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ВСТУП

Адміністративною  послугою  є  результат  здійснення  владних

повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної

або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/

або обов’язків такої особи.

Метою навчальної  дисципліни  «Актуальні  проблеми  надання

адміністративних  послуг»  є:  сформувати  у  студентів  знання  з  правового

регулювання  адміністративних  послуг,  а  також  надати  чітке  уявлення,  що

розуміється  під  такими  правовими  категоріями  як  «публічна  послуга»,

«адміністративна послуга», а також сформулювати їх особливості. 

Розвиток  навчальної  дисципліни  «Актуальні  проблеми  надання

адміністративних  послуг»  насамперед  потребує  формування  власного

понятійного апарату, його сталого розуміння та використання у правотворчій

діяльності. Важливе місце в понятійному апараті інституту адміністративних

послуг посідає поняття «адміністративна послуга»,  щодо визначення якого

досі  в  науковій  літературі  точаться  дискусії.  Важливе  значення  має

визначення поняття «діяльність із надання адміністративних послуг», а також

проблеми співвідношення поняття публічних та адміністративних послуг. До

того ж вирішення потребує питання співвідношення змісту адміністративних

послуг, адміністративних договорів для недопущення дублювання правового

регулювання тотожних явищ. 

Головними  завданнями вивчення  навчальної  дисципліни  «Актуальні

проблеми надання адміністративних послуг» є:

– визначити  теоретичні  засади  та  здійснити  класифікацію

адміністративних послуг;

– виконати аналіз та навести приклади адміністративних послуг органів

виконавчої влади, їх правове регулювання;
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– окреслити  особливості  й  проблеми  в  організації  діяльності

правоохоронних органів з надання адміністративних послуг;

– визначити контроль з боку держави та громадськості як гарантію якості

адміністративних послуг.

«Актуальні  проблеми  надання  адміністративних  послуг»  є  досить

молодою наукою, до виокремлення в окрему навчальну дисципліну ця тема

вивчалася в межах навчальної дисципліни «Адміністративне право». Проте з

розвитком нормативно-правової бази, соціально-економічного життя виникла

необхідність у виділенні її в окрему самостійну навчальну  дисципліну.

Згідно з вимогами освітньої програми студент повинен 

знати:

– доктрину адміністративних послуг;

– основні  напрями національної  політики в  галузі  адміністративних

послуг;

– позитивні вітчизняні практики надання адміністративних послуг;

– оцінку та актуальні підходи до оцінювання діяльності ЦНАП;

уміти:

– юридично  грамотно  висловлювати  свої  думки  відносно  певних

питань надання адміністративних послуг;

– розуміти  сучасні  тенденції  та  напрями  модернізації  сфери

адміністративних послуг у контексті сучасних концепцій Нового публічного

врядування;

– набути навички розробки та здійснення заходів щодо покращення

якості  адміністративних  послуг  через  застосування  методів  розвитку

сервісного  лідерства,  комплексного  підходу  до  управління  персоналом  і

формування клієнтоорієтованої організаційної культури. 

Міждисциплінарні зв’язки: для успішного вивчення цього навчального

курсу студентам необхідна наявність знань з навчальних курсів логіки, теорії

права,  трудового,  конституційного, цивільного,  цивільного процесуального,

адміністративного, господарського, кримінального та інших галузей права.
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На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин/ 6 кредитів

ECTS.

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ, СЕМІНАРСЬКИХ
ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

№
пор
.

Тема Денна форма навчання Заочна форма навчання

Кількість годин Кількість годин

Лекц. Семінар
.

Сам. Лекц
.

Семінар
.

Сам.

1 Теоретичні  засади  та
класифікація
адміністративних
послуг

3 3 10 2 1 16

2 Організація  надання
адміністративних
послуг

3 3 10 1 1 16

3 Державна політика та
нормативне
регулювання  у  сфері
надання
адміністративних
послуг

3 3 10 1 1 16

4 Правове  регулювання
функціонування
Єдиного  державного
порталу
адміністративних
послуг

3 3 10 1 1 16

5 Законодавство
України  у  сфері
надання
адміністративних
послуг

3 3 10 1 1 16

6 Сучасні  підходи  до
модернізації
державного
управління  та
доктрина
адміністративних
послуг

3 3 10 1 1 16

7 Практична  реалізація 3 3 10 1 16
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законодавства у сфері
надання  електронних
послуг

8 Адміністративні 
послуги у сфері 
освіти та їх правове 
регулювання

3 3 10 1 16

9 Компетенція  Центру
надання
адміністративних
послуг  і  нормативні
засади  організації  та
діяльності ЦНАП

2 2 10 1 16

10 Юридичні  документи
та  дії,  що
супроводжують
процедуру  надання
адміністративних
послуг

2 2 10 1 10

11 Контроль  з  боку
держави  та
громадськості  як
гарантія  якості
адміністративних
послуг

2 2 20 2 8

Усього: 30 30 120 12 6 162
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2 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Практичне заняття № 1

Тема. Теоретичні засади та класифікація адміністративних послуг

Мета:  розвивати  у  студентів  уміння  аналізувати  нормативні  акти  у

сфері надання адміністративних послуг,  навички розумової праці,  творчого

мислення,  уміння  використовувати  теоретичні  знання  для  розв’язання

практичних завдань у сфері публічного адміністрування. 

Короткі теоретичні відомості

Адміністративна  послуга –  результат  здійснення  владних

повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної

або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/

або обов’язків такої особи відповідно до закону.

Суб’єкт звернення –  фізична особа, юридична особа, яка звертається

за отриманням адміністративних послуг.

Завдання до теми

1. Поняття та ознаки адміністративних послуг. 

2. Розмежування суміжних категорій (державні, публічні, муніципальні,

комунальні послуги). 

3. Суб’єкт звернення. 

4. Суб’єкт надання адміністративної послуги. 

5. Наукова новизна терміна «адміністративна послуга». 

6. Зарубіжний досвід. 

Теми рефератів

1. Реформування системи надання послуг органами державної влади в

країнах ЄС.

2. Європейський досвід реалізації теорії публічних послуг.
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Контрольні питання

1. На  яких  принципах  базується  державна  політика  у  сфері  надання

адміністративних послуг?

2. Визначте поняття «адміністративна послуга».

3. Визначте поняття «державна послуга». 

4. Види адміністративних послуг.

5. Які  адміністративні  послуги  надає  Міська  рада,  Міндоходів,

Держгірпромнагляд ?

Література: [1, с. 22; 2, с. 32; 7, с. 45].

Самостійна робота № 1

Тема. Теоретичні засади та класифікація адміністративних послуг

1. Державна  міграційна  служба  України  у  системі  суб’єктів  надання

адміністративних послуг.

2. Міністерство охорони здоров'я України у системі суб’єктів надання

адміністративних послуг.

3. Нормативно-правове  регулювання  адміністративних  послуг  в

Україні.

Питання для самоперевірки

1. Видача посвідчення про державну реєстрацію лікарських засобів.

2. Видача  паспорта  громадянина  України  особам,  які  досягли  16-

річного віку.

3. Видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки.

4.  Проведення державної  реєстрації  харчових продуктів спеціального

дієтичного  споживання,  функціональних  харчових  продуктів  та  дієтичних

добавок.

5. Проведення  державної  реєстрації  (перереєстрації)  дезінфекційних

засобів.

Література: [3, с. 12; 4, с. 20; 8, с. 55].

Практичне заняття № 2

Тема. Організація надання адміністративних послуг
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Мета: забезпечувати системне повторення, поглиблення та закріплення

знань  студентів  у  сфері  організації  надання  адміністративних  послуг,

дослідження наукових праць у вказаній сфері. 

Короткі теоретичні відомості

Центр  надання  адміністративних  послуг –  це  постійно  діючий

робочий орган або структурний підрозділ місцевої державної адміністрації

або органу місцевого самоврядування, що зазначений у частині другій цієї

статті,  у  якому  надаються  адміністративні  послуги  через  адміністратора

унаслідок його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

Суб’єкт надання адміністративної послуги – орган виконавчої влади,

інший державний орган,  орган влади Автономної  Республіки  Крим,  орган

місцевого самоврядування, їх посадові особи, державний реєстратор, суб’єкт

державної  реєстрації,  уповноважені  відповідно  до  закону  надавати

адміністративні послуги.

Завдання до теми

1. Стандарти надання адміністративних послуг. 

2. Аспекти оцінювання якості адміністративних послуг. 

3. Плата за адміністративні послуги. 

4. Порядок надання адміністративних послуг. 

5. Основні вимоги до регулювання надання адміністративних послуг.

6. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері надання

адміністративних послуг. 

Теми рефератів

1. Центр надання адміністративних послуг.

2. Суб’єкти  адміністративної  відповідальності  за  порушення  вимог

законодавства у сфері надання адміністративних послуг.

3. Провадження  у  справах  про  притягнення  до  адміністративної

відповідальності  за  порушення  вимог  законодавства  у  сфері  надання

адміністративних послуг.

4. Фінансове й інше забезпечення надання адміністративних послуг.
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Контрольні питання

1. Законодавство у сфері надання адміністративних послуг.

2. Вимоги щодо якості надання адміністративних послуг.

3. Інформаційна і технологічна картки адміністративної послуги

4. Які  документи  подає  суб’єкт  звернення,  для  отримання

адміністративної послуги ? 

5. Як здійснюється організація забезпечення надання адміністративних

послуг?

Література: [6, с. 87; 8, с. 112; 9, с. 15].

Самостійна робота № 2

Тема. Організація надання адміністративних послуг

1. Обов’язки суб’єктів надання адміністративних послуг.

2. Права суб’єктів надання адміністративних послуг.

3. Строки надання адміністративних послуг.

Питання для самоперевірки:

1. Визначте поняття «Центр надання адміністративних послуг».

2. Визначте поняття «адміністратор».

3. Які основні завдання адміністратора ?

4. Яке має право адміністратор. 

Література: [6, с. 87; 8, с. 112; 9, с. 15].

Практичне заняття № 3

Тема.  Державна  політика  та  нормативне  регулювання  у  сфері

надання адміністративних послуг

Мета:  формувати у студентів інтерес до науково-дослідної роботи та

залучення їх до наукових досліджень державної  політики та нормативного

регулювання у сфері надання адміністративних послуг.

Короткі теоретичні відомості

Перша  помітна  зацікавленість  держави  сферою  адміністративних

послуг  виявилася  у  лютому  2006  року  в  схваленій  Кабінетом  Міністрів

України  Концепції  розвитку  системи  надання  адміністративних  послуг
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органами виконавчої влади. І хоча ця Концепція мала у своїй назві основним

адресатом органи виконавчої  влади,  можна без  сумнівів  стверджувати,  що

більшість її положень є однозначно актуальними та прийнятними також для

органів місцевого самоврядування.

Завдання до теми

1. Основні поняття та визначення у сфері надання послуг. 

2. Державна політика у сфері надання адміністративних послуг. 

3. Положення Закону України «Про адміністративні послуги». 

4. Огляд  основних  державних  документів  з  проблематики

адміністративних послуг.

Теми рефератів

1. Основні підходи до визначення сутності послуг.

2. Основні проблеми отримання адміністративних послуг з точки зору

споживачів послуг.

Контрольні питання

1. Визначте поняття «послуга».

2. Визначте поняття «державні послуги».

3. Визначте поняття «муніципальні послуги».

4. На які суспільні відносини поширюється дія  Закону України «Про

адміністративні послуги» ?

5. На які суспільні відносини не поширюється дія Закону України «Про

адміністративні послуги» ?

Література: [2, с. 26; 3, с. 22-23; 4, с. 31].

Самостійна робота № 3

Тема.  Державна  політика  та  нормативне  регулювання  у  сфері

надання адміністративних послуг

1. Реєстр адміністративних послуг.

2. Єдиний державний портал адміністративних послуг.

Питання для самоперевірки

1. Основні вимоги до регулювання надання адміністративних послуг.
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2. Інформація про адміністративні послуги.

3. Відповідальний  за  адміністрування  Єдиного  державного  порталу

адміністративних послуг .

Література: [2, с. 26; 3, с. 22-23; 4, с. 31].

Практичне заняття № 4

Тема. Правове регулювання функціонування Єдиного державного

порталу адміністративних послуг 

Мета: забезпечувати системне повторення, поглиблення і закріплення

знань студентів правового регулювання функціонування Єдиного державного

порталу адміністративних послуг.

Короткі теоретичні відомості

Портал  ведеться  з  метою  забезпечення  надання  адміністративних

послуг в електронній формі, доступу суб’єктів звернення до інформації про

адміністративні послуги з використанням Інтернету і є офіційним джерелом

інформації про їх надання.

Надання  адміністративних  послуг  в  електронній  формі  здійснюється

відповідно до законодавства через Портал, у тому числі через інтегровані з

ним  інформаційні  системи  державних  органів  та  органів  місцевого

самоврядування.

Завдання до теми

1. Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні. 

2. Визначте поняття «електронне урядування». 

3. Отримання  результату  адміністративної  послуги  через  засоби

інформаційно-комунікаційного зв’язку. 

4. Забезпечення інформаційної безпеки.

Теми рефератів

1. Інформаційна інфраструктура.

2. Етапи розвитку електронного урядування.

3. Моделі електронного урядування.
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Контрольні питання

1. Визначте поняття «електронна демократія»

2. Визначте поняття «електронна послуга».

3. Що є умовами розвитку інформаційного суспільства ?

4. Що є основними завданнями розвитку інформаційного суспільства в

Україні ?

Література: [7, с. 87; 3, с. 11; 9, с. 42].

Самостійна робота № 4

Тема. Правове регулювання функціонування Єдиного державного

порталу адміністративних послуг 

1. Концепція державної інформаційної політики.

2. Принципи забезпечення інформаційної безпеки України.

3. Порядок  ведення  Єдиного  державного  порталу  адміністративних

послуг.

Питання для самоперевірки

1. Загрози національній безпеці в інформаційній сфері.

2. Забезпечення національної безпеки в інформаційній сфері.

3. Діяльність Міжвідомчої комісії з питань інформаційної політики та

інформаційної безпеки.

4. Призначення Порталу адміністративних послуг та основні вимоги до

нього.

5. Що належить до структури Порталу адміністративних послуг ?

6. Наповнення Порталу адміністративних послуг.

Література: [7, с. 87; 3, с. 11; 9, с. 42].

Практичне заняття № 5

Тема.  Законодавство  України  у  сфері  надання  адміністративних

послуг

Мета:  формувати уміння  та навички здійснення наукових досліджень

законодавства України у сфері надання адміністративних послуг.
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Короткі теоретичні відомості

Необхідно  якнайшвидше  ухвалити  Адміністративно-процедурний

кодекс України, розробити та прийняти Закон «Про адміністративний збір».

Таким  чином  питання  процедури  й оплати  надання  органами  влади

адміністративних послуг,  у тому числі їх якості,  можуть бути врегульовані

найкраще.

Завдання до теми

1. Законодавство України про надання адміністративних послуг. 

2. Відповідальність посадових осіб у сфері надання адміністративних

послуг. 

3. Дисциплінарна та адміністративна відповідальність за  законом про

надання адміністративних послуг.  

4. Проблеми  законодавчого  регулювання  надання  адміністративних

послуг. 

Теми рефератів

1. Органи доходів і зборів, як контролюючі органи.

2. Особливості Закону України «Про державну службу».

Контрольні питання

1. Що належить до функцій контролюючих органів ?

2. Суб'єкти адміністративної відповідальності.

3. Загальна та спеціальна дисциплінарна відповідальність.

4. Спеціальна дисциплінарна відповідальність.

Література: [1, с. 143-144; 2,  с. 87; 3, с. 56].

Самостійна робота № 5

Тема.  Законодавство  України  у  сфері  надання  адміністративних

послуг

1. Розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  «Про  схвалення

Концепції  розвитку  системи  надання  адміністративних  послуг  органами

виконавчої влади» від 15.02.2006 № 90-р.
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2. Адміністративні акти, процедура прийняття та припинення дії.

Питання для самоперевірки

1. Хто надає муніципальні послуги?

2. Хто надає державні послуги?

3. Законодавче  забезпечення  розвитку  системи  надання

адміністративних послуг. 

4. Визначте поняття «уповноважений суб'єкт».

5. За  якими  критеріями  визначається  належність  послуг  до

адміністративних?

Література: [1, с. 143-144; 2,  с. 87; 3, с. 56].

Практичне заняття № 6

Тема.  Сучасні  підходи до  модернізації  державного  управління та

доктрина адміністративних послуг

Мета: формувати уміння та навички здійснення наукового дослідження

сучасних підходів до модернізації державного управління.

Короткі теоретичні відомості

Підгрунтям доктрини адміністративних послуг  є  концепція  служіння

держави (влади) людині (суспільству), тому категорія «послуг» у своїй основі

має те ж саме навантаження, що й у приватному секторі, – це діяльність щодо

задоволення певних потреб особи, яка здійснюється за зверненням цієї особи.

Завдання до теми

1. Концепція паблік менеджмент (Public Management). 

2. Концепція нового публічного врядування (New Governance). 

3. Доктрина адміністративних послуг. 

4. Досвід реформ державного управління з акцентом на якості послуг.

Теми рефератів

1. Основні засади нової моделі публічного управління.

2. Новий публічний менеджмент як одна з моделей організації системи

державного управління. 

17



Контрольні питання

1. Основні принципи концепції New Public Management.

2. Порівняння традиційної та нової системи управління.

3. Ключові підходи до розгляду концепту «урядування».

Література: [5, с. 185-187; 6, с. 68; 7, с. 112].

Самостійна робота № 6

Тема.  Сучасні  підходи до  модернізації  державного  управління та

доктрина адміністративних послуг

1.  Реформа публічного управління:  сучасні  тенденції  та  перспективи

розвитку. 

2. Концепція нового публічного управління.

3. Теорія та історія держвного управління.

Питання для самоперевірки

1. Характеристика, що відрізняє органи державної влади від організацій

приватного сектору.

2. Історичні передумови формування теорії державного управління.

3. Патріархальна теорія держави. 

4. Договірна теорія походження держави.

Література: [5, с. 185-187; 6, с. 68; 7, с. 112].

Практичне заняття № 7

Тема.  Практична  реалізація  законодавства  у  сфері  надання

електронних послуг

Мета: розвивати уміння, навички розумової праці, творчого мислення,

уміння  використовувати  теоретичні  знання  для  розв’язання практичних

завдань у сфері електронних послуг.

Короткі теоретичні відомості

Електронний  документообіг   (обіг   електронних   документів)  –  

сукупність   процесів   створення,    оброблення,    відправлення, передавання,

одержання,   зберігання,   використання   та   знищення  електронних
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документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі

необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів.

 Порядок  електронного  документообігу   визначається   державними  

органами, органами   місцевого   самоврядування,   підприємствами,

установами  й  організаціями всіх форм власності згідно із законодавством. 

Завдання до теми

1. Електронне урядування.

2. Визначення обов’язків і прав відповідальності сторін та посадових

осіб,  які  беруть  участь  у  процесі  надання  електронних

адміністративних послуг. 

3. Створення  Єдиної  системи  електронного  документообігу  на

загальнодержавному рівні.

Теми рефератів

1. Загальносвітові  тенденції  розвитку  ІКТ  як  чинник  впливу  на

електронне  урядування:  глобалізація,  розвиток  світового  інформаційного

суспільства.

Контрольні питання

1. Сектор взаємодії G2B (уряд – бізнес).

2. Очікування та наслідки впровадження електронного урядування.

3. Які основні види (сектори) взаємодії в електронному урядуванні? 

4. Які очікування щодо запровадження електронного урядування? 

5. Які можливі наслідки впровадження електронного урядування?

Література: [3, с. 56; 8, с. 157; 9, с. 98].

Самостійна робота № 7

Тема.  Практична  реалізація  законодавства  у  сфері  надання

електронних послуг

1. Національні  програми  реформ  як  складові  розбудови  сучасної

національної системи електронного урядування.

2. Концепція інформатизації: нормативно-правове забезпечення.

3. Концепція розвитку інформаційного суспільства.

19



4. Сучасні державні проекти з розвитку електронного урядування та їх

законодавче забезпечення.

Питання для самоперевірки:

1. Стратегія сталого розвитку «Україна–2020».

2. Стратегія  реформування  державного  управління  України  на  2016–

2020 роки.

3. Які  основні  нормативно-правові  акти  у  сфері  інформатизації,

розвитку  електронного  урядування  визначають  концептуальні  засади

розвитку електронного урядування?

4. Що стало правовими засадами  розроблення та реалізації Стратегії

розвитку інформаційного суспільства в Україні? 

5. Які  завдання  були  визначені  в  Концепції  розвитку  електронного

урядування в Україні? 

6.  На скільки етапів  була розрахована реалізація  Концепції  розвитку

електронного урядування в Україні? Які результати реалізації?

Література: [3, с. 56; 8, с. 157; 9, с. 98].

Практичне заняття № 8

Тема.  Адміністративні  послуги  у  сфері  освіти  та  їх  правове

регулювання

Мета:  розвивати уміння, навички розумової праці, творчого мислення,

уміння  використовувати  теоретичні  знання  для  розв’язання практичних

завдань надання адміністративних послуг у сфері освіти.

Короткі теоретичні відомості

У  сфері  освіти  публічні  органи  можуть  надаватися  як  платні,  так  і

безоплатні адміністративні послуги.

До  платних  адміністративних  послуг  належать:  видача  ліцензії  на

надання  освітніх  послуг,  переоформлення  ліцензії  на  надання  освітніх

послуг; видача копії чи дубліката ліцензії на надання освітніх послуг; видача

навчальним  закладам  свідоцтв  про  атестацію;  проставлення  апостиля  на

офіційних  документах,  виданих  навчальними  закладами,  державними
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органами,  підприємствами,  установами  й організаціями,  що  стосуються

сфери освіти; визнання і встановлення еквівалентності документів про освіту,

виданих навчальними закладами іноземних держав; нострифікація та ін.

Завдання до теми

1. Адміністративні послуги, що надаються у сфері освіти. 

2. Видача ліцензії на надання освітніх послуг. 

3. Видача навчальним закладам свідоцтв про атестацію. 

4. Проставлення  апостилю  на  офіційних  документах,  виданих

навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами

й організаціями, що стосуються сфери освіти. 

5. Визнання  і  встановлення  еквівалентності  документів  про  освіту,

виданих навчальними закладами іноземних держав. 

Теми рефератів

1. Загальна  характеристика  Порядку  визнання  і  встановлення

еквівалентності  в  Україні  документів  про  освіту,  виданих  навчальними

закладами інших держав.

Контрольні питання

1. На яких документах проставляється апостиль?

2. Що містить процедура проставлення апостиля?

3. Документи про освіту, що не потребують визнання.

Література: [2, с. 12-18; 3, с. 24; 4, с. 57].

Самостійна робота № 8

Тема.  Адміністративні  послуги  у  сфері  освіти  та  їх  правове

регулювання

1. Поняття обмеження доступу до ринків.

2. Ліцензування як інструмент обмеження доступу до ринків.

3. Вплив відсутності комплексного підходу до регулювання обмеження

доступу до ринків на ліцензування.

4. Проблеми порушення принципів ліцензування.
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Питання для самоперевірки

1. Види  діяльності,  які  не  відповідають  критеріям  доцільності

застосування інструменту ліцензування. 

2. Контроль у сфері ліцензування.

3. Визначте поняття «ліцензування».

4. Адміністративна  та  кримінальна  відповідальності за  порушення

законодавства у сфері ліцензування.

5. Санкції й умови їх застосування за порушення законодавства у сфері

ліцензування.

Література: [2, с. 12-18; 3, с. 24; 4, с. 57].

Практичне заняття № 9

Тема.  Компетенція  Центру  надання  адміністративних  послуг  і

нормативні засади організації та діяльності ЦНАП

Мета:  формувати  у  студентів  інтерес  до  науково-дослідної  роботи  і

залучення  їх  до  наукових  досліджень компетенції  Центру  надання

адміністративних послуг.

Короткі теоретичні відомості

У різних країнах установи з надання послуг називаються по-різному,

наприклад,  «офіс  для  громадян»  або  «служба  для  громадян»  (ФРН),

«адміністративний центр» або «служба (відділ) обслуговування мешканців»

(Польща)  тощо.  В  англомовному  варіанті  дуже  поширена  назва  таких

утворень, чи навіть точніше назва способу надання послуг  «One-stop-shop»,

що  часто  перекладають  як  «магазин  однієї  зупинки».  Але  тут,  мабуть,

доцільнішим  є  не  буквальний  переклад,  а  змістовий,  тобто  сенс,  що

закладається в таку установу: щоб особа могла отримати будь-яку послугу

(максимум  послуг)  в  одному  місці.  Тож,  на  наш  погляд,  конструкція

«універсам  послуг» або  «універсам  адміністративних  послуг» є  досить

вдалою  родовою  назвою,  адже  відображає  і  основне  цільове  призначення

установи  (надання  насамперед  адміністративних  послуг),  і  основний
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принцип  організації  роботи  (універсалізм  як  у  питанні  широкого  обсягу

послуг, так і в частині кваліфікації персоналу).

Завдання до теми

1. Компетенція ЦНАП. 

2. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП. 

3. Практичні рекомендації щодо формування переліку адміністративних

послуг для ЦНАП. 

4. Положення про ЦНАП. 

5. Регламент ЦНАП.

Теми рефератів

1. Загальна структура ЦНАП. Розподіл на Фронт-офіс та Бек-офіс.

2. Територіальні підрозділи ЦНАП.

Контрольні питання

1. Який юридичний статус може мати ЦНАП? 

2. Хто приймає рішення про утворення ЦНАП?

3. У  яких  випадках  доцільно  утворювати  територіальні  підрозділи

ЦНАП?

Література: [7, с. 221; 8, с. 115; 9, с. 57-58].

Самостійна робота № 9

Тема.  Компетенція  Центру  надання  адміністративних  послуг  і

нормативні засади організації та діяльності ЦНАП

1. Концепція ЦНАП.

2. Модель ЦНАП.

Питання для самоперевірки

1. Що таке ЦНАП? 

2. У чому суть інтегрованого офісу? 

3. Які  переваги  інтегрованого  офісу  порівняно  з  відокремленим

відомчим наданням послуг?

4. Які основні функції ЦНАП за українським законодавством?
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Практичне заняття № 10

Тема.  Юридичні  документи та  дії,  що  супроводжують  процедуру

надання адміністративних послуг

Мета:  забезпечувати системне повторення, поглиблення і закріплення

знань  студентів  під  час  дослідження  юридичних  документів  та  дій,  що

супроводжують адміністративні послуги.

Короткі теоретичні відомості

Одним  із  способів  забезпечення  зручного  доступу  споживачів  до

інформації  про  адміністративні  послуги  є  складання  відповідної

інформаційної картки щодо кожної адміністративної послуги. 

Практика  запровадження  інформаційних  карток  поширена  в  Україні,

особливо  в  органах  місцевого  самоврядування.  Часто  цей  процес  ще

пов’язують із сертифікацією (ISO 9001-2000; 9001-2008).

Завдання до теми

1. Формування Переліку адміністративних послуг. 

2. Інформаційна карта адміністративної послуги. 

3. Скорочення  кількості  інстанцій,  які  залучені  до  надання

адміністративної послуги. 

4. Скорочення кількості документів, які необхідно подати для початку

провадження у справі.

Тема реферату

1. Загальна  характеристики  Наказу  «Про  затвердження  типових

інформаційних карток адміністративних послуг у сфері державної реєстрації

статутів територіальних громад».

Контрольні питання

1. Складові типової інформаційної картки адміністративної послуги з 

державної реєстрації статуту територіальної громади;.

2. Складові типової інформаційної картки адміністративної послуги з 

державної реєстрації змін до статуту територіальної громади.

Література: [7, с. 221; 8, с. 115; 9, с. 57-58].
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Самостійна робота № 10

Тема.  Юридичні  документи та  дії,  що  супроводжують  процедуру

надання адміністративних послуг

1. Особливості  та  загальна  характеристика  Постанови  КМУ  «Про

затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг».

2. Особливості  та  загальна  характеристика  Постанови  КМУ  «Про

затвердження  Порядку  ведення  Єдиного  державного  порталу

адміністративних послуг».

Питання для самоперевірки

1. Які відомості вносяться до Реєстру адміністративних послуг?

2. Яка  інформація  подається  для  внесення  відомостей  до  Реєстру

адміністративних послуг?

3. Призначення Порталу адміністративних послуг та основні вимоги до

нього.

4. Вимоги до захисту інформації, розміщеної на Порталі 

адміністративних послуг.

Література: [7, с. 221; 8, с. 115; 9, с. 57-58].

Практичне заняття № 11

Тема. Контроль з боку держави та громадськості як гарантія якості

адміністративних послуг

Мета:  формувати  у  студентів  інтерес  до  науково-дослідної  роботи  і

залучення їх до наукових досліджень відносно контролю з боку держави та

громадськості.

Короткі теоретичні відомості

Відомчий контроль за адміністративними послугами, що проводиться

сьогодні, здебільшого має формальний характер і охоплює терміни надання

послуг і їх перелік у зверненні фізичної чи юридичної особи.  Проблемним

залишається питання якості зазначених адміністративних послуг, їх повноти,

зручності  їх  отримання,  необґрунтованої  відмови,  запитів  документів,

довідок  чи  оплати,  що не  передбачені  законодавством для  певної  послуги
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тощо. Зазначені аспекти можуть контролюватися іншими органами – а саме,

зацікавленою стороною, тобто громадськістю. Органи державної виконавчої

влади  й органи  місцевого  самоврядування  не  управляють  населенням

територій,  а  надають йому перелік адміністративних послуг.  Тому громада

має право вимагати, щоб отримані нею послуги були належної кількості  та

якості.

Завдання до теми

1. Поняття,  ознаки,  особливості  контролю з  боку  державних  органів

щодо надання адміністративних послуг. 

2. Поняття,  ознаки, особливості  контролю з боку громадськості  щодо

надання адміністративних послуг. 

3. Стандарти надання адміністративних послуг. 

4. Контроль  у  сфері  надання  адміністративних  послуг:  сутність  та

особливості здійснення.

Теми рефератів

1. Загальна  характеристика  Закону  України   «Про  громадський

контроль».

2. Державні гарантії у сфері здійснення громадського контролю.

Контрольні питання

1. Визначте поняття «державний контроль».

2. Принципи державного контролю.

3. Види державного контролю.

4. Класифікація видів і механізмів громадського контролю.

Література: [2, с. 12-18; 3, с. 24; 4, с. 57].

Самостійна робота № 11

Тема. Контроль з боку держави та громадськості як гарантія якості

адміністративних послуг

1. Вимоги щодо надання адміністративної послуги.

2.  Критерії  під  час визначення стандартів  якості  адміністративних

послуг.
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Питання для самоперевірки

1. Стандарт  надання   адміністративної   послуги   із   здійснення

реєстрації адвокатських об'єднань.

2. Стандарт  надання  адміністративної  послуги  із  здійснення видачі

свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

Література: [2, с. 12-18; 3, с. 24; 4, с. 57].
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3 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

СТУДЕНТІВ

Вивчення  навчальної  дисципліни   відбувається  за  допомогою різних

форм опанування матеріалу: лекцій, семінарських, практичних занять, роботи

з  літературою,  написання  контрольних,  рефератів.  Лекція  допомагає  у

стислий час зорієнтувати студентів на усвідомлення суттєвих питань теми,

сформувати свої погляди й інші відомості про засоби розв’язання проблеми.

Семінар  передбачає  активну,  самостійну  участь  студентів для

подальшого засвоєння, закріплення, уточнення теоретичних знань, які набуті

на  лекції  або  під  час  опрацювання  рекомендованих  інтернет-ресурсів,

літератури. Різні форми проведення семінару (дискусії, диспути, круглі столи,

наради, конференції) дають можливість винести на обговорення проблемне

судження  з  питань  теми  та  набути  здатності  самостійно  оперувати

теоретичними поняттями; набути досвід у обстоюванні своєї позиції.

Практичні поради щодо оформлення конспектів лекцій, зошитів

підготовки до семінарських занять:

– записувати тільки суттєве, ключовими словами, тезами;

          –   логічно  пов’язувати  матеріал,  ілюструючи  його  прикладами,

схемами;

– повністю заносити таблиці, графіки, статистичні відомості;

– виділяти найбільш важливі положення, смислові блоки та думки;

          –   виділяти питання, які потребують додаткового висвітлення під час

семінарів і практичних занять, записувати рекомендовані джерела, літературу.

Рекомендації щодо підготовки рефератів

Необхідно  пам’ятати,  що  реферат  –  це  стисле  викладення  основних

положень книг, статей з конкретної проблеми. Завдання студентів полягає у

вивченні та висвітленні поглядів, ідей різних авторів, у визначенні спільного,

що  поєднує  позиції  цих  авторів,  а  також  відмінностей,  властивих  різним
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політичним  школам.  При  цьому  викладення  повинно  включати  й  власну

позицію студента, його коментар до тієї або іншої політичної теорії.

Усі реферати повинні відповідати єдиним вимогам:

–  Реферат  повинен  бути  написаним  від  руки,  чітким,  розбірливим

почерком, чорнилом (пастою) одного кольору (чорного, синього, фіолетового)

або виконаний у вигляді машинописного тексту чи комп’ютерного набору на

одній сторінці аркуша форматом А4 (210х297 мм).

– Зазвичай, реферат має таку структуру:

–  Вступ,  де  обґрунтовується  вибір  теми  реферату,  її  актуальність,

формулюється основна мета і завдання дослідження.

– Основна частина, яка складається з двох або трьох розділів. У розділи

необхідно вкласти загальні, теоретичні та методичні питання, кожен розділ

має закінчуватись  невеликими висновками.

–  Висновки  –  заключна,  частина  реферату,  де  стисло  підбиваються

підсумки  дослідження,  розкривається  значення  тієї  або  іншої  політичної

теорії для сьогодення, міститься особиста позиція автора реферату. 

–  Текстова  частина  реферату  завершується  списком  літератури,  де

найменування використаних монографій, посібників і статей розташовані в

алфавітному порядку за першою літерою прізвища автора.

– У додатках, які надаються наприкінці реферату, наводяться таблиці,

ілюстрації та інші допоміжні матеріали.

– Реферат починається з титульної сторінки, яку оформлюють так само,

як  титульну сторінку контрольної роботи студентів заочної форми навчання,

тільки замість напису «контрольна робота» – «Реферат».  

–  Текст  розміщується  на  сторінці,  обмеженій  полями:  усі  –  20  мм.

Сторінки нумерують внизу по центру, а на першій – титульній сторінці  номер

не проставляється.

–  На  цитати  треба  давати  посилання,  необхідно  вказувати  номер

сторінки,  можна  посилатись  на  порядковий  номер  видання  у  наведеному

списку літератури [4, с. 458].
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4 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Вибір  теми: має  бути  вибраний   один  із  запропонованих  варіантів

відповідно до  останньої цифри номера залікової книжки.

Мета  виконання  контрольної  роботи:  виявити  необхідний  рівень

знань  і  вміння  самостійно  працювати  з  навчальними  посібниками,

довідниками, іншими джерелами, необхідними для розкриття теми.

Підготовка  до  написання  контрольної  роботи:  після  визначення

варіанта  контрольної  роботи  необхідно  ознайомитися  з  рекомендованим

планом  роботи,  змістом  матеріалу   на  підставі  вивчення  рекомендованої

літератури.

Основні  вимоги  до  оформлення  контрольної  роботи:  Робота

повинна бути виконана охайно на аркушах форматом А4 (друкований варіант

– 10 – 12 с.) або рукописний – у зошитах (12 – 14 с.). У правому верхньому

кутку титульної сторінки вказується шифр (номер залікової книжки), у центрі

–  повинна  бути  розміщена  така  інформація:  Контрольна  робота;  назва

навчальної дисципліни; шифр групи та назва факультету, на якому навчається

студент; прізвище, ім’я,  по батькові студента.  У правому нижньому кутку

вказують прізвище, ім’я, по батькові викладача. На першій сторінці пишуть

назву теми контрольної роботи, зміст, у якому останнім пунктом – перелік

використаної літератури. Кожна відповідь на пункт плану роботи починається

з  нової  сторінки  та  з  назви  питання,  а  закінчується  висновком.   Зразок

оформлення титульної сторінки подано у додатку А.

Вимоги до змісту контрольної роботи: під час підготовки відповідей

на  питання  плану  контрольної  роботи  студент  повинен  ознайомитись  з

основними навчальними посібниками, які перелічені в списку літератури. У

контрольній роботі треба концентровано викласти основний зміст відповідей

на поставлені питання. Загалом у контрольній роботі повинні бути відповіді

на кожне питання, які є у складі варіанта завдання. 
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5 ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1 

Тема. Теоретичні засади та класифікація адміністративних послуг

1. Основні  засади  демократичних  взаємовідносин  громадян  і

виконавчої влади.

2. Державні службовці у відносинах із громадянами.

3. Поняття, ознаки, види адміністративних послуг.

4. Звернення громадян до органів виконавчої влади. Скарги та порядок

їх розгляду.

Література: [3, с. 12; 4, с. 20; 8, с. 55].

Варіант 2 

Тема. Організація надання адміністративних послуг

1. Кримінальна відповідальність за порушення вимог законодавства у

сфері надання адміністративних послуг.

2. Кримінальна  відповідальність  за  порушення  авторитету  органів

державної влади, органів місцевого самоврядування.

3. Кримінальна  відповідальність  за  злочини  у  сфері  службової

діяльності  та  професійної  діяльності,  пов’язаної  з  наданням  публічних

послуг.

Література: [6, с. 87; 8, с. 112; 9, с. 15].

Варіант 3

Тема.  Державна  політика  та  нормативне  регулювання  у  сфері

надання адміністративних послуг

1. Принцип  державної  політики  у  сфері  надання  адміністративних

послуг.

2. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року.

Література: [2, с. 26; 3, с. 22-23; 4, с. 31].
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Варіант 4

Тема. Правове регулювання функціонування Єдиного державного

порталу адміністративних послуг 

1. Концептуальні засади національної інформаційної політики.

2. Державна інформаційна політика України та шляхи її вдосконалення.

3. Міністерство інформаційної політики України.

4. Історія створення Міністерства інформаційної політики України.

5. Завдання Міністерства інформаційної політики України.

Література: [7, с. 87; 3, с. 11; 9, с. 42].

Варіант 5

Тема.  Законодавство  України  в  сфері  надання  адміністративних

послуг

1. Сфера дії Закону України «Про адміністративні послуги».

2. Сфера дії Закону України «Про державну службу».

3. Конституції України в сфері надання адміністративних послуг.

4. Сфера  дії  Закону  України  «Про  ліцензування  видів  господарської

діяльності».

Література: [1, с. 143-144; 2,  с. 87; 3, с. 56].

Варіант 6

Тема.  Сучасні  підходи до  модернізації  державного  управління та

доктрина адміністративних послуг

1. Проблеми  та  перспективи  практики  надання  адміністративних

послуг.

2. Проблеми  надання  адміністративних  послуг  в  контексті

реформування публічного управління.

Література: [5, с. 185-187; 6, с. 68; 7, с. 112].

Варіант 7
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Тема.  Практична  реалізація  законодавства  у  сфері  надання

електронних послуг

1. Концепція розвитку електронного урядування в Україні.

2. Державне агентство з питань електронного урядування.

3. Мета  і  строки  реалізації  Концепції  розвитку  електронного

урядування в Україні.

Література: [3, с. 56; 8, с. 157; 9, с. 98].

Варіант 8

Тема.  Адміністративні  послуги  в  сфері  освіти  та  їх  правове

регулювання

1. Освітня реформа в Україні.

2. Освітня реформа в Україні.

3. Зовнішнє незалежне оцінювання.

4. Загальна  характеристика  Наказ  Президента  України  «Про

невідкладні  заходи  забезпечення  функціонування  і  розвитку  освіти  в

Україні».

5. Загальна  характеристика  та  роль  у  сфері  освітньої  реформи

Міністерства  освіти  та  науки  України,  Українського  центру  оцінювання

якості  освіти,  Порталу  про  зовнішнє  тестування,  Освітнього  порталу,

Європейського  освітнього  порталу,  Центру  тестових  технологій  та

моніторингу якості освіти.

Література: [2, с. 12-18; 3, с. 24; 4, с. 57].

Варіант 9

Тема.  Компетенція  Центру  надання  адміністративних  послуг  та

нормативна основа організації та діяльності ЦНАП

1. Загальна структура ЦНАП. Розподіл на Фронт-офіс та Бек-офіс.

2. Фінансування  та  матеріально-технічне  забезпечення  діяльності

центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.

3. Адміністратор ЦНАП.

4. Права, обов'язки та завдання Адміністратора ЦНАП.
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Література: [7, с. 221; 8, с. 115; 9, с. 57-58].

Варіант 10

Тема.  Юридичні  документи та  дії,  що  супроводжують  процедуру

надання адміністративних послуг

1. Загальна  характеристики  Наказу  «Про  затвердження  типових

інформаційних карток адміністративних послуг у сфері державної реєстрації

статутів територіальних громад».

2. Складові типової інформаційної картки адміністративної послуги зі

скасування державної реєстрації статуту територіальної громади.

3. Складові типової інформаційної картки адміністративної послуги з

видачі  дубліката  свідоцтва  про державну реєстрацію статуту  територіальної

громади.

Література: [2, с. 12-18; 3, с. 24; 4, с. 57].

Варіант 11

Тема. Контроль з боку держави та громадськості як гарантія якості

адміністративних послуг

1. Громадський моніторинг.

2. Громадські слухання.

3. Класифікація видів і механізмів громадського контролю.

Література: [3, с. 13; 6, с. 57; 7, с. 109].

Варіант 12

Тема.  Міська  рада,  як  орган   публічної  адміністрації  суб'єкт

надання адміністративної послуги

1. Представницькі органи місцевого самоврядування в Україні.

2. Виконавчі органи місцевого самоврядування в Україні.

3. Порядок  оформлення  права  власності  на  будинок,  як  вид

адміністративної послуги.

4. Порядок  прийняття  рішення  про  передачу(надання)  земельних

ділянок  для  розміщення  об'єкта  містобудування,  як  вид  адміністративної

послуги.
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Література: [7, с. 204; 8, с. 31; 9, с. 23].

Варіант 13 

Тема.  Міністерство доходів  і  зборів  України,  як  орган  публічної

адміністрації суб'єкт надання адміністративної послуги

1. Структура Міністерства доходів і зборів України.

2. Особливості Розпорядження КМУ «Про затвердження Стратегічного

плану розвитку Міністерства доходів і зборів на 2013—2018 роки».

3. Порядок видачі ліцензії  Міністерством доходів і  зборів України та

дубліката ліцензії, як вид адміністративної послуги.

Література: [5, с. 185-187; 6, с. 68; 7, с. 112].

Варіант 14

Тема.  Державна міграційна служба України,  як  орган  публічної

адміністрації суб'єкт надання адміністративної послуги

1. Структура Державної міграційної служби України.

2. Завдання Державної міграційної служби України.

3. Міграційна політика.

4. Порядок видачі паспорта громадянина України особам, які досягли

16-річного віку, видача паспорта замість утраченого, замість викраденого.

5. Порядок вклеювання фотографій до паспорта громадянина України

при досягненні 25- та 45-річного віку.

Література: [1, с. 14; 2, с. 112, 3, с. 32].

Варіант 15

Тема.  Національна  комісія  з  цінних  паперів  та  фондового  ринку

(НКЦПФР),  як  орган   публічної  адміністрації  суб'єкт  надання

адміністративної послуги

1. Історія НКЦПФР.

2. Місія та завдання НКЦПФР.

3. Видача  ліцензії  на  провадження  професійної  діяльності  на

фондовому ринку (ринку цінних паперів).
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4. Переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на

фондовому ринку (ринку цінних паперів).

5.  Видача  копії  ліцензії  на  провадження  професійної  діяльності  на

фондовому ринку (ринку цінних паперів).

Література: [3, с. 56; 8, с. 157; 9, с. 98].

Варіант 16

Тема. Державна служба України з питань геодезії,  картографії  та

кадастру  (Держгеокадастр),  як  орган   публічної  адміністрації  суб'єкт

надання адміністративної послуги

1. Поняття та агальна характеристика Держгеокадастр.

2. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до

Державного фонду документації із землеустрою.

3.  Видача  витягу  з  технічної  документації  про  нормативну  грошову

оцінку земельної ділянки.

Література: [2, с. 12-18; 3, с. 24; 4, с. 57].

Варіант 17

Тема. Міністерство охорони здоров'я України, як орган  публічної

адміністрації суб'єкт надання адміністративної послуги

1. Історія МОЗ.

2. Основні завдання МОЗ.

3. Структура МОЗ.

Література: [1, с. 14; 2, с. 112, 3, с. 32].

Варіант 18

Тема. Міністерство охорони здоров'я України, як орган  публічної

адміністрації суб'єкт надання адміністративної послуги

1. Проведення державної  реєстрації  харчових продуктів спеціального

дієтичного  споживання,  функціональних  харчових  продуктів  та  дієтичних

добавок.

2. Проведення  державної  реєстрації  (перереєстрації)  дезінфекційних

засобів.
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3. Ліцензування  на  проведення  дезінфекційних,  дезінсекційних,

дератизаційних робіт (крім робіт на об'єктах ветеринарного контролю).

4. Ліцензування господарської діяльності з переробки донорської крові

та її компонентів, виготовлення з них препаратів.

Література: [5, с. 185-187; 6, с. 68; 7, с. 112].

Варіант 19 

Тема. Київська міська державна адміністрація, як орган  публічної

адміністрації суб'єкт надання адміністративної послуги

1. Поняття  та  загальна  характеристика  Київської  міської  державної

адміністрації.

2. Структура  Київської міської державної адміністрації.

3. Видача державного номерного знака.

4. Видача  свідоцтва  на  право  вивезення  культурних  цінностей  з

території. України

5. Дозвіл на розміщення відходів.

Література: [3, с. 56; 8, с. 157; 9, с. 98].

Варіант 20

Тема. Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки

України,  як  орган   публічної  адміністрації  суб'єкт  надання

адміністративної послуги

1. Видача гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин.

2. Видача ліцензії на виробництво вибухових матеріалів промислового

призначення.

3. Видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки.

4. Визначення уповноважених організацій у сфері проведення огляду

машин.

Література: [7, с. 221; 8, с. 115; 9, с. 57-58].

6 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
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1. Поняття й ознаки адміністративних послуг. 

2. Суб’єкт звернення. 

3. Суб’єкт надання адміністративної послуги. 

4. Стандарти надання адміністративних послуг. 

5. Аспекти оцінювання якості адміністративних послуг. 

6. Плата за адміністративні послуги. 

7. Порядок надання адміністративних послуг. 

8. Основні вимоги до регулювання надання адміністративних послуг.

9. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері надання

адміністративних послуг. 

10. Обов’язки суб’єктів надання адміністративних послуг.

11. Права суб’єктів надання адміністративних послуг.

12. Строки надання адміністративних послуг.

13. Державна політика у сфері надання адміністративних послуг. 

14. Положення Закону України «Про адміністративні послуги». 

15. Реєстр адміністративних послуг.

16. Єдиний державний портал адміністративних послуг.

17. Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні. 

18. Електронне урядування. 

19. Забезпечення інформаційної безпеки.

20. Забезпечення інформаційної безпеки.

21. Реформа публічного управління: сучасні тенденції та перспективи

розвитку. 

22. Концепція розвитку інформаційного суспільства.

23. Стратегія сталого розвитку «Україна–2020».

24. Адміністративні послуги, що надаються у сфері освіти. 

25. Компетенція ЦНАП. 

26. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП. 

27. Загальна структура ЦНАП. Розподіл на Фронт-офіс та Бек-офіс.

28. Територіальні підрозділи ЦНАП.
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29. Формування Переліку адміністративних послуг. 

30. Інформаційна карта адміністративної послуги. 

31.  Особливості  та  загальна  характеристика  Постанови  КМУ  «Про

затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг».

32. Поняття, ознаки, особливості контролю з боку державних органів

щодо надання адміністративних послуг. 

33. Поняття, ознаки, особливості контролю з боку громадськості щодо

надання адміністративних послуг. 

34. Стандарти надання адміністративних послуг. 

35. Класифікація видів і механізмів громадського контролю.

36. Види державного контролю.

7 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Шкала оцінювання : національна та ECTS
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Сума балів за

всі види

навчальної

діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для іспиту для заліку

90 – 100 A відмінно відмінно

82 – 89 B
добре добре

74 – 81 C

64 – 73 D
задовільно задовільно

60 – 63 E

35 – 59 FX

незадовільно з

можливістю повторного

складання

незараховано з

можливістю

повторного

складання

0 – 34 F

незадовільно з

обов’язковим

повторним вивченням

дисципліни

незараховано з

обов’язковим

повторним

вивченням

дисципліни

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

           Максимальна сума балів, які може набрати студент, становить 100

балів, із яких :

         10 балів – відвідування та робота на лекціях; 

         20 балів – за індивідуальну роботу; 

 30 балів – (ділиться на кількість практичних (семінарських) занять) –

опитування (виступ та активна участь на кожному практичному занятті); 

       10 балів  – за контрольну роботу (в семестр проводиться 2 контрольні

роботи); 

       20 балів – підсумковий модульний контроль; 

        Індивідуальна  робота  студентів  передбачає  :  участь  у  роботі

студентського  наукового  гуртка  (проблемної  групи),  студентських

40



конференціях, конкурсах, олімпіадах; написання рефератів та їх презентацію;

анотацію прочитаної додаткової літератури; бібліографічний опис літератури.

Вибір виду індивідуальної роботи студент здійснює за власними інтересами,

попередньо узгодивши з викладачем. Індивідуальна робота оцінюється від 0

до 20 балів. 

        Контрольну роботу студенти виконують у формі тестів, колоквіуму або

письмових відповідей на 3 – 4 запитання за темами, які були вже розглянуті

на семінарських заняттях. 

        Реферати готуються за темами, що зазначені в модулі. Тему та план

реферату  студент  узгоджує  із  викладачем,  який  проводить  заняття.

Оптимальний обсяг реферату – 15 – 20 сторінок. 

        Підсумковий модульний контроль (ПМК) – проводиться на останньому

практичному (семінарському) занятті у письмовій (усній) формі, зміст якого

охоплює весь курс навчальної дисципліни. 

         У разі невиконання студентом якихось завдань поточного модульного

контролю  з  об’єктивних  причин  він  має  право  з  дозволу  викладача

відпрацювати ці завдання.
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