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ВСТУП 
 

                  Програма обов’язкової навчальної дисципліни 
«Адміністративне право» складена відповідно до освітньо-професійної 
програми підготовки бакалавра спеціальності «Право» 
                 Предметом вивчення навчальної дисципліни є суспільні 
відносини в сфері державного управління різними сферами 
суспільного життя; правозастосування та правореалізації 
адміністративно-правових норм; державного і громадського нагляду та 
контролю;  функціонування органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування, установ, організацій, об’єднань, державної та 
патронатної служби; забезпечення, відновлення та реалізації прав і 
свобод; здійснення адміністративно-процесуальної діяльності та  
адміністративно-деліктні відносини. 
                 Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Адміністративне 
право» є складовою частиною циклу фундаментальних дисциплін для 
підготовки студентів за спеціальністю «Право». Вивчення курсу 
передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжних 
курсів –  «Теорія держави і права», «Основи римського приватного 
права», «Організація судових і правоохоронних органів», «Цивільне 
право», «Кримінальне право». Вивчення дисципліни «Адміністративне 
право» також передбачає і цілеспрямованої роботи над вивченням 
спеціальної літератури та нормативних актів, активної роботи на 
лекціях, практичних заняттях, самостійної роботи та виконання 
поставлених задач. 
                Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими 
стандартами вищої освіти України.  

 
Анотація 

 
Адміністративне право є фундаментальною та однією із 

найважливіших серед галузей права, законодавства та правничих 
дисциплін. Дана галузь покликана регулювати державно-управлінські 
відносини, розвиток яких на сьогоднішній день є чи не найважливішим 
завданням всього державного апарату України. Адміністративне право 
– це одна з найоб’ємніших галузей права, адже його норми регулюють 
відносини ледь не у всіх сферах суспільного життя. Серед іншого, 
завданням адміністративного права є ефективне впорядкування 
діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, установ, організацій, їх посадових та службових осіб.  
Детальне вивчення та глибоке осмислення адміністративного права дає 
можливість розуміти мету, сутність та завдання сучасного 
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вітчизняного державного управління, особливості  його 
функціонування, механізми оптимізації та інше. 

Ключові слова: адміністративне право, органи виконавчої 
влади, органи місцевого самоврядування, правопорушення, державне 
управління, управлінські відносини.  

 
Summary 

 
Administrative law is a fundamental and one of the most 

important branches of law, legislation and legal disciplines. This branch is 
intended to regulate the state-management relations, the development of 
which is today or is not an important task of the state apparatus of Ukraine 
as a whole. Administrative law - this is one of the most comprehensive 
branches of law, because its norms regulate relations in almost all spheres 
of public life. Among other things, the task of administrative law is to 
effectively organize the activities of executive authorities, local 
governments, institutions, organizations, their officials and officials. 
Detailed studying and deep understanding of administrative law provides an 
opportunity to understand the purpose, essence and tasks of modern national 
government, its functioning, optimization mechanisms, and more. 

Key words: administrative law, bodies of executive power, 
bodies of local self-government, offenses, state administration, 
administrative relations. 

 
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Найменування 

показників 
Галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація, 

рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

 
Кількість кредитів 
– 4,5 

Галузь знань 
08 «Право» 

Нормативна 

Спеціальність  
081 «Право» 

 
 
 
 
 
 
 

Рік підготовки: 
2 курс 

Рік підготовки: 
2 курс 

Модулів – 1 Семестр: 4-ий Семестр: 4-ий 
Змістових модулів 
– 2 

Лекції – 26 год. Лекції –2  год. 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання – 

Практичні- 20 
год. 

Практичні - 10 
год. 
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Загальна кількість 
годин - 135  

Лабораторні - - год. 

Тижневих годин 
для денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної 
роботи студента – 
5 

Перший 
(бакалаврський) 

рівень вищої 
освіти 

Самостійна 
робота – 
89 год. 

Самостійна 
робота – 123 

год. 
Індивідуальні - - год. 

Вид контролю - екзамен 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 
• для денної форми навчання - 36% до 64%; 
• заочної форми навчання – 9 % до 91%. 

 
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Метою вивчення дисципліни є підготовка фахівців сфери управління та 
права, що працюватимуть в умовах побудови правової держави та ринкової 
економіки. 
2.2. Завдання дисципліни – формування у студентів необхідних знань про  
сукупність адміністративних правових норм, які регулюють суспільні 
відносини щодо забезпечення органами виконавчої влади та органами 
місцевого самоврядування реалізації, відновлення та захисту прав, свобод і 
законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а також у процесі здійснення 
державного управління економічним, соціально-культурним та 
адміністративно-політичним будівництвом у державі. 
2.3. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: сутність 
адміністративного права, його зв’язок з державним управлінням; чинне 
адміністративне законодавство; функції та принципи державного управління; 
систему виконавчої влади, правове положення суб’єктів, що її здійснюють; 
форми  та методи державного управління; поняття та види адміністративного 
примусу та адміністративної відповідальності; поняття та принципи 
адміністративного процесу, його структуру; способи забезпечення 
законності; спеціальні адміністративно-правові режими; особливості 
галузевого та міжгалузевого управління та інше; 
вміти: тлумачити та застосовувати чинне адміністративне законодавство; 
правильно використовувати в практичній діяльності методи державного 
управління; готувати акти державного управління та приймати управлінські 
рішення; здійснювати функції щодо забезпечення законності в державному 
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управлінні, при розгляді справ про адміністративні правопорушення, 
реалізовувати і захищати права та свободи та інше. 

 
 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Модуль І 
Змістовний модуль 1. Загальна частина  

адміністративного права 
 

ТЕМА 1. Теоретичні аспекти адміністративного права 
 

1. Поняття адміністративного права. 
2. Предмет, метод, система адміністративного права.  
3. Система джерел адміністративного права. 
4. Співвідношення виконавчої влади, державного управління й 
адміністративного права. 
5. Поняття, види, дія та особливості адміністративного-правових норм. 
6. Поняття, ознаки, структура й види адміністративних правовідносин. 
                    

ТЕМА 2. Державне управління в Україні 
 

1. Поняття, суть, ознаки й види державного управління. 
2. Принципи державного управління. Суб'єкти й об'єкти управління. 
3. Правові й не правові форми державного управління. 
4. Нормотворча діяльність органів державного управління.  
5.  Поняття, класифікація та ознаки правових актів державного управління.  
6. Адміністративно-правовий договір. Індивідуальні правові акти управління. 
7. Здійснення організаційних заходів і матеріально-технічних операцій. 
8. Поняття, риси та види адміністративно-правових методів управління. 
9. Адміністративний примус та його види. 
 

ТЕМА 3. Загальна характеристика суб'єктів адміністративного права. 
Об’єднання громадян 

 
1. Основи   адміністративно-правового       статусу       громадян   України. 
Адміністративна правоздатність і дієздатність громадян. 
2. Адміністративно-правовий статус іноземних громадян та осіб без 
громадянства. 
3. Поняття, ознаки і види об'єднань громадян. Класифікація об'єднань громадян. 
4. Легалізація та правосуб'єктність об'єднань громадян. 
5. Відповідальність об'єднань громадян за правопорушення.   
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6. Форми звернень громадян. 
                    

ТЕМА 4.   Адміністративно-правовий   статус   Президента України і 
органів виконавчої влади 

 
1. Президент України і виконавча влада. 
2. Поняття і ознаки органів виконавчої влади. Система органів виконавчої влади 
3. Правове становище органів виконавчої влади. Принципи функціонування 
органів виконавчої влади в Україні. 
4. Правове становище Кабінету Міністрів України. 
5. Центральні органи виконавчої влади.  
6. Місцеві органи виконавчої влади. 
 

ТЕМА 5. Державна служба в Україні 
 

1. Поняття державної служби в Україні. Основні принципи державної служби. 
2. Етика поведінки державного службовця. 
3. Правове регулювання державної служби. 
4. Поняття посади та посадової особи. Види державних службовців. Категорії 
посад і рангів державних службовців. 
5. Правовий статус державного службовця. 
6. Вступ, проходження й припинення державної служби. 
7. Відповідальність держаних службовців. 
 

ТЕМА 6. Особливості адміністративної  відповідальності за вчинення 
правопорушень 

 

1. Поняття, ознаки й підстави адміністративно-правової відповідальності. 
2. Поняття, ознаки та склад адміністративного правопорушення. Види 
адміністративних правопорушень. 
3. Поняття, ознаки та система адміністративних стягнень. Порядок і строки 
накладення адміністративних стягнень. 
4. Дисциплінарна відповідальність посадових і службових осіб. 
5. Порядок порушення й розгляду справи про адміністративне 
правопорушення. 
6. Оскарження (опротестування) постанови у справі про адміністративне 
правопорушення. Виконання постанови про накладення адміністративного 
стягнення. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення. 

 
ТЕМА 7. Адміністративний процес 

 
1. Поняття, ознаки, мета, принципи і завдання адміністративного процесу. 
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2. Види адміністративного процесу. 
3. Учасники адміністративного процесу. 
4. Структура адміністративного процесу. 
5. Стадії адміністративно-процесуальної діяльності. 

 
Змістовний модуль 2.Особлива та спеціальна частини 

адміністративного права 
 

ТЕМА 8. Правові засади управління економікою 
 

1. Зміст державного управління у сфері економіки. Система органів управління 
економікою та їх функції.  
2. Організаційно-правові засади управління промисловістю. Державний 
контроль і нагляд у промисловості. Адміністративна відповідальність за 
правопорушення у сфері промислової діяльності. 
3. Організаційно-правові засади управління агропромисловим комплексом. 
Державний контроль і нагляд у агропромисловому комплексі. Адміністративна 
відповідальність за правопорушення у агропромисловій діяльності. 
4. Організаційно-правові    засади    управління    будівництвом    та   житлово-
комунальним господарством. Державний архітектурно-будівельний контроль 
та контроль за технічним станом житлового фонду і об'єктів комунального 
призначення. Адміністративна відповідальність за правопорушення  у  сфері  
житлово-комунального господарства.  
5. Організаційно-правові засади управління транспортом і зв'язком. 
 

ТЕМА  9. Правові засади управління в соціальній сфері 
 

1. Нормативно-правове  регулювання соціальної сфери в Україні. 
2. Міністерство соціальної політики України – центральний орган 
виконавчої влади. 
3. Правовий статус Державної служби України з питань праці 
4. Правове положення Пенсійного  фонду України. 
5. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування 
України на випадок безробіття: його права та обов’язки. 
6. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань України: його мета та завдання 
7. Правовий статус Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 
працездатності. 
8. Державний нагляд і контроль в соціальній сфері: його зміст та завдання. 

 
ТЕМА 10. Адміністративно-правове забезпечення 

 управління в сфері освіти і науки 
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1. Визначення понять «освіта», «наука».   
2. Класифікація суб’єктів адміністративно-правового регулювання у сфері 
освіти. 
3. Найбільш пріоритетні напрями державної підтримки у сфері наукового 
розвитку відповідно до Концепції науково-технологічного та 
інноваційного розвитку України. 
4. Принципи державного управління та регулювання науковою 
діяльністю. 
5. Повноваження у сфері державного управління наукою МОН України, 
Державного агентства України з інвестицій та інновацій, НАН України. 
6. Адміністративна відповідальність за правопорушення у галузі освіти і 
науки 

 
ТЕМА 11. Управління адміністративною політичною діяльністю 

 
1. Організаційно-правові засади управління оборонною сферою. Воєнна 
доктрина України. Організація оборони. 
2. Військова служба в Україні. 
3. Організаційно-правові засади управління національною безпекою. Суб'єкти 
забезпечення національної безпеки України. 
4. Організаційно-правові засади управління внутрішніми справами. 
5. Організаційно-правові засади управління закордонними справами. Основні 
напрями зовнішньої політики України. 
6. Адміністративно-правове регулювання в'їзду в Україну й виїзду з неї. 
7. Організаційно-правові засади управління юстицією. 

 
ТЕМА 12. Управління використанням та  

охороною природних ресурсів 
 

1. Організаційно-правові   засади   управління   використанням   та   
охороною природних ресурсів. 
2. Система   органів   управління   використанням   та   охороною   
природних ресурсів. 
3. Державний контроль і нагляд у галузі використання та охорони 
природних ресурсів. 
4.  Адміністративна      відповідальність      за      правопорушення      у      
сфері використанням та охороною природних ресурсів. 
 

ТЕМА 13.  Управління фінансами  
 

1. Організаційно-правові засади управління фінансами. 
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2. Управління у сфері бюджетної діяльності. 
3. Управління системою оподаткування. 
4. Управління у галузі кредитування й страхування. 
5. Управління грошовим обігом і системою валютного регулювання. 
6. Адміністративна відповідальність за правопорушення у галузі фінансів. 

 
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Назви змістових 

модулів і тем 
Кількість годин 

денна форма заочна форма 
Усь
ого 

у тому числі усьо 
го 

у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Загальна частина  

адміністративного права 
 

ТЕМА 1. 
Теоретичні 

аспекти 
адміністративного 

права 

12 2 2   8 11 1 1   9 

ТЕМА 2. 
Державне 

управління в 
Україні 

10 2 2   6 11 1 1   9 

ТЕМА 3. Загальна 
характеристика 

суб'єктів 
адміністративного 
права. Об’єднання 

громадян 
 

10 2 2   6 12  1   10 

ТЕМА 4.   
Адміністративно-
правовий   статус   

Президента 
України і органів 

10 2 2   6 11  1   9 

ТЕМА 5. Державна 
служба в Україні 

10 2 2   8 11  1   10 
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ТЕМА 6. 
Особливості 

адміністративної    
відповідальності за 

вчинення 
правопорушень 

14 2 4   6   1   10 

ТЕМА 7. 
Адміністративний 

процес 

10 2 2   6      10 

Разом змістовий 
модуль 1. 

76 14 16   46 75 2 6   67 

Змістовий модуль 2. Особлива та спеціальна частини адміністративного 
права  

ТЕМА 8. Правові 
засади управління 

економікою 
 

9 2 1   6 10  1   9 

ТЕМА  9. Правові 
засади управління в 

соціальній сфері 

9 2 1 8  6 9  1   9 

ТЕМА 10. 
Адміністративно-

правове 
забезпечення 

управління в сфері 
освіти і науки 

 

9 2 1   6 10  1   9 

    ТЕМА 11. 
Управління 

адміністративною 
політичною 
діяльністю 

9 2 1   6 9  1   9 
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ТЕМА 12. 
Управління 

використанням та 
охороною 
природних 
ресурсів 

 

11 2 0   9 9     9 

ТЕМА 13.  
Управління 
фінансами 

12 2 0   10 11     11 

Разом змістовий 
модуль 2. 

59 12 4   43 60 2 4   56 

Всього годин  135 26 20   89 135 2 10   123 

 
 

 
5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 

 
№ Назва теми К-сть год. 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1. Теоретичні аспекти адміністративного права 2 1 
2. Державне управління в Україні 2 1 
3. Загальна характеристика суб'єктів 

адміністративного права. Об’єднання громадян 
2 1 

4. Адміністративно-правовий   статус   Президента 
України  і органів виконавчої влади 

2 1 

5. Державна служба в Україні 2 1 
6. Особливості адміністративної    відповідальності за 

вчинення правопорушень 
4 1 

7. Адміністративний процес 2  
8. Правові засади управління економікою 1 1 
9. Правові засади управління в соціальній сфері 1 1 

10. Адміністративно-правове забезпечення 
управління в сфері освіти і науки  

1 1 

11. Управління адміністративно-політичною діяльністю 1 1 
12. Управління використанням та  охороною 

природних ресурсів 
  

13. Управління фінансами   
  Всього 20 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 
 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

     № Назва теми 
К-сть год. 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1. Теоретичні аспекти адміністративного права 8 9 
2. Державне управління в Україні 6 9 
3. Загальна характеристика суб'єктів адміністративного 

права. Об’єднання громадян 
6 10 

4. Адміністративно-правовий   статус   Президента 
України  і органів виконавчої влади 

6 9 

5. Державна служба в Україні 8 10 
6. Особливості адміністративної    відповідальності за 

вчинення правопорушень 
6 10 

7. Адміністративний процес 6 10 
8. Правові засади управління економікою 6 9 
9. Правові засади управління в соціальній сфері 6 9 
10. Адміністративно-правове забезпечення управління 

в сфері освіти і науки  
6 9 

11. Управління адміністративно-політичною діяльністю 6 9 
12. Управління використанням та  охороною природних 

ресурсів 
9 9 

13. Управління фінансами 10 123 
 Всього 89 123 
 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
Науковими та методичними основами викладання дисципліни 

«Адміністративне право» є системний підхід. Методологія вивчення 
дисципліни і оцінювання знань слухачів заснована на індивідуально-
диференційованому навчанні. 

Контроль за рівнем засвоєнням знань здійснюється шляхом 
застосування різних форм опитування, написання контрольних робіт на 
семінарських заняттях, проведення модульного контролю, складання 
іспиту.  

При виставленні оцінок (балів) враховуються, насамперед, знання, 
розуміння й уміння аналізувати конкретні ідеї. 

Основними методами навчання є:  
1) лекції;  
2) практичні завдання; 
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3) наукова робота; 
4) самостійна робота; 
5) тренінги; 
6) ситуаційні завдання. 

 
8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Оцінювання результатів поточного контролю проводиться у 
розрахунку від 0 до 50 балів. Основними методами оцінювання є:  

1) аналіз усних відповідей;  
2) виконання практичних завдань. 

Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими критеріями 
(у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленими до 
цілого числа): 

0% - завдання не виконано; 
40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 
60% - завдання виконано повністю, висновки містять окремі 

недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 
підготовлено з незначним відхиленням від вимог; 

80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 
несуттєві недоліки несистемного характеру ; 

100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 

М
од

ул
ь 

Іс
п

и
т 

В
сь

ог
о 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 
Т1

0 

Т1

1 

Т1

2 

Т1

3 

3,8

5 

3,8

5 

3,8

5 

3,8

5 

3,8

5 

3,8

5 

3,8

5 

3,8

5 

3,8

5 

3,8

5 

3,8

5 

3,8

5 

3,8

5 

1

0 

4

0 

10

0 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 
 

 ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 
 

Кількість набраних балів 
студентом 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 балів Відміно  
82-89 балів Добре 
74-81 балів 
64-73 балів Задовільно 
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60-63 балів 
35-59 балів Незадовільно з можливістю 

повторного складання 
 

0-34 балів Незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням курсу 

 

 
9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
 Методичне забезпечення навчальної дисципліни включає: 
1) Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної 

роботи з дисципліни «Адміністративне право» для студентів напряму 
підготовки 6.030401 «Правознавство»  денної форми навчання 
[Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/2576/ ; 

2) Рекомендований список базової та допоміжної літератури з 
навчальної  дисципліни. 

 
10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 
11.1. Базова 

1. Адміністративне право України. Т.1. Загальне адміністративне право: 
навчальний посібник / [В.В. Галунько , В.І. Курило , С.О. Короєд , О.Ю. 
Дрозд, І.В. Гиренко, О.М. Єщук, І.М. Риженко, А.А. Іванищук, Р.Д. Саунін, 
І.М. Ямкова]; за ред. проф. В.В. Галунька. – Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 272 
с. 
2. Загальне адміністративне право : підручник / [Гриценко I. С., Мельник Р. 
С., Пухтецька А. А. та інші]; за заг. ред. I. С. Гриценка. — К. : Юрінком Iн-
тер, 2015. — 568 с. 
3. Адміністративне право України: Підручник: За заг.ред. д.ю.н., проф. 
Коломоєць Т.О. – Київ: „Істина”, 2008. - с. 
4. Адміністративне право : підручник / НЮАУ ім. Я. Мудрого ; за заг. ред. : 
Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй. – Х. : Право, 2010. – 624 с. 
5. Адміністративне право : посіб. для підготовки до іспиту / Ю. П. Битяк, В. 
М. Гаращук, В. В. Зуй та ін. ; за заг. ред. В. М. Гаращука. – Х. : Право, 2016. 
– 144 с. 
6. Адміністративне право. 3-тє видання. Кисіль З.Р.  Навчальний  
Посібник.-К.: Правова Єдність,ЦУЛ,2011.-696с. 

 
11.2. Допоміжна 

7.  Адміністративне право України. Академічний курс: підручник у 2-хзаг. ред. 
В.Б. Авер'янова. - К.: Юридична думка, 2004. 
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8. Адміністративне право України: навчальний посібник/ 
Г.Г.Забарний,Р.А.Калюжний, В.К.Шкарупа. - К.: В-во Паливода А.В., 2005. 368 
с. 
9. Адміністративний процес України: Навчальний посібник / За заг. ред.А. 
Т. Комзюка. - X.: Вид-во Харківського нац. ун-ту внутр. справ, 2008. - 212 с. 
10. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина 
:підручник / за заг. ред. Рябченко О. П. - X. : Вид-во Харк. нац. ун-ту 
внутр.справ, 2009.-256 с. 
11. Основи адміністративного судочинства в Україні: навч.посібник./ За 
заг.ред. Н.В.Александрової, Р.О.Куйбіди. - К.: Конус.Ю, 2006. - 526с. 
12. Науково-практичний коментар кодексу України про адміністративні 
правопорушення. Автори Р.А.Калюжний М.І.Їншин І.М.Шопіна. - К.: Правова 
Єдність.центр навчальної літератури, 2011 р. - 780 стор. 
 

11.3. Нормативно-правова  
13. Бюджетний кодекс України: Кодекс від 08.07.2010 № 2456-VI Електронний 
ресурс. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 
14. 3акон України «Про охорону навколишнього природного середовища»: 
Закон від 25.06.1991 № 1264-XII. Електронний ресурс. Режим доступу:  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1264-12 
15. Закон   України   "Про   засади   державної   регуляторної   політики   у   сфері 
господарської діяльності":Закон від 11.09.2003 № 1160-IV. Електронний 
ресурс. Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1160-15 
16. Закон   України   «Про  державну   реєстрацію   актів   цивільного   стану»: 
Закон від 01.07.2010 № 2398-VI Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2398-17 
17. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні": Закон 
від 21.05.1997 № 280/97-ВР Електронний ресурс. Режим доступу:  
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр   
18. Закон України "Про місцеві державні адміністрації'": Закон 
від 09.04.1999 № 586-XIV Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/586-14  
19. Закон України "Про третейські суди": Закон від 11.05.2004 № 1701-IV 
Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1701-15  
20. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»: Закон 
від 05.07.2012 № 5076-VI Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5076-17 
21. Закон України «Про альтернативну (невійськову) службу»: Закон 
від 12.12.1991 № 1975-XII Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1975-12 
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22. Закон України «Про антимонопольний комітет України»: Закон 
від 26.11.1993 № 3659-XII. Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3659-12  
23. Закон України «Про безоплатну правову допомогу»: Закон 
від 02.06.2011 № 3460-VI. Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3460-17 
24. Закон України «Про громадські об’єднання» Закон від 22.03.2012 № 4572-
VI. Електронний ресурс. Режим доступу:   
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4572-17 
25. Закон України «Про громадянство України»: Закон від 18.01.2001 № 2235-
III Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2235-14 
26. Закон України «Про державну службу»: Закон від 10.12.2015 № 889-VIII. 
Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-
19  
27. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»: 
Закон від 06.09.2005 № 2806-IV. Електронний ресурс. Режим доступу:  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2806-15  
28. Закон України «Про доступ до публічної формації»: Закон 
від 13.01.2011 № 2939-VI Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 
29. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення»: Закон від 24.02.1994 № 4004-XII Електронний ресурс. Режим 
доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4004-12 
30. Закон України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу»: 
Закон від 25.03.1992 № 2232-XII Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2232-12  
31. Закон України «Про зайнятість населення»: Закон від 05.07.2012 № 5067-VI 
Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5067-17    
32. Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики»: Закон 
від 01.07.2010 № 2411-VI. Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2411-17 
33. Закон України «Про захист персональних даних»: Закон 
від 01.06.2010 № 2297-VI Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2297-17  
34. Закон України «Про звернення громадян»: Закон від 02.10.1996 № 393/96-
ВР Електронний ресурс. Режим доступу:   
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр 
35. Закон України «Про інформацію»: Закон від 02.10.1992 № 2657-XII. 
Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 
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36. Закон України «Про Кабінет Міністрів України»: Закон 
від 27.02.2014 № 794-VII Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/794-18 
37. Закон України «Про міжнародні договори України»: Закон 
від 29.06.2004 № 1906-IV Електронний ресурс. Режим доступу:  
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1906-15 
38. Закон України «Про Національну поліцію»: Закон 
від 02.07.2015 № 580-VIII. Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/580-19 
39. Закон України «Про нотаріат» Закон від 02.09.1993 № 3425-XI 
Електронний ресурс. Режим доступу:  htp://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3425-
12 
40. Закон України «Про освіту»: Закон від 23.05.1991 № 1060-XII. 
Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1060-
12 
41. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»: 
Закон від 22.09.2011 № 3773-VI. Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3773-17 
42. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»: Закон 
від 23.04.1991 № 987-XII. Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/987-12 
43. Закон України «Про Службу Безпеки України» Закон 
від 25.03.1992 № 2229-XII . Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2229-12 
44. Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді 
в Україні»: Закон від 05.02.1993 № 2998-XII. - Електронний ресурс. Режим 
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2998-12 
45. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» (окремі положення) Закон 
від 07.07.2010 № 2453-VI Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2453-17  
46. Закон України «Про тваринний світ»: Закон від 13.12.2001 № 2894-III. 
Електронний ресурс. Режим доступу:  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2894-14   
47. Закон України «Про транспорт»: Закон від 10.11.1994 № 232/94-ВР. 
Електронний ресурс. Режим доступу:  
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/232/94-вр 
48. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»: Закон 
від 17.03.2011 № 3166-VI Електронний ресурс. Режим доступу:  
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3166-17 
49. Закон України «Про ціни і ціноутворення»: Закон від 21.06.2012 № 5007-VI. 
Електронний ресурс. Режим доступу:   http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5007-
17 
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50. Кодекс Адміністративного судочинства: Закон від 06.07.2005 № 2747-IV  
Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 
51. Кодекс законів про адміністративні правопорушення: Кодекс 
від 07.12.1984 № 8073-X Електронний ресурс. Режим 
доступу://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 
52. Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Електронний 
ресурс. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр 
53. Кримінальний кодекс України Закон від 05.04.2001 № 2341-III 
Електронний ресурс. Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-
14 
54. Митний кодекс України: Кодекс від 13.03.2012 № 4495-VI  Електронний 
ресурс. Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 
55. Податковий кодекс України:  Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI 
Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

 
11.4. Електронні ресурси 

56. Безкоштовні електронні підручники онлайн «Гуманітарні науки» 
[електронний ресурс] / http://www.сhitalca.html.  
57. Електронні наукові видання НБУ ім. В.І.Вернадського [електронний 
ресурс] / http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/  
58. Наукова бібліотека НУВГП [електронний ресурс] / http: //www. edu.ua 
/ naukova-biblioteka 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


