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1. Мета та завдання навчальної дисципліни

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: утворити 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  дисципліни  «Актуальні  проблеми  надання  адміністративних

послуг»  насамперед  потребує  формування  власного  понятійного  апарату,  його

сталого  розуміння  і  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  актив  і

адміністративних договорів для недопущення дублювання правового регулювання

тотожних явищ. 

Головними завданнями вивчення дисципліни «Актуальні проблеми надання

адміністративних послуг» є:

– визначити теоретичні  засади та  здійснити класифікацію адміністративних

послуг;

– виконати  аналіз  та  привести  приклади  адміністративних  послуг  органів

виконавчої влади, їх правове регулювання;

– окреслити особливості й проблеми в організації діяльності правоохоронних

органів з надання адміністративних послуг;



– визначити контроль зі сторони держави і громадськості як гарантію якості

адміністративних послуг.

«Актуальні проблеми надання адміністративних послуг» є досить молодою

наукою,  до  виокремлення  в  окрему  дисципліну  ця  тема  вивчалася  в  межах

дисципліни  «Адміністративне  право».  Проте  з  розвитком  нормативно-правової

бази, соціально-економічного життя виникла необхідність у виділенні її в окрему

самостійну дисципліну.

Згідно з вимогами освітньої програми студент повинен 

Знати:

– доктрину адміністративних послуг;

– основні  напрямки  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  напрямки  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  та

формування клієнтоорієтованої організаційної культури. 

Міждисциплінарні зв’язки: для успішного вивчення даного курсу студентам

необхідна  наявність  знань  з  курсу  логіки,  теорії  права,  трудового,

конституційного,  цивільного,  цивільного  процесуального,  адміністративного,

господарського, кримінального та інших галузей права.

На вивчення дисципліни відводиться 180 годин/ 6 кредитів ECTS.



2. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1

Тема 1 Теоретичні засади та класифікація адміністративних послуг

Поняття  та  ознаки  адміністративних  послуг.  Розмежування  суміжних

категорій  (державні,  публічні,  муніципальні,  комунальні  послуги).  Суб’єкт

звернення. Суб’єкт надання адміністративної послуги. Наукова новизна терміну

«адміністративна послуга». Зарубіжний досвід. 

Тема 2 Організація надання адміністративних послуг

Стандарти  надання  адміністративних  послуг.  Аспекти  оцінювання  якості

адміністративних  послуг.  Плата  за  адміністративні  послуги.  Порядок  надання

адміністративних  послуг.  Основні  вимоги  до  регулювання  надання

адміністративних послуг. Відповідальність за порушення вимог законодавства у

сфері надання адміністративних послуг. 

Тема 3 Державна політика та нормативне регулювання у сфері надання

адміністративних послуг

Основні поняття та визначення у сфері надання послуг. Державна політика у

сфера  надання  адміністративних  послуг.  Положення  Закону  України  «Про

адміністративні послуги». Огляд основних державних документів з проблематики

адміністративних послуг.

Тема  4   Правове  регулювання  функціонування  Єдиного  державного

порталу адміністративних послуг

Стратегія  розвитку  інформаційного  суспільства  в  Україні.  Електронне

урядування.  Отримання  результату  адміністративної  послуги  через  засоби

інформаційно-комунікаційного зв’язку. Забезпечення інформаційної безпеки.

Тема  5  Законодавство  України  в  сфері  надання  адміністративних

послуг

Законодавство  України  про  надання  адміністративних  послуг.

Відповідальність  посадових  осіб  у  сфері  надання  адміністративних  послуг.

Дисциплінарна  та  адміністративна  відповідальність  за  законом  про  надання



адміністративних  послуг.   Проблеми  законодавчого  регулювання  надання

адміністративних послуг. 

 Тема  6  Сучасні  підходи  до  модернізації  державного  управління  та

доктрина адміністративних послуг

Концепція  паблік  менеджмент  (Public  Management). Концепція  нового

публічного  врядування  (New Governance).  Доктрина  адміністративних  послуг.

Досвід реформ державного управління з акцентом на якості послуг.

Змістовий модуль 2

Тема  7  Практична  реалізація  законодавства  у  сфері  надання

електронних послуг

Електронне  урядування.  Визначення  обов’язків  та  прав  відповідальності

сторін  та  посадових  осіб,  які  беруть  участь  у  процесі  надання  електронних

адміністративних  послуг.  Створення  Єдиної  системи  електронного

документообігу на загальнодержавному рівні.

Тема  8  Адміністративні  послуги  в  сфері  освіти  та  їх  правове

регулювання

Адміністративні послуги, що надаються в сфері освіти. Видача ліцензії на

надання  освітніх  послуг.  Видача  навчальним  закладам  свідоцтв  про  атестацію.

Проставлення  апостилю  на  офіційних  документах,  виданих  навчальними

закладами, державними органами, підприємствами, установами та організаціями,

що стосуються сфери освіти. Визнання і встановлення еквівалентності документів

про освіту, виданих навчальними закладами іноземних держав. 

Тема  9  Компетенція  Центру  надання  адміністративних  послуг  та

нормативна основа організації та діяльності ЦНАП

Компетенція ЦНАП. Перелік адміністративних послуг, які надаються через

ЦНАП.  Практичні  рекомендації  щодо  формування  переліку  адміністративних

послуг для ЦНАП. Положення про ЦНАП. Регламент ЦНАП



Тема  10  Юридичні  документи  та  дії,  що  супроводжують  процедуру

надання адміністративних послуг

Формування  Переліку  адміністративних  послуг.  Інформаційна  карта

адміністративної послуги. Скорочення кількості інстанцій, які залучені до надання

адміністративної послуги. Скорочення кількості документів, які необхідно подати

для початку провадження у справі.

Тема 11 Контроль з боку держави та громадськості як гарантія якості

адміністративних послуг

Поняття,  ознаки,  особливості  контролю  з  боку  державних  органів  щодо

надання адміністративних послуг. Поняття, ознаки, особливості контролю з боку

громадськості  щодо  надання  адміністративних  послуг.  Стандарти  надання

адміністративних  послуг.  Контроль  у  сфері  надання  адміністративних  послуг:

сутність та особливості здійснення.
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