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АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА ЯК ПРАВОВИЙ ЗАСІБ ПРОТИДІЇ 

КОРУПЦІЇ 
 

Присвячено розгляду сутності та причин частини проблем 
ефективного запобігання корупції в адміністративній діяльності. Розкрито 
напрями розвитку адміністративного права у контексті запровадження 
основних положень, що стосуються сутності й змісту поняття 
“адміністративна процедура”. 
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Yu. D. Kuniev. Administrative procedure as a legal means for 

corruption prevention 
It is devoted to the consideration of the essence and causes of the problems 

of effective prevention of corruption in administrative activities. The directions of 
development of administrative law in the context of implementation of the basic 
provisions concerning the essence and content of the concept of “administrative 
procedure” are revealed. 

During the study, certain conclusions were made regarding the influence of 
the institute of administrative procedure on the mechanism of counteraction to 
corruption. 

The necessity of creating and adopting the law “On administrative 
procedure”, in which the administrative activity was defined as the process of 
making administrative decisions, built in accordance with the principles of the 
administrative procedure, along with clear factual constraints that would ensure 
the orderliness and efficiency of public administration activities, was stressed. 

The legal innovation of the legislation on the administrative procedure 
should be considered the organization of the legitimate interaction of public 
authorities and interested parties according to international standards. 

In the absence of the legislation in Ukraine, which establishes the institution 
of administrative procedure, as a legislative standard for the organization and 



implementation of public administrative activities, it is difficult to carry out 
administrative legal proceedings aimed at protecting the rights and interests of 
citizens in general, and not only effectively counteract corruption. 
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Постановка проблеми. Актуальність питання зростає з підвищенням 

якості реалізації прав та законних інтересів громадян, що безпосередньо 
пов’язано з необхідністю розвитку діяльності публічної адміністрації, яка 
залежить від наявності якісних стандартів адміністративної діяльності в 
законодавстві. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням розкриття 
сутності та змісту таких основних адміністративно-правових понять, як 
“адміністративна процедура”, “адміністративний процес”, “правова 
процедура”, присвятили свої праці багато науковців    

 
Список використаних джерел:*** 

 
 
*Анотація українською мовою (1800 друкованих знаків). 
 
**Розширена англомовна анотація (2000–2500 друкованих знаків). 
 
***Бібліографічний опис списку використаних джерел формується за абеткою та 
оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту 
України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. 
Загальні положення та правила складання». 


