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                                АНОТАЦІЯ 

    Тема: Концепція адміністративних послуг в Україні 

 

    Записка: сторінок 74, рисунків 4, використано 66 літературних джерел. 

    Об’єктом дослідження є концепція адміністративних послуг в Україні. 

    Предмет дослідження є процес реалізації концепції адміністративних 

послуг в Україні. 

    Метою дослідження є з’ясування складових концепції 

адміністративних послуг в Україні і специфіки її реалізації через систему 

ЦНАПів. 

    У випускній роботі, виходячи з положення про те, що проведення 

адміністративної реформи в Україні активізує не лише потребу в 

удосконаленні системи публічного управління, але й зміни підходів до 

діяльності державних службовців та посадових осіб органів місцевого 

самоврядування, зокрема переорієнтування її насамперед на надання послуг, 

з’ясовано особливості державної політики у сфері надання адміністративних 

послуг, проаналізовано нормативні акти у сфері надання адміністративних 

послуг і визначено специфіку виникнення сучасної доктрини надання послуг 

державою. Також з’ясовано сутність та основні поняття адміністративних 

послуги в Україні і проаналізовано компетенції та структуру універсамів 

адміністративних послуг. 

    Ключові слова: адміністративні послуги, концепція, система 

публічного управління, державна політика, універсами адміністративних 

послуг. 

    Theme: Concept of administrative services in Ukraine 

    In the final paper, based on the provision that the administrative reform in 

Ukraine activates not only the need to improve the system of public administration, 

but also changes in approaches to the activities of civil servants and officials of 

local self-government bodies, in particular reorienting it primarily to provide 

services, from The peculiarities of the state policy in the field of rendering of 



administrative services are analyzed, normative acts are analyzed in the field of 

rendering of administrative services and the specificity of the emergence of 

modern dock of providing services by the state. The essence and basic concepts of 

administrative services in Ukraine are also clarified and the competence and 

structure of administrative services supersets are analyzed. 

    Keywords: administrative services, concept, system of public administration, 

state policy, supermarkets of administrative services. 

 

 

 

 

 

 

 


