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1. В С Т У П 
 

Актуальність та необхідність вивчення навчальної дисци-
пліни “Адміністративна процедура” зумовлена вимогами щодо 
набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок по 
застосуванню адміністративно-процедурного законодавства.  

Формами навчання є лекції, практичні заняття, індивідуа-
льні й групові консультації, виконання студентами самостійних 
завдань, мультимедійних проектів та індивідуальної роботи, що 
охоплює всі складові даної дисципліни.  

У результаті вивчення дисципліни студенти п о в и н н і: 
з н а т и: сутність та призначення основних категорій, 

пов’язаних з адміністративною процедурою (“адміністративна 
процедура”, “адміністративний процес”, “адміністративне прова-
дження”, “адміністративна послуга” та ін.); нормативно-правові 
засади адміністративної процедури; принципи адміністративної 
процедури; поняття, види, форми та зміст адміністративного акта; 
основні теоретико-правові положення інституту адміністративної 
процедури;  систему суб’єктів публічного адміністрування, їх пра-
вовий статус, форми та методи діяльності; основні напрями та 
принципи державної політики у сфері адміністративних процедур; 
види адміністративної процедури; зарубіжний досвід правового 
регулювання адміністративної процедури;  

у м і т и: використовувати набуті знання в практичній ді-
яльності; орієнтуватись у системі законодавства в сфері адмініст-
ративної процедури; аналізувати й коментувати положення нор-
мативно-правових актів; аналізувати види адміністративної про-
цедури; готувати проекти адміністративних актів та адміністра-
тивних скарг; користуватися сучасною науковою і спеціальною 
літературою, електронними юридичними базами даних, іншими 
джерелами інформації. 
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2. З М І С Т 
 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ 
ПРОЦЕДУРУ 

 
Поняття, зміст та ознаки адміністративної процедури.  

Принципи адміністративної процедури 
 

Загальнотеоретичні підходи до розуміння юридичних 
процедур. Публічна адміністрація. Поняття, характерні риси ад-
міністративної процедури. Поняття та значення принципів адмі-
ністративної процедури. Верховенство права в адміністративній 
процедурі. Законність як принцип адміністративної процедури. 
Добросовісність і розсудливість у діяльності публічної адмініст-
рації. Пропорційність і відкритість адміністративної процедури. 
Принцип безсторонності та використання повноважень за нале-
жною метою. Своєчасність і розумний строк.   

 
Адміністративний акт 

 
Поняття та види адміністративних актів. Форма та зміст 

адміністративних актів. Адміністративний розсуд при прийнятті 
адміністративних актів. Чинність адміністративних актів. Скасу-
вання та нікчемність адміністративних актів. 

 
Учасники адміністративної процедури 

 
Суб’єкт публічного адміністрування як учасник адмініст-

ративної процедури. Повноваження суб’єкта публічного адмініст-
рування.  Приватні особи як учасники адміністративної процеду-
ри. Правосуб’єктність приватної особи. Права й обов’язки при-
ватної особи. Представництво інтересів приватної особи. Особи, 
які сприяють розгляду справи: свідки, експерти, спеціалісти,  
перекладачі. 
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Стадії адміністративної процедури. Докази та доказування  
в адміністративній процедурі 

 
Поняття стадії. Початок адміністративної процедури. Роз-

гляд справи та слухання як стадія адміністративної процедури. 
Прийняття адміністративного акта як стадія адміністративної 
процедури.  

Процес доказування в адміністративній процедурі: по-
няття та зміст. Характеристика окремих етапів доказування. Збір, 
оцінка, перевірка доказів. Суб’єкти доказування. Поняття доказів 
в адміністративній процедурі. Класифікація доказів. 

 
Адміністративна процедура в зарубіжних країнах  

та перспективи правового регулювання адміністративної 
процедури в Україні 

 
Засади і форми відносин між владою і громадянами в за-

рубіжних країнах. Ініціативи  щодо поліпшення якості послуг 
урядів  країн Організації економічного співробітництва і розвит-
ку (ОЕСР). Характеристика законів про адміністративну проце-
дуру в зарубіжних країнах. Резолюції та рекомендації Ради Єв-
ропи щодо здійснення адміністративних процедур. Аналіз вітчиз-
няних законопроектів щодо порядку правового регулювання  
адміністративної процедури.  

 
ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ВИДІВ  

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ 
 

Адміністративна процедура надання 
адміністративних послуг 

 
Поняття та основні ознаки адміністративних послуг. Кла-

сифікація адміністративних послуг. Правові засади надання ад-
міністративних послуг. Суб’єкти звернення та суб’єкти надання 
адміністративних послуг. Електронні адміністративні послуги.  
Центри надання адміністративних послуг.  
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Адміністративна процедура державного контролю  
(нагляду) 

 
Поняття адміністративної процедури державного контро-

лю (нагляду). Цілі та завдання адміністративної процедури дер-
жавного контролю (нагляду). Види адміністративної процедури 
зі здійснення державного контролю (нагляду). Правове регулю-
вання адміністративної процедури державного контролю (нагля-
ду). Суб’єкти адміністративної процедури державного контролю 
(нагляду). Стадії адміністративної процедури державного конт-
ролю (нагляду).  

 
Адміністративна процедура  розгляду скарг 

 
Поняття скарги. Предмет оскарження. Нормативно-

правове регулювання процедури  розгляду скарг. Стадії адмініст-
ративної процедури розгляду скарг. Строки у процедурі розгляду 
скарг. Суб’єкти процедури розгляду скарг.  

 
Адміністративна процедура публічних закупівель 

 
Принципи здійснення публічних закупівель. Загальні 

умови здійснення публічних закупівель. Застосування процедур 
закупівлі: відкритих торгів, конкурентного діалогу, переговорної 
процедури закупівлі. Особливості застосування процедури дер-
жавного оборонного замовлення.   
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