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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
Одним з найважливіших показників становлення

соціальної держави і відповідної цьому орієнтації дій

органів державного управління є забезпечення макси-

мальної доступності та високої якості державних послуг,

які надаються населенню й організаціям.

Без ефективного розв'язання проблем забезпечен-

ня широкої доступності й високої якості державних по-

слуг громадянам навряд чи можливий перехід від тра-

диційної до соціально-сервісної держави, яка встанов-

лює з суспільством рівноправне партнерство.

На сучасному етапі розвитку України назріла не-

обхідність реформування органів влади на всіх рівнях з

метою підвищення ефективностіїх роботи з надання по-

слуг населенню. Запровадження інституту державних-

послуг є основним способом реалізації посадовими осо-

бами завдань іфункцій держави в межах своєї компе-

тенції. Водночас вітчизняне законодавство регулює

сферу послуг декількома нормативно-правовими акта-

ми, проте не містить повного переліку державних по-

слуг, які надаються громадянам України, не надає за-

гального визначення державних послуг та їх видів;

відсутня концепція стандартизації державних послуг.

Тому науково-теоретичні і практичні проблеми визна-

чення державних послуг, виокремлення їх функцій, та

їх класифікація є актуальною проблемою.

Питаннямдержавних послуг, їх визначенню, класи-

фікації та стандартизації приділяли увагу в своїх дослі-

УДК 35:342.25

А. А. Штирліна,
аспірант кафедри державне управління,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДЕРЖАВНІ ПОСЛУГИ: СУТНІСТЬ,
КАТЕГОРІЇ, КЛАСИФІКАЦІЯ

A. Shtyrlina,
Ph.D student of the Department of state governance Taras Shevchenko national university of Kuiv

PUBLIC SERVICES: THE NATURE, CATEGORY, CLASSIFICATION

У статті розглядаються підходи до визначення сутності і уточнення поняття державних по�

слуг, які надаються органами державної влади й місцевого самоврядування. Автором здійсне�

но спробу класифікації державних послуг. Особлива увага приділяється проблемам стандар�

тизації і регламентації державних послуг.

The article discusses approaches to defining the essence and clarifies the concept of public

services provided by state and local governments. The author made an attempt to classify public

services. Special attention is given to issues of standardization and reglamentation of public services.

Ключові слова: публічні послуги, державні послуги, муніципальні послуги, класифікація послуг, стандар�
тизація державних послуг.

Key words: public services, government services, municipal services, grading services, standardization of
services.

дженнях такі автори, як: О. Бабич, А. Васіна, Д. Горє-

лов, І. Космідайло, В. Мамонова, В. Сороко, Ю. Тихо-

миров та інші.

МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є виокремлення підходів до виз-

начення сутності й змісту державних послуг та їх класи-

фікація.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Серед фахівців немає єдиної думки щодо визначен-

ня поняття "державна послуга". Під "послугою" зазви-

чай розуміється вид корисної діяльності, який не ство-

рює матеріальних цінностей або самостійного мате-

ріального продукту. Відповідно до міжнародного стан-

дарту ІСО 9004-2 під послугою розуміється результат

безпосередньої взаємодії Виконавця і Споживача (За-

мовника), а також власної діяльності Виконавця по за-

доволенню потреби Замовника [6, c. 64].

Поряд з терміном державні (муніципальні) послуги не-

рідко як синоніми вживаються терміни "публічні" та "соц-

іальні" послуги [1, с. 111; 3, с. 188; 7, с. 319]. Однак повністю

змішувати ці поняття не можна, оскільки вони з різних сторін

характеризують послуги, які надаються. У той же час і їх

протиставлення помилкове, тому що та сама послуга може

в ряді випадків бути і державною, і публічною, і соціаль-

ною. Державна ж послуга, у першу чергу, характеризує

суб'єкт, який надає послугу: це завжди державні органи.
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Говорячи про зміст поняття "публічні послуги", мож-

на використовувати два підходи — емпіричний і теоре-

тичний. Емпіричний підхід грунтується на реально вико-

нуваних відомствами і їх установами функціях. Тут пуб-

лічними послугами називають послуги, які надаються

органами виконавчої влади і їх установами при безпо-

середній взаємодії з громадянами. Теоретичний підхід

походить з типології благ, які володіють певним набо-

ром властивостей.

На нашу думку, можна виділити наступні ознаки пуб-

лічних послуг:

— забезпечуваність діяльності загальнозначущої

спрямованості;

— необмеженість кола суб'єктів, що користуються

ними;

— здійснюються або органами державної і місце-

вої влади, або іншими суб'єктами;

— засновуються як у публічній, так й у приватній

власності.

Перші дві ознаки характерні не тільки для публіч-

них, але і для державних послуг, дві інші ознаки у наве-

деному формулюванні ширші, ніж ознаки державних

послуг, що дає підставу розглядати державні й публічні

послуги як частину та ціле. Остання, четверта ознака не

є самостійною і походить від третьої ознаки, оскільки

публічні послуги здійснюються або органом державної

й місцевої влади, або іншим суб'єктом, тому цілком оче-

видно, що надання публічних послуг може базуватися

на будь-якій формі власності.

Перша з наведених ознак публічних послуг — ха-

рактеристика їх як діяльності загальнозначущої спря-

мованості, що в свою чергу показує, наявність публіч-

ного інтересу в здійсненні такої діяльності й дозволяє

зробити висновок: незалежно від того, який суб'єкт

(державний орган, орган місцевого самоврядування,

недержавна організація) у конкретному випадку їх ви-

конує, публічна влада зобов'язана забезпечити їх вико-

нання.

Тобто сфера суспільно-значимих послуг повинна

знаходитися в зоні уваги публічної влади незалежно від

суб'єктів, їх що надають. Однак форми участі держав-

них органів відрізняються залежно від того, чи йде мова

про державні або публічні послуги. Державні послуги

припускають безпосереднє виконання їх самими дер-

жавними структурами. Що стосується публічних послуг,

то державні органи можуть: виконувати їх самостійно;

делегувати їх виконання органам місцевого самовряду-

вання; організувати їх виконання комерційними і неко-

мерційними організаціями (принцип аутсорсингу (англ.

outsourcing) — передача компанією частини її завдань

або процесів стороннім виконавцям на умовах субпідря-

ду.)

Можна сказати, що державна послуга — норматив-

но закріплене забезпечення конкретному сторонньому

стосовно цього державного або муніципального орга-

на споживачу на підставі його заяви необхідної держав-

но-санкціонованої можливості на одержання певного

корисного вимірного результату.

Державна послуга розглядається як один з різно-

видів державних функцій. Надання державних послуг є

функцією з надання послуг, що включає захист прав і

законних інтересів громадян і організацій; розподіл ма-

теріальних ресурсів; надання інформації; консультацій

і методичної допомоги [4, c. 102—103].

Таким чином, державна послуга — діяльність органів

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

прийнятті рішень, що тягнуть виникнення, зміну або при-

пинення правовідносин, або виникнення документованої

інформації (документа) у зв'язку із зверненням грома-

дянина або організації з метою реалізації їхніх прав, за-

конних інтересів або виконання покладених на них нор-

мативними правовими актами обов'язків.

В якості державної послуги нами пропонується вва-

жати діяльність по виконанню запиту або вимоги гро-

мадян чи організацій про визнання, установлення, зміну

або припинення їх прав, а також одержання матеріаль-

них і фінансових засобів для їх реалізації у випадку й у

порядку передбачених законодавством, установленні

юридичних фактів, або наданні інформації з питань, які

входять у компетенцію виконавчого органу державної

влади і включеним до реєстру державних послуг. Таким

чином, державні послуги можуть носити характер юри-

дично значимих дій, матеріально-речовинних й інфор-

маційних дій.

Зараз державні функції об'єднані в 3 групи: група

правовстановлюючих функцій; група правозастосовних

функцій; група функцій по наданню державних послуг

(державні публічні послуги) й управління державним

майном. Функція розглядається як рішення органа ви-

конавчої влади, яке тягне виникнення, зміну або припи-

нення правовідносин або виникнення (передачу) доку-

ментованої інформації (документа), не пов'язаних з без-

посереднім зверненням (заявою) громадянина або

організації.

Нормативне визначення дозволяє виділити наступні

риси надання державних послуг:

— здійснення державної функції;

— державні послуги надаються у встановлених за-

конами галузях — освіті, охороні здоров'я та ін.;

— вартість послуг регулюється державою (безо-

платно або за державними розцінками), тобто вони не

підпорядковані законам ринку;

— суб'єкти надання державних послуг — органи

державної влади, підвідомчі їм державні установи або

інші організації;

— суб'єкти одержання державних послуг — грома-

дяни і організації [10, c. 14].

За функціональним призначенням, державні послу-

ги розділяються на матеріальні і соціально-культурні.

Матеріальні послуги є задоволення матеріально-побу-

тових потреб одержувача, соціально-культурні — інте-

лектуальних потреб, підтримку нормальної життєдіяль-

ності одержувача.

Державні послуги надають органи влади, місцево-

го самоврядування, наділені відповідними повноважен-

нями; організації, уповноважені на це на підставі пра-

вового акту або договору про виконання робіт або на-

дання послуг для державних потреб, наприклад, дер-

жавні нотаріальні контори, органи РАГС, і т.п.

На сьогоднішній день не існує єдиної класифікації

державних послуг, оскільки відсутні теоретичні розроб-

ки з визначення їх характеристик. Однак державні по-

слуги — це та правова категорія, яка реально існує, має

стійкі ознаки і вимагає певної систематизації.
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Перш ніж визначити види державних послуг, необ-

хідно виділити специфічні риси зазначеної категорії.

Дослідження сукупності державних послуг дозволяють

виділити наступні їх відмінні ознаки:

— державні послуги спрямовані на задоволення су-

спільних інтересів (забезпечення громадської безпеки,

економічних інтересів, конституційного ладу і т.д.);

— порядок надання державних послуг здійснюєть-

ся шляхом державно-правового регулювання;

— для надання державних послуг розробляються і

впроваджуються стандарти їх надання;

— державні послуги надаються спеціально уповно-

важеними на те органами і установами необмеженому

колу суб'єктів.

Основні групи споживачів державних послуг вико-

навчих органів державної влади містять у собі: бізнес-

структури; некомерційні організації; держоргани;

фізичні особи.

У зв'язку з новизною поняття ще не існує офіційно

прийнятої класифікації державних і муніципальних по-

слуг, а є лише різні авторські підходи. Так, відповідно

до класифікації, запропонованої професором Ю.О. Ти-

хомировим, державні послуги підрозділяються на

публічні й адміністративні [13, c. 27].

Послуги, спрямовані на зовнішніх (стосовно держа-

ви) клієнтів, називаються державними публічними по-

слугами. Публічні послуги можуть носити примусовий

характер, покладаючи обов'язок фізичних або юридич-

них осіб вступити у взаємодію з певного приводу з дер-

жавним органом для того, щоб уникнути санкцій або

інших негативних наслідків.

Якщо державні послуги спрямовані на інші державні

і муніципальні органи, то вони вважаються державними

адміністративними послугами. До них належить підго-

товка документів для державних органів, узгодження,

представництво.

Вважаємо за доцільне запропонувати наступну кла-

сифікацію державних послуг:

По наявності проміжного результату:

— державна послуга проста — має на увазі одно-

кратне звернення до виконавчого органу державної

влади з одержанням кінцевого результату;

— державна послуга складна — має на увазі мно-

жинне звернення до виконавчого органу (органів) дер-

жавної влади з одержанням проміжних результатів, які

мають самостійну цінність.

За змістом результату:

— інформаційно-консультаційні;

— комунікаційні;

— фінансові;

— надання правозабезпечуючих документів.

За умовами надання:

— програмні;

— нормативно-правові.

За споживачами:

— для громадян;

— для підприємців (юридичні і фізичні особи).

Разом з тим варто розрізняти елементарні державні

послуги і композитні (міжвідомчі) державні послуги:

— елементарні державні послуги — послуги, за-

требувані громадянами, бізнесом або іншими відомства-

ми, які реалізуються і надаються в рамках взаємодії з

одним відомством. Прикладами таких послуг є, наприк-

лад, видача свідоцтва про народження або загально-

громадянський паспорт;

— композитні (міжвідомчі) державні послуги — по-

слуги, які складаються з декількох елементарних послуг

(тобто надаються різними відомствами).

Процес надання послуги можна розглянути як су-

купність послідовних адміністративних процесів і про-

цедур, за результатами яких заявник одержує благо, яке

відповідає певним параметрам, що задовольняє його

потреби.

Подібні характеристики державних послуг і процесів

їх надання закріплюються в нормативно правових ак-

тах — адміністративних регламентах надання держав-

ної послуги і стандартах державної послуги.

Адміністративний регламент надання державної

послуги — нормативний правовий акт, який визначає

терміни і послідовність дій і/або прийняття рішень орга-

ну виконавчої влади, які тягнуть за собою виникнення,

зміну або припинення правовідносин, або виникнення

(передачу) документованої інформації (документа) у

зв'язку з безпосереднім зверненням (заявою) громадя-

нина або організації з метою реалізації їх прав, закон-

них інтересів або виконання покладених на них обо-

в'язків відповідно до законодавства України.

Регламент — це сукупність правил, які визначають і

регулюють процес діяльності організації, вимоги до

порядку а і нормативів його здійснення. Процес — су-

купність взаємозалежних або взаємодіючих видів діяль-

ності, які перетворюють входи на виходи. Входи в про-

цес звичайно є виходами інших процесів. Процеси в

організації зазвичай плануються і проводяться в керо-

ваних умовах з метою додання цінності (наповнення їх

цінностями). Під процесом розуміється сукупність дій,

що характеризується наступними атрибутами:

— наявністю специфічної мети;

— виконанням дій групами людей при участі інших

об'єктів (формальні правила, інформаційні технології,

якісь фізичні пристрої);

— рольовими функціями;

— операціями (кроками) і послідовністю їх виконан-

ня: виконання операцій у формі спільної роботи і ско-

ординованих кроків;

— відповідальністю;

— необхідне використовування ресурсів;

— входом і виходом всіх процесів (дані й інформа-

ція, продукти);

— потоком інформації;

— виконанням дій над будь-якими об'єктами (фізич-

ними і абстрактними).

Зазначимо, що адміністративно-управлінський про-

цес — це упорядкована безліч дій (робіт, операцій, взає-

модій) органів виконавчої влади, які виконуються для

досягнення заданої мети, завдання, програми, надання

послуги або їх частини для забезпечення бажаного

кінцевого результату (результату, установленого стан-

дартом). Адміністративно-управлінські процеси закін-

чуються наданням державних послуг і є основними

об'єктами регламентації.

Послідовність дій з надання державних послуг, які

забезпечують виконання функцій органів державної

виконавчої влади визначується адміністративним регла-
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ментом виконання функцій і наданням державних по-

слуг.

Стандартом державної послуги є система вимог до

державної послуги в інтересах її одержувача, прийнята

нормативним правовим актом у порядку, установлено-

му законодавством про адміністративні регламенти і

стандарти державних послуг (включає характеристики

процесу, форми, змісту й результату надання держав-

ної послуги). Під стандартом послуги розуміється нор-

мативно закріплена система вимог до змісту, порядку і

умов надання державної послуги в інтересах її одержу-

вача [5, c. 13].

На нашу думку, стандарт державної послуги пови-

нен розглядатися в трьох аспектах:

— стандарт опису процесу надання послуги — ад-

міністративний регламент;

— стандарт якості (вимоги до змісту) самої послуги;

— стандарт комфортності, тобто умов, у яких на-

дається послуга.

Стандарт державної послуги повинен містити:

— опис одержувачів державної послуги, включаю-

чи опис пільгових категорій одержувачів державної по-

слуги;

— вичерпний перелік документів, необхідних для

одержання державної послуги;

— інформацію про послідовність дій одержувача

державної послуги і органа, який надає державну по-

слугу, включаючи вичерпний опис результату, який по-

винен одержати користувач;

— інформацію про термін надання державної по-

слуги;

— вичерпний перелік підстав для відмови у наданні

державної послуги;

— особливості надання державної послуги особам,

що є старими за віком та інвалідами, виходячи з виклю-

чення необхідності їхньої особистої явки в орган, що

надає (здійснює) державну послугу;

— порядок виправлення можливих недоліків нада-

ної державної послуги.

Стандарт державної послуги повинен: забезпечува-

ти мінімізацію витрат часу і інших ресурсів одержувача

державних послуг; передбачати можливість звернення

із запитом в орган, що надає державну послугу, у пись-

мовому вигляді або з використанням інформаційно-ко-

мунікаційних технологій (ІКТ); забезпечувати мініміза-

цію дій, кількості документів необхідних від одержува-

ча послуг; закріплювати вимірювані вимоги до якості і

доступності державної послуги; враховувати думку й

інтереси одержувачів державної послуги.

Узагальнюючи вищенаведене, варто відзначити, що

термін "державні послуги" відносно новий і не має ще

чіткого і зрозумілого визначення. Проте державні по-

слуги існували раніше, тому що в будь-якому суспільстві

формуються суспільно значимі інтереси, потреби, за-

безпечення яких бере на себе держава. Державні по-

слуги безпосередньо пов'язані з функціями держави, їх

надання державними структурами засновані на функ-

ціях держави.
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