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АНОТАЦІЯ

Тема: Формування методики надання якісних адміністративних
послуг органами державної влади.
Записка: сторінок 68, рисунків 2, схеми 3, додаток 1, використано 47
літературних джерела.
Об’єктом дослідження є процеси вироблення й надання
адміністративних послуг органами державної влади.
Предметом дослідження є підходи та моделі формування політики
надання якісних адміністративних послуг.
Метою дослідження є обґрунтування підходу до формування політики
надання якісних адміністративних послуг і розробка прикладних моделей
його реалізації.
У випускній роботі розглянуто концептуальні підходи до якості надання 
адміністративних послуг.
Охарактеризовано надання адміністративних послуг в контексті  
громадянського суспільства.
Проаналізовано надання адміністративних послуг населенню в аспекті
муніципального управління. Досліджено проблеми методологічних засадам
надання адміністративних послуг. Представлено концептуальну та методико-
технологічну моделі надання адміністративних послуг.
Ключові слова: населення, адміністративні послуги, Україна, державні
органи, політика, муніципалітет, концепція, модель.

Theme: Forming techniques to provide quality administrative services to
public authorities.
In the bachelor’s work the conceptual approaches to the quality of providing
administrative services are considered. The provision of administrative services in
the context of civil society is described. The analysis of the provision of
administrative services to the population in the aspect of municipal management.
The problems of methodological principles of providing administrative services
are investigated. The conceptual and methodological and technological models of
providing administrative services are presented.
Key words: population, administrative services, Ukraine, state bodi


