріальну та нематеріальну користь для суспільства, наприклад, покращену 

громадську інфраструктуру, збільшення бази власності, зайнятості, 

оподаткування збуту, надання необхідних послуг тощо. 

Довіра як основна цінність співпраці.  

Довіра є однією з найважливіших цінностей, яка має реалізовуватися від 

початку і до кінця процесу державно- приватного партнерства. Здійснення 

партнерства вимагає підстави прихильності кожного партнера до проекту та 

його цілей. Враховуючи складність процесу ДПП, необхідна довіра між його 

різними акторами та структурами, щоб забезпечити можливість спільного 

прийняття рішень та прийняття фінансових ризиків. Партнери повинні бути 

упевненні у тому, що інші зацікавлені сторони, такі як фінансові інвестори, а 

також державні агентства довіряють проекту та партнерству. 
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Концепт державно-приватного партнерства підтвердив свою корисність в 

економіці держав, які використовували його, відповідаючи на суттєві потреби 

громади, не ризикуючи державними фінансами, і, в той же час, вивільнивши 

державну владу від обов’язків простого управління. Останніми роками 

державно-приватне партнерство набуває все більшого значення в соціальній 

політиці, оскільки, стимулюючи процес реформ управління, воно визначило 

ідею співпраці між різними секторами (державним, приватними, громадським) 

з метою належного та ефективного вирішення багатьох викликів громаді через 

участь усіх соціальних акторів. Виходячи з принципу добровільного 

співробітництва, державно-приватне партнерство - це переконання державних 

і приватних агентів у тому, що їхні вигоди будуть більшими за співпраці, аніж 

за автономного функціонування. 

Для того, щоб досягти успіхів в такій співпраці і уникнути невдач, 

необхідно:  

- забезпечити координацію діяльності і рішень, якісне управління 

спільними діями, що передбачає прийняття обома партнерами спільних 

правил і норм;  

- договори про партнерство повинні бути належним чином обговорені та 

юридично структуровані;  

- здійснювати моніторинг приватного партнера на всіх етапах 

інвестування та оперування, що вимагає від державного сектору володіння 

управлінськими знаннями, тому що нестача  управлінської компетентності 

серед державних установ може спричинити труднощі в управлінні 

партнерством. 

Публічно-приватне партнерство почасти заміщується більш складною 

формою взаємодії між акторами, що репрезентують різні сектори (державний, 

приватний, третій). Така колаборація вирізняється більш складною 

мотивацією з боку інститутів громадянського суспільства, які не мають на меті 

фінансових вигод для власних структур. Вони будують власну діяльність, 

керуючись єдиним завданням – реалізувати інтереси громади, яку вони 
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репрезентують. Такий мотив базується на високій гомадській самосвідомості, 

яка в результаті діяльності громадської організації транслюється на громадян 

і сприяє їхньому зануренню у соціально-політичні проекти, важливі на 

локальному, регіональному чи національному рівні.  

Поведінкова тактика інститутів третього сектору впливає і на діяльність 

інших сторін у міжсекторній співпраці. Держава та публічний сектор також 

усвідомлюють, що грошова економія чи прибуток не повинні бути основним 

мотивом до дії. У результаті всі учасники усвідомлюють необхідність 

провадження активностей в екологічному руслі (ощадливе ставлення до 

природних ресурсів, зменшення забруднюючих викидів від виробництв, 

заохочення альтертнативних джерел енергії тощо). Відповідно, відбувається 

перехід на новий більш якісний щабель врядування та надання публічних 

послуг. Участь третього сектору у цих процесах робить канал комунікації між 

державними структурами більш широким, відповідно, вимоги громади 

надходять у більш природному формулюванні. І населення, усвідомлюючи 

свій учасницький потенціал, починає вірити у те, що може і має впливати на 

публічну політику, а не залежати від рішення й думки чиновників. 

 Потенційний внесок волонтерів у міжсекторальне співробітництво дає 

протилежний аргумент погляду, що відносини між урядом і неприбутковими 

організаціями є принципово конкурентоспроможними, оскільки він пропонує 

засіб подолання розриву між секторами. Волонтери, як актори, які вільно 

проходять між державним і приватним секторами, найімовірніше 

сприйматимуть спільність інтересів між секторами і таким чином 

підтримують міжсекторні альянси. Волонтери надають інформацію та 

допомагають поширювати спільні цінності та інтереси.  

Добровольці можуть навіть вступати до своєї ролі з явним завданням 

сприяти співробітництву між сервісними агенціями. Цей аргумент пропонує 

дві речі: по-перше, лінії між державним і приватним секторами можуть 

пом'якшуватися, коли волонтери залучаються, і, по-друге, волонтери можуть 
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служити менше як ресурс, щодо якого конкурують сектори, і більше як засіб 

розбудови спільних тенденцій. 

Міжсекторальна практика передбачає колективний підхід до вирішення 

соціальних детермінант. Вона дозволяє працювати на різних структурних 

рівнях, залучати різноманітних учасників та осіб, які приймають рішення, 

враховувати різноманітні фактори та мобілізувати соціальний капітал для 

забезпечення справедливості у різних сферах суспільної життєдіяльності. Цей 

підхід може координувати політику щодо обмеження структурованої 

нерівності між урядами, постачальниками послуг, членами громад, приватним 

сектором та багатьма іншими зацікавленими сторонами. Це особливо важливо, 

коли певна соціальна проблема не є явним фокусом політики.  

Колаборація секторів передбачає залучення невеликих груп людей з 

різних секторів суспільства, які працюють за формальними кордонами 

організації для координації та надання послуг та програм для забезпечення 

справедливості у певній соціальній сфері. Це може здійснюватися у формі 

міжвідомчих зустрічей, громадських коаліцій, координаційних груп з догляду, 

зв'язків з інформаційними системами та спільного обрання посадових осіб у 

проведенні програм. Деталі співпраці можуть варіюватися від неформальних 

до формальних варіантів (письмові або неписані угоди, об'єднання бюджетів, 

інтеграції надання послуг і скоординованих дій), від горизонтальних (між 

секторами на одному рівні) до вертикальних (між секторами на різних рівнях), 

від вузьких (певна послуга) до широких (загальна зміна системи). 

 

3.2  Практика сервісної політики розвинених країн 

 

Низка розвинених країн світу досягла вагомих результатів у процесі 

реформування сервісної системи держави. Наприкінці 1980-х років, після 

тиктанічних зрушень у бік лібералізації та приватизації в економічній галузі, 

висока якість державних послуг стала одним з пріоритетних напрямків 

трансформації сервісної політики та діяльності держави. Форми та методи 
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відповідних реформ мали певні відмінності у кожній країні, що продиктовано 

особливостями її державного устрою, національними, культурними та 

історичними традиціями. Однак, принцип орієнтації на споживача 

державних послуг був вихідним для всіх.  

Існує чимало наукових праць, присвячених вивченню сутності, 

механізмів і принципів державної політики у сфері послуг (І. Ферлі [50],         

П. Климушин [21], А. Мальцев [23], В. Місюра [25], К. Поллітт [53] тощо). 

Водночас, відсутні глибокі дослідження, пов’язані з вивченням позитивного 

досвіду реалізації сервісної політики на основі конкретних випадків. 

Саме тому метою цього підрозділу є систематичний аналіз досвіду 

зарубіжних країн у процесі реалізації державної політики та виявлення 

піонерів й лідерів у цьому процесі. 

Відповідна мета передбачає дослідження ситуації з наданням державних 

послуг у Великій Британії, Франції, Німеччині тощо, а також у Сінгапурі та 

Малайзії відповідно до найвищих результатів, досягнутих цими країнами у 

сфері надання державних послуг. Для аналізу були обрані дві моделі 

(європейська та азійська), оскільки вони демонструють два різні мотиви у 

підвищенні якості державних послуг та процесу їх надання.  

Метою європейської моделі був чистий намір поліпшити якість 

державних послуг, щоб задовольнити клієнтів. Азійська модель була 

обумовлена необхідністю залучення інвестицій до країни. Механізми і 

принципи були абсолютно однаковими, але цілі були різні. Тому досвід обох 

цих моделей може бути корисним для реформ українського державного 

сектору, оскільки він може забезпечити українських реформаторів готовим 

інструментарієм для продуктивних змін у сфері надання державних послуг. 

Досліджений досвід може допомогти визначитися з реальною мотивацією 

для таких змін в Україні. Крім того, європейська модель була обрана в 

контексті інтеграції України до ЄС. 

Сполучене Королівство Великої Британії та Ірландії є прикладом 

успішної реалізації завдання з надання державних послуг громадянам та 
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забезпечення високої якості відповідних сервісів. У 1991 року ініціатива 

премє’р-міністра Великої Британії Дж. Мейджора резюмувалася прийняттям 

Статуту громадянина, створеного за зразком Magna Carta (1215 рік). 

Статут являв собою програму поліпшення якості державних послуг, 

розплановану на 10 років. Головна мета програми полягала у наближенні 

держави та її представників до потреб та вимог громадян країни. Статут не 

передбачав радикальних заходів, як то продукування політиками нових прав 

для громадян. Натомість він наполягав на простому завданні - належному 

виконанні державними службовцями своїх професійних обов’язків. 

Фактично це був перший сучасний документ такого порядку. Згодом, 

орієнтуючись на нього як на зразок, подібні статути будуть розроблені й 

іншими розвиненими країнами Європи. Отже, Статут громадянина визначав 

принципи, обсяг і конкретні цілі сервісної політики держави. Його 

основними принципами можна визнати: стандарти; відкритість; вибір; 

ввічливість та повага; належне надання послуг; ефективність і низька 

вартість. Деталізуємо ці позиції: 

- стандарти встановлюються, контролюються та публікуються, щоб 

користувачі могли знати, що вони можуть отримати від держави; 

- інформація про послуги повинна бути повною, точною, зрозумілою, з 

чіткою вказівкою того, хто несе відповідальність за надання конкретної 

послуги, як ці послуги надаються, і яка їхня вартість;  

- вибір послуги повинен надаватися там, де це можливо, і здійснюватися 

за погодженням з користувачами; 

- послуги повинні бути доступними для всіх громадян на рівних умовах, 

а державні службовці повинні прикріплювати картки до свого одягу з 

іменами та прізвищами; 

- у разі неналежної поведінки державні службовці повинні пояснити 

логіку своїх дій користувачам або вибачитися; також має бути встановлена 

чітка процедура оскарження їхніх дій; 
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- надання послуг не повинно виходити за межі бюджетних асигнувань і 

демонструвати найкращий баланс між якістю послуги та її ціною [35]. 

Слідом за прийняття Статуту громадянина, що носив узагальнюючий 

характер, кабінет міністрів Великої Британії розробив спеціалізовані статути 

з різних сфер, зокрема: 

- Статут пацієнта; 

- Статут платника податків; 

- Статут донора; 

- Статут батьків учнів; 

- Статут жертв злочинів тощо. 

Реалізація відповідних нормотворчих документів мала конкретні 

практичні результати: 

- усі статути містять стандарти, що застосовуються при наданні 

конкретної послуги, а також способи оскарження дій державних службовців; 

- кожний статут є предметом перманентного доопрацювання; 

- щорічно публікуються оновлені версії (доповнені та уточнені) статутів; 

- статути сприяють підвищенню прозорості та відкритості державних 

установ, що робить постачальників послуг безпосередньо та особисто 

підзвітні своїм клієнтам; 

- анонімність посадових осіб, які безпосередньо контактують з 

громадянами, скасована; нині споживачі послуг знають імена працівників, 

що здійснюють доставку кожної конкретної послуги; 

- більшість державних установ регулярно проводять опитування своїх 

клієнтів і публікують результати; деякі департаменти навіть організовують 

кампанії «від дверей до дверей» для того, щоб дізнатися думку громадян про 

їхню діяльність у сфері надання послуг безпосередньо; 

- з метою скорочення часу для розгляду скарг, переглянуто відповідні 

правила, спрощено процедуру присудження компенсацій, досягнуто більшої 

неупередженості у розгляді скарг, наприклад, через використання 

незалежних суддів; 
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- інспекційні інстанції деяких державних установ, наприклад, поліція, 

школи, в’язниці, суди тощо, почали комплектуватися звичайними 

громадянами; 

- запроваджено систему винагороди державних службовців, що 

отримала назву «Відзнака статуту»: згідно з цією системою працівники 

найбільш базових структур, які знаходяться на мікрорівні надання послуг, 

отримують винагороду (школи, лікарні, соціальні послуги); 

- запроваджено нову систему премій для топ-менеджерів, що пов’язує 

їхню оплату з наданням економічно ефективних та результативних послуг 

[33]. 

Логічним наслідком створення системи статутів стала потреба 

дослідження ступеню задоволеності громадян як клієнтів державними 

послугами. Сьогодні такі вимірювання є фундаментом оцінки результатів 

діяльності державних установ, що досліджує ефективність функціоування 

держави в сервісному аспекті. Одночасно відбулося переміщення акценту з 

початкової розробки стандартів на «вході» (завдання) до стандартів на 

«виході» (результати). 

Сервісна політики держави була підтримана та продовжена й усіма 

наступними урядами у Великій Британії. Кабінет міністрів, очолюваний          

Т. Блером, запропонував оновити назву Статуту - «Послуга в першу чергу». 

У 1998 році була прийнята нова програма, що передбачала удосконалення 

процесу надання державних послуг з урахуванням позитивних і негативних 

наслідків минулих роки. Нові пункти програми зосереджувалися на питаннях 

міжвідомчого підходу, уваги, якості й ефективності. Перша каденція Т. Блера 

була присвячена формуванню належного економічного фундаменту для 

проведення реформ сервісної системи держави. По досягненню цієї мети, 

увага уряду та його очільника сконцентрувалася на модернізації державних 

послуг [55]. 

У 1992 році Рада міністрів Франції погодила свій «Статут про надання 

державних послуг». У ньому подані ключові засади управління діяльністю 
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органів державної влади у котексті сервісного підходу на основі таких 

принципів, як рівність, неупередженість та постійність, реакція на зміни 

очікувань і вимог громадян, їхні нові запити, транспарентність та 

підзвітність, простота й доступність. 

У Бельгії Статут споживачів публічних послуг з’явився 1993 року. Він 

передбачав двовекторний комплекс заходів. Один з векторів мав бути 

підпорядкований меті покращення відносин в середині державних установ та 

між ними, другий – сприяти ефективності взаємодії з населенням як 

споживачами публічних послуг. 

Того ж року «Статут якості державних послуг» був прийнятий у 

Португалії. Його правова обов’язковість поширювалася як на всі служби 

центрального уряду, так і всі органи місцевої влади. Традиційно для такого 

роду документів його базові принципи полягали у підзвітності, прозорості, 

участі, змаганнях тощо. 

Систематизація змісту усіх цих статутів допомагає виділити провідні 

задачі з реформ сервісної діяльності держав: 

- підвищення ефективності державних послуг та зниження витрат на їхнє 

надання; 

- надання належних послуг споживачам; 

- зменшення часу на підготовку відповідей на запити громадян; 

- організація зовнішнього аудиту з метою створення системи, 

спрямованої на перманентне оновлення; 

- акцент на досягненні результатів, а не їхньому плануванні; 

- більш грунтовне визначення робочих процесів; 

- поліпшення інформативної складової щодо наявних державних 

послуги для громадян; 

- відкритість та прозорість діяльності державних установ; 

- лібералізація ліцензійних установ; 

- впровадження «електронного уряду» [41]. 
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Отже, статути містять опис послуг, стандартів, які є мірилом якості у 

процесі надання тієї чи іншої послуги; критерії оцінки якості послуг, 

механізми оскарження дій державних службовців тощо. Не останню роль у 

процесі реформування сервісної діяльності держави у країнах Європейського 

Союзу відіграла імплементована система винагород службовців від держави, 

адже сприяла збільшенню ефективності їхньої діяльності. 

Одним із завдань реформи сервісної діяльності досліджуваних держав 

була оптимізація процесу надання державних послуг. Для цього були 

застосовані такі засоби, як створення центрів доставки інтегрованих послуг, 

що функціонують за принципом «єдиного вікна»; перехід до електронного 

формату державних послуг, запуск центрів обробки викликів і контакт-

центрів для організації взаємодії з громадянами, формування мобільних 

державних служб тощо. 

Якщо ж говорити про класифікацію державних послуг, то найбільш 

розгалуджений варіатив знаходимо у Німеччині. Федеральні державні 

служби пропонують 8 видів послуг, що різняться за змістом, та мають біля 

400 підвидів. 73% послуг від загальної кількості відповідають трьом 

основним видам: збір, обробка та надання загальної та спеціалізованої 

інформації; обробка заявок і звернення до органів державної влади; надання 

допомоги в отриманні різних форм фінансової допомоги, участі в конкурсах, 

отриманні грантів тощо. 

Нормативна база країн ЄС вирізняється не лише наявністю статутів, що 

регламентують організацію процесу надання державних послуг, а й 

функціонуванням законодавчих актів. Так, приміром, в Австрії діє загальний 

закон про адміністративну процедуру, в Естонії – ціла низка законів про 

адміністративну процедуру, в Польщі існує кодекс адміністративної 

процедури, відповідно до якого запити громадян у царині послуг 

реалізуються або шляхом надання відповідних послуг органами влади, або ж 

- приватними підрядниками, з якими відповідальні державні структури 

уклали відповідні контракти [37]. 
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У переважній більшості нових держав-членів ЄС, зокрема, Латвії, Чехії, 

Угорщині, діють закони «Про місцеві органи влади», відповідно до яких 

органи місцевого самоврядування наділені правом самостійно вирішувати 

проблеми місцевої общини, фінансуючи та організовуючи процес надання 

комунальних послуг. Так, у Латвії згідно Закону «Про місцеві органи влади», 

однією з головних функцій місцевої влади є надання якісних комунальних 

послуг населенню. Загалом законодавство більшості країн ЄС поділяє усі 

муніципальні послуги на дві категорії: обов’язкові та необов’язкові. Органи 

локального владного рівня мають право вирішувати питання, що стосуються 

надання та фінансування послуг, які не передбачені законом. Наприклад,  у 

Польщі муніципалітети задовольняють потреби місцевого населення шляхом 

надання певних послуг на місцевому рівні (транспортні послуги, експорт, 

сміття тощо) або укладають угоди щодо надання цих послуг приватними 

підрядниками. 

У різних країнах ЄС та світу центри з надання державних послуг мають 

відмінні назви, так у Німеччині функціонують «офіси для громадян» або 

«служби для громадян», у Польщі діють «адміністративні центри» або 

«відділи обслуговування мешканців», у Канаді назва більш вичерпно передає 

сутність відповідного центру - «інтегрований офіс». 

Існують особливості у функціоуванні центрів надання публічних послуг 

у зарубіжних державах. Деякі акцентують увагу виключно на «швидких» і 

найбільш затребуваних громадянами послугах. Так, у Німеччині «офіси для 

громадян» пропонують своїм клієнам такий сервісний набір: реєстрація місця 

проживання, автомобілів, видача ідентифікаційних карток тощо. 

Інші ж держави напротивагу намагаються запропонувати громадянам 

найширший комплекс державних сервісів. У Польщі відповідні офіси 

проопнують десятки різних послуг, представлених за галузевим 

спрямуванням. Так, у Кракові надаються всі послуги, починаючи від 

паспортів та реєстрації транспортних засобів, і закінчуючи соціальною 

допомогою.  
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Досліджені кейси відображали особливості європейської моделі надання 

державних послуг громадянам. Розглянемо більш детально досвід кількох 

азійських країн в аспекті реалізації сервісної політики. 

У середині 90-х років минулого століття у Сінгапурі урядом було 

прийнято програму під назвою «Державна служба в ХХІ столітті». На основі 

цієї програми було реалізовано комплекс заходів з реформування системи 

надання державних послуг. Кожне державне агентство в Сінгапурі отримало 

власного менеджера з якості, який постійно контактує зі споживачами та 

опікується їхніми скаргами. 2004 року з’явилася програма під назвою «Немає 

неправильних дверей», яка встановлює обов’язкову комунікацію між усіма 

агентствами для того, щоб громадяни могли звернутися до одного органу і 

отримати відповідь на всі питання, що їх турбують. У процесі надання послуг 

детально відстежується час, витрачений на надання-отримання послуги, 

заповнення різних форм і т. д., що змушує державні установи критично 

вивчати ці дані та провадити мінімізацію ресурсних витрат. 

Для того щоб досягти стабільно високої якості послуг, для всіх 

державних агентств були створені вказівки щодо надання послуг. Були 

визначні стандарти обслуговування, закріплений обов’язковий зворотній 

зв’язок з громадянами, встановлено орієнтацію на результат тощо. Кожна 

діюча державна установа, пов’язана з наданням державних послуг, має 

будувати свою дяльність згідно закріплених стандартів. Останні ж регулярно 

перевіряються та удосконалюються для того, щоб відповідати високому 

рівню. Комунікація з суспільством з приводу його сприйняття рівня послуг 

від держави відбувається на постійній основі. 

З 2003 року в Сінгапурі була запроваджена щорічна нагорода за 

високоякісні публічні послуги («Нагороди зіркових послуг»). Вона 

присуджується тим державним службовцям, які регулярно вирізняються 

звершеннями в наданні державних послуг. 

1999 року почав роботу електронний ресурс уряду Сінгапуру. Завдяки 

запровадженню цього інструменту населення отримало можливість 



145 
 

отримувати інформацію про категорії послуг, доступних в електронному 

форматі [54]. Упродовж 2000-2006 років тривала підготовка активізації 

послуг електронного уряду. Запуск цих послуг відбувався в межах програми 

iGov2010 у 2006-2010 роках. Програма обє’днала біля 50 державних установ. 

Сьогодні урядовий портал Сінгапуру (http://www.gov.sg) пропонує бізнесу та 

громадянам більше ніж 1600 онлайн-сервісів. 

По завершенню програми eGov2010 було організовано кількісне 

дослідження - опитування 2800 респондентів. Результати останнього 

продемонстрували, що 9 з 10 громадян Сінгапуру задоволені роботою 

електронного уряду, а 93% були готові рекомендувати їх використовувати 

для взаємодії з державними установами [54]. 

У Малайзії реформи з модернізації системи державного управління та 

надання державних послуг почалися у 80-ті роки ХХ століття. Велику увагу 

було приділено створенню необхідної нормативно-правової бази, що 

регулює сферу послуг, а у 1993 році уряд прийняв сервісний статут. Реформи 

щодо поліпшення якості державних послуг у Малайзії були проведені 

відділом адміністративної модернізації та планування управління, 

сформованим як офіс прем’єр-міністра. Головним завданням цього відділу 

стало проведення адміністративних реформ з метою підвищення якості 

державних послуг та ефективності державного управління. Для цього було 

розроблено спеціальне керівництво («Циркуляри про розвиток 

адміністрації»), яке детально описало кроки, які мають бути вжиті 

державними установами для покращення якості їхніх послуг. 

Для сприяння досягненню високих результатів у цій сфері в Малайзії 

була запроваджена система стимулів. Вона стала основою, на якій 

призначалися нагороди працівникам від держави за високий рівень 

виконання своїх задач на різних рівнях управління. Найважливішою серед 

них є «Премія за якість від прем’єр-міністра», що означає визнання високого 

рівня якості послуг для державних і приватних організацій.  
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Як і в інших країнах, в Малайзії відбулися реформи, пов’язані з 

впровадженням «електронного уряду» та системою електронних державних 

послуг. Її впровадження було проведене МАМПУ, завданням якої була не 

тільки організація ефективної внутрішньої та міжвідомчої взаємодії, а й 

спрощення оперативного доступу підприємців та громадян до державних 

послуг. Було розпочато кілька пілотних проектів з надання послуг через 

Інтернет:  

- реєстрація автомобілів, видача водійських посвідчень;  

- оплата комунальних послуг; надання інформації Міністерством 

охорони здоров’я;  

- здійснення державних закупівель;  

- електронна біржа праці.  

Заходи, що відбуваються у цій сфері, включені до п’ятирічного плану 

розвитку країни та Стратегічного плану Малайзії «Перспектива 2020». 

Аналіз вищезазначеної інформації дозволяє зрозуміти, що досвід 

розвинених, соціально відповідальних країн Західної Європи та Азії свідчить 

про те, що управлінська діяльність бюрократії буде ефективною лише тоді, 

коли вона проводиться на підставі концептуально нових знань про людину, 

суспільство та державу, принципи та закономірності їхнього розвитку, 

сучасні організаційні інновації, інноваційні управлінські технології, 

організаційні механізми та інструменти, можливості та потенціал 

використання сучасних інформаційних та комп’ютерних технологій у 

процесах управління та співпраці з населенням тощо. 

При проведенні реформ у сфері надання державних послуг розпочато 

модернізацію інфраструктури системи надання державних послуг з метою 

досягнення стійких результатів. Вона передбачала створення мережі 

організацій та установ у вигляді центрів обслуговування для населення, що 

полегшує процес надання публічних послуг на основі «єдиного вікна», 

створення веб-порталів державних служб, надання консультацій та навчання 

як державних службовців, так і споживачів послуг. 
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Характерною особливістю реформування системи надання державних 

послуг у країнах, що розглядаються, є тривалість цього процесу. Наприклад, 

Статут громадянина (Велика Британія) був розрахований на 10 років, але 

вдосконалення окремих компонентів цієї системи продовжується й досі. 

Пояснення довготривалих термінів реформ у сфері підвищення ефективності 

державного сектору полягає у складності та масштабах поставлених цілей та 

завдань, а також у великій кількості сторін, залучених до процесу реформ. 

Процеси цифровізації держав Європейського Союзу визначаються 

таким чинним документом, як «Цифровий порядок денний для Європи» 

(Digital agenda for Europe) [47]. Якість та динаміка розвитку цифрових 

публічних послуг щорічно досліджується та публікується у Звіті про індекс 

цифрової економіки та суспільства. Відповідно до останніх даних у звіті за 

2018 рік провідні виміри цифрових публічних послуг в ЄС пов’язані  з 

електронним урядом та електронною охороною здоров’я. Модернізація 

державних послуг засобами цифровізації може призвести до підвищення 

ефективності взаємодії держави, громадян та підприємств. 

Чемпіонами Європи у сфері цифрових публічних послуг є Фінляндія, 

Естонія та Данія, а Греція, Угорщина та Румунія демонструють найгірші 

показники серед держав-членів ЄС. 

«Естонія – одна з європейських країн, яка в останнє десятиліття показує 

світові дивовижний приклад. Ця країна розвиває систему електронної 

демократії, переносячи в режим онлайн все більше державних сфер і 

процесів, у т. ч. і голосування на виборах. Ще в 90-х рр. ХХ ст. керівництво 

Естонії дійшло висновку, що майбутнє цієї країни може залежати виключно 

від максимального упровадження в ній Інтернету… У наш час жителю 

Естонії для вирішення своїх питань не потрібно безпосередньо спілкуватися 

з чиновниками, адже всі необхідні документи він може отримати онлайн 

всього за декілька хвилин» [36]. 

Масштаби економії часу, спричинені переходом на електронні публічні 

послуги, заохочують громадян ЄС користуватися ними. Орієнтовно, в 
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Естонії, Фінляндії, Швеції, Данії, Нідерландах, Іспанії та Литві 80% 

користувачів Інтернету, яким необхідно подавати форми до органів 

державної влади, обирають урядові портали. 14 членів-держав мають 

показник вище середнього по ЄС (58,5%), у той час як Італія, Чеська 

Республіка, Греція та Німеччина - нижче 40%. У порівнянні з останніми 

роками тенденція до зростання від 2015 до 2017 року припинилася у 2017 

році з падінням на 1 процентний пункт [48]. 

Рівень «зрілості» відкритих даних базується на двох показниках: 

готовність до відкритих даних та зрілість порталу. Перший показник оцінює, 

якою мірою країни володіють політикою відкритих даних (ліцензійні норми, 

масштаби національної координації щодо рекомендацій та встановлення 

загальних підходів). Другий - оцінює «юзабіліті» (зручність у використанні) 

порталу щодо доступності функціональності, загальної повторної 

придатності (машинне зчитування, доступність наборів даних, поширення 

даних між доменами тощо). Усі держави-члени покращили свої показники. 

Ірландія, Іспанія, Нідерланди, Франція та Фінляндії перевищують 90% 

індексу. Найбільш значним виявився прогрес Латвії та Мальти. У 2017 році 

Латвія поліпшила індекс на 350%, а Мальта - на 120% у порівнянні з 2016 

роком [48]. 

Враховуючи євроінтеграційну стратегію розвитку нашої держави, 

позитивний досвід країн ЄС щодо цифровізації держави загалом, та сфери 

надання публічних послуг загалом має бути «дорожньою картою» 

спрямування реформ у конструктивному руслі. «Кілька наступних років 

повинні пройти в нашій державі за визначальним трендом всезагальної 

цифровізації, наближення та поступового утвердження ідеї цифрової 

економіки та поетапного переходу до цифрового суспільства» [39]. 

«Цифрові» технології у державному секторі України — це основа його 

реформування та потенційний приклад для всієї країни, яким чином потрібно 

використовувати переваги «цифрового» світу» - зазначається у проекті 

Цифрової адженди України - 2020 [43]. 
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3.3 Сервісна політика держави в Україні 

 

Сучасний етап розвитку української державності вирізняється 

провадженням реформ модернізаційного та трансформаційного змісту, які 

покликані посилити демократичні принципи та закріпити європейські 

стандарти взаємодій держави з громадянами. Один із пріоритетних напрямів – 

сервісна політика держави. Серед українських науковців різні аспекти 

державної сервісної діяльності досліджують Т. Бавол [3], О. Буханевич [4],          

Гуненкова [6], К. Дубич [8], О. Дудкіна [9], Ю. Іванов [19], Є. Легеза [22],          

С. Матяж [24], С. Мішина [27], Н. Романова [34], А. Павлюк [40] тощо. Їхні 

дослідження нормативно-правовового та організаційного вимірів 

демонструють актуальний стан та готовність до конструктивної сервісної 

політики у державі.  

Серед законодавчих документів, які обгрунтовують доцільність сервісної 

діяльності держави в Україні варто виділити, зокрема Закони України "Про 

державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про 

державно-приватне партнерство", "Про адміністративні послуги", "Про 

соціальні послуги", "Про публічні закупівлі", "Про доступ до публічної 

інформації", "Про співробітництво територіальних громад", "Про засади 

державної регіональної політики", Стратегію реформування державного 

управління на 2016–2020 рр., Концепцію реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади, Проект Цифрової 

адженди України-2020.   

Так, відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги" 

адміністративна послуга визначаєтьcя як результат здійснення владних 

повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної 

або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав 

та/або обов’язків такої особи відповідно до закону [14]. 

Стаття 4 Закону визначає принципи, на яких базується державна політика 

у сфері надання адміністративних послуг: 
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1) верховенство права, у тому числі законності та юридичної 

визначеності; 

2) стабільність; 

3) рівність перед законом; 

4) відкритість та прозорість; 

5) оперативність та своєчасність; 

6) доступність інформації про надання адміністративних послуг; 

7) захищеність персональних даних; 

8) раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, що 

вимагаються для отримання адміністративних послуг; 

9) неупередженість та справедливість; 

10) доступність та зручність для суб’єктів звернень [14]. 

Окрім цього, Закон детально регламентує сферу дії Закону, основні 

вимоги до регулювання надання адміністративних послуг, вимоги щодо якості 

надання адміністративних послуг, використання нформаційної і технологічної 

картки адміністративної послуги, порядок надання адміністративних послуг 

тощо. 

Закон України "Про соціальні послуги" визначає основні організаційні та 

правові засади надання соціальних послуг, спрямованих на профілактику 

складних життєвих обставин, подолання або мінімізацію їх негативних 

наслідків, особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах. 

Надання соціальних послуг здійснюється на принципах: 1) дотримання 

прав людини, прав дитини та прав осіб з інвалідністю; 2) гуманізму;                       

3) забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 4) поваги до 

честі та гідності; 5) толерантності; 6) законності; 7) соціальної справедливості; 

8) доступності та відкритості; 9) неупередженості та безпечності;                          

10) добровільності; 11) індивідуального підходу; 12) комплексності;                   

13) конфіденційності; 14) максимальної ефективності та прозорості 

використання надавачами соціальних послуг бюджетних та інших коштів;     

15) забезпечення високого рівня якості соціальних послуг [15]. 
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Серед практичних заходів із позитивною динамікою варто виділити 

створення та налагодження роботи центрів надання адміністративних послуг 

в Україні (ЦНАП), яких станом на січень 2019 року налічувалося 778 одиниць 

по всій країні. 

Концепція ЦНАП підпорядкована такій проведній меті, як створення 

єдиної локації для прийому громадян (фізичних та юридичних осіб) з приводу 

більшості актуальних для них послуг адміністративного змісту. А це означає 

створення «єдиної приймальні» для різних установ та їхніх структурних 

одиниць, які раніше працювали з громадянами окремо. 

В України сьогодні використовуються різні назви для відповідних 

інтегрованих просторів: у Вінниці започатковано роботу Центру 

адміністративних послуг «Прозорий офіс», в Івано-Франківську діє Центр 

надання адміністративних послуг, а у Кривому Розі було відкрито Центр 

муніципальних послуг. Кожна з вище озвучених назм має право на життя. Але 

у своїй подальшій роботі ми будемо користуватися терміном «Центр надання 

адміністративних послуг», адже саме він закріплений у Законі України «Про 

адміністративні послуги» від 6 вересня 2012 року. 

Центри надання адміністративних послуг мають неперебільшувану вагу 

для громадян, адже останні мають можливість отримати там найнеобхідніші 

державні послуги - від реєстрації місця проживання до реєстрації автівок – в 

одному місці. У цьому полягає очевидна перевага ЦНАП у порівнянні з 

відомчими офісами, які мають різні локації, графіки прийому та стандарти 

функціонування.  

Хараткерним показником для якості послуг у ЦНАП є рівень владного 

органу, що його утворив. Практики свідчить про те, що, зазвичай, найкращі  

офіси, діють під порядкуванням органам місцевого самоврядування. Логіка 

цілком зрозуміла: місцеві політики зацікавлені у прихильності виборців, тому  

максимально сприяють забезпеченню належного рівня якості державних 

послуг. Крім того, у контексті децентралізації органів місцевого 
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самоврядування мають більше ресурсів для вибору приміщень, бюджетних 

коштів на розвиток, можливостей отримання грантів і кредитів. 

Відповідно, реформа системи надання адміністративних послуг є однією 

з найбільш важливих серед заходів із посилення сервісної функції держави в 

Україні. П’ять років тому  (2014 рік) 65% громадян України були незадоволені 

якістю адміністративних послуг, що насамперед, було пов’язано зі складністю 

адміністративних процедур, довгі черги, територіальну розпорошеність 

адміністративних органів, нестачу необхідної інформації, незручні графіки 

роботи тощо. 

Із прийняттям Закону України «Про адміністративні послуги» у 2012 році 

була започаткована реформа даної галузі. Законом було визначено поняття 

адміністративної послуги, встановлено обов’язковість належного 

інформування споживачів щодо адміністративних послуг, запроваджено 

інформаційні та технологічні картки для управління процедурами та сроками 

надання адміністративних послуг. Даний закон зобов’язав органи державної 

влади створити ЦНАП за принципом «єдиного вікна», що дасть можливість 

споживачам отримувати значну кількість публічних послуг в одній точці, а 

також в зручний для нього час. 

У травні 2014 року Кабінет Міністрів України видав Розпорядження № 

523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої 

влади через центри надання адміністративних послуг», яким було 

врегулювано перелік базових послуг, які повинні реалізовуватися через 

ЦНАП, а раніше пропонувалися окремо такими державними структурами, як 

Державна міграційна служба, Державна реєстраційна служба, Державне 

агентство з земельних питань тощо. 

Відповідне рішення стало вагомим зрушенням на шляху до ефективної 

децентралізації органів державної влади в Україні та посилення функцій 

органів місцевого самоврядування. Варто зазначити, що на початковому етапі 

ані новостворені ЦНАП, ані вище названі структури загальнодержавного 

значення не були готовими до таких інновацій. Під час офіційної передачі 
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послуг до центрів спостерігався брак співпраці та опір деяких державних 

органів влади у впровадженні цих законодавчих вимог. У той же час, центри 

стикнулися з багатьма операційними викликами на шляху до ефективного 

надання послуг, зокрема, браком персоналу, знань та навиків, 

недооснащенням або малим розміром приміщень, відсутністю бланків 

документів для надання нових послуг та іншими. 

Практика показує, що ці послуги справді є найнеобхіднішими для 

громадян і суб’єктів господарювання. Зокрема, показовою є статистика роботи 

ЦНАП Волинської області у березні 2015 року, адже: 38% склали послуги 

Мін’юсту (реєстрація бізнесу і прав на нерухоме майно); 26% – послуги 

Державної міграційної служби (реєстрація місця проживання і паспорти); 25% 

– послуги Держземагентства (реєстрація земельних ділянок); 11% – власні 

послуги райдержадміністрацій та міських виконавчих органів. Тобто майже 90 

відсотків послуг, за якими звертаються люди у ЦНАП, – це послуги трьох 

державних структур. І незалежно від перспектив децентралізації цих груп 

послуг, вони і далі складатимуть найбільший інтерес для споживачів. 

Серед останніх новацій у багатьох українських ЦНАП можна назвати: 

1) одночасну можливість замовлення та/або отримання кількох 

адміністративних послуг у одного працівника ЦНАП за один візит; 

2) можливість попереднього запису на прийом на зручний для клієнта час 

або через Інтернет, або через електронну чергу; 

3) SMS-інформування про готовність результату; 

4) створення окремих ігрових кімнат для дітей; 

5) створення «особистого кабінету» для споживачів послуги (на вебсайті 

ЦНАП), в якому можна відстежити історію реалізації послуг та ситуацію по 

поточному запиту; 

6) видокремлення комп’ютерних місць для клієнтів, які можуть 

скористатися ними для пошуку інформації або звернення за електронними 

послугами (якщо споживач не має власної відповідної техніки); 
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7) можливість звернення за адміністративною послугою у будь-якому 

територіальному підрозділі ЦНАП та замовлення доставки результату на 

інший підрозділ; 

8) можливість відслідковування стану черги у ЦНАП та його 

територіальних підрозділах на веб-ресусрі ЦНАП і вибору найменш 

завантаженого ЦНАП для замовлення послуги; 

9) покладання обов’язків заповнення бланків заяв / формулярів на 

персонал ЦНАП із обов’язком особи виключно перевірити персоналі дані та 

підписати заяву; 

10) можливість замовлення і отримання через ЦНАП закордонних 

біометричних паспортів; 

11) можливість отримання у ЦНАП не лише адміністративних послуг, але 

й послуг комунальних підприємств тощо. 

Прикладом вдалої організації подівних центрів можна назвати Документ-

сервіс «Готово», що функціонує у Києві. Це сучасна установа, яка надає 

близько 200 видів державних послуг в одній будівлі за абсолютно новими 

підходами та принципами, серед яких швидкість, простота та зручність. 

Приміщення організоване за принципом відкритого простору без кабінетів. 

Мета організації – знищення корупції в дозвільній сфері, спрощення взаємин 

громадян та держави, покращення якості життя українців шляхом надання 

швидких, зручних та якісних адміністративних послуг. 

До виразних переваг центру можна віднести, зокрема швидкість надання 

послуг, що досягається в результаті використання електронного 

документообігу, зонування процесів оформлення документів та отримання 

рішень, а також наявності відокремлених фронт- та бек- офісів. Час подачі 

документів не перевищує 20 хвилин, отримання рішень - до 2-х хвилин. 

Більшість документів можна отримати всього за 30 хвилин. Друга перевага –

екстериторіальність, тобто можливість оформлення більшості документів без 

прив’язки до місця проживання або місця знаходження об’єкту нерухомості. 

Третя перевага - можливість отримання послуг в зручний час, адже центр 
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працює без вихідних та перерви на обід. Співробітники центру допомагають 

заповнити заяву клієнта, що дає можливість уникнути зайвих помилок. 

Консультації також надаються безпосередньо у центрі на безкоштовній основі, 

а також в онлайн-режимі та за телефоном, дзвінки на який на території України 

безкоштовні. 

Орієнтуватися у центрі дуже просто. Відвідувача, який зайшов до 

примiщення, зустрiчають адміністратори на рецепції, вони iнформують його 

по всiх питаннях та надають покрокову інструкцію дiй: вибір необхідної 

послуги та реєстрацiя в електронній черзі до реєстратора; прийняття 

документiв та допомога в заповненні заяви; оплата послуги; отримання 

документiв у вибраний строк. 

Приміщення центру для більшої ефективності має логічне зонування: 

- зона нерухомості, де оформлюють майнові документи; 

- зона реєстрації шлюбiв; 

- зона інших послуг, де займаються документами, пов’язаними з 

реєстрацією та ліквідацією бізнесу, страхуванням тощо. 

Також привертає увагу активність державного підприємтсва Документ, 

що має свої філії у Києві, Львові, Одесі, Івано-Франківську, Сумах, Ужгороді, 

Чернівцях, Миколаєві, Херсоні, Тернополі тощо. Серед послуг центру 

найперше виділяється паспортний сервіс (оформлення закордонного 

паспорту, закордонного паспорту дитини, ID-паспорту), організацція 

пропонує виїзне оформлення відповідних документів, а також можливість 

мобільної видачі. Окрім цього центр пропонує послуги з видачі посвідок на 

тимчасове проживання, довідок про несудимість, апостиль та реалізацію 

страхових продуктів.  

Окремої уваги заслуговує електронна система державних закупівель 

ProZorro, завдяки якій відбувається процес прозорого придбання державою 

товарів та послуг для подальшої реалізації у ході власної сервісної діяльності 

з максимальною економією бюджетних коштів та вибором оптимального 

постачальника (приклад ДПП в Україні).  
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Система ProZorro будується на трьох наріжних ідеях. По-перше, це 

гібридна електронна модель, організована за принципами open source 

(відкритий ресурс). «Гібридність» моделі свідчить про те, що на противагу 

моно- та мульти-платформеним аналогам, вона пропонує взаємодію 

центрального державного модулю та приватних майданчиків, але при цьому 

вся інформація доступна в центральній базі даних і передається через 

майданчики, які покликані залучати та обслуговувати клієнтів. Правові засади 

функціонування системи розроблялися НУО Трансперенсі Інтернешнл. Код 

системи можна вільно отримати та використовувати, адже він є у відкритому 

доступі згідно з ліцензією Apache 2.0. 

По-друге, по завершенню тендеру в електронній системі ProZorro можна 

побачити всю інформацію з приводу поданих пропозицій всіх учасників 

конкурсу, рішень тендерної комісії та всі кваліфікаційні документи тощо. 

Будь-яка людина має доступ до цієї інформації, адже офіційний слоган 

системи - «Всі бачать все».   

По-третє, система ProZorro є показовим прикладом ефективної 

міжсекторної співпраці, адже об’єднує бізнес, державу та громадянське 

суспільство у просуванні змін для встановлення високого рівня довіри між 

основними стейкхолдерами. У результаті маємо так званий Золотий трикутник 

партнерства - Golden triangle of partnership. 

Діяльність системи будується з урахуванням Закону України «Про 

публічні закупівлі» [16], відповідно до якого встановлюється: 

- запровадження обов’язкового характеру організації публічних 

закупівель через електронну систему. На першому етапі, що розпочався 1 

квітня 2016 року, обов’язковість була поширена на головних розпорядників 

коштів та монополістів, на другому етапі (з 1 серпня 2016 року) - на всіх 

замовників; 

- запровадження електронного аукціону, оцінює тендерні пропозиції 

постачалників автоматичним шляхом; 
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- імплементація нових дефініцій, як то: «авторизований електронний 

майданчик», «електронна система закупівель», «централізована закупівельна 

організація», «система хмарних обчислень»; уточнення термінології: замість 

поняття «державна закупівля» запровадження - «публічна закупівля»; замість 

термінів «конкурс», «документація конкурсних торгів», «пропозиція 

конкурсних торгів», «комітет з конкурсних торгів» вводяться поняття 

«тендер», «тендерна документація», «тендерна пропозиція», «тендерний 

комітет» [16]. 

Вже сьогодні можна говорити про очевидні переваги даної системи у 

порівнянні з її попереднім аналогом. Електронна система публічних 

закупівель ProZorro сприяє: 

- мінімізації корупції; 

- відкритості та доступності всього тендерного процесу; 

- відсутності суб’єктивного розгляду заявок від учасників тендерів; 

- спрощенню тендерних процедур; 

- запровадженню електронного документообігу; 

- комплексній звітності публічних закупівель; 

- доступу громадськості; 

- розвитку комерційних майданчики тощо. 

А з 24 квітня 2019 року у системі ProZorro запрацювали електронні 

каталоги для проведення допорогових закупівель. По суті, це державний 

онлайн-магазин, який дозволяє запустити спрощений механізм купівлі 

стандартизованих товарів на постійній основі. 

Також привертає увагу процес активної цифровізації державних послуг в 

Україні. Так, приміром на порталі «Он-лайн будинок юстиції» стала 

можливою реєстрація громадських організацій зі статусом юридичної особи. 

Відповідно, інститути громадянського суспільства з травня 2019 року можуть 

подавати документи на проведення державної реєстрації в електронній формі. 

Загалом за впровадження політики Уряду щодо електронного 

урядування, розвитку інформаційного суспільства, формування і 
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використання національних електронних інформаційних ресурсів, 

цифровізації органів державної влади відповідає Державне агентство з питань 

електронного урядування України, яке розпочало активну діяльність з 

моменту затвердження Положення про Державне агентство з питань 

електронного урядування України (01.10.2014).  

Дана державна установа разом із іншими органами державної влади та 

міжнародними партнерами сприяють впровадженню електронних послуг у 

багатьох сферах економіки (будівництво, земельні послуги, екологія, 

реєстрація бізнесу, оформлення субсидій, державної допомоги тощо). Зараз на 

Урядовому порталі kmu.gov.ua в розділі «Послуги» можна скористатися більш 

ніж 100 електронними послугами. 

Одна з останніх розробок Агентства – можливість замовити індивідуальні 

номерні знаки на автомобіль через Інтернет, а пізніше отримати у зручному 

для власника автівки відділені «Нової пошти». Для того щоб скористатися 

новою послугою, українцям потрібно лише авторизуватися у електронному 

кабінеті водія та здійснити через нього замовлення. Донедавна ж для 

отримання індивідуальних номерів на авто власнику треба було як мінімум 

тричі звертатися до МВС. 

Державно-приватне партнерство в Україні також стає все більш дійовим 

засобом оптимізації надання державних послуг. Приміром, у 2019 році два 

залізничні вокзали (у містах Хмельницькому та Миколаєві) будуть передані в 

управління приватній компанії. До процесу перевірки та підготовки технічної 

документації мають бути залучені представники ЄБРР та Світового банку. 

Обидва вокзали потребують розширення та реконструкції, відповідно завдяки 

інструменту ДПП (концесія) буде налагоджена обопільно вигідна співрпаця 

держави та організації з приватного сектору. У випадку позитивного 

результату пілотного проекту передбачається, що й центральний залізничний 

вокзал м. Києва також може бути переданий в управління до приватних 

структур.  
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Серед вдалих проектів, які вже стартували в Україні, варто згадати, 

зокрема проект біопаливного опалення у місті Малин (договір про спільну 

діяльність між територіальною громадою міста Малин в особі Малинської 

міської ради та ТОВ «Енергія тепла», проект з виробництва теплової енергії в 

місті Остер (договір про спільну діяльність між територіальною громадою 

міста Остер в особі Остерської міської ради та корпорації «Укратомприлад»); 

проект з розвитку рекреаційної зони гідропарку у місті Києві тощо.  

Слід зазначити, що питання ефективності роботи органів влади завжди 

було предметом уваги українських науковців. Але управління якістю в органах 

державного управління на основі міжнародного стандарту ІSО 9001:2000 

стало предметом дослідження лише в останні роки. Зокрема потрібно 

відзначити статтю Т. Пахомової, яка ще у 2003 році спробувала проаналізувати 

світовий та вітчизняний досвід впровадження системи управління якістю в 

роботу органів влади [28]. Це питання порушувалося нею і 2004 року у 

доповіді на науково-практичній конференції за міжнародною участю [29].  

Систему управління якістю (СУЯ) можна визначити як «здоровий глузд у 

систематизованій формі». Вона створює надійний зв’язок між клієнтом та 

організацією, яка надає послуги або постачає товари. Такий зв’язок 

встановлюється за умови застосування у роботі системи якості, яка забезпечує 

задоволення клієнта та знижує витрати організації. Стратегічне управління 

спирається на людський потенціал як основу організації або на територіальну 

громаду як основу будь-якої території, орієнтує їх діяльність на запити 

споживачів, здійснює гнучке регулювання і забезпечує своєчасні зміни об’єкта 

управління, які відповідають викликам з боку зовнішнього середовища. Саме 

це дозволяє досягати мети функціонування організації/території/ держави та 

домагатися конкурентних переваг у довгостроковій перспективі. Стратегічне 

управління постійно фіксує, що необхідно робити сьогодні для досягнення 

бажаних цілей у майбутньому. Сутність стратегічного управління робить його 

обов’язковим інструментом муніципального менеджменту в сучасних умовах, 

коли зміни відбуваються надзвичайно швидко, а традиційні територіальні 
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конкурентні переваги часто втрачають своє значення як вирішальні фактори 

розвитку. 

Найбільш поширена схема впровадження системи управління якості  

складається з таких етапів [30]: 

1) планування розробки СУЯ, створення координаційної ради з якості та 

групи розробки; 

2) визначення політики та цілей в сфері якості; 

3) проведення функціонального обстеження та діагностичного аудиту на 

відповідність ДСТУ ISO 9001; 

4) внесення змін до положень про підрозділи та посадових інструкцій; 

5) внесення змін до організаційної структури; 

6) складання переліків послуг та процесів; 

7) планування особливостей документування СУЯ; 

8) опис процесів та послуг СУЯ; 

9) навчання внутрішніх аудиторів та проведення внутрішнього аудиту; 

10) критичне аналізування з бокувищого керівництва; 

11) сертифікація. 

Національне агентство України з питань державної служби було першою 

установою, що пройшла сертифікацію 2005 року. Серед органів місцевого 

самоврядування, які одними з перших вдалися до СУЯ можна виділити               

м. Вознесенськ (2007 рік), м. Кривий Ріг (2008 рік), м. Новгород-Волинський 

(2009 рік), м. Славутич (2009 рік), м. Долина (2010 рік), м. Луцьк (2011 рік), м. 

Львів (2012 рік) тощо. 

Напрацювання польських органів публічної влади з упровадження 

Системи управління якістю в їх роботу активно розповсюджується через 

міжнародні грантові програми та різного роду спільні проекти в Україні. 

Упровадження міжнародних стандартів управління якістю в м. Бердянську 

стало можливим за умов реалізації в 2002-2003 рр. пілотного проекту «Через 

якість – до партнерства», ініційованого громадськими організаціями                    
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м. Бердянськ та Фундацією «Молода демократія» (м. Люблін, Польща) за 

сприяння польсько-американської програми RITA [32]. 

Слід зауважити, що протягом 2006-2011 рр. діяла українська Програма 

запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади, яка, на 

жаль, не досягла поставленої мети та була відмінена. Однією з причин 

неефективної реалізації Програми була відсутність визначеного на рівні 

центральних органів виконавчої влади органу, до повноважень якого б 

належали питання координації та контролю впровадження системи управління 

якістю послуг в органах виконавчої влади. Безумовно, для отримання 

результату від впровадження системи управління якістю цей «гіркий» досвід 

необхідно врахувати та у плані заходів передусім визначити центральний 

орган виконавчої влади, відповідальний за впровадження системи. 

Прагнення України увійти до Європейського Союзу тягне за собою 

невідкладне застосування Системи управління якістю не тільки в місцевих 

органах управління, а також в усіх державних органах України. За 

статистичними даними громадяни прагнуть вирішувати свої різноманітні 

проблеми, в тому числі й захищати свої порушені права, насамперед, на 

місцях. До вищих інстанцій вони змушені звертатися, очевидно, у тих 

випадках, коли неможливо вирішити питання на рівні місцевих органів влади. 

Водночас, як свідчить аналіз, переважна більшість питань, які містяться у 

зверненнях громадян, є компетенцією саме місцевих органів державного 

управління. Відсутність достатньої уваги та належного реагування щодо 

порушених питань, недовіра людей до службових осіб на місцях породжує 

велику кількість звернень у державні органи, особливо правоохоронні [31]. 

Отже, впровадження системи управління якістю ISO 9001 для органів 

місцевого самоврядування є вже вимогою часу та основою налагодження 

партнерських відносин із громадою. Вимоги стандарту щодо відповідальності 

керівництва, аналізу та контролю процесів діяльності, дії з удосконалення цієї 
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діяльності, розробки документації системи управління створюють базу для 

формування органу місцевого самоврядування, який орієнтований на 

замовника послуг, тобто громадянина. 

Основні переваги від впровадження системи управління якістю: 

1) система забезпечує послідовну діяльність, що відповідає вимогам 

попередньо встановлених процедур надання адміністративних послуг та їх 

постійне вдосконалення; 

2) система створює перспективу покращення рівня менеджменту та 

нагляду в системі управління, наприклад, для підвищення рівня прозорості в 

системі внутрішнього документообігу, чіткого розподілу повноважень, 

завдань та відповідальності; 

3) система забезпечує досить високий та прогресивний стандарт 

обслуговування та повний інформаційний пакет для жителів територіальної 

громади; 

4) доцільне та ефективне використання ресурсів, особливо людських; 

5) пристосування до функціонуючих в ЄС стандартів якості, що 

сприятиме в майбутньому легшому доступу до структурних фондів ЄС через 

підтвердження використання міжнародних процедур управління якістю; 

6) збільшення якісних та перспективних контактів з потенційними 

грантодавцями, закордонними партнерами та інвесторами; 

7) сертифікат якості ISO є незамінним та надійним підтвердженням 

високої якості задоволення суспільних потреб в територіальній громаді. 

Впровадження Системи управління якістю розпочалося в Україні ще з 

2001 року, але проблеми під час впровадження Системи управління якістю 

залишаються. Ці проблеми потребують нагального вирішення. 

 Серед них слід виділити: 

1) здобуття сертифікату є головною ціллю державної установи, а не 

покращення управління містом, селещем, селом; 

2) поліпшення якості муніципальних послуг знаходяться на 

другорядному місці; 
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3) присутня складна ієрархія вирішення питання у виконавчих органах 

місцевих рад; 

4) доволі заплутана або зовсім відсутня комунікація між підрозділами 

організації; 

5) несприймання працівниками нововведень, інновацій та відсутній прояв 

ініціативи, низька компетентність кадрів; 

6) керівники і управлінці не зацікавлені у впровадженні Системи 

управління якістю; 

7) на початковому етапі впровадження недостатньо стимулів і цілей 

стандарту; 

8) суперечливість вищих нормативних актів, які регулюють діяльність 

органів самоврядування, посилання на верховенство законодавчих актів 

стосовно вимог стандарту; 

9) досить незрозуміла термінологія ISO 9001; 

10) деякі публічні послуги надаються не в повному обсязі і неналежної 

якості, окремі види взагалі не надаються; 

11) нестача коштів на впровадження, отримання сертифікату чи на 

пересертифікацію. 

 Підвищення швидкості вирішення цих питань є вигідним не тільки для 

органу місцевого самоврядування, але й для громадян України, яких він 

обслуговує, і для благополуччя країни в цілому, адже це сприятиме 

максимізації сервісної функції держави, що у свою чергу, відбиватиметься на 

рівні задоволеності населення діяльністю органів державної влади та 

професіоналізмі останніх.  

 

 

Висновки до третього розділу 

 

Світова практика країн з реалізації сервісної політики держави свідчить 

про вагомі соціально-політичні наслідки останньої, корисні як для держави, 
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так і для соціуму. Це і посилення державно-приватного партнерства, в 

результаті якого кожен учасник взаємодії отримує відповідні соціальні, 

економічні чи публічні девіденти, і більш широке розповсюдження 

міжсекторальної співпраці, яка виходить за межі діалогу держави та 

приватного сектору та відкриває рівні можливості для інститутів третього 

сектору бути учасниками процесів з вимірювання, класифікації, а також 

надання публічних послуг.  

У ході відповідних процесів відбувається підвищення рівня політичної 

культури громадян та представників органів державної влади, сервісна 

діяльність стає спільною справою, яка об’єднує, а не поляризує ці сторони, 

підтверджучи на практиці, що повага, паритетність та відповідальність мають 

бути рушіями суспільного поступу загалом та кожної окремої особистості. 

Окрім цього, активізується політична участь громадян у соціально-політичних 

процесах, люди відчувають себе співпречетними до публічної сфери, в якій 

виступають не в ролі об’єкта, а в ролі су’бєкта публічної дії.  

Імплементація сервісної політики держави передбачає низку реформ 

адміністративного, правового порядку. Це тривалий багатовекторний процес, 

що у ході втілення одочасно переживає удосконалення. Україна поступово 

реалізовує сервісні цілі, орієнтуючись на досвід країн ЄС та спираючись на 

їхню підтримку. Активізація сервісної діяльності держави в Україні відбулася 

після Революції Гідності і пов’язана з підписанням Угоди про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом, відповідно до якої, українська держава 

має здійснити низку реформ для узгодження правового, політичного, 

економічного, безпекового вимірів з аналогами ЄС. Сучасний стан сервісної 

політики в Україні визначається, як початковий, і потребує застосування 

системного підходу у її реалізації. 

Основні результати дослідження опубліковані у працях автора [1; 2; 44; 

45]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі виконано комплексне дослідження змісту 

сервісної політики держави шляхом теоретичної розробки її принципів та 

механізмів реалізації у практичній площині, застосовано їх до оцінки світової 

практики сервісного підходу та актуального стану сервісної політики в 

Україні. Отримані в ході наукового дослідження результати дають змогу 

сформулювати такі висновки:  

1. Як предмет наукового дослідження сервісна політика держави 

визначається міждисциплінарним характером, адже привертає дослідницьку 

увагу вчених із різних галузей суспільних знань (економіка, публічне 

управління та адміністрування, правознавство, політична наука). У політології 

переважно розглядається в контексті суміжних теоретичних розробок 

(електронне врядування, інформаційна демократія, державно-приватне 

партнерство, публічна політика тощо). Виявлення ідейно-теоретичних засад 

сервісної політики держави, її основних принципів та механізмів 

імплементації базується на систематизації наукових поглядів українських та 

зарубіжних дослідників, пов'язаних із теоретичною розробкою етіології 

сервісного підходу, його структурних елементів, понятійно-категоріального 

інструментарію, організаційних виявів тощо (М. Барзелея, Т. Геблера,                 

Р. Денхардта, О. Євтушенка, В. Зайковського, Л. Кібардіної, П. Клімушина,     

Я. Коженка, А. Мальцева, С. Мартинової, В. Місюри, Д. Озборна, І. Паппела, 

К. Поллітта, Д. Спасібова, Е. Ферлі, Ч. Худа та інших). У результаті автором 

виокремлено низку наукових напрямів, ідейні запозичення від яких 

простежуються у сервісному підході до державної політики. Зокрема, 

маркетизація та менеджеризація соціально-політичного управління іде від 

нового державного менеджменту, цифровізація – від належного врядування, 

окремі засоби вдосконалення механізмів практичної реалізації – від теорій, 

сформованих у межах неоінституціональної економічної теорії. Обстоюється 
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думка про те, що реалізація сервісної політики на практиці стала можливою 

завдяки поширенню постіндустріальних суспільних цінностей та досягнень. 

2. Сервісний підхід починає застосовуватись у 90-ті роки ХХ ст. 

країнами ОЕСР (Австралія, Велика Британія, Канада, Німеччина, Нова 

Зеландія, Португалія, США, Франція тощо), що виявляється у клієнт-

орієнтованій стратегії. Зокрема, відбувається заміщення загальних інтересів 

результатами, які формують цінність для громадян; перехід від ефективності 

до якості та цінності; переміщення від адміністрування до продукування; рух 

від контролю до дотримання норм; перехід від ідентифікації функцій та 

завдань до визначення місії, послуг та клієнтів; розбудова підзвітності замість 

нав'язування відповідальності; перехід від управління адміністративними 

системами до розширення публічних послуг, стимулювання колективних 

взаємодій, використання стимулів та вимірювання результатів, збагачення 

інтерактивної комунікації. Відповідні заходи відбуваються у ході ствердження 

принципів сервісної політики (ефективність, рівність, доступність, 

відповідальність, підзвітність, участь, прозорість тощо) та за рахунок 

насамперед таких механізмів, як аутсорсинг (залучення до вироблення та 

забезпечення державних послуг недержавних акторів із приватного та 

громадського секторів), менеджеризації (зміна ролі працівника органів 

державної влади з керівника на функціонера) та цифровізації (елементи 

електронного врядування в контексті надання державних послуг).  

3. Аналіз механізмів сервісної політики постає комплексним за умов 

виявлення соціально-історичних, економічних та наукових джерел 

аутсорсингу, менеджеризації та цифровізації; ідентифікації їх ключових 

напрямів застосування й умов використання; виявлення позитивних та 

негативних практичних наслідків. Аутсорсинг безпосередньо впливає на 

здатність урядової організації успішно функціонувати й надавати необхідні 

послуги населенню. Рішення про аутсорсинг має бути добре поінформованим 

і продуманим, окрім цього, воно має підкріплюватися кваліфікованою думкою 

та експертизою для поліпшення операцій із одночасним захистом суспільного 
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блага. Проекти, у яких використовується аутсорсинг, пов'язані з розвитком 

інфраструктури (будівництво мостів, парків, паркінгів тощо), сфери медичних 

та освітніх послуг, зберігання інформації, діджиталізації адміністративних 

послуг тощо. Менеджеризація як оновлення культури робітників органів 

державної влади має такі базові установки: 1) основний шлях до соціального 

прогресу лежить через досягнення продуктивності, вимірюваної в 

економічних показниках; 2) зростання продуктивності досягається в 

результаті застосування складних технологій організаційного, 

інформаційного та промислового типу, об'єднаних у великомасштабну 

приватну або державну корпорацію, яка є панівною інституційною формою; 

3) застосування всіх названих технологій можливе тільки з посиленням 

дисциплінарного тиску на робочу силу відповідно до вимоги ідеалу 

продуктивності; 4) менеджмент – це самостійна організаційна функція, яка 

відіграє вирішальну роль у плануванні, реалізації та вимірюванні 

вдосконалень продуктивності. Цифровізація полягає не в простому 

впровадженні цифрових технологій у діяльність держави. Вона наділена більш 

трансформаційним змістом: інтегрувати використання цифрових технологій у 

зусилля з модернізації державного сектору. Політика урядів має передбачати 

інтеграцію цифрових технологій та преференцій користувачів у контексті 

розробки та реалізації послуг, побудови та підтримки довіри громадян до 

державного сектору та його здатності послідовно дотримуватися відповідних 

високих показників надаваних послуг. Зрештою, механізми сервісної політики 

держави не є за своєю суттю ані корисними, ані шкідливими: наслідки їх 

застосування залежать від того, яким чином вони реалізується в кожному 

окремому випадку. 

4. У ході політологічного аналізу сервісної діяльності держави має 

доцільність висвітлення соціально-політичних наслідків останньої, що може 

підтвердити або спростувати конструктивність її популяризації у світі загалом 

та активації в Україні зокрема. Виявлено, що сервісна політика держави має 

значущі результати в соціально-політичній площині, пов'язані з активізацією 
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міжсекторальної взаємодії за одночасного підвищення загального рівня 

політичної культури, менеджерських компетенцій державців та політичної 

компетентності громадян. Одним із виразних результатів сервісної політики є 

розвиток ДПП. Державний сектор проявляє великий інтерес до розвитку 

державно-приватного партнерства через вплив трьох чинників, а саме:                

1) уряди зацікавлені в ефективному перерозподілі ресурсів, які вони мають;    

2) приватні постачальники послуг (прибуткові та неприбуткові) демонструють 

великий потенціал у наданні державних послуг; 3) поступово розвивається 

ідея посилення міжсекторальної комплементарності в організації та наданні 

послуг. Виходячи з принципу добровільного співробітництва, державно-

приватне партнерство – це переконання державних і приватних агентів у тому, 

що їхні вигоди будуть більшими за співпраці, аніж за автономного 

функціонування. Для того щоб досягти успіхів у такій співпраці й уникнути 

невдач, треба: забезпечити координацію діяльності і рішень, якісне управління 

спільними діями, що передбачає прийняття обома партнерами спільних 

правил і норм; договори про партнерство мають бути належним чином 

обговорені та юридично структуровані; здійснювати моніторинг приватного 

партнера на всіх етапах інвестування та оперування, що вимагає від 

державного сектору володіння управлінськими знаннями, тому що нестача 

управлінської компетентності серед державних установ може спричинити 

труднощі в управлінні партнерством. 

5. Практичний досвід сервісної діяльності розвинених країн світу 

свідчить про її економічну та організаційну ефективність, політичну 

доцільність і модернізаційний потенціал. У процесі здійснення сервісно-

орієнтованих реформ у країнах ЄС було організовано опис послуг та 

стандартів, що застосовуються у сфері надання тієї чи іншої послуги; 

вироблено критерії оцінки якості послуг, механізми оскарження дій 

державних службовців; впроваджено систему винагороди державних 

службовців за ефективну роботу як мотиваційний чинник. Оптимізація 

надання державних послуг виконувалася за допомогою таких інструментів, як 
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створення центрів надання комплексних послуг, що працюють за принципом 

"єдиного вікна"; перехід до надання публічних послуг в електронній формі, 

створення кол- та контакт-центрів для організації взаємодії з громадянами, 

створення мобільних державних служб тощо. Характерною рисою 

реформування системи надання публічних послуг у країнах, що 

розглядаються, є тривалість цього процесу. Наприклад, Статут громадянина 

(Велика Британія, 1991) був розрахований на 10 років, але вдосконалення 

окремих компонентів цієї системи продовжується досі. Пояснення тривалих 

термінів реформ у сфері підвищення ефективності державного сектору 

полягає у складності та масштабах поставлених цілей та завдань, а також у 

великій кількості сторін, залучених до процесу реформ. 

6. Євроінтеграційні інтенції України спричинюють необхідність 

приведення усіх стратегічних напрямів державної політики у відповідність до 

стандартів ЄС, зокрема й сервісної функції. На цей момент можна 

констатувати наявність вичерпної нормативно-правової бази для практичної 

реалізації сервісної політики (Закони України "Про адміністративні послуги", 

"Про соціальні послуги", "Про публічні закупівлі", "Про доступ до публічної 

інформації", Стратегія реформування державного управління на 2016–2020 

рр., Проект Цифрової адженди України-2020 тощо). Характер практичних 

активностей з імплементації сервісної політики держави в Україні 

вирізняється поступальністю, логічністю, динамічністю у центрі та 

уповільненими темпами на периферії, координацією з боку ЄС і залученням 

експертного середовища з приватного та громадського секторів. Серед 

очевидних позитивних результатів сервісної діяльності держави в Україні 

можна виокремити розгортання національного проекту "Децентралізація", 

запуск Єдиного державного порталу адміністративних послуг, створення 

центрів надання адміністративних послуг по всій країні, запровадження 

електронної системи державних закупівель ProZorro, посилення 

інтерактивності офіційних сайтів центральних органів державної влади тощо.  
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Подальші наукові дослідження сервісної політики держави можуть бути 

спрямовані в бік компаративних студій досвіду її практичної реалізації 

Україною та іншими країнами пострадянського простору, виявлення її 

модернізаційного потенціалу, а також розробки заходів з прискорення темпів 

та уніфікації процедур. 
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