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чинників

ефективності процесу надання адміністративних послуг у сфері вищої освіти.
Визначено сутність та законодавче підґрунтя адміністративних послуг у
сфері вищої освіти. Проведено огляд наукових підходів щодо організації та
управлінських рішень при проведенні процедур ліцензування освітньої
діяльності та акредитації освітніх програм. Здійснено обґрунтування
необхідності удосконалення нормативно-правових актів щодо ліцензування
та акредитації освітніх програм. З’ясовано чинники, що обумовлюють
ефективність

процесу

надання

адміністративних

послуг.

Визначено

пріоритетні напрямки щодо забезпечення надання якісних адміністративних
послуг у сфері вищої освіти. Обґрунтовано удосконалення факторів та
узгодження управлінських рішень з метою надання якісних адміністративних
послуг у сфері вищої освіти.
Набули подальшого розвитку методичний підхід до організації
процедур ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм у
сфері вищої освіти, зокрема удосконалення та узгодження управлінських
рішень з урахуванням пріоритетних принципів публічного управління.
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