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контексті адаптації законодавства України до законодавства Європейського 
Союзу треба приділити правовій рецепції норм, що забезпечують соціальні 
права людини (право на гідний рівень життя та соціальний розвиток люди
ни).
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П РА ВО ВЕ ЗА БЕЗП ЕЧ ЕН Н Я  
НАДАННЯ АД М ІН ІС ТРА ТИ ВН И Х П О С ЛУГ В У К РА ЇН І

• Створення зручних і доступних умов для отримання приватними 
особами адміністративних послуг є однією з головних задач, що має вирішу
ватися органами державної влади та місцевого самоврядування. Адже саме за 
якістю цих послуг кожен громадянин оцінює турботу держави про нього та 
рівень поваги до прав і гідності громадянина. Реалізація цієї задачі є актуаль
ною для України на сучасному етапі її розвитку, адже система надання адмі
ністративних послуг є непрозорою, нераціональною та повільною. Більшість 
громадян наразі незадоволені якістю надання цнх послуг.

З іншого боку, персонал органів влади також потребує покращення 
умов праці. Адже частими є ситуації з великим навантаженням саме на тих 
працівників адміністративних органів, які здійснюють «прийом громадян», з 
їх невпорядкованими та неналежно обладнаними робочими місцями, додат
ковою психологічною напругою тощо.

Інформаційні та телекомунікаційні технології широко використову
ються органами державного управління та місцевого самоврядування з ме
тою підвищення якості надання послуг населенню. Без сучасних електронних 
технологій неможливо відповідати запитам і очікуванням споживачів.
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Незважаючи на активний розвиток телекомунікаційних технологій у 
всьому світі, в Україні населення, на жаль, не має повноцінної можливості 
отримувати державні та муніципальні послуги в електронній формі через 
низку об’єктивних та суб’єктивних причин.

Питання надання адміністративних послуг в Україні значною мірою 
потребують грунтовних наукових досліджень та відповідного адміністратив
но-правового оформлення.

Надання адміністративних послуг тісно пов’язане з правовим регу
люванням адміністративної процедури та загальними вимогами до публічної 
адміністрації (у даному випадку це сукупність адміністративних органів). У 
демократичних країнах кожній особі гарантується право на неупереджене, 
чесне вирішення її справи за обгрунтований проміжок часу. Це право вклю
чає: право особи бути вислуханою до прийняття будь-якого індивідуального 
рішення, що може на неї негативно вплинути; право кожної особи на доступ 
до матеріалів справи, які її стосуються; зобов’язання адміністративних орга
нів обгрунтовувати свої рішення. Зазначені права повинні бути закріплені на 
законодавчому рівні та стосуватися усіх адміністративних органів без винят
ку [9, с. 21].

І Іравовою основою реорганізації сфери адміністративних послуг став 
ухвалений Верховною Радою України Закон «Про адміністративні послуги», 
який спрямовано на реалізацію прав, свобод і законних інтересів громадян 
щодо отримання адміністративних послуг [3]. Стратегічною метою закону є 
надання адміністративних послуг в електронному вигляді та ліквідація «ко- 
рупційного чинника» —  зведення до мінімуму безпосереднього спілкування 
громадянина (заявника-одержувача або споживача державної послуги) з чи
новником (виконавцем-надавачем державної послуги). Цей документ перед
бачає визначення вичерпного переліку адміністративних послуг, їхню плат
ність або безоплатність, а також перерахування всіх коштів, отриманих від 
надання адміністративних послуг, до загального фонду державного та місце
вих бюджетів. Але зазначений закон не містить визначення терміна «інфор
маційні послуги», які є однією з основних видових складових державних 
послуг.

Офіційне трактування терміна «інформаційні послуги» міститься у 
Законі України «Про інформацію», де зазначається, що такою послугою є 
діяльність з надання інформаційної продукції споживачам для задоволення 
їхніх потреб [4].

У Наказі Державного комітету зв’язку та інформатизації України 
«Про затвердження Переліку і Порядку надання інформаційних та інших 
послуг з використанням електронної інформаційної системи» [5] зазначено: 
«інформаційні послуги - це здійснення органами виконавчої влади у визна
ченій законом формі інформаційної діяльності з доведення інформаційної
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продукції в електронному вигляді до відома споживачів з метою задоволення 
їх інформаційних потреб у державних (адміністративних) послугах».

Кабінетом Міністрів України у 2002 р. було затверджено постанову 
«Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність 
органів виконавчої влади» [7], згідно з якою передбачено розміщення і періо
дичне оновлення міністерствами, іншими центральними та місцевими орга
нами виконавчої влади відомчої інформації на власних веб-сайтах та ство
рення єдиного урядового веб-порталу, визначено склад та вимоги до інфор
мації, яка підлягає оприлюдненню. Відповідно до порядку оприлюднення у 
мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвер
дженого Кабінетом Міністрів, визначено, що наявність веб-сайту є першою 
та необхідною умовою впровадження технологій електронного урядування, 
тому органи державної влади спеціальним чином регулюють питання їх 
створення та функціонування [1, с. 82].

Наступним кроком стало схвалення Кабінетом Міністрів України 
Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами ви
конавчої влади (постанова № 90-р від 15.02.2006 р.) [8|. Суть якої полягає в 
тому, щоб «прості люди» могли витрачати менше свого часу, не менш цінно
го, ніж час чиновників, на заповнення паперів та оплату чиновних послуг 
(погоджень та довідок), які не передбачено законом.

Крім того, передбачається можливість подання пропозицій від орга
нізацій громадянського суспільства та бізнес-асоціацій, принаймні через 
дорадчі органи, а головне, подальший громадський контроль за здійсненням 
указаних у концепції заходів.

Верховна Рада України 06 вересня 2012 р. ухвалила Закон «Про ад
міністративні послуги» [3], яким закладені основи та визначені правила 
функціонування сфери адміністративних послуг, розбудови центрів адмініст
ративних послуг та Єдиного порталу адміністративних послуг. Цей Закон 
розроблено з метою створення доступних та зручних умов для реалізації і 
захисту прав, свобод, законних інтересів фізичних і юридичних осіб щодо 
отримання адміністративних послуг та запобігання проявам корупції в про
цесі їх надання.

Завданнями Закону є визначення основних засад діяльності суб’єктів 
надання адміністративних послуг, прав і обов’язків фізичних та юридичних 
осіб щодо отримання адміністративних послуг.

Згідно із Законом Єдиний портал має стати офіційним джерелом ін
формації про надання адміністративних послуг в Україні. Розміщення інфор
мації на порталі здійснюватиметься Міністерством економічного розвитку і 
т°ргівлі України на підставі отриманих від суб'єктів надання адміністратив
них послуг відомостей та/або посадовими особами державних органів, орга
нів місцевого самоврядування, яким надано відповідні права доступу до Єди
ного державного порталу адміністративних послуг. На виконання вимог цьо
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го Закону Мінекономрозвитку створено пілотну версію Єдиного державного 
порталу адміністративних послуг, розміщену в Інтернет за адресою: 
Ніір://р08Ііі£у.£0У.иа.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.09.2013 № 718-р 
«Про затвердження плану заходів щодо створення Єдиного державного пор
талу адміністративних послуг» забезпечення можливості одержання 
суб’єктами звернення за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку 
результатів надання адміністративних послуг передбачено в 2016 р.

Основними видами адміністративних послуг, які можуть надаватися 
через систему електронного уряду є: інформування (надання безпосередньо 
інформації про державні послуги), одностороння взаємодія (забезпечення 
можливості користувачам отримати електронну форму документа), двосто
роння взаємодія (забезпечення можливості оброблення електронного доку
мента, включаючи ідентифікацію), проведення транзакцій (електронна реалі
зація можливостей прийняття рішень) [1, с. 88-89].

Основні засади розвитку електронного урядування викладено у За
конах України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в 
Україні на 2007-2015 роки», «Про Національну програму інформатизації» та 
«Концепції розвитку електронного урядування в Україні» [6; 2].

Розвиток е-урядування в нашій державі потребує побудови гнучких 
систем, вимагає проведення скоординованих організаційно-технологічних 
заходів і погоджених дій органів державної влади та органів місцевого само
врядування в рамках єдиної державної політики.

Таким чином, розвиток системи надання адміністративних послуг, 
забезпечення належної якості їх надання потребує подальшого розроблення 
законодавства у цій сфері, а також необхідні відповідні зміни та доповнення 
дочинних законодавчих! нормативно-правових актів щодо підвищення якості 
надання адміністративних послуг органами виконавчої влади.
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П РО БЛЕМ И  С Ф ЕРИ  С ТРА ХУВА Н Н Я  В У К РА ЇН І

Вступ. Страхування - це спосіб відшкодування збитків, що спіткало 
фізичну або юридичну особу, за допомогою розподілу між багатьма особами 
(страховою сукупністю). Відшкодування збитків здійснюється з засобів стра
хового фонду, що перебуває у віданні страхової організації (страховика). 
Страхування - одна з трьох сфер фінансової системи. Воно позв’язане з роз
поділом СОП і частини НБ.

Актуальність обраної теми дослідженим полягає в тому, що ради
кальні зміни, які необхідні Україні, щоб вийти на шлях економічного розвит
ку, неможливі без посилення уваги до інституту страхування. В сучасних 
Умовах страхування набуває актуальності тому, що виступає методом захисту 
господарської діяльності від руйнівних стихійних сил і є засобом захисту від 
несприятливих змін ринкової кон’юнктури. Страхування охоплює всі сфери 
господарського життя і діяльності людини та суспільства, а тому перетворю
й с я  в загально-універсальний засіб страхового захисту інтересів фізичних 
Та юридичних осіб. Світовий досвід господарювання свідчить про те, що
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