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Анотація навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна «Адміністративна процедура» вивчається 

студентами у межах магістерської програми «Право». Вивчення цієї 

навчальної дисципліни спрямоване на засвоєння питань правового 

регулювання відносин приватних осіб з адміністративними органами, 

оскільки включає порядок прийняття адміністративними органами рішень, 

унаслідок яких виникають юридичні наслідки для приватних осіб. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система суспільних 

правовідносин, що виникають між адміністративними органами, їх 

посадовими особами, з одного боку, та приватними особами – з іншого, у 

процесі прийняття й реалізації управлінських рішень. 

Мета навчальної дисципліни полягає у поглибленні знань і набутті 

практичних навичок щодо правових основ, сутності та особливостей 

суспільних відносин у сфері ухвалення адміністративними органами 

відповідних рішень. 

Зміст навчальної дисципліни розкривається у таких темах: Поняття, 

загальні положення та принципи адміністративної процедури. 

Законодавство про адміністративну процедуру. Адміністративні органи. 

Суб’єкти та учасники адміністративної процедури. Ініціювання 

адміністративної процедури. Дослідження обставин справи. Докази в 

адміністративній процедурі. Розгляд справи (слухання) та прийняття 

адміністративного акта. Структура адміністративного акта, його чинність 

та припинення дії. Адміністративне оскарження. Виконання 

адміністративного акта. Процедура надання адміністративних послуг. 

Адміністративна процедура державного контролю (нагляду). Процедура 

публічних закупівель. Адміністративна процедура в митній сфері. 

Податкові процедури. Адміністративні процедури в зарубіжних країнах. 

 

Zusammenfassung der akademischen Disziplin 

 

Die Studienrichtung „Verwaltungsverfahren“ wird von Studierenden im 

Masterstudiengang „Recht“ studiert. Das Studium dieser Bildungsdisziplin zielt 

darauf ab, die Fragen der rechtlichen Regelung der Beziehungen zwischen 

Privatpersonen und Verwaltungsorganen zu meistern, da es das Verfahren zur 

Entscheidungsfindung durch Verwaltungsorgane umfasst, aus denen sich 

Rechtsfolgen für Privatpersonen ergeben. 

Gegenstand des Studiums ist das System der gesellschaftlichen 

Rechtsbeziehungen, die sich zwischen Verwaltungsorganen, ihren Amtsträgern 

einerseits und Privatpersonen andererseits bei der Entscheidungsfindung und -

durchsetzung der Verwaltung ergeben. 
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Der Zweck der Bildungsdisziplin ist die Vertiefung der Kenntnisse und 

der Erwerb praktischer Fähigkeiten in Bezug auf die rechtlichen Grundlagen, 

das Wesen und die Merkmale der sozialen Beziehungen im Bereich der 

Entscheidungsfindung der Verwaltungsorgane. 

Die Inhalte der wissenschaftlichen Disziplin zeigen sich in folgenden 

Themen: Begriffe, allgemeine Bestimmungen und Grundsätze des 

Verwaltungsverfahrens. Gesetz über das Verwaltungsverfahren. 

Verwaltungsorgane. Subjekte und Beteiligte des Verwaltungsverfahrens. 

Einleitung des Verwaltungsverfahrens. Untersuchung der Umstände des Falles. 

Beweismittel im Verwaltungsverfahren. Prüfung des Falls (Anhörung) und 

Erlass eines Verwaltungsakts. Die Struktur des Verwaltungsakts, seine 

Gültigkeit und Beendigung. Verwaltungsbeschwerde. Vollstreckung eines 

Verwaltungsakts. Das Verfahren zur Erbringung von 

Verwaltungsdienstleistungen. Verwaltungsverfahren der staatlichen Kontrolle 

(Aufsicht). Öffentliches Beschaffungsverfahren. Verwaltungsverfahren im 

Zollbereich. Steuerverfahren. Verwaltungsverfahren im Ausland. 

 

Summary of the academic discipline 

 

The discipline «Administrative Procedure» is studied by students within 

the master's program «Law». The study of this discipline is aimed at mastering 

the issues of legal regulation of relations of individuals with the subjects of 

public administration, as it includes the procedure for making decisions by the 

subjects of power, which have legal consequences for individuals. 

The subject of study of the discipline is the system of public relations that 

arise between the public administration body, their officials, on the one hand, 

and individuals − on the other, in the process of making and implementing 

management decisions. The purpose of the discipline is to acquire and deepen 

knowledge and acquire practical skills on the legal basis, nature and features of 

public relations in the field of public administration decisions. 

The content of the discipline is disclosed in the following topics: 

Concepts, general provisions and principles of administrative procedure. 

Legislation on administrative procedure. Administrative bodies. Subjects and 

participants in the administrative procedure. Initiation of administrative 

procedure. Investigation of the circumstances of the case. 

Evidence in administrative proceedings. Consideration of the case 

(hearing) and adoption of an administrative act. The structure of the 

administrative act, its validity and termination. Administrative appeal. Execution 

of an administrative act. Procedure for providing administrative services. 

Administrative procedure of state control (supervision). Public procurement 

procedure. Administrative procedure in the customs sphere. Tax procedures. 

Administrative procedure in foreign countries. 
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ВСТУП 

 

Програму навчальної дисципліни «Адміністративна процедура» 

укладено відповідно до освітньо-професійної програми «Право», 

розробленої на підставі стандарту вищої освіти зі спеціальності 081 Право 

галузі знань 08 Право для другого (магістерського) рівня вищої освіти, 

затвердженого та введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки 

України від 20 липня 2022 року № 643. 

Предметом навчальної дисципліни «Адміністративна процедура» є 

система суспільних правовідносин, що виникають між органами публічної 

адміністрації, їх посадовими особами, з одного боку, та приватними 

особами – з іншого, у процесі прийняття й реалізації управлінських 

рішень. Як навчальна дисципліна, адміністративна процедура – це 

комплекс теоретичних та практичних знань, що подаються для вивчення 

теорії та практики регулювання суспільних відносин у сфері прийняття й 

реалізації управлінських рішень. 

Мета навчальної дисципліни полягає у поглибленні знань і набутті 

практичних навичок щодо правових основ, сутності та особливостей 

суспільних відносин у сфері ухвалення суб’єктами публічної адміністрації 

відповідних рішень. 

Програмні компетентності відповідно до освітньо-професійної 

програми: 

загальні: 

‒ здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК 1); 

‒ здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК 7); 

‒ здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності) (ЗК 8); 

спеціальні (фахові, предметні): 

‒ здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають 

системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також 

розуміння особливостей практики їх застосування (СК 10); 

‒ здатність самостійно готувати проекти нормативно-правових 

актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати 

результати їх впливу на відповідні суспільні відносини (СК 14); 

‒ здатність самостійно готувати проекти актів 

правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, 

обґрунтованості та вмотивованості (СК 15). 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-

професійної програми: 

− обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях 

правозастосування (РН 14); 
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‒ генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у 

наданні правничих послуг (РН 9); 

‒ обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти 

опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи (РН 6); 

‒ мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з 

реалізацією процесуальних функцій суб’єктів правозастосування (РН 15); 

‒ брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-

правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, 

прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини (РН 

16); 

‒ інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 

правозастосування у різних сферах професійної діяльності (РН 17). 

Навчальна дисципліна є обов’язковою. 

Форма підсумкового контролю знань: ПМК (залік). 

 

 

Програмний зміст навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 

Загальні правила здійснення адміністративної процедури 

 

Тема 1. Поняття, загальні положення та принципи 

адміністративної процедури. 

Публічне адміністрування та адміністративна процедура. Поняття й 

ознаки адміністративної процедури. Види адміністративної процедури. 

Поняття та значення принципів адміністративної процедури. Принцип 

верховенства права в адміністративній процедурі. Законність як принцип 

адміністративної процедури. Принцип рівності учасників процедури перед 

законом. Принцип використання повноважень з належною метою. 

Принцип обґрунтованості та визначеності. Принцип безсторонності 

(неупередженості) адміністративного органу. Принцип добросовісності та 

розсудливості. Принцип пропорційності. Відкритість як принцип 

адміністративної процедури. Своєчасність та розумний строк. Принцип 

ефективності. Принцип презумпції правомірності дій і вимог приватної 

особи. Інші принципи (гарантування прав на участь в адміністративній 

справі, доступу до інформації, представництва, викладу мотивів, 

гарантування ефективних засобів правового захисту). 

 

Тема 2. Законодавство про адміністративну процедуру. 

Загальна характеристика законодавства про адміністративну 

процедуру. Конституція України як основа законодавства про 

адміністративну процедуру. Рішення Конституційного Суду України та їх 

вплив на законодавство про адміністративну процедуру. Міжнародні 
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договори та акти органів Ради Європи щодо адміністративної процедури. 

Законодавчі акти про адміністративну процедуру: загальні, рамкові та 

спеціальні. Підзаконні нормативно-правові акти в законодавстві про 

адміністративну процедуру. Загальна характеристика законів України 

«Про адміністративні послуги», «Про адміністративну процедуру», «Про 

особливості надання публічних (електронних публічних) послуг». 

 

Тема 3. Суб’єкти та учасники адміністративної процедури. 

Адміністративний орган як суб’єкт розгляду адміністративних справ. 

Повноваження адміністративного органу. Публічне правонаступництво в 

адміністративній процедурі. Конфлікт інтересів та способи його усунення. 

Відвід посадової особи. Приватні особи як учасники адміністративної 

процедури. Види учасників адміністративної процедури. Адміністративна 

правосуб’єктність особи. Права та обов’язки учасників адміністративної 

процедури. Представництво інтересів учасників адміністративної 

процедури. Особи, які сприяють розгляду адміністративної справи: свідки, 

експерти, спеціалісти, перекладачі. 

 

Тема 4. Ініціювання адміністративної процедури. 

Структура адміністративної процедури. Ознаки адміністративної 

процедури. Стадії адміністративної процедури. Процедурні дії. 

Ініціювання адміністративної процедури. Форми звернення до 

адміністративного органу. Подання заяви. Реєстрація заяви. Залишення 

заяви без руху, направлення за належністю (підвідомчістю). Правові 

підстави для залишення заяви без руху. Порядок оскарження рішення про 

залишення заяви без руху. Строки для усунення недоліків. Підстави для 

відмови в розгляді в заяви. Вимоги до відповіді адміністративного органу. 

 

Тема 5. Дослідження обставин справи. Докази в адміністративній 

процедурі. 

Поняття доказів в адміністративній процедурі. Джерела доказів. 

Пояснення суб’єктів звернення, третіх осіб, їхніх представників, інших 

учасників адміністративної процедури. Пояснення свідків. Письмові 

докази. Речові докази. Електронні докази. Висновки експертів. Пояснення 

або консультації спеціалістів. Класифікація доказів. Особові, предметні, 

змішані докази. Первісні та похідні докази. Прямі та побічні докази. 

Позитивні та негативні докази. Збирання доказів. Надання доказів. 

Витребування доказів. Дослідження доказів для встановлення обставин 

справи. 
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Тема 6. Розгляд справи (слухання) та прийняття 

адміністративного акта. 

Загальна характеристика стадії розгляду (слухання) справи. 

Підготовка справи до розгляду. Процедура проведення слухання справи. 

Розгляд та вирішення справи. Зупинення розгляду справи. Тимчасове 

зупинення адміністративного провадження. Закриття адміністративного 

провадження. Особливості адміністративного провадження з великою 

кількістю осіб. Принципи розгляду справи, рішення по якій впливають на 

права великої кількості осіб. Прийняття адміністративного акта. Поняття й 

ознаки адміністративного акта. Форми та види адміністративних актів. 

Відмінності адміністративних актів від інших правових актів публічної 

адміністрації. Адміністративний розсуд при прийнятті адміністративного 

акта. Адміністративні акти, що зачіпають права великої кількості осіб. 

 

Тема 7. Структура адміністративного акта, його чинність, 

припинення дії та виконання. Адміністративне оскарження. 

Структура адміністративного акта. Вступна, мотивувальна, 

резолютивна та заключна частини адміністративного акта. Виправлення 

граматичних описок та арифметичних помилок в адміністративному акті. 

Набуття адміністративним актом чинності. Припинення дії 

адміністративного акта. Скасування адміністративного акта. Анулювання 

та відкладення адміністративного акта. Нікчемність адміністративного 

акта. Характеристика чинного законодавства України, яким 

регламентується виконання адміністративного акта. Процедура виконання 

адміністративного акта відповідно до норм Закону України «Про 

виконавче провадження». Адміністративне оскарження. Поняття скарги. 

Предмет оскарження. Правове регулювання процедури розгляду скарг. 

Строки у процедурі розгляду скарг. Порядок розгляду скарг. 

 

Модуль 2. 

Особливості окремих адміністративних процедур 

 

Тема 8. Процедура надання адміністративних послуг. 

Поняття та основні ознаки адміністративних послуг. Суб’єкти 

надання адміністративних послуг. Класифікація адміністративних послуг 

(залежно від суб’єктів надання, суб’єктів звернення, предмета (характеру) 

питань, змісту діяльності щодо надання послуги, способу отримання, 

правової природи, наявності оплати, галузі законодавства). Правові засади 

надання адміністративних послуг. Процедура надання адміністративних 

послуг: безпосередньо суб’єктами надання адміністративних послуг; через 

центри надання адміністративних послуг; в електронній формі через 

Єдиний державний портал адміністративних послуг. 
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Тема 9. Адміністративна процедура державного контролю 

(нагляду). 

Поняття адміністративної процедури державного контролю 

(нагляду). Цілі та завдання адміністративної процедури державного 

контролю (нагляду). Сфери застосування контролю (нагляду) в Україні. 

Етапи контрольно-наглядової діяльності. Види адміністративної 

процедури державного контролю (нагляду). Правове регулювання 

адміністративної процедури державного контролю (нагляду). Учасники 

адміністративної процедури державного контролю (нагляду). 

Контролюючі органи. Процедура документальної перевірки. 

Адміністративні органи в контрольно-наглядовій процедурі. Стадії 

контрольно-наглядової процедури: початкова (підготовча), центральна або 

аналітична, підсумкова. 

 

Тема 10. Процедура публічних закупівель. 

Сутність та історія розвитку публічних закупівель. Загальні засади 

здійснення процедури публічних закупівель. Принципи проведення 

закупівель. Суб’єкти закупівель. Електронна система закупівель. Відкриті 

торги. Оголошення про закупівлю та тендерна документація. Електронний 

аукціон. Розкриття та оцінювання тендерних пропозицій. Завершення 

процедури відкритих торгів. Порядок оскарження процедури закупівель. 

Конкурентний діалог та переговірна процедура. Особливості процедури 

закупівель для потреб оборони. 

 

Тема 11. Адміністративна процедура в митній сфері. 

Сутність митної процедури. Процедура митного оформлення. Види 

контрольної процедури у митній сфері. Спеціальні види адміністративної 

процедури. Процедура надання консультацій з питань практичного 

застосування окремих норм законодавства з питань державної митної 

справи. Процедура надання попередніх рішень. Процедура надання статусу 

уповноваженого економічного оператора. Інші види адміністративної 

процедури, що використовуються у митній сфері. Процедура 

адміністративного оскарження. 

 

Тема 12. Податкові процедури. 

Поняття про податкові процедури. Класифікація податкових 

процедур. Нормотворчі процедури при регулюванні оподаткування. 

Регулятивні податкові процедури. Охоронні податкові процедури. 

Суб’єкти податкових процедур: держава, територіальні громади та органи 

місцевого самоврядування, податкові органи, юридичні особи, фізичні 

особи. Суд у системі учасників податкових процедур. Облікові податкові 

процедури. Процедури сплати податків та зборів. Процедури податкової 

звітності. Процедури податкового контролю. Процедури 
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адміністративного узгодження. Процедури судового вирішення 

податкових спорів. Строки в податкових процедурах. Строки в облікових 

податкових процедурах. Строки в процедурах сплати податків та зборів. 

Строки в процедурах надання податкової звітності. 

 

Тема 13. Адміністративні процедури в зарубіжних країнах. 

Поняття адміністративної процедури в зарубіжних країнах. 

Класифікація адміністративної процедури. Правове регулювання 

адміністративної процедури: загальний закон (кодекс), спеціальні 

законодавчі акти. Обсяг правового регулювання адміністративної 

процедури у загальних законах (кодексах) про адміністративну процедуру. 

Структура загальних законів (кодексів) про адміністративну процедуру. 

Зарубіжний досвід правового регулювання процедури виконання 

адміністративного акта. 

 

Рекомендовані джерела інформації: 
 

Нормативно-правові акти: 

1. Конституція України: станом на 1 верес. 2016 р.: відповідає офіц. 

тексту. Харків: Право, 2016. 82 с. 

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 

року та протоколи до неї . Офіційний вісник України. 2006. № 32. Ст. 2371. 

3. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 

6 липня 2005 року № 2747-IV. Офіційний вісник України. 2005. № 32. Ст. 

1918. 

4. Митний кодекс України: Закон України від 13 березня 2012 року 

№ 4495-VI. Відомості Верховної Ради України. 2012. № 44−45, № 46−47, 

№ 48. Ст. 552. 

5. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI. 

Голос України. 2010. № 229−230. 

6. Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012 р. 

Відомості Верховної Ради України. 2013. № 32. Ст.409. 

7. Про адміністративну процедуру: Закон України від 17 лютого 2022 

року № 2073-ІХ. Урядовий кур’єр від 12.07.2022 № 151. 

8. Про виконавче провадження: Закон України від 2 червня 2016 

року № 1404-VІІ. Голос України. 2016. № 122−123. 

9. Про особливості надання публічних (електронних публічних) 

послуг: Закон України від 15 липня 2021 року № 1689-IX. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1689-20#Text. 

10. Про гарантії держави щодо виконання судових рішень: Закон 

України від 5 червня 2012 року № 4901-VІ. Голос України. 2012. № 117. 

11. Про громадські об’єднання: Закон України від 22 квітня 2012 року. 

Відомості Верховної Ради України. 2013. № 1. Ст. 1. 
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12. Про громадянство України: Закон України від 18 січня 2001 року. 

Відомості Верховної Ради України. 2001. № 13. Ст. 65. 

13. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців: Закон України від 15 травня 2003 року № 755-IV. Урядовий 

кур’єр. 2003. № 188. 

14. Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 року 

№ 889-VIIІ. Урядовий кур’єр. 2015. № 21. 

15. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон 

України від 6 вересня 2005 року № 2806-ІV. Відомості Верховної Ради 

України. 2005. № 48. Ст. 483. 

16. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011. 

Відомості Верховної Ради України. 2011. № 32. Ст. 314. 

17. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності: Закон України від 11 вересня 2003 року № 1160-ІV. Відомості 

Верховної Ради України. 2004. 27 лютого. № 9. Ст. 79. 

18. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 року 

№ 1700-VII. Офіційний вісник України. 2014 р. № 87. ст. 2474. 

19. Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у 

Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків: Наказ Міністерства 

фінансів України від 29.09.2017 р. № 822. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1306-17. 

20. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 року. 

Відомості Верховної Ради України. 1996. № 47. Ст. 256. 

21. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України 

від 02.03.2015 р. URL: 

http://zakon2.rada.gov.Ua/laws/show/ru/22219/paran168#n168. 

22. Про міжнародні договори: Закон України від 29 червня 2004 року 

№ 1906-IV. Голос України. 2004. № 142. 

23. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 

травня 1997 року. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170. 

24. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 

1999 року. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 20–21. Ст. 190. 

25. Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11 липня 

2001 року № 2625-14. Офіційний вісник України. 2001. № 32. Ст. 1449. 

26. Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових 

рішень і рішень інших органів: Закон України від 2 червня 2016 року 

№ 1403-VІІІ. Голос України. 2016. № 122–123. 

27. Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для 

гарантованого забезпечення потреб оборони: Закон України від l2.05.2016 

р. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 24. Ст. 488. 

28. Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 

року № 2365-ІІІ. Офіційний вісник України. 2001. № 17. Ст. 728. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1306-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/22219/paran168%23n168
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29. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон 

України від 4 лютого 1994 року. Відомості Верховної Ради України. 1994. 

№ 23. Ст. 161. 

30. Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі: Закон 

України від 16 березня 2016 р. № 1029-VIII. Відомості Верховної Ради 

України. 2016. № 16. Ст. 166. 

31. Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 р. Відомості 

Верховної Ради України. 2016. № 9. Ст.89. 

32. Про судовий збір: Закон України від 8 липня 2011 року № 3674-VI. 

Відомості Верховної Ради України. 2012. № 14. Ст.87. 

33. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23 

квітня 1991 року. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 25. Ст. 28. 

34. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України 

від 7 червня липня 2001 року. Офіційний вісник України. 2001. № 26. Ст. 

1151. 

35. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17 

березня 2011 року. Офіційний вісник України. 2011. № 27. Ст. 1123. 

36. Про затвердження Порядку виконання митних формальностей на 

морському та річковому транспорті: Наказ Міністерства фінансів України 

від 10 березня 2015 р. № 308. Офіційний вісник України. 2015. № 39. 

Ст. 1175. 

37. Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при 

здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної 

декларації на бланку єдиного адміністративного документа: Наказ 

Міністерства фінансів України від 30 травня 2012  № 631. Офіційний вісник 

України. 2012. № 64. Ст. 2627. 

38. Про затвердження Порядку використання електронних накладних 

УМВС (СМГС), ЦІМ/УМВС (ЦИМ/СМГС, CIM/SMGS), ЦІМ (СІМ) для 

декларування товарів, що не є підакцизними: Наказ Міністерства 

інфраструктури України, Міністерства доходів і зборів України від 10 

грудня 2013  р. № 1006/782. Офіційний вісник України. 2013. № 1. Ст. 20. 

39. Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на 

бланку єдиного адміністративного документа: Наказ Міністерства фінансів 

України від 30.05.2012 р. Офіційний вісник України. 2012. № 64. Ст. 2629. 
 

Основні інформаційні джерела: 
40. Адміністративне право України. Повний курс: підручник / 

В. Галунько, П. Діхтієвський, О. Кузьменко та ін.; за ред. В. Галунька, О. 

Правоторової. Видання четверте. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. 656 с. 
41. Адміністративна процедура: навч. посіб. / І. В. Бойко, О. Т. Зима, 

О. М. Соловйова, А. М. Школик. Харків. Право. 2019. 206 с. 

 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/b19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/b19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/b19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/b19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/b19
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Додаткові інформаційні джерела: 

42. Адміністративна процедура: навчально-методичний посібник для 

самостійної роботи та практичних занять для студентів Інституту 

підготовки кадрів для органів юстиції України денної форми навчання (за 

вибором) другого (магістерського) рівня галузь знань 08 “Право” 

спеціальності 081 “Право” / І. В. Бойко, О.М Соловйова. Харків. Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2016. 41 с. 

43. Адміністративна процедура: конспект лекцій / І. В. Бойко, О. Т. 

Зима, О. М. Соловйова. Харків. Право. 2017. 132 с. 

44. Буханевич О. М. Адміністративні послуги в Україні: теорія та 

практика реалізації: монографія. Київ: Ін-т законодавства Верховної Ради 

України. 2015. 385 с. 

45. Брюхно О. В. Аналіз принципів адміністративних процедур у 

процесі припинення громадянства України. Вісник НТТУ «КПІ». 

Політологія. Соціологія. Право. 2018. № 4. С. 86−91. 

46. Губерська Н. Л. Адміністративні процедури у сфері вищої освіти: 

теоретико-правове дослідження: монографія.  Харків. Панов. 2015.  507 с. 

47. Гутченко К. А. Адміністративна процедура: дієвість основних 

положень нового закону. Адміністративне та митне право. 2019. № 2. С. 

50−59. 

48. Дрозд О. Ю. Безконтактні адміністративні послуги державної 

служби України з питань геодезії, картографії та кадастру: питання теорії 

та практики: монографія. Київ. НДІ публіч. Права. 2016. 223 с. 

49. Ігонін Р. В., Вікторчук М. В. Поняття та особливості 

адміністративних процедур. Вісник Луганського державного університету 

внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.  2019. № 86, том 2. 

50. Адміністративні процедури: навчально-методичний посібник (для 

здобувачів вищої освіти денної форми навчання) / О. В. Закаленко, Д. А. 

Козачук, А. Ю. Осадчий. Одеса. Фенікс. 2019. 48 с. 

51. Зима О. Т. Адміністративна процедура у царині донорства крові та 

її компонентів. Медичне право. 2019. № 1 (23). 

52. Адміністративно-процедурне право: навч.-метод. посіб. / І. О. 

Картузова, А. Ю. Осадчий. Одеса. Юрид. літ. 2008. 288 с. 

53. Качура О. А. Стадії адміністративно-реєстраційного провадження: 

поняття, ознаки та класифікація. Актуальні проблеми політики. 2015. Вип. 

56. С. 266–277. 

54. Адміністративні процедури у сфері захисту економічної 

конкуренції в Україні: теоретичний, нормативний та праксеологічний 

аспекти: монографія / Т. О. Коломоєць, Т. Л. Філіпова. Запоріжжя. Запоріз. 

нац. ун-т. 2014. 223 с. 

55. Крупнова Л. В. Загальна характеристика категорії «адміністративні 

процедури виконавчого провадження» // Право і безпека. – 2017. – № 2 

(65). – С. 38−42. 

https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/issue/view/42
https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/issue/view/42
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56. Кучерявенко М. П. Податокві процедури: правова природа і 

класифікація: монографія. Київ. Алерта. КНТ. ЦУЛ. 2009. 460 с. 

57. Маркова О. Адміністративна процедура контролю (нагляду). 

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: 

Юриспруденція. 2021. Вип. 49. С. 64-68. 

58. Науково-практичний коментар до Закону України “Про 

адміністративні послуги” / О. Ф. Андрійко та ін.; за заг. ред. 

В. П. Тимощука. Київ. Москаленко О. М. 2013. 391 с. 

59. Нечаєв В. Е. Поняття процедури публічних послуг, що надаються 

Національною поліцією. Право і суспільство. 2017. № 2. С. 128−131. 
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