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Тема 1. Публічна адміністрація та її зв’язок з адміністративним правом  
 

1. Публічна адміністрація: поняття та ознаки. 
2. Поняття та зміст публічного управління (адміністрування). 
3. Виконавча влада  та її регулювання адміністративним правом. 
 
             Тема 2. Адміністративне право провідна галузь публічного права  
 
1. Сучасне визначення предмета адміністративного права. Проблема співвідношення 
управлінських і публічно-сервісних відносин у сфері адміністративного права. 
2. Система адміністративного права. Проблема кодифікації. 
3. Метод адміністративного права. Імперативний метод в адміністративно-правовому 
регулюванні. Прояви диспозитивного методу. Сучасна трансформація методу 
адміністративного права. 
4. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права. 
5. Норми адміністративного права – характерні риси та визначення. Дія адміністративно-
правових норм. Форми реалізації норм адміністративного права. 
 
              Тема 3. Принципи адміністративного права 
 
Заняття 1 
1. Поняття принципів адміністративного права та їх значення для належної організації та 
функціонування публічної адміністрації. 
2. Система принципів адміністративного права. Загальні та спеціальні принципи. 
3. Європейські принципи адміністративного права та їх нормативні джерела. 
 
Заняття 2 
1. Принцип верховенства права: основні підходи до розуміння змісту. 
2. Критерії (вимоги) принципу верховенства права. 
3. Принцип законності та його співвідношення з принципом верховенства права. 
 
             Тема 4. Джерела адміністративного права  
 
1. Поняття джерел адміністративного права та їх класифікація. 
2. Конституція України та її положення, що визначають зміст адміністративно-правових 
інститутів. 
3. Міжнародні договори, акти Ради Європи та Європейського Союзу як джерела 
адміністративного права України 
4. Джерела адміністративного права, що творяться вищими та центральними органами 
державної влади України. 
5.  Нормативні акти місцевих органів публічної адміністрації (локальні джерела).  
6.  Судові рішення у системі джерел адміністративного права. 

 
ІІ Структура публічної адміністрації 

 
Тема 5. Територіальна організація публічної адміністрації 

 
1. Вплив адміністративно-територіального устрою на організацію публічної адміністрації. 
2. Засади організації публічної адміністрації: концентрація, деконцентрація, 
централізація, децентралізація, автономія. 
3. Концепції вдосконалення адміністративно-територіального устрою.  
4. Законопроекти, спрямовані на децентралізацію публічної адміністрації.  



 Тема 6. Органи публічної адміністрації 
 

Заняття 1 
 

1. Поняття та елементи системи органів публічної адміністрації. 
2. Сфера діяльності та компетенція органів публічної адміністрації. Адміністративний 
розсуд – як спосіб реалізації дискреційних повноважень. 
3. Система органів виконавчої влади та основні засади їх структурної побудови. 
4. Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади. 
 
Заняття 2  
1. Кабінет Міністрів України. 
2. Міністерства та їх місце в системі органів публічної адміністрації 
3. Державні агентства, служби та інспекції. 
4. Національні комісії, що здійснюють державне регулювання у певних сферах економіки. 
 
Заняття 3 
1. Фонди публічного права.  
2. Суб‘єкти делегованих повноважень. 
3. Місцеві органи виконавчої влади. 
4. Виконавчі органи місцевого самоврядування. 

 
Тема 7. Публічна служба 

Заняття 1 
1. Поняття та сутність публічної служби. 
2. Види публічної служби. 
3. Принципи публічної служби, їх правове закріплення.  
4. Посади публічної служби, їх класифікація. Відмінність посад публічної служби від 
політичних посад. 
 
Заняття 2 
1. Поняття та види публічних службовців. Посадові та службові особи. 
2. Права та обов’язки публічного службовця.  
3. Вступ на публічну службу: загальні умови та порядок заміщення посад.  
4. Конкурс на зайняття посад публічної служби, порядок його проведення.  
 
Заняття 3 
1. Службова кар’єра публічного службовця (проходження публічної служби). 
2. Способи запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час проходження 
публічної служби. 
3. Особливості дисциплінарної та адміністративної відповідальність публічних 
службовців. 
4. Припинення публічної служби. Обмеження після припинення публічної служби. 

 
Блок ІІІ Форми та процедури діяльності публічної адміністрації 

 
Тема 8. Форми (інструменти) діяльності публічної адміністрації 

Заняття 1 
1. Поняття та види форм (інструментів) діяльності публічної адміністрації. 
2. Індивідуальні адміністративні акти: поняття та ознаки. 
3. Види індивідуальних адміністративних актів. 
4. Вимоги, що ставляться  до змісту та форми індивідуальних адміністративних актів. 



Заняття 2  
1. Наслідки невиконання вимог до змісту та форми індивідуальних адміністративних 
актів. 
2. Набрання чинності та доведення до відома адресатів індивідуальних адміністративних 
актів. 
3. Зміна, зупинення та припинення дії індивідуальних адміністративних актів. 

 
 
Тема 9. Адміністративний договір як одна із форм діяльності публічної адміністрації  
 
1. Адміністративний договір: поняття та ознаки. 
2. Цивільний та адміністративний договори: спільні характеристика та відмінні ознаки 
3. Класифікація адміністративних договорів.  
4. Порядок укладення адміністративних договорів 
5. Юридичні підстави та наслідки визнання адміністративних договорів незаконними та 
недійсними 

 
Тема 10. Процедура прийняття нормативних актів публічної адміністрації  

 
Заняття 1 
1. Правові основи прийняття органами публічної адміністрації нормативних актів: 
загальний огляд. 
2. Процедура прийняття регуляторних актів у сфері господарської діяльності органами 
публічної адміністрації та іншими уповноваженими суб‘єктами. 
 
Заняття 2 
1. Процедура прийняття постанов Кабінету Міністрів України та нормативних наказів 
міністерств. 
2. Процедура прийняття нормативних розпоряджень головами місцевих державних 
адміністрацій та нормативних рішень органів місцевого самоврядування. 

 
Тема 11. Процедура прийняття індивідуальних адміністративних актів 

(адміністративна процедура): загальний огляд 
 
1. Процедура прийняття індивідуальних адміністративних актів: поняття та зміст. 
Співвідношення понять «адміністративна процедура», «адміністративний процес», 
«адміністративне провадження». 
2. Правове забезпечення процедури прийняття індивідуальних адміністративних актів. 
Загальне і спеціальне законодавство про адміністративну процедуру. 
3. Класифікація процедури прийняття індивідуальних адміністративних актів. 
4. Проект Закону України «Про адміністративну процедуру», його завдання та предмет 
правового регулювання 

 
Тема 12. Процедура надання адміністративних послуг 

Заняття 1 
1. Поняття та зміст адміністративної послуги. 
2. Види адміністративних послуг та відмежування адміністративних послуг від інших 
видів діяльності органів публічної адміністрації, а також від інших видів послуг.  
3. Правове забезпечення надання адміністративних послуг та сфери його застосування. 
4. Організаційні аспекти надання адміністративних послуг. Центр надання 
адміністративних послуг як організаційна форма надання адміністративних послуг 



Заняття 2 
1. Інформаційні аспекти надання адміністративних послуг. 
2. Порядок надання адміністративних послуг. 
3. Строки надання адміністративних послуг. 
4. Процедура надання адміністративних послуг в окремих сферах функціонування 
публічної адміністрації (на прикладі закону України «Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності»).  

 
Тема 13 Електронне врядування 

 
1. Поняття і сутність електронного урядування  
2. Розмежування понять: «Електронний уряд» «Електронна держава», «Електронна 
демократія», «Електронний уряд», «Електронний парламент»; 
3. Основні етапи та передумови запровадження електронного урядування в Україні. Стан 
розвитку електронного урядування в Україні;  
4. Надання адміністративних послуг з використанням сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій; 
5. Забезпечення електронної взаємодії між органами публічної адміністрації; 
6. Правове регулювання доступу до публічної інформації та відкритих даних; 
7. Можливості електронної участі громадськості в урядуванні. Електронні петиції та 
електронні звернення громадян; 

 
 

Тема 14. Процедура здійснення державного контролю (нагляду)  
 
1. Державний контроль (нагляд) та його місце в діяльності публічної адміністрації.  
2. Правове забезпечення здійснення державного контролю (нагляду) та сфери його 
застосування. 
3. Порядок проведення планових заходів державного контролю (нагляду) органами 
публічної адміністрації. 
4. Порядок проведення позапланових заходів державного контролю (нагляду) органами 
публічної адміністрації. 
5. Рішення органів публічної адміністрації за результатами здійснення заходів державного 
контролю (нагляду). 
 

 
Тема. 15 Процедури адміністративного оскарження 
 
1. Адміністративне оскарження та його місце серед способів захисту прав особи у 
відносинах з публічною адміністрацією. 
2. Право на адміністративне оскарження. 
3. Суб‘єкти розгляду скарги. 
4. Подання скарги та його наслідки. 
5. Розгляд скарги. 
6. Рішення, що можуть бути прийняті в результаті розгляду скарги. 
 

Блок ІV. Спеціальні адміністративно-правові режими 
 

Тема. 16 Спеціальні адміністративно-правові режими та їх види.  
1. Поняття та зміст спеціального адміністративно-правового режиму. 
2. Види спеціальних адміністративно-правових режимів: основні підстави для 
класифікації. 



3. Надзвичайні адміністративно-правові режими: мета, порядок запровадження, види. 
Обмеження конституційних прав і свобод в умовах надзвичайних адміністративно-
правових режимів. Особливості правового режиму надзвичайного стану. Особливості 
правового режиму воєнного стану. 
4. Режим державної таємниці як один із видів режимів інформації з обмеженим доступом. 
Процедура надання допуску до державної таємниці.  
 
Блок V Контроль за діяльністю публічної адміністрації 

 
Тема 17 Сутність та види контролю за діяльністю публічної адміністрації  
  
Заняття 1 
1. Сутність контролю за діяльністю публічної адміністрації. 
2. Класифікація контролю за діяльністю публічною адміністрації. 
3. Форми парламентського контролю за діяльністю публічною адміністрації. 
4. Контроль Президента України за діяльністю публічною адміністрації. 
 
Заняття 2 
1. Внутрішній адміністративний контроль та його види. 
2. Зовнішній та внутрішній контроль в межах системи органів виконавчої влади. 
3. Контроль з боку органів місцевого самоврядування. 
4. Форми контролю громадськості за діяльністю публічної адмінсітрації. 

 
Тема 18 Судовий контроль (адміністративне судочинство)  
 
Заняття 1 
1. Місце та роль органів судової влади у здійсненні контролю за діяльністю публічної 
адмінсітрації. 
2. Організація адміністративного судочинства в Україні. 
3. Завдання адміністративного судочинства. 
4. Компетенція адміністративних судів. 
5. Принципи адміністративного судочинства.  
 
Заняття 2 
1. Підсудність справ адмінсітративним судам. 
2. Учасники адміністративного процесу та їх права. 
3. Адміністративний позов та вимоги, що можуть у ньому ставитись. 
4. Забезпечення адміністративного позову. 
5. Особливості доказування в адміністративному процесі. 

 
 

Блок VІ. Адміністративна відповідальність 
 

Тема 19. Концепції адміністративної відповідальності  
1. Інститут адміністративної відповідальності в Україні: сучасний стан і шляхи 
реформування.  
2. Адміністративна відповідальність фізичних і юридичних осіб. Особливості 
адміністративної відповідальності суб’єкта владних повноважень за прийняття 
незаконного рішення, чинення незаконної дії або бездіяльності. 
3. Джерела законодавства, що встановлюють адміністративну відповідальність.  
4. Новий кодифікований акт про адміністративну відповідальність як основа 
адміністративного деліктного законодавства. 



 
Тема 20. Загальні засади адміністративної відповідальності  
1. Поняття та принципи адміністративної відповідальності як різновиду юридичної 
відповідальності. 
2. Обставини, які виключають адміністративну відповідальність. 
3. Адміністративний правопорушення як підстава адміністративної відповідальності. 
Ознаки адміністративного правопорушення. Відмежування адміністративних 
правопорушень від кримінальних проступків. 
4. Склад адміністративного правопорушення. Поняття юридичного складу. Елементи 
складу правопорушення: об’єкт, суб’єкт, об’єктивна сторона, суб’єктивна сторона. 
Поняття і види об’єктів адміністративного правопорушення. Об'єктивна сторона 
адміністративного правопорушення: обов'язкові та факультативні ознаки. Суб’єкт 
адміністративного правопорушення, види суб'єктів.  Суб’єктивна сторона.: форми вини 
суб’єкта адміністративного правопорушення. Форми вини суб’єкта адміністративного 
проступку 
5. Адміністративні стягнення: поняття і види. Система адміністративних стягнень за 
чинним національним законодавством. 
6. Порядок накладення адміністративних стягнень. Вплив пом'якшуючих і обтяжуючих 
обставини на застосування адміністративного стягнення.  
7. Європейські стандарти застосування адміністративних стягнень. 
 
Тема 21. Провадження в справах про адміністративні правопорушення   
1. Поняття, завдання і принципи провадження в справах про адміністративні 
правопорушення. Обставини, які виключають провадження у справах про адміністративні 
правопорушення. 
2. Засоби забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення. 
3. Учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення: поняття, види, 
правовий статус.  
4. Суб’єкти, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення. 
5. Докази і доказування в провадженні в справах про адміністративні правопорушення. 
6. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення: порушення справи 
про адміністративне правопорушення; розгляд справи та прийняття рішення; оскарження і 
опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення; виконання 
рішення, застосування адміністративного стягнення.  
7. Оскарження та опротестування постанови у справі про адміністративні 
правопорушення як факультативна стадія провадження.  
8. Особливості виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення. 
Добровільне і примусове виконання постанов. 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Базова 

1. Авер’янов В.Б., Бояринцева М.А., Кресіна І. А., Лук’янець Д. М. Права громадян у 
сфері виконавчої влади: адміністративно – правове забезпечення реалізації та захисту / за 
заг. ред. В.Б.Авер’янова. К: НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України», 2007. 
2. Адміністративна юстиція України: проблеми теорії і практики. Настільна книга судді / 
За загальною редакцією О.М. Пасенюка. – К.: Істина, 2007. 
3. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. 
Загальна частина / Ред.колегія: В.Б. Авер’янов (голова) та ін. – К.: ТОВ «Видавництво 
«Юридична думка». – 2007., Том 2. Особлива частина. К.: ТОВ «Видавництво «Юридична 
думка». – 2007. 
4. Адміністративне право України: підруч. / В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.; за заг. 
ред. Ю. П. Битяка,В. М. Гаращука, В. В. Зуй. – Х.: Право, 2012. – 656 с. 



5. Адміністративне право. Альбом схем: навч. посіб. /Ю. П. Битяк, В. В. Зуй, В. М. 
Гаращук та ін.; Нац. ун-т «Юрид.акад. України ім. Я. Мудрого». – Х.: Право, 2012. – 160 с 
6. Административное право зарубежных стран: Учебник /Под ред. А.Н. Козырина и М.А. 
Шматовой. – М.: Спартак, 2003. 
7. Банчук О.А. Публічне і приватне право: історія українських вчень і сучасність. – К.: 
Конус –Ю, 2008р. – 184 с. 
8. Виконавча влада і адміністративне право (За заг.ред. В.Б. Авер’янова). – Київ: 
Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002. – 668 с. 
9. Демократичні засади державного управління та адміністративне право : моногр. / кол. 
авт. : Ю.С. Шемшученко, В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, І.О. Кресіна та ін. ; за заг. ред. 
В.Б. – К., 2010. – 496 с.  
10. Галлиган Д., Полянский В.В., Старилов Ю.Н. Административное право: история 
развития и основные современные концепции. – М.: Юристъ, 2002. 
11. Державне управління в Україні: Навчальний посібник / За заг.ред.докт.юрид.наук, 
проф. В.Б.Авер’янова/. – К., 1999.  
12. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / 
Авер’янов В.Б., Дерець В.А., Школик А.М. та ін., За заг. ред. Авер’янова В.Б. – К.: 
Юстініан, 2007. – 288с. 
13. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. 
ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Факт, 2003. – 384с. 
14. Загальне адміністративне право: підручник / [Гриценко І.С., Мельник Р.С., 
Пухтецька А.А. та інші]; за заг. ред. І.С. Гриценка. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 568 с. 
15. Коломоєць Т.О. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник. – 
К.: Юрінком Інтер, 2011. – 576 с.  
16. Колпаков В. К. Курс адміністративного права України : підручник / В. К. Колпаков, 
О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, В. Д. Сущенко [та ін.] � 2-ге вид. , перероб. і допов. � К. : 
Юрінком Інтер, 2013. � 872 с  
17. Мартьянов І.В., Ткач Г.Й. Адміністративне право України (схеми): Навчальний 
посібник для студ.юр.фак-тів. – Л., 2000. 
18.  Мельник Р.С., Бевзенко В.М. Загальне адміністративне право: Навчальний 
посібник / За загальною редакцією Р.С. Мельника. – К.: Ваіте, 2014. – 376 с. 
19. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / Навч. 
посібник / За заг. редакцією Куйбіди Р.О., Шишкіна В.І. – К.: Старий світ, 2006. – 576 с. 
20. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення 
реалізації та захисту (За заг. ред. В.Б. Авер’янова). – К.: Наукова думка, 2007. – 586 с. 
21. Принцип верховенства права: проблеми теорії та практики: у двох книгах / За заг. ред. 
Ю.С. Шемшученка / Книга друга: Принцип верховенства права у дільності держави та в 
адміністративному праві. – К.: Конус-Ю, 2008. 
22. Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України / За заг. ред. Тимощука 
В.П., Школика А.М. – К.: Конус-Ю, 2007. 
23. Старилов Ю.Н. Курс общего административного права. В 3 т. – М.: Изд-во НОРМА, 
2002. 
24. Школик А.М. Порівняльне адміністративне право: Навч. посібник для юридичних 
факультетів та факультетів міжнародних відносин. – Львів: ЗУКЦ, 2007. – 308с. 

 
Допоміжна 

1. Виконавча влада і адміністративне право: Кол. монографія /за заг.ред. проф. В.Б. 
Авер’янова. – К.: Видавничий Дім “Ін-Юре”, 2002.  

2. Галлиган Д., Полянский В.В., Старилов Ю.Н. Административное право: история 
развития и основные современные концепции. – М.: Юристъ, 2002. 

3. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики: Кол. 
монографія / за заг.ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Факт, 2003. 



4. Дерець В.А. Органи виконавчої влади України та управлінські відносини. 
Монографія. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка»», 2007. 

5. Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС.  –К.: Основи, 1996.  
6. Цвєтков В.В. Демократія і державне управління: теорія, методологія, практика: 

Монографія. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка»», 2007. 
 

Законодавство  
1. Конституція України: Закон України від 28. 06. 1996 р. // Відомості Верховної Ради 
України. – 1996 –  № 30. – ст.141 (зі змінами) 
2. Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради 
України. – 2005 – № 35 – 36, № 37. – ст.446 (зі змінами та доповненнями) 
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради 
Української РСР. – 1984 – додаток до № 51. – ст.1122 (зі змінами та доповненнями) 
4. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 
5. Закон України «Про звернення громадян»  від 2 жовтня 1996р. // Урядовий кур’єр. – 
17 жовтня 1996р. (зі змінами). 
6. Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5203-17 
7. Закон України «Про місцеві державні адміністрації»  вiд 09.04.1999  № 586-XIV (зі 
змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=586-14 
8. Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 № 
157-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/157-
19. 
9. Закон України «Про засади державної регіональної політики» від 05.02.2015 № 156-VIII 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/156-19 
10. Закон України «Про співробітництво територіальних громад» від 17.06.2014 № 1508-
VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1508-18. 
11. Закон України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих 
районах Донецької та Луганської областей» від 16.09.2014 № 1680-VII [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1680-18. 
12. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 27.02.2014 № 794-VII 
[Електронний ресурс].- Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/794-18. 
13. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 р. // Голос 
України від 09.04.2011 р., №65. 
14. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року  // 
Відомості Верховної Ради України. - 1997. - №24. - Ст.170. (зі змінами). 
15. Закон України «Про національну поліцію» від 02.07.2015 N 2822 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/257729 
16. Закон України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1697-18. 
17. Закону України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 // Відомості Верховної 
Ради України. - 1993. - №52. - Ст.490. ( з наступними змінами). 
18. Закону України «Про державну службу» від 17 листопада 2011 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4050-17 (набере чинності з 
01.01.2016). 
19. Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 
20. Закон України «Про правила етичної поведінки» від 17.05.2012 р. // Офіційний 
вісник. – 2012. - № 45. – Стор. 82. 



21. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 7 червня 
2001 р. // Урядовий кур’єр. – 2001р. – 7 липня.(із змінами). 
22. Закон України «Про безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011 р. // Голос 
України від 08.07.2011 р., №122 
23. Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності» від 11 вересня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 9, 
ст. 79 
24. Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI [Електронний 
ресурс].- Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5203-17. 
25. Закон України «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами 
та посадовими особами місцевого самоврядування» від 14.12.2010 року // Урядовий кур'єр 
вiд 19.01.2011 - № 9 
26. Закон України «Про телебачення і радіомовлення» вiд 21.12.1993  № 3759-XII // 
Відомості Верховної Ради України вiд 09.03.1994 - 1994 р., № 10, ст. 43 
27. Закон України «Про Національну раду України з питань телебачення і 
радіомовлення» від 23.09.1997  № 538/97-ВР // Відомості Верховної Ради України вiд 
24.12.1997 - 1997 р., № 48, ст. 296  
28. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI 
// Відомості Верховної Ради України, 2011, № 34, ст.343 
29. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992  
30. Закон України "Про адміністративні послуги" від 06.09.2012 
31. Закон України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні 
на 2007-2015 роки" від 09.01.2007  
32. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 
33. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 
22.05.2003 р. 
34. Закон України «Про електронний цифровий підпис» від 18.10.2012 р. 
35. Закон України «Про інформаційні агентства» від 28.02.1995  
36. Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних 
системах» від 05.07.1994  
37. Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» від 23.09.1997 
38. Указ Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-
правових актів та набрання ними чинності» від 10 червня 1997р. // Голос України. – 26 
червня 1997р. (зі змінами). 
39. Положення про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів 
державної виконавчої влади, затв. Постановою Кабміну України від 28 грудня 1992р. 
//Урядовий кур’єр. – 18 лютого 1992р. (зі змінами). 
40. Методичні рекомендації для центральних органів виконавчої влади щодо 
застосування в законотворчій діяльності Конвенції про захист прав і основних свобод 
людини,  схвалені постановою колегії Міністерства юстиції України від 21 листопада 2000 
р.       № 40 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=v0040323-00 
41. Постанова Верховної Ради України від 31.08.2014 р. «Про попереднє схвалення 
законопроекту про внесення змін до Конституції України» [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/656-19 
42. Постанова Кабінету Міністрів України   вiд 25.05.2011р.  № 563 «Про затвердження 
Типового положення про територіальні органи міністерства та іншого центрального 
органу виконавчої влади» // Урядовий кур'єр вiд 22.06.2011р., - № 112 
43. Указ Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-
правових актів та набрання ними чинності» від 10 червня 1997 р. // Офіційний вісник 
України - 1997 р., № 24, стор. 11, код акту 1031/1997 



44. Указ Президента України "Про першочергові завдання щодо впровадження 
новітніх інформаційних технологій" від 20.10.2005 № 1497/2005 
45. Постанова Кабінету Міністрів України «Про електронний обмін службовими 
документами в органах виконавчої влади» від 17 липня 2009 р.  № 733 
46. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про 
Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів" від 17.03.2004 № 326 
47. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 
інформаційного обміну між митними та іншими державними органами за допомогою 
електронних засобів передачі інформації» від 21.05.2012 № 463 
48. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення 
Єдиного державного порталу адміністративних послуг" від 03.01.2013 № 13 
49. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил забезпечення 
захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-
телекомунікаційних системах» від 29.03.2006 № 373 

 
Інформаційні ресурси 

 
1. http://www.kmu.gov.ua 
2. http://www.pravo.org.ua 
3. http:www.president.gov.ua 
4. http:www.zakon.rada.gov.ua 
5. http:www.minregionbud.gov.ua 
6. http://www.minjust.gov.ua 
7. http://www.reyestr.court.gov.ua 

 


