
1 

 
 



2 

 



3 

 

 

 

ЗМІСТ 
 

 
Розділ 1. Опис навчальної дисципліни ................................................. 4 
Розділ 2. Перелік коментентностей, які забезпечує дана навчальна 

дисципліна, програмні результати навчання ..................................... 5 
Розділ 3. Програма навчальної дисципліни ........................................ 7 
Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни ........................ 11 
Розділ 5. Система оцінювання знань студентів ................................ 37 
Розділ 6. Інформаційні джерела ........................................................... 38 

Розділ 7. Програмне забезпечення навчальної дисципліни………44 
 

 

 



4 

 

Розділ 1. Опис навчальної дисципліни 
Таблиця 1. Опис навчальної дисципліни «Адміністративна процедура» 
для студентів спеціальності 081м1  «Право» освітнього ступеня ма-
гістр з права 
 

Місце у структур-

но-логічній схемі 

підготовки 

Пререквізити:  

Постреквізити: Юридична техніка, Юриди-

чні інновації 

Мова викладання українська 

Статус дисципліни – обов’язкова 

Курс/семестр вивчення 1/1 

Кількість кредитів ЄКТС/ кількість модулів 3 

Денна форма навчання: 

Кількість годин: – загальна кількість: 1 семестр 90, 2 семестр ___. 

- лекції: 18 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 14 

- самостійна робота: 58 

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): ПМК 

Заочна форма навчання 

Кількість годин: – загальна кількість: 1 семестр 46, 2 семестр 44 

- лекції: 1 семестр 6, 2 семестр 4. 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 1 семестр 2, 2 се-

местр 4. 

- самостійна робота: 1 семестр 38, 2 семестр 36. 

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): 1 семестр ПМК, 2 

семестр _ 
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Розділ 2. Перелік коментентностей, які забезпечує дана 

навчальна дисципліна, програмні результати навчання 

Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у набутті та 

поглибленні знань і набутті практичних навичок щодо правових 

основ, сутності та особливостей суспільних відносин у сфері 

ухвалення адміністративними органами відповідних рішень. 
Таблиця 2 – Перелік компетентностей, які забезпечує дана на-

вчальна дисципліна, програмні результати навчання 
 

№ 
з/п 

Компетентності, якими по-
винен оволодіти студент 

Програмні результати навчання 

Загальні компетентності 
1. здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та син-
тезу (ЗК 1) 

обґрунтовувати правову позицію на 

різних стадіях правозастосування (РН 

14) 
2. здатність приймати обґру-

нтовані рішення (ЗК 7) 
генерувати нові ідеї та використовувати 

сучасні технології у наданні правничих 

послуг (РН 9) 
3.  здатність спілкуватися з 

представниками інших 
професійних груп різного 
рівня (з експертами з ін-
ших галузей знань/видів 
економічної діяльності) 
(ЗК 8) 

мати практичні навички розв’язання 

проблем, пов’язаних з реалізацією про-

цесуальних функцій суб’єктів правоза-

стосування (РН 15) 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 
1. здатність ухвалювати рі-

шення у ситуаціях, що 

вимагають системного, 

логічного та функціональ-

ного тлумачення норм 

права, а також розуміння 

особливостей практики їх 

застосування (СК 10) 

обґрунтовано формулювати свою пра-

вову позицію, вміти опонувати, оціню-

вати докази та наводити переконливі 

аргументи (РН 6) 

2. здатність самостійно готу-

вати проекти нормативно-

правових актів, обґрунто-

вувати суспільну обумов-

леність їх прийняття, про-

гнозувати результати їх 

впливу на відповідні сус-

пільні відносини (СК 14) 

брати продуктивну участь у розробці 

проектів нормативно-правових актів, 

обґрунтовувати суспільну обумовле-

ність їх прийняття, прогнозувати ре-

зультати їх впливу на відповідні сус-

пільні відносини (РН 16) 
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3. здатність самостійно готу-

вати проекти актів право-

застосування, враховуючи 

вимоги щодо їх законнос-

ті, обґрунтованості та вмо-

тивованості (СК 15) 

інтегрувати необхідні знання та 

розв’язувати складні задачі правозасто-

сування у різних сферах професійної 

діяльності (РН 17) 
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Розділ 3. Програма навчальної дисципліни 
 

Програма навчальної дисципліни «Адміністративна процеду-
ра» схвалена та рекомендована до використання в освітньому процесі 
на засіданні кафедри правознавства. 

Протокол засідання кафедри правознавства 
від 29 серпня 2022 року № 1 

 

Модуль 1 

Загальні правила здійснення адміністративної процедури 

 

Тема 1. Поняття, загальні положення та принципи адміністрати-

вної процедури. 

Публічне адміністрування та адміністративна процедура. Поняття й 

ознаки адміністративної процедури. Види адміністративної процедури. По-

няття та значення принципів адміністративної процедури. Принцип верхо-

венства права в адміністративній процедурі. Законність як принцип адмініст-

ративної процедури. Принцип рівності учасників процедури перед законом. 

Принцип використання повноважень з належною метою. Принцип обґрунто-

ваності та визначеності. Принцип безсторонності (неупередженості) адмініс-

тративного органу. Принцип добросовісності та розсудливості. Принцип 

пропорційності. Відкритість як принцип адміністративної процедури. Своє-

часність 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, представни-

цтва, викладу мотивів, гарантування ефективних засобів правового захисту). 

 

Тема 2. Законодавство про адміністративну процедуру. 

Загальна характеристика законодавства про адміністративну проце-

дуру. Конституція України як основа законодавства про адміністративну 

процедуру. Рішення Конституційного Суду України та їх вплив на законо-

давство про адміністративну процедуру. Міжнародні договори та акти орга-

нів Ради Європи щодо адміністративної процедури. Законодавчі акти про 

адміністративну процедуру: загальні, рамкові та спеціальні. Підзаконні нор-

мативно-правові акти в законодавстві про адміністративну процедуру. Зага-

льна характеристика законів України «Про адміністративні послуги», «Про 

адміністративну процедуру», «Про особливості надання публічних (елект-

ронних публічних) послуг». 

 

Тема 3. Суб’єкти та учасники адміністративної процедури. 

Адміністративний орган як суб’єкт розгляду адміністративних справ. 

Повноваження адміністративного органу. Публічне правонаступництво в 
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адміністративній процедурі. Конфлікт інтересів та способи його усунення. 

Відвід посадової особи. Приватні особи як учасники адміністративної проце-

дури. Види учасників адміністративної процедури. Адміністративна право-

суб’єктність особи. Права та обов’язки учасників адміністративної процеду-

ри. Представництво інтересів учасників адміністративної процедури. Особи, 

які сприяють розгляду адміністративної справи: свідки, експерти, спеціаліс-

ти, 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 від-

повіді адміністративного органу. 

 

Тема 5. Дослідження обставин справи. Докази в адміністративній 

процедурі. 

Поняття доказів в адміністративній процедурі. Джерела доказів. По-

яснення суб’єктів звернення, третіх осіб, їхніх представників, інших учасни-

ків адміністративної процедури. Пояснення свідків. Письмові докази. Речові 

докази. Електронні докази. Висновки експертів. Пояснення або консультації 

спеціалістів. Класифікація доказів. Особові, предметні, змішані докази. Пер-

вісні та похідні докази. Прямі та побічні докази. Позитивні та негативні дока-

зи. Збирання доказів. Надання доказів. Витребування доказів. Дослідження 

доказів для встановлення обставин справи. 

 

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

ного акта. 

Загальна характеристика стадії розгляду (слухання) справи. Підгото-

вка справи до розгляду. Процедура проведення слухання справи. Розгляд та 

вирішення справи. Зупинення розгляду справи. Тимчасове зупинення адміні-

стративного провадження. Закриття адміністративного провадження. Особ-

ливості 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. 
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Тема 7. Структура адміністративного акта, його чинність, при-

пинення дії та виконання. Адміністративне оскарження. 

Структура адміністративного акта. Вступна, мотивувальна, резолю-

тивна та заключна частини адміністративного акта. Виправлення граматич-

них описок та арифметичних помилок в адміністративному акті. Набуття 

адміністративним актом чинності. Припинення дії адміністративного акта. 

Скасування адміністративного акта. Анулювання та відкладення адміністра-

тивного акта. Нікчемність адміністративного акта. Характеристика чинного 

законодавства України, яким регламентується виконання адміністративного 

акта. Процедура виконання адміністративного акта відповідно до норм Зако-

ну України «Про виконавче провадження». Адміністративне оскарження. 

Поняття скарги. Предмет оскарження. Правове регулювання процедури розг-

ляду 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 надан-

ня адміністративних послуг. Класифікація адміністративних послуг (залежно 

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

змісту діяльності щодо надання послуги, способу отримання, правової при-

роди, наявності оплати, галузі законодавства). Правові засади надання адмі-

ністративних послуг. Процедура надання адміністративних послуг: безпосе-

редньо суб’єктами надання адміністративних послуг; через центри надання 

адміністративних послуг; в електронній формі через Єдиний державний пор-

тал адміністративних послуг. 

 

Тема 9. Адміністративна процедура державного контролю (на-

гляду). 

Поняття адміністративної процедури державного контролю (нагля-

ду). Цілі та завдання адміністративної процедури державного контролю (на-

гляду). Сфери застосування контролю (нагляду) в Україні. Етапи контрольно-

наглядової діяльності. Види адміністративної процедури державного контро-

лю (нагляду). Правове регулювання адміністративної процедури державного 

контролю (нагляду). Учасники адміністративної процедури державного конт-

ролю (нагляду). Контролюючі органи. Процедура документальної перевірки. 

Адміністративні органи в контрольно-наглядовій процедурі. Стадії контро-

льно-наглядової процедури: початкова (підготовча), центральна або аналіти-

чна, підсумкова. 
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Тема 10. Процедура публічних закупівель. 

Сутність та історія розвитку публічних закупівель. Загальні засади 

здійснення процедури публічних закупівель. Принципи проведення закупі-

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

Оголошення про закупівлю та тендерна документація. Електронний аукціон. 

Розкриття та оцінювання тендерних пропозицій. Завершення процедури відк-

ритих торгів. Порядок оскарження процедури закупівель. Конкурентний 

діалог та переговірна процедура. Особливості процедури закупівель для пот-

реб 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 застосу-

вання окремих норм законодавства з питань державної митної справи. Про-

цедура надання попередніх рішень. Процедура надання статусу уповноваже-

ного економічного оператора. Інші види адміністративної процедури, що 

використовуються у митній сфері. Процедура адміністративного оскарження. 

 

Тема 12. Податкові процедури. 

Поняття про податкові процедури. Класифікація податкових проце-

дур. Нормотворчі процедури при регулюванні оподаткування. Регулятивні 

податкові процедури. Охоронні податкові процедури. Суб’єкти податкових 

процедур: держава, територіальні громади та органи місцевого самовряду-

вання, податкові органи, юридичні особи, фізичні особи. Суд у системі учас-

ників податкових процедур. Облікові податкові процедури. Процедури спла-

ти податків та зборів. Процедури податкової звітності. Процедури 

податкового контролю. Процедури адміністративного узгодження. Процеду-

ри 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. Класифі-

кація 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 (ко-

дексів) про адміністративну процедуру. Зарубіжний досвід правового регу-

лювання процедури виконання адміністративного акта. 
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Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни 
Таблиця 4.1. Тематичний план навчальної дисципліни для студентів 
денної форми навчання спеціальності 081м1  «Право» з розподілом 
навчального часу за видами занять 

№
 з

/п
 

 

 

 

Назва розділу, модуля, теми 

Кількість годин за 

видами занять 

р
а

зо
м

 аудиторні Поза аудиторні 

л
е
к

ц
ії

 

с
е
м

ін
а

р
-

с
ь

к
і 

п
р

а
к

т
и

ч
-

н
і 

Ін
д
и

в
і-

 

д
у
а
л

ь
н

о
 –

 

к
о
н

су
л

ь
-

т
а
т
и

в
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

са
м

о
ст

ій
н

а
  

р
о
б
о
т
а
 

Модуль 1. Загальні правила здійснення адміністративної процедури 

1. Поняття, загальні положення та прин-

ципи адміністративної процедури 

8 2 2 - - 4 

2. Законодавство про адміністративну 

процедуру 

6 2 - - - 4 

3. Суб’єкти та учасники адміністратив-

ної процедури 

6 - 2 - - 4 

4. Ініціювання адміністративної проце-

дури 

7 2 2 - - 3 

5. Дослідження обставин справи. Докази 

в адміністративній процедурі 

6 - 2 - - 4 

6. Розгляд справи (слухання) та прийн-

яття адміністративного акта 

6 2 - - - 4 

7. Структура адміністративного акта, 

його чинність, припинення дії та ви-

конання. Адміністративне оскарження 

6 2 - - - 4 

 Загалом 45 10 8 - - 27 

Модуль 2. Особливості окремих адміністративних процедур 

8. Процедура надання адміністративних 

послуг 

8 2 2 - - 4 

9. Адміністративна процедура держав-

ного контролю (нагляду) 

8 - 2 - - 6 

10. Процедура публічних закупівель 8 2 - - - 6 

11. Адміністративна процедура в митній 

сфері 

6 2 - - - 4 

12. Податкові процедури 9 2 2 - - 5 

13. Адміністративні процедури в зарубі-

жних країнах 

6 - - - - 6 

 Загалом 45 8 6 - - 31 

 Разом 90 18 14 - - 58 
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Таблиця 4.2. Тематичний план навчальної дисципліни для студентів 
заочної форми навчання спеціальності 081м1  «Право» з розподілом 
навчального часу за видами занять 

№
 з

/п
 

 

 

 

Назва розділу, модуля, теми 

Кількість годин за 

видами занять 

р
а

зо
м

 аудиторні Поза аудиторні 

л
е
к

ц
ії

 

с
е
м

ін
а

р
-

с
ь

к
і 

п
р

а
к

т
и

ч
-

н
і 

Ін
д
и

в
і-

 

д
у
а
л

ь
н

о
 –

 

к
о
н

су
л

ь
-

т
а
т
и

в
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

са
м

о
ст

ій
н

а
  

р
о
б
о
т
а
 

Модуль 1. Загальні правила здійснення адміністративної процедури 

1. Поняття, загальні положення та прин-

ципи адміністративної процедури 

6 2 - - - 4 

2. Законодавство про адміністративну 

процедуру 

6 - - - - 6 

3. Суб’єкти та учасники адміністратив-

ної процедури 

6 - - - - 6 

4. Ініціювання адміністративної проце-

дури 

6 - - - - 6 

5. Дослідження обставин справи. Докази 

в адміністративній процедурі 

6 - - - - 6 

6. Розгляд справи (слухання) та прийн-

яття адміністративного акта 

8 2 - 2 - 4 

7. Структура адміністративного акта, 

його чинність, припинення дії та ви-

конання. Адміністративне оскарження 

8 2 - - - 6 

 Загалом 46 6 - 2 - 38 

Модуль 2. Особливості окремих адміністративних процедур 

8. Процедура надання адміністративних 

послуг 

8 2 - - - 6 

9. Адміністративна процедура держав-

ного контролю (нагляду) 

10 - - 2 - 8 

10. Процедура публічних закупівель 8 - - 2 - 6 

11. Адміністративна процедура в митній 

сфері 

6 - - - - 6 

12. Податкові процедури 8 2 - - - 6 

13. Адміністративні процедури в зарубі-

жних країнах 

4 - - - - 4 

 Загалом 44 4 - 4 - 36 

 Разом 90 10 - 6 - 74 
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Таблиця 4.3. Тематичний план навчальної дисципліни «Адміністративна процедура», яка викладається для 
студентів денної форми навчання спеціальності 081м1  «Право» 
 
 

Назва теми  
(лекції) та питання теми 

(лекції) 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 
г
о

д
и

н
 

Назва теми та питання семі-
нарського, практичного або 

лабораторного заняття 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 
г
о

д
и

н
 Завдання самостійної 

роботи в розрізі тем 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 
г
о

д
и

н
 

Модуль 1. Загальні правила здійснення адміністративної процедури 
Тема 1. Поняття, загальні положення та принципи адміністративної процедури 
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1. Публічне адміністрування 
та адміністративна проце-
дура. 
2. Види адміністративної 
процедури. 
3. Поняття та значення 
принципів адміністративної 
процедури. 

2
 

1. Поняття й ознаки адмініст-
ративної процедури. 
2. Види адміністративної про-
цедури. 

3. Поняття та значення прин-
ципів адміністративної проце-

дури. 

2
 

1. Принцип верховенства 
права в адміністративній 
процедурі. 
2. Законність як принцип 
адміністративної процедури. 
3. Принцип рівності учасни-
ків процедури перед законом. 
4. Принцип використання 
повноважень з належною 
метою. 
5. Принцип обґрунтованості 
та визначеності. 
6. Принцип безсторонності 
(неупередженості) адмініст-
ративного органу. 
7. Принцип добросовісності 
та розсудливості. 
8. Принцип пропорційності. 
9. Відкритість як принцип 
адміністративної процедури. 
10. Своєчасність та розумний 
строк. 
11. Принцип ефективності. 
12. Принцип презумпції 
правомірності дій і вимог 
приватної особи. 

4
 

Тема 2. Законодавство про адміністративну процедуру 
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1. Загальна характеристика 
законодавства про адмініст-
ративну процедуру. 
2. Рішення Конституційного 
Суду України та їх вплив на 
законодавство про адмініст-
ративну процедуру. 
3. Міжнародні договори та 
акти органів Ради Європи 
щодо адміністративної про-
цедури. 
4. Законодавчі акти про 
адміністративну процедуру: 
загальні, рамкові та спеціа-
льні. 

2
 

−  

1. Конституція України 
як основа законодавст-
ва про адміністративну 
процедуру. 
2. Підзаконні нормативно-
правові акти в законодавстві 
про адміністративну проце-
дуру 

4
 

Тема 3. Суб’єкти та учасники адміністративної процедури 
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−  

1. Повноваження адміністрати-
вного органу. 
2. Конфлікт інтересів та спосо-
би його усунення. 
3. Види учасників адміністра-
тивної процедури. 
4. Права та обов’язки учасників 
адміністративної процедури. 

2
 

1. Адміністративний орган як 
суб’єкт розгляду адміністра-
тивних справ. 
2. Публічне правонаступниц-
тво в адміністративній про-
цедурі. 
3. Відвід посадової особи. 
4. Приватні особи як учасни-
ки адміністративної проце-
дури. 
5. Адміністративна право-
суб’єктність особи. 
6. Представництво інтересів 
учасників адміністративної 
процедури. 
7. Особи, які сприяють розг-
ляду адміністративної спра-
ви: свідки, експерти, спеціа-
лісти, перекладачі. 

4
 

Тема 4. Ініціювання адміністративної процедури 

1. Структура адміністратив-
ної процедури. Ознаки ста-
дій адміністративної проце-
дури. 
2. Стадії адміністративної 
процедури. 3. Ініціювання 
адміністративної процеду-
ри. Форми звернення до 
адміністративного органу. 
4. Вимоги до відповіді адмі-

ністративного органу. 

2
 

1. Ознаки адміністративної 
процедури. 
2. Стадії адміністративної про-
цедури. 
3. Ініціювання адміністративної 
процедури. 
4. Форми звернення до адмініс-
тративного органу. 
5. Правові підстави для зали-
шення заяви без руху. 
6. Підстави для відмови в розг-

ляді в заяви. 

2
 

1. Процедурні дії. 
2. Подання заяви. 
3. Реєстрація заяви. 
4. Залишення заяви без 
руху, направлення за 
належністю (підвідом-
чістю). 
5. Порядок оскарження 
рішення про залишення 
заяви без руху. 
6. Строки для усунення 
недоліків. 

3
 

Тема 5. Дослідження обставин справи. Докази в адміністративній процедурі 
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−  

1. Поняття доказів в адмініст-
ративній процедурі. 
2. Джерела доказів. 
3. Письмові докази. Речові 
докази. Електронні докази. 
4. Особові, предметні, змішані 
докази. 
5. Первісні та похідні докази. 
Прямі та побічні докази. Пози-
тивні та негативні докази. 

6. Дослідження доказів для 
встановлення обставин справи. 

2
 

1. Пояснення суб’єктів 
звернення, третіх осіб, 
їхніх представників, 
інших учасників адмі-
ністративної процеду-
ри. 
2. Пояснення свідків. 
3. Висновки експертів. 
4. Пояснення або кон-
сультації спеціалістів. 
5. Класифікація дока-
зів.  
6. Збирання доказів. 
7. Надання доказів. 
8. Витребування доказів. 

4
 

Тема 6. Розгляд справи (слухання) та прийняття адміністративного акта 
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1. Загальна характеристика 
стадії розгляду (слухання) 
справи. 
2. Підготовка справи до 
розгляду. 
3. Процедура проведення 
слухання справи. 
4. Вирішення справи. 
5. Особливості адміністра-
тивного провадження з 
великою кількістю осіб. 
6. Поняття й ознаки адміні-
стративного акта. Форми та 
види адміністративних ак-
тів. 

2
 

−  

1.Зупинення розгляду 
справи. 
2. Тимчасове зупинен-
ня адміністративного 
провадження. 
3. Закриття адміністра-
тивного провадження. 
4. Принципи розгляду 
справи, рішення по 
якій впливають на 
права великої кількості 
осіб. 
5. Прийняття адмініст-
ративного акта. 
6. Відмінності адмініс-
тративних актів від 
інших правових актів 
публічної адміністра-
ції. 
7. Адміністративний 
розсуд при прийнятті 
адміністративного акта 
8. Адміністративні акти, що 
зачіпають права великої 

4
 

Тема 7. Структура адміністративного акта, його чинність, припинення дії та виконання. Адміністрати-
вне оскарження 



19 

 

1. Структура адміністратив-
ного акта 
2. Набуття адміністратив-
ним актом чинності. 
3. Припинення дії адмініст-
ративного акта. Скасування 
адміністративного акта. 
4. Процедура виконання 
адміністративного акта 
відповідно до норм Закону 
України «Про виконавче 
провадження». 
5. Адміністративне оскар-
ження. 

2
 

−  

1. Вступна, мотивувальна, 
резолютивна та заключна 
частини адміністративного 
акта. 
2. Виправлення граматичних 
описок та арифметичних 
помилок в адміністративно-
му акті. 
3. Анулювання та відкладен-
ня адміністративного акта. 
4. Нікчемність адміністрати-
вного акта. 
5. Характеристика чинного 
законодавства України, яким 
регламентується виконання 
адміністративного акта. 
6. Поняття скарги. Правове 
регулювання процедури 
розгляду скарг. 
7. Строки у процедурі розг-
ляду скарг. 
8. Порядок розгляду скарг. 

4
 

Модуль 2. Особливості окремих адміністративних процедур 
Тема 8. Процедура надання адміністративних послуг 
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1. Поняття та основні озна-
ки адміністративних послуг. 
Правові засади надання 
адміністративних послуг. 
2. Суб’єкти надання адміні-
стративних послуг. 
3. Класифікація адміністра-
тивних послуг. 
4. Процедура надання адмі-
ністративних послуг. 

2
 

1. Поняття та основні ознаки 
адміністративних послуг. 
2. Суб’єкти надання адмініст-
ративних послуг. 
3. Класифікація адміністратив-
них послуг. 
4. Процедура надання адмініс-
тративних послуг. 

2
 

1. Поняття та основні ознаки 
адміністративних послуг. 
2. Суб’єкти надання адмініс-
тративних послуг. 
3. Класифікація адміністра-
тивних послуг (залежно від 
суб’єктів надання, суб’єктів 
звернення, предмета (харак-
теру) питань, змісту діяльно-
сті щодо надання послуги, 
способу отримання, правової 
природи, наявності оплати, 
галузі законодавства). 
4. Правові засади надання 
адміністративних послуг. 
5. Процедура надання адмі-
ністративних послуг: безпо-
середньо суб’єктами надання 
адміністративних послуг; 
через центри надання адміні-
стративних послуг; в елект-
ронній формі через Єдиний 
державний портал адмініст-
ративних послуг. 

4
 

Тема 9. Адміністративна процедура державного контролю (нагляду) 
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−  

1. Поняття адміністративної 
процедури державного контро-
лю (нагляду). 
2. Цілі та завдання адміністра-
тивної процедури державного 
контролю (нагляду). 
3. Сфери застосування контро-
лю (нагляду) в Україні. 
4. Етапи контрольно-
наглядової діяльності.  
5. Види адміністративної про-
цедури державного контролю 
(нагляду). 
6. Учасники адміністративної 
процедури державного контро-
лю (нагляду). 
7. Стадії контрольно-
наглядової процедури: почат-
кова (підготовча), центральна 
або аналітична, підсумкова 

2
 

1. Правове регулюван-
ня адміністративної 
процедури державного 
контролю (нагляду). 
2. Контролюючі орга-
ни. 
3. Процедура докумен-
тальної перевірки. 
4. Адміністративні органи в 
контрольно-наглядовій 
процедурі. 

6
 

Тема 10. Процедура публічних закупівель 
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1. Сутність та історія розви-
тку публічних закупівель. 
2. Суб’єкти закупівель. 
3. Електронна система заку-
півель. Відкриті торги. 
4. Конкурентний діалог та 
переговірна процедура 
5. Особливості процедури 
закупівель для потреб обо-
рони. 

2
 

−  

1. Загальні засади здій-
снення процедури пуб-
лічних закупівель. 
2. Принципи проведен-
ня закупівель. 
3. Відкриті торги. Ого-
лошення про закупівлю 
та тендерна докумен-
тація. Електронний 
аукціон. Розкриття та 
оцінювання тендерних 
пропозицій. Завершен-
ня процедури відкри-
тих торгів. 
4. Порядок оскарження 
процедури закупівель. 

6
 

Тема 11. Адміністративна процедура в митній сфері 
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1. Сутність митної процеду-
ри. 
2. Процедура митного офо-
рмлення. 
3. Види контрольної проце-
дури у митній сфері. 
4. Спеціальні види адмініс-
тративної процедури. 
5. Процедура надання ста-
тусу уповноваженого еко-
номічного оператора. 
6. Інші види адміністратив-
ної процедури, що викорис-
товуються у митній сфері. 

2
 

1. Сутність митної процедури. 
2. Процедура митного оформ-
лення. 
3. Види контрольної процедури 
у митній сфері. 
4. Спеціальні види адміністра-
тивної процедури. 
5. Процедура надання статусу 
уповноваженого економічного 
оператора. 
6. Інші види адміністративної 
процедури, що використову-
ються у митній сфері. 
7. Процедура надання консуль-
тацій з питань практичного 
застосування окремих норм 
законодавства з питань держа-
вної митної справи. 
8. Процедура надання поперед-
ніх рішень. 
9. Процедура адміністративно-
го оскарження 

2
 

1. Процедура надання 
консультацій з питань 
практичного застосу-
вання окремих норм 
законодавства з питань 
державної митної 
справи. 
2. Процедура надання 
попередніх рішень. 
3. Процедура адміністратив-
ного оскарження. 

4
 

Тема 12. Податкові процедури 
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1. Поняття про податкові 
процедури. 
2. Класифікація податкових 
процедур. 3. Облікові пода-
ткові процедури. 
4. Процедури сплати подат-
ків та зборів. 
5. Процедури податкової 
звітності. 
6. Процедури податкового 
контролю. 7. Процедури 
судового вирішення подат-
кових спорів. 

2
 

1. Нормотворчі процедури при 
регулюванні оподаткування. 
2. Регулятивні податкові про-
цедури. 
3. Охоронні податкові проце-
дури. 
4. Процедури адміністративно-
го узгодження. 
5. Процедури судового вирі-
шення податкових спорів. 

2
 

1. Суб’єкти податкових 
процедур: держава, 
територіальні громади 
та органи місцевого 
самоврядування, пода-
ткові органи, юридичні 
особи, фізичні особи. 
2. Суд у системі учас-
ників податкових про-
цедур. 
3. Строки в податкових 
процедурах: в обліко-
вих, в процедурах 
сплати податків та 
зборів, в процедурах 
надання податкової 
звітності. 

5
 

Тема 13. Адміністративні процедури в зарубіжних країнах 

−  −  

1. Поняття адміністративної 
процедури в зарубіжних 
країнах. 
2. Класифікація адміністра-
тивної процедури. 
3. Правове регулювання 
адміністративної процедури. 
4. Зарубіжний досвід право-
вого регулювання процедури 
виконання адміністративного 
акта. 

6
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Таблиця 4.4. Тематичний план навчальної дисципліни «Адміністративна процедура», яка викладається для 
студентів заочної форми навчання спеціальності 081м1  «Право» 
 
 

Назва теми  

(лекції) та питання теми 

(лекції) 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о

д
и

н
 

Назва теми та питання семі-

нарського, практичного або 

лабораторного заняття 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о

д
и

н
 Завдання самостійної 

роботи в розрізі тем 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о

д
и

н
 

Модуль 1. Загальні правила здійснення адміністративної процедури 
Тема 1. Поняття, загальні положення та принципи адміністративної процедури 



26 

 

1. Публічне адміністрування 

та адміністративна проце-

дура. 

2. Види адміністративної 

процедури. 

3. Поняття та значення 

принципів адміністративної 

процедури. 

2
 

- 0
 

1. Принцип верховенства 

права в адміністративній 

процедурі. 

2. Законність як принцип 

адміністративної процедури. 

3. Принцип рівності учасни-

ків процедури перед законом. 

4. Принцип використання 

повноважень з належною 

метою. 

5. Принцип обґрунтованості 

та визначеності. 

6. Принцип безсторонності 

(неупередженості) адмініст-

ративного органу. 

7. Принцип добросовісності 

та розсудливості. 

8. Принцип пропорційності. 

9. Відкритість як принцип 

адміністративної процедури. 

10. Своєчасність та розумний 

строк. 

11. Принцип ефективності. 

12. Принцип презумпції 

правомірності дій і вимог 

приватної особи. 

4
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Тема 2. Законодавство про адміністративну процедуру 

- 0
 

− 0
 

1. Конституція України 

як основа законодавст-

ва про адміністративну 

процедуру. 

2. Підзаконні нормативно-

правові акти в законодавстві 

про адміністративну проце-

дуру 

6
 

Тема 3. Суб’єкти та учасники адміністративної процедури 

− 0
 

- 0
 

1. Адміністративний орган як 
суб’єкт розгляду адміністра-

тивних справ. 

2. Публічне правонаступниц-
тво в адміністративній про-

цедурі. 

3. Відвід посадової особи. 
4. Приватні особи як учасни-

ки адміністративної проце-

дури. 
5. Адміністративна право-

суб’єктність особи. 

6. Представництво інтересів 
учасників адміністративної 

процедури. 

7. Особи, які сприяють розг-
ляду адміністративної спра-

ви: свідки, експерти, спеціа-
лісти, перекладачі. 

6
 

Тема 4. Ініціювання адміністративної процедури 
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- 0
 

- 0
 

1. Процедурні дії. 

2. Подання заяви. 

3. Реєстрація заяви. 

4. Залишення заяви без 

руху, направлення за 

належністю (підвідом-

чістю). 

5. Порядок оскарження 

рішення про залишення 

заяви без руху. 

6. Строки для усунення 
недоліків. 

6
 

Тема 5. Дослідження обставин справи. Докази в адміністративній процедурі 
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− 0
 

- 0
 

1. Пояснення суб’єктів 

звернення, третіх осіб, 

їхніх представників, 

інших учасників адмі-

ністративної процеду-

ри. 

2. Пояснення свідків. 

3. Висновки експертів. 

4. Пояснення або кон-

сультації спеціалістів. 

5. Класифікація дока-

зів.  

6. Збирання доказів. 

7. Надання доказів. 

8. Витребування доказів. 

6
 

Тема 6. Розгляд справи (слухання) та прийняття адміністративного акта 
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1. Загальна характеристика 
стадії розгляду (слухання) 
справи. 
2. Підготовка справи до 
розгляду. 
3. Процедура проведення 
слухання справи. 
4. Вирішення справи. 
5. Особливості адміністра-
тивного провадження з 
великою кількістю осіб. 

6. Поняття й ознаки адміні-

стративного акта/ 

7. Форми та види адмініст-

ративних актів. 

2
 

1. Загальна характеристика 

стадії розгляду (слухання) 

справи. 

2. Підготовка справи до розг-

ляду. 

3. Процедура проведення слу-

хання справи. 

4. Вирішення справи. 

5. Особливості адміністратив-

ного провадження з великою 

кількістю осіб. 

6. Поняття й ознаки адмініст-

ративного акта. Форми та види 

адміністративних актів. 

2
 

1.Зупинення розгляду 

справи. 

2. Тимчасове зупинен-

ня адміністративного 

провадження. 

3. Закриття адміністра-

тивного провадження. 

4. Принципи розгляду 

справи, рішення по 

якій впливають на 

права великої кількості 

осіб. 

5. Прийняття адмініст-

ративного акта. 

6. Відмінності адмініс-

тративних актів від 

інших правових актів 

публічної адміністра-

ції. 

7. Адміністративний 

розсуд при прийнятті 

адміністративного акта 

8. Адміністративні акти, що 
зачіпають права великої 

4
 

Тема 7. Структура адміністративного акта, його чинність, припинення дії та виконання. Адміністрати-

вне оскарження 
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1. Структура адміністратив-
ного акта 
2. Набуття адміністратив-
ним актом чинності. 
3. Припинення дії адмініст-
ративного акта. Скасування 
адміністративного акта. 
4. Процедура виконання 
адміністративного акта 
відповідно до норм Закону 
України «Про виконавче 
провадження». 

5. Адміністративне оскар-

ження. 

2
 

− 0
 

1. Вступна, мотивувальна, 
резолютивна та заключна 

частини адміністративного 

акта. 
2. Виправлення граматичних 

описок та арифметичних 

помилок в адміністративно-
му акті. 

3. Анулювання та відкладен-

ня адміністративного акта. 
4. Нікчемність адміністрати-

вного акта. 

5. Характеристика чинного 
законодавства України, яким 

регламентується виконання 

адміністративного акта. 
6. Поняття скарги. Правове 

регулювання процедури 

розгляду скарг. 
7. Строки у процедурі розг-

ляду скарг. 

8. Порядок розгляду скарг. 

6
 

Модуль 2. Особливості окремих адміністративних процедур 

Тема 8. Процедура надання адміністративних послуг 
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1. Поняття та основні озна-

ки адміністративних послуг. 

2. Суб’єкти надання адміні-

стративних послуг. 

3. Класифікація адміністра-

тивних послуг. 

4. Процедура надання адмі-

ністративних послуг. 
2

 

- 0
 

1. Поняття та основні ознаки 
адміністративних послуг. 

2. Суб’єкти надання адмініс-

тративних послуг. 
3. Класифікація адміністра-

тивних послуг (залежно від 

суб’єктів надання, суб’єктів 
звернення, предмета (харак-

теру) питань, змісту діяльно-

сті щодо надання послуги, 
способу отримання, правової 

природи, наявності оплати, 

галузі законодавства). 
4. Правові засади надання 
адміністративних послуг. 

5. Процедура надання адмі-
ністративних послуг: безпо-

середньо суб’єктами надання 

адміністративних послуг; 
через центри надання адміні-

стративних послуг; в елект-

ронній формі через Єдиний 
державний портал адмініст-

ративних послуг. 

6
 

Тема 9. Адміністративна процедура державного контролю (нагляду) 
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− 0
 

1. Поняття адміністративної 

процедури державного контро-

лю (нагляду). 

2. Види адміністративної про-

цедури державного контролю 

(нагляду). 

3. Учасники адміністративної 

процедури державного контро-

лю (нагляду). 

4. Етапи контрольно-

наглядової діяльності. 

 

2
 

1. Поняття адміністра-

тивної процедури дер-

жавного контролю 

(нагляду). 

2. Цілі та завдання 

адміністративної про-

цедури державного 

контролю (нагляду). 

3. Сфери застосування 

контролю (нагляду) в 

Україні. 

4. Етапи контрольно-

наглядової діяльності.  

5. Види адміністратив-

ної процедури держав-

ного контролю (нагля-

ду). 

 

6. Учасники адмініст-

ративної процедури 

державного контролю 

(нагляду). 

7. Стадії контрольно-
наглядової процедури: поча-

ткова (підготовча), центра-

льна або аналітична, підсум-
кова 

8
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Тема 10. Процедура публічних закупівель 

- 0
 

1. Загальні засади здійснення 

процедури публічних закупі-

вель. 

2. Оголошення про закупівлю 

та тендерна документація. 

3. Відкриті торги. 

3.1. Електронний аукціон. 

3.2. Розкриття та оцінювання 

тендерних пропозицій. 

3.3. Завершення процедури 

відкритих торгів. 

4. Порядок оскарження проце-

дури закупівель. 

 

2
 

1. Загальні засади здій-

снення процедури пуб-

лічних закупівель. 

2. Принципи проведен-

ня закупівель. 

3. Відкриті торги. Ого-

лошення про закупівлю 

та тендерна докумен-

тація. Електронний 

аукціон. Розкриття та 

оцінювання тендерних 

пропозицій. Завершен-

ня процедури відкри-

тих торгів. 

4. Порядок оскарження 

процедури закупівель. 

6
 

Тема 11. Адміністративна процедура в митній сфері 
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- 0
 

- 0
 

1. Процедура надання 

консультацій з питань 

практичного застосу-

вання окремих норм 

законодавства з питань 

державної митної 

справи. 

2. Процедура надання 

попередніх рішень. 

3. Процедура адміністратив-

ного оскарження. 

6
 

Тема 12. Податкові процедури 



36 

 

1. Поняття про податкові 

процедури. 

2. Класифікація податкових 

процедур. 3. Облікові пода-

ткові процедури. 

4. Процедури сплати подат-

ків та зборів. 

5. Процедури податкової 

звітності. 

6. Процедури податкового 

контролю. 7. Процедури 

судового вирішення подат-

кових спорів. 

2
 

- 0
 

1. Суб’єкти податкових 

процедур: держава, 

територіальні громади 

та органи місцевого 

самоврядування, пода-

ткові органи, юридичні 

особи, фізичні особи. 

2. Суд у системі учас-

ників податкових про-

цедур. 

3. Строки в податкових 

процедурах: в обліко-

вих, в процедурах 

сплати податків та 

зборів, в процедурах 

надання податкової 

звітності. 

6
 

Тема 13. Адміністративні процедури в зарубіжних країнах 

−  −  

1. Поняття адміністративної 

процедури в зарубіжних 
країнах. 

2. Класифікація адміністра-

тивної процедури. 
3. Правове регулювання 

адміністративної процедури. 

4. Зарубіжний досвід право-
вого регулювання процедури 

виконання адміністративного 

акта. 

4
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Розділ 5. Система оцінювання знань студентів  

Таблиця 5 – Розподіл балів за результатами вивчення навчальної 

дисципліни  «Адміністративна процедура» Спеціальність 081м1 

«Право» 
 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1−7): обговорення теоретичного та 

практичного матеріалу на семінарському занятті (8 

балів); виконання навчальних завдань (10 балів); тесту-

вання (12 балів); поточна модульна робота (5 балів) 

55 

Модуль 2 (теми 8−13): обговорення теоретичного та 

практичного матеріалу на семінарському занятті (6 

балів); виконання навчальних завдань 6 балів); тесту-

вання (8 балів); поточна модульна робота (5 балів) 

45 

Разом  100 

 

Таблиця 6 – Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за 

результатами вивчення навчальної дисципліни 
Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка за шкалою ЄКТС 

Оцінка за національною 

шкалою 

90–100 А Відмінно  

82–89 В Дуже добре  

74–81 С Добре 

64–73 D Задовільно 

60–63 Е Задовільно достатньо 

35–59 FX 
Незадовільно з можливістю 

проведення повторного 

підсумкового контролю 

0–34 F 

Незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням навчальної 

дисципліни та проведенням 

підсумкового контролю 
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