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ВСТУП

Актуальність

теми.

Сучасний

стан

публічного

управління

та

адміністрування визначається високою динамікою децентралізаційних
процесів,

потужним

формуванням

ОТГ,

практичними

напрацюваннями

форматування нового адміністративно-територіального ландшафту країни.
Можна стверджувати.

Що в Україні також революція в публічному

менеджменті відбувається від моделі Old Public Management до моделі Good
Governance, форми сервісної держави [1, с.106-111].
Цей напрям за кордоном постійно розвивається. Зараз вже актуальною є
Концепція Нового Публічного Обслуговування запропонована Робертом та
Джанет Денхардт. Заснована на взаєминах довіри з громадянами, створення
спільних інтересів та спільних обов’язків шляхом колективних зусиль та
спільних процесів. Вчені визначили такі постулати концепції: обслуговувати
громадян, а не клієнтів; шукати публічний інтерес; цінувати громадянство вище
підприємництва; мислити стратегічно, діяти демократично; усвідомлювати, що
звітність - це не легко; служити. а не керувати; цінувати людей, а не тільки
продуктивність [2, с.42].
В основі побудові сервісної

держави лежить систематизація та

структурування надання державних і муніципальних послуг фізичним особам та
юридичним особам адміністративних послуг.
Базові адміністративні послуги: це реєстрація актів цивільного стану
(далі-РАЦС); реєстрація місця проживання, видача паспортів («внутрішнього»
та «для виїзду за кордон»); надання дозволів у сфері будівництва та

перепланування (зокрема, щодо індивідуальних будинків та перепланування
квартир); реєстрація прав власності на нерухоме майно; реєстрація суб’єктів
господарювання; реєстрація колісних транспортних засобів та видача посвідчень
водія; соціальні адміністративні послуги (призначення різних видів соціальної
допомоги та субсидій).
Адміністрування послуг у культурі визначається характером самої
культури. Адже культура була і залишається галуззю і мірило цивілізаційності
суспільства. Значно полегшує адміністрування, особливо у відділених районах,
online платформи.
Наприклад, Французький Портал як офіційний веб-сайт публічних
послуг Франції є дуже популярним ресурсом, що нараховує понад 4 млн.
відвідувачів щомісяця. Його метою є спрощення спілкування з адміністрацією
для громадян, бізнесу та громадських організацій, надання їм зручного доступу
до нормативної бази та інформування щодо їхніх обов’язків. Саме тому сайт
зосереджує увагу насамперед на потребах споживачів. Портал дозволяє
комунікацію

не

лише

через

Інтернет,

але

і телефонним

зв’язком

із

використанням спеціального сервісу. При цьому для споживачів передбачено
можливість надавати коментарі й поради щодо роботи сайту та щодо окремих
послуг.
Портал надає доступ до усієї інформації у сфері адміністративних
послуг, структурованої чітко і просто за секціями (групами). Послуги та
процедури містяться у 200 папках та нараховують 2,500 документів та відповідей
на найбільш актуальні питання, а також декілька тисяч гіперпосилань на корисні
ресурси, форми, сторінки онлайн-реєстрацій, текстів, інших офіційних сайтів
тощо. Також сайт спроможний надавати конкретні онлайн-сервіси: механізми
для обрахунку; придатні до завантаження типові бланки документів; контакти
телефонних центрів та інші можливості. Нарешті, Портал містить каталог
загальнодержавних і місцевих послуг, а також доступ до всіх електронних
ресурсів органів публічної адміністрації Франції, Європейських інституцій та ін..
Портал є зручним для пошуку: за тематичними запитами щодо адміністративних
послуг у Франції він віднаходиться найпершим [3].

На рівні територіальних громад також уже давно назріла потреба
децентралізації повноважень з надання адміністративних послуг. У вітчизняній
літературі проблематика адміністрування послугами культури розглядається
переважно в площині адміністративного права або державного управління. Саме
тому вказана тема дослідження є актуальною у сфері публічного управління та
адміністрування як самостійної наукової та освітньої галузі.
Об’єкт дослідження - адміністрування сервісними послугами закладам
культури на місцевому рівні самоврядування.
Предмет - теоретичні, методичні і прикладні аспекти адміністрування
сервісними послугами закладам культури на прикладі Василівської райради
Запорізької області.
Мета магістерської роботи - визначити шляхи удосконалення районною
радою адміністрування сервісними послугами закладам культури.
Для досягнення мети поставлено й виконано наступні завдання:
-

визначити організаційно-правові засади публічного адміністрування

на регіональному та місцевому рівнях;
-

ідентифікувати форми і способи реалізації функції публічного

адміністрування;
-

встановити сутність адміністрування закладами культури в

системі публічного адміністрування;
-

проаналізувати організаційну структуру та адміністрування

прийняття проектів управлінських рішень районної ради;
-

діагностувати організаційне забезпечення адміністрування

фінансовим та матеріально-технічним розвитком закладів культури;
-

виявити динаміку стану адміністрування сервісними послугами

закладам культури;
-

обґрунтувати кроки оптимального розподілу повноважень між

органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади;
-

довести перспективу впровадження адміністративних сервісних

послуг на основі інструментів комерціалізації послуг закладів культури;
-

установити пріоритетні адміністративні навики службовців районної

ланки управління на засадах компетентного підходу.
В

процесі написання роботи були використані наступні методи

наукового дослідження - аналізу і синтезу - для визначення організаційноправові засади публічного адміністрування на регіональному та місцевому
рівнях, порівняльного аналізу - для оцінки чинних і пропонованих змін до
повноважень органів місцевого самоврядування, структурно-логічний метод,
статистичні методи - для динаміки стану адміністрування сервісними послугами
закладам культури, метод мозкового штурму - для пошуку шляхів впровадження
адміністративних сервісних послуг на основі інструментів комерціалізації
послуг закладів
ілюстрування

культури,

етапів

метод класифікації,

розвитку

публічного

графічний метод

адміністрування;

- для

економіко-

математичного моделювання - для оцінки ефективності посадової особи
місцевого самоврядування тощо.
Теоретичну і методичну основи магістерської роботи складає синтез
результатів фундаментальних і прикладних досліджень в галузі публічного
управління, концептуальні положення теорії сервісної держави та надання
адміністративних послуг, прийняття управлінських рішень, праці провідних
вітчизняних і зарубіжних учених з цього напряму.
Інформаційною

базою

дослідження

виступають

наукові

праці

вітчизняних та зарубіжних вчених, закони України, укази Президента України,
постанови Кабінету Міністрів України, посібники, методичні матеріали,
матеріали досліджень центрів надання адміністративних послуг тощо.
Наукова

новизна

-

отримало

подальшого

розвитку

підхід

до

комерціалізації надання культурних послуг закладами культури та форм
адміністрування установ культури центром надання послуг, що дозволяє
доступність і якість послуг культури громадянам.
На основі переліку сформованих фахових компетентностей встановлено,
що виконана робота відповідає компетентностям : п.7 - здатності розв'язувати
складні завдання і проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі
навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та
характеризується невизначеністю умов і вимог, зокрема:

1) знання - спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі
навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є
основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в
контексті дослідницької роботи; критичне осмислення проблем у навчанні та/або
професій ній діяльності та на межі предметних галузей.
2) уміння - розв'язання складних завдань і проблем, що потребує
оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації
та суперечливих вимог; провадження дослідницької та/або

інноваційної

діяльності;
3) комунікація - зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків,
а
також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема
до осіб, які навчаються; використання іноземних мов у професійній діяльності;
4)

автономність і відповідальність - прийняття рішень у складних і

непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та
прогнозування; відповідальність за розвиток професійного знання і практик,
оцінку стратегічного розвитку команди здатність до подальшого навчання, яке
значною мірою є автономним та самостійним.
Громадянські компетентності: п.4 - знання принципів демократії та
здатність застосовувати їх у повсякденному житті; розуміння та сприйняття
цінності прав та свобод людини, вміння відстоювати свої права та права інших
компетенції клієнтоцентризму посадових осіб місцевого самоврядування в
процесі управлінням соціально-економічним розвитком територіальної громади;
знання трансформуються у адміністративні послуги як інтегративну співпрацю
для розвитку і взаємодії усіх соціальних груп: культурних, релігійних,
гендерних, груп за інтересами, домогосподарств тощо.
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