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У статті здійснено аналіз місця і ролі публічних послуг у процесі становлення врядування на демократичних
засадах, акцентовано увагу на важливості розмежування понять функції органу публічної влади від послуги,
що ним надається. Досліджено підходи до трактування поняття “публічна послуга”, з’ясовано, що немає єдиної думки стосовно визнання їх як результату діяльності або власне процесу. Виділено питання суб’єкта надання публічної послуги, адже, з одного боку, в наукових працях наголошується на необхідності розширення
кола суб’єктів-надавачів публічних послуг, з другого зазначається, що суб’єктом залишається інституція, що
фінансує й несе відповідальність за належне надання послуги. Визначено та обґрунтовано основні ознаки
публічних послуг, запропоновано авторське визначення цього поняття.
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Постановка проблеми в загальному вигляді
та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями. З початку становлення
України як незалежної держави майже всі сфери
суспільного життя зазнали впливу загальнонаціональних трансформаційних процесів, не оминули
реформи й публічну владу. Традиційний вектор
на задоволення загальних суспільних потреб, що
є функцією держави як форми організації суспільства, в нових умовах потребував перегляду.
Адже перехід держави на демократичні засади
урядування передбачає врахування не тільки загальних суспільних інтересів, а й інтересів кожної окремої як фізичної, так і юридичної особи.
Попри значний науковий інтерес до досліджуваної проблеми, теоретичні підходи до визначення
поняття “публічні послуги”, їх місця в сучасній

демократичній державі не знайшли системного
відображення в теорії державного управління,
що й зумовило вибір теми дослідження.
Аналіз останніх публікацій за проблематикою та визначення невирішених раніше частин загальної проблеми. У вітчизняній науці одним із основних підходів до дослідження поняття
“публічні послуги” виступає розгляд цієї категорії як об’єкта цивільних правовідносин. Таке
бачення притаманне представникам юридичної
науки, натомість публічні послуги крізь призму
розбудови сервісно-орієнтованої держави досліджено в роботах теоретиків державного управління. Зокрема, понятійно-категорійний апарат
забезпечення системи надання послуг розглянуто в роботах А.Ліпенцева [7], Н.Васильєвої [4]
та Т.Буренко [3], присвячених розвитку системи
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надання адміністративних послуг. Крізь призму
реалізації сервісно-орієнтованої державної політики в Україні досліджено систему надання пуб
лічних послуг О.Карпенком [5].
Виходячи з концепції сучасної сервісної держави здійснено оцінку якості послуг та аналіз системи надання публічних послуг органами державної влади в навчальному посібнику В.Сороко [12].
Теоретичні підходи до системи надання публічних послуг відображені в монографії Т.Маматової
[9], у якій запропоновано розглядати державний
контроль як публічну послугу, що має базуватися
на методології управління на основі якості.
Проте, незважаючи на значний науковий інтерес до зазначеної проблематики, на сьогодні
бракує ґрунтовних праць, у яких системно досліджуються основні поняття системи надання послуг органами влади в Україні.
Формулювання цілей (мети) статті. Мета
статті полягає в аналізі понятійно-категорійного
апарату системи надання послуг органами влади,
визначенні та обґрунтуванні основних ознак пуб
лічних послуг, а також у сучасній інтерпретації
поняття “публічні послуги”.
Виклад основних результатів та їх обґрунтування. Намагання теоретиків виділити основ
ні ознаки поняття “послуга” не завжди давали
бажаний результат, адже складною є дефініція
цього поняття, яке визначається як “численні
та різноманітні дії, спрямовані на різноманітні
об’єкти; ці численні та різноманітні дії офіційна
статистика відносить до одного класу економічних благ; послуга – це гнучкий об’єкт, межі якого
не є стабільними, сталими і легко змінюються під
впливом об’єктивних економічних умов конкретної сфери господарювання. Цим пояснюються
численні невдачі науковців при формулюванні
доктринального визначення поняття “послуги”
як економіко-правової категорії” [11].
Отже, в найбільш загальному розумінні така
складна й багатоаспектна категорія, як “послуга”,
розуміється як результат праці, виконання корисної дії, надання допомоги тощо. Аналогічний
зміст укладається в поняття “послуга” в англійській мові, що в перекладі (англ. – service) означає дію щодо допомоги або виконання роботи
для когось (авт. пер.) [16].
Доповнити зміст поняття можливо з допомогою мультидисциплінарних підходів. Зокрема,
крізь призму менеджменту в контексті споживчої
вартості [10] категорія “послуга” розглядається
як продукт, причому на відміну від товару, який
також розглядається як продукт, послуга не зав
жди передбачає матеріальне вираження. Послуга
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є діяльністю, яка має споживчу вартість і спрямовується на задоволення потреб конкретної особи,
колективу та суспільства; товар є матеріально-речовинним продуктом діяльності [4].
Згідно з концепцією (підходом) учених-економістів послуга визначається як діяльність чи
завершений результат, надання якої базується на
попиті. Особливістю послуги в такому аспекті
виступає невід’ємність результату від процесу
виробництва, чим зумовлена неможливість установлення права власності на такий продукт. Саме
продукт отримує споживач послуги, натомість
виробник послуги сприймає її як товар, якому
властива певна споживча вартість, при цьому послуга розуміється як корисна дія, що несе в собі
певну споживчу вартість.
Інша група концепцій представлена підходами
крізь призму юридичної науки, де послуга розглядається як об’єкт цивільних правовідносин,
виокремлений за цільовим призначенням і правовим режимом. За такого підходу науковці ототожнюють матеріальні і нематеріальні блага з речовими і духовними цінностями, тоді як економісти
під першими розуміють об’єкти, які наділені уречевленою формою, а, розмежовуючи матеріальні
та нематеріальні блага, вони виділяють “товар”
і “послугу” [4]. Зазначається, що “нематеріальність” послуг виходить із таких їх характеристик,
як неможливість транспортування, зберігання або
демонстрації, наприклад перед продажем [8, с. 8].
Окрема група концепцій дає змогу із загального масиву виділити 3 підходи щодо трактування
поняття “послуга”, до яких відносять: економічний (вигода), соціальний (обслуговування) та правовий (створення умов). Інше бачення передбачає,
що існуючі концепції щодо сучасного трактування
поняття “послуга” можна поділити на 4 основні
групи. Одну групу становлять підходи, відповідно до яких послуга – це діяльність, що не набуває
матеріально-речової форми і задовольняє певні
потреби замовників-споживачів. Інша група являє
собою підходи науковців, у рамках яких послуга
трактується як результат діяльності. З погляду економічної науки, як зазначає В.Рєзнікова, послуга
при цьому розглядається як окремий закінчений
результат або продукт діяльності у сфері послуг,
що надається виробником споживачеві відповідно
до попиту і встановлених вимог до властивостей,
якості послуги. Окрема група підходів пов’язана
з трактуванням послуги як сукупності діяльності
та її результату, адже, як зазначає науковець, при
наданні послуг продається не сам результат, а дія,
яка до нього привела. На відміну від попередніх
груп, наступна група поєднала в собі підходи, від27
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повідно до яких сутність послуги полягає в діяльності, що не має уречевленого результату. Віднесення послуги до розряду благ сформувало інший
погляд на тлумачення поняття, згідно з яким послуга виступає як діяльність, спрямована на зміну стану так званого неуречевленого блага. При
цьому вказується на те, що виробництво послуг
та їх споживання збігаються в часі та просторі і
в момент надання послуги її виробник і споживач вступають у безпосередній контакт. В одній із
концепцій можна виділити розуміння послуги як
будь-якої функції, пов’язаної безпосередньо або
опосередковано із задоволенням особистісних потреб, але безпосередньо не спрямованої на виробництво будь-яких предметів [11].
Стосовно неможливості матеріального втілення послуги як продукту науковці зазначають, що
“продукція сфери послуг є скоріш за все результатом взаємодії із замовником, ніж звичайним
товаром, який має матеріальне втілення. Слід зауважити, що поняття “послуга” є базовою категорією, і від коректності її формулювання залежать
усі подальші наукові розвідки.
Найбільш дискусійним є питання відмежування послуги, що надає орган влади, від функції,
яку він виконує. Тому з метою запобігання можливим неточностям з урахуванням трактування
семантичного значення поняття “надання послуги” як: прислужитися, удружити, статися в нагоді, задовольнити тощо [2], невід’ємною ознакою
процесу надання послуги виступає потреба особи. Виходячи з цього у статті варто спинитися на
такому визначенні вказаного поняття: послуга –
це результат діяльності щодо створення благ з
метою задоволення певної потреби. Слід звернути увагу, що наведене визначення в подальшому
дає змогу відокремити виконання функцій органом публічної влади з метою задоволення загального суспільного інтересу від надання послуги,
ініціювати яку покликаний суспільний інтерес,
пов’язаний з конкретною потребою фізичної або
юридичної особи.
Сукупність заходів, спрямованих на становлення сервісно-орієнтованої держави, від початку
здобуття незалежності, крім іншого, активізувала
дослідження понятійно-категорійного апарату
системи надання послуг органами публічної влади. Згідно з одним із підходів поняття “публічні
послуги” трактується так: це діяльність органів
публічної влади, об’єднань громадян, фізичних
осіб, інших суб’єктів різних рівнів, що здійснюється за рахунок публічних і приватних коштів,
з надання (передачі) фізичним і юридичним особам певних матеріальних чи нематеріальних благ,
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які є соціально значущими та приносять користь
суспільству й державі [14].
До переваг такого підходу слід віднести розширення кола суб’єктів–надавачів публічних послуг за рахунок “об’єднань громадян, фізичних
осіб, інших суб’єктів різних рівнів”. Проте критиками такого підходу виступають правознавці,
які зазначають, що “в цьому випадку на перше
місце для визначення природи послуги ставиться не безпосередній суб’єкт її надання, а суб’єкт,
який несе відповідальність за надання цієї послуги, та джерело фінансування надання даного
виду послуг, тобто вид бюджету” [13].
Питання фінансування розкриваються дещо
по-новому, адже зазначається, що така діяльність
“здійснюється за рахунок публічних і приватних
коштів”. Не підлягає сумніву, що це є перспективним напрямом розвитку системи надання публічних послуг, проте постає питання про доцільність
його згадування у формулюванні поняття “публічна послуга”. Якщо звернутися до трактування цього поняття згідно з європейськими підходами, де
інноваційні методи залучення додаткових коштів
дістали найбільшого поширення, можна переконатися, що в ній не міститься подібне положення.
Не можна залишити поза увагою таке визначення вказаного поняття в контексті правового
підходу: “публічні послуги” – це “урегульована
публічно-правовими нормами діяльність органів
публічної адміністрації щодо задоволення публічного інтересу з розгляду заяви фізичної або
юридичної особи про видачу адміністративного
акта (рішення, дозвіл, ліцензія, сертифікат, акт,
посвідчення тощо), спрямована на забезпечення
її прав і законних інтересів та/або на виконання
особою визначених законом обов’язків шляхом
фінансування за рахунок публічних коштів” [6].
Стосовно наведеного визначення слід зауважити, що нині виникає сумнів відносно коректності
інтерпретації поняття “публічні послуги” як “діяльності органів публічної адміністрації”, адже
загальновизнаним є їх трактування як результату
процесів діяльності публічних органів [9].
Ґрунтуючись на проведеному дослідженні, доцільно виокремити ознаки, за якими можна ідентифікувати послугу як публічну:
– суб’єктом надання такої послуги виступає
орган публічної влади (орган державного управління або орган місцевого самоврядування, а також інституція, яка перебуває в його управлінні),
при цьому інституції різних форм власності залучаються на засадах делегування повноважень,
у результаті чого вони не набувають статусу
суб’єкта надання публічної послуги;
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– фінансування публічної послуги відбувається за рахунок коштів органів публічної влади (не
виключається можливість залучення коштів з інших джерел, про що слід зазначити окремо);
– надання послуги є результатом діяльності
щодо здійснення владних повноважень;
– публічна послуга надається за ініціативою
фізичної або юридичної особи, в окремих випадках – поза такою ініціативою, як зазначалося
вище. Це збігається з точкою зору Н.Артемова,
який вважає, що, наприклад, такі послуги, як
вивезення сміття чи відходів, повинні надаватися незалежно від наявності зацікавленості (у
суб’єктів звернення. – Прим. авт.) [1];
– надання публічної послуги потенційно не
передбачає отримання прибутку (у зв’язку з чим
європейські дослідники зазначають, що такі послуги не будуть надаватися без участі публічних
органів);
– публічні послуги спрямовані на задоволення
інтегрованих потреб (нерозривно пов’язаних між
собою публічної та конкретної особистої потреби);
– право на отримання публічної послуги визначається законом (на вітчизняному ґрунті з урахуванням процесу становлення поняття “публічні послуги”, коли на сьогодні відсутнє достатнє
правове забезпечення діяльності щодо їх надання, формулювання “право на отримання” має визначатися законом).
Характер формування інтегрованих потреб,
що складається з публічних потреб у поєднанні
з конкретною особистою потребою, і є основою
для надання публічної послуги (за дотримання
певних умов). Отже, виходячи із викладеного
вище можна зробити висновок, що “публічна послуга” – це результат процесів діяльності публічних органів за публічні кошти, спрямований на
задоволення пов’язаних між собою публічної та
конкретної потреб громадянина, право на отримання якої визначається/має визначатися законом.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Аналіз підходів до розуміння поняття
“послуга” показав, що існуючі концепції можна
поділити на різні групи за певними ознаками,

наприклад на економічний підхід (послуга – це
діяльність або її результат, який має форму товару та надається виробником споживачеві відповідно до попиту, встановлених вимог до властивостей та якості) та юридичний (послуга – це
об’єкт цивільних правовідносин, виокремлений
за цільовим призначенням і правовим режимом),
а також на економічний (вигода), соціальний (обслуговування) та правовий (створення умов) підходи та ін.
Найбільш прийнятним в контексті дослідження є таке визначення поняття “послуга”: це результат діяльності щодо створення благ з метою
задоволення певної потреби.
Виходячи з результатів дослідження можна зробити висновок, що задоволення суспільних потреб є природним для держави як форми організації суспільства. І лише задоволення
пов’язаних між собою суспільного й конкретного
особистого інтересів шляхом надання публічної
послуги є ознакою демократичного суспільства.
Основою визначення поняття “публічні послуги” стали виділені в процесі дослідження такі
його основні ознаки. Суб’єктом надання публічної послуги виступає орган публічної влади; її
фінансування відбувається за рахунок коштів органів публічної влади; публічна послуга є результатом діяльності щодо здійснення владних пов
новажень; така послуга надається за ініціативою
фізичної або юридичної особи; потенційно не передбачає отримання прибутку; публічні послуги
спрямовані на вирішення інтегрованих потреб;
право на їх отримання визначається законом.
Виходячи із зазначених ознак запропоноване
авторське визначення поняття “публічна послуга” як результату процесів діяльності публічних
органів за публічні кошти, спрямованих на вирішення пов’язаних між собою публічної та конкретної потреб громадянина, право на отримання
якої визначається/має визначатися законом.
Подальшого наукового опрацювання потребують елементи механізму забезпечення розвитку
інституту публічних послуг в Україні на демократичних засадах.
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