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Реферат 

 

Пояснювальна записка кваліфікаційної роботи на тему 

«Розвиток діджиталізованих сервісів надання державних 

адміністративних послуг в Україні». 

66 сторінок, 20 рисунків, 4 таблиць, 39 використаних джерел.  

 

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ, АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ, ЕЛЕКТРОННІ 

ПОСЛУГИ, ЦЕНТРИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, ЦНАП, 

СЕРВІСИ, ДОДАТОК «ДІЯ»  

 

Об’єкт дослідження – процес надання держаних адміністративних 

послуг. 

Предмет дослідження – інструментарій діджиталізації процесу надання 

держаних адміністративних послуг. 

Мета роботи – визначити шляхи вдосконалення процесу надання 

держаних адміністративних послуг. 

Методи дослідження: узагальнення та систематизації; горизонтальний 

та вертикальний аналіз; аналітичний; графічний. 

Отримані результати. У першому розділі: визначено напрямки та 

сутність сфери надання державних адміністративних послуг. Визначено 

можливості діджиталізації в публічній сфері. У другому розділі: оцінено 

надання адміністративних послуг в Україні. Ретроспективно проаналізовано 

надання цифрових послуг. У третьому розділі: проаналізовано та оцінено 

сервіс надання адміністративних послуг «Дія». Вдосконалено процес 

просування застосунку «Дія». 

Сфера практичного застосування результатів роботи – діяльність 

керівників та фахівців державних структур, що надають адміністративні 

послуги населенню. 

  



4 
 

ЗМІСТ 

Стор. 

ВСТУП ..................................................................................................................... 5 

Розділ 1 ..................................................................................................................... 7 

СУТНІСТЬ ТА ВИКЛИКИ В СФЕРІ НАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ........................................................................ 7 

1.1. Сутність та призначення адміністративних послуг, що надаються 

суб’єктами державної влади ............................................................................. 7 

1.2. Поширені напрямки вдосконалення адміністративних послуг ............. 12 

1.3. Вимоги та можливості діджиталізації сервісів в публічній сфері ......... 19 

Розділ 2 ................................................................................................................... 25 

АНАЛІЗ СЕРВІСІВ НАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ 

ПОСЛУГ ................................................................................................................. 25 

2.1. Аналіз якості надання адміністративних послуг .................................... 25 

2.2. Оцінка результатів реалізації державної політики в сфері цифрової 

трансформації .................................................................................................. 29 

2.3. Ретроспективний аналіз надання цифрових послуг в Україні ............... 31 

Розділ 3 ................................................................................................................... 38 

РОЗВИТОК СЕРВІСУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ «ДІЯ»

 ................................................................................................................................. 38 

3.1. Концепція сервісу надання адміністративних послуг «Дія» ................. 38 

3.2. Оцінка результатів впровадження сервісу надання адміністративних 

послуг «Дія» .................................................................................................... 43 

3.3. Аналіз основних ризиків користування застосунком «Дія» .................. 47 

3.4. Визначення шляхів вдосконалення процесу просування застосунку 

«Дія» ................................................................................................................ 54 

ВИСНОВКИ ........................................................................................................... 60 

СПИСОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ ........................................................... 62 

ДОДАТОК А. Відгук керівника ………………………………………………..67 

ДОДАТОК Б. Рецензія ………………………………………………………….69 

ДОДАТОК В. Довідка про результати перевірки тексту кваліфікаційної 

роботи бакалавра на присутність запозичень…………………………………70 

  


