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Методичні рекомендації містять перелік питань, що охоплюють зміст 

програми дисципліни, приклади типових індивідуальних завдань, критерії оцінки 

знань слухачів та засоби діагностики, порядок поточного і підсумкового контролю 

оцінювання знань студентів денної та заочної форм навчання, плани практичних 

занять і практичні завдання, список рекомендованих нормативно-правових актів і 

літератури. 

Розраховані на викладачів, слухачів магістратури державного управління 

денної та заочної форм навчання при підготовці до навчальних занять з дисципліни 

«Правове забезпечення державного управління». 

Навчальна дисципліна з правотворчості в державному управлінні, згідно до 

нормативних вимог Галузевого стандарту вищої освіти України, містить сім розділів 

(блоків). Зміст кожного розділу (блоку) розкривається певними нормативно 

визначеними темами, містить відповідні додатки, перелік літератури та перелік 

завдань і контрольних питань до кожної теми. Навчальна програма призначена для 

викладення дисципліни «Правове забезпечення державного управління» для 

магістрів спеціальності 8.150101 «Державна служба» напряму підготовки 

8.150000 «Державне управління» кваліфікації 2419.3 – Спеціаліст державної 

служби. 
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Вступ 

 

Методичні рекомендації до практичних занять розроблені з урахуванням 

навчального плану, навчальної та робочої програми з курсу «Правове забезпечення 

державного управління» і передбачають надання слухачам можливості та обов’язку 

закріпити та уточнити теоретичні знання курсу, зміцнити практичні навички 

самостійної роботи з Конституцією, законами і підзаконними нормативними актами, 

науковою та навчальною літературою, практичні вміння розуміння та застосування 

юридичних знань у професійній діяльності, включаючи участь у 

право(нормо)творчій діяльності, для аналізу та вирішення конкретних 

управлінських ситуацій. Кількість годин для проведення практичних (семінарських) 

занять у слухачів магістратури державного управління всіх форм навчання у 

відповідності з навчальним планом та робочою навчальною програмою співпадає. 

Сучасну державу неможливо уявити без складної системи розвинутих 

політичних і правових інститутів, в тому числі без інституту державної служби. 

Інституту як соціального, так і правового. А тому проблематика його 

функціонування об'єктивно перебуває в полі дослідження правових, політичних, 

управлінських та інших соціально-гуманітарних наук. І автори висловлюють надію, 

що викладені ними в методичних рекомендаціях матеріали виявляться корисними і 

цікавими як для державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування, так і для всіх, хто опікується проблемами розвитку державного, 

політичного та правового будівництва в нашій країні.  

Участь слухача в практичних заняттях допомагає йому закріпити теоретичні 

знання і придбати практичні уміння (навики) щодо застосування права і 

законодавства. Під час практичних занять слухачі повинні показати, як вони можуть 

творчо використати придбані знання і уміння в конкретних практичних ситуаціях, 

усунути прогалини в своїх знаннях, одержати від викладача поради з ефективної 

організації самостійної роботи по засвоєнню програмного матеріалу.  
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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: формування системи теоретичних знань та практичних навичок і вмінь 

у галузі правового забезпечення державного управління, публічного 

адміністрування, правового регулювання державного управління, вивчення і 

розуміння законодавчих та інших нормативно-правових актів, що торкаються 

суспільних відносин у сфері публічного управління. 

Завдання: зміцнення правової свідомості та підвищення рівня правової 

культури слухачів магістратури державного управління, формування базових знань, 

вмінь та навичок у сфері правотворчості та правозастосування, оволодіння 

інструментарем правового забезпечення державного управління; набуття вмінь 

аналізу практики застосування правових норм, що регулюють державне управління 

в Україні. 

Внаслідок вивчення курсу «Правове забезпечення державного управління» 

слухачі магістратури державного управління мають знати: питання методології 

правового забезпечення державного управління, сутність, принципи, форми, методи 

державного управління, систему органів публічної влади і їх функції в сучасних 

умовах, проблематику адміністративного примусу в державному управлінні, 

сутність і складові нормотворчості та правозастосування в державному управлінні, 

правове регулювання людського вимірювання державного управління, механізми і 

завдання державного регулювання економікою, управління соціально-культурним 

будівництвом, адміністративно-політичною діяльністю і міжгалузевим державним 

управлінням; 

Слухачі повинні вміти: вільно володіти основними поняттями та категоріями 

юридичної науки, орієнтуватися у законодавчих та нормативних актах на основі 

яких здійснюється правове забезпечення державного управління і публічного 

адміністрування в Україні; правильно розуміти і тлумачити чинне законодавство; 

правильно застосовувати правові норми в конкретних практичних життєвих 

ситуаціях і в управлінській діяльності. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ТЕМА 1. 

Право(нормо)творчий процес у державному 

управлінні як форма владно-вольової діяльності 

держави із створення нормативно-правових актів 

Поняття і призначення право(нормо)творчості в державному управлінні. 

Правотворчість. Правотворення. Законотворчість. Ознаки правотворчості. 

Принципи правотворчості в державному управлінні. Функції правотворчості. 

Поняття правотворчого процесу та його стадії. Право(нормо)творчість держави. 

Право(нормо)творчість громадського суспільства. 

 

ТЕМА 2. 

Правові акти державного управління 

Поняття та ознаки нормативно-правового акту. Структура нормативно-

правового акту. Місце нормативно-правового акту серед інших джерел права. 

Структура системи законодавства. Характеристика актів державного управління. 

Класифікація актів державного управління. Класифікація актів державного 

управління за органами, що їх видають. Систематизація актів державного 

управління. Поняття правової норми акта державного управління. Функції правової 

норми. Реалізація норм права в державному управлінні. Види норм права актів 

державного управління. Структура норми права акта державного управління.  

 

ТАМА 3. 

Правова база діяльності Верховної Ради України. 

Законодавчий процес та його стадії 

Основні етапи становлення правової системи України та реформація 

законотворчої діяльності Верховної Ради. Політичні та правові основи організації 

діяльності Верховної Ради України. Сутність законодавчої влади та засоби 



7 

забезпечення законності. Міжнародна сфера і планування державної політики 

Верховної Ради України і держави. Ратифікація міжнародних актів Верховною 

Радою України. Загальні засади законодавчого процесу та законотворчої діяльності 

Верховної Ради України. Характеристика закону, його ознаки та види. Законодавчий 

(законотворчий) процес та його стадії. 

 

ТЕМА 4. 

Право(нормо)творчість Президента України 

Загальні засади діяльності Президента України. Нормотворча діяльність 

Президента України та її істотні ознаки. Методи діяльності Президента України. 

Загальна характеристика актів Президента України. Укази, розпорядження та 

доручення Президента України, їх розробка, проходження та затвердження. 

Інформаційний запит та його оформлення. 

 

ТЕМА 5. 

Правотворчість в діяльності Кабінету Міністрів України 

Політичні та правові основи організації діяльності Кабінету Міністрів 
України. Склад і порядок формування Кабінету Міністрів України. Функції та 

повноваження Кабінету Міністрів України. Форми і методи діяльності Кабінету 

Міністрів України. Правове регулювання діяльності Кабінету Міністрів України 

Законом і Регламентом. Порядок підготовки проектів актів Кабінету Міністрів 

України. Особливості здійснення законопроектної діяльності Уряду. Здійснення 

повноважень Кабінету Міністрів України. Виконання актів законодавства. 

Організація роботи Секретаріату Кабінету Міністрів України. Здійснення 

повноважень Кабінету Міністрів у відносинах з органами виконавчої влади, 

державними господарськими об'єднаннями, підприємствами, установами та 

організаціями. Система центральних органів виконавчої влади, організація їх 

діяльності та участь у правотворчості. Відносини Кабінету Міністрів з органами 

місцевого самоврядування та громадськістю. 
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ТЕМА 6. 

Нормотворча діяльність місцевих органів державної влади 

Правові основи функціонування місцевих державних адміністрацій, їх 

система, порядок утворення і побудова. Форми і методи діяльності місцевих 

державних адміністрацій. Місцеві державні адміністрації в контексті 

адміністративної реформи. Правове регулювання діяльності місцевих державних 

адміністрацій відповідно до закону та Типового регламенту. Акти місцевих 

державних адміністрацій. Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень 

голови місцевої держадміністрації. Взаємовідносини місцевої держадміністрації з 

іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування. 

 

 

ТЕМА 7. 

Нормотворча діяльність в органах місцевого самоврядування 

Теоретичні засади нормотворчої діяльності в органах місцевого 

самоврядування. Акти органів місцевого самоврядування. Організаційне-правове 

забезпечення нормотворчої діяльності в органах місцевого самоврядування. 

Загальна характеристика нормотворчого процесу в органах місцевого 

самоврядування в Україні. Зарубіжний досвід організації нормотворчого процесу в 

органах місцевого самоврядування. Проблеми удосконалення нормотворчого 

процесу в органах місцевого самоврядування в Україні.  
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ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНАТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

На практичних заняттях слухач повинен показати знання програми 

навчального матеріалу, уміти пояснювати основні поняття, виділяти їх спільні і 

відмінні риси, порівнювати та аналізувати різні точки зору з проблемних питань, 

ясно та логічно викладати думки з поставлених питань. 

 

 

ЗАНЯТТЯ 1. Право(нормо)творчий процес у державному  

управлінні як форма владно-вольової діяльності держави із створення 

нормативно-правових актів 

 

Питання для обговорення: 

1. Поняття і призначення право(нормо)творчості в державному управлінні. 

2. Правотворчість. Правотворення. Законотворчість. 

3.  Ознаки правотворчості. 

4. Принципи правотворчості в державному управлінні. 

5. Функції правотворчості. 

6. Поняття правотворчого процесу та його стадії. 

7. Право(нормо)творчість держави.  

8. Право(нормо)творчість громадського суспільства. 

 

Контрольні питання до практичного заняття: 

1. Назвіть рівні правотворення та розкрийте їх зміст. 

2. Визначте ознаки право(нормо)творчості. 

3. Охарактеризуйте правотворчість як організаційно-правову форму 

діяльності правомочних органів влади. Через які способи (засоби) вона має прояв? 

4. Розкрийте сутність правотворчого процесу. 

5. Назвіть стадії правотворчого процесу та проаналізуйте кожну з них. 

6. Розкрийте призначення юридичної техніки. Які прийоми та засоби 
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юридичної техніки вам відомі? 

7. Зробіть порівняльну характеристику між такими категоріями як 

«правотворчість», «право творення» та «законотворчість». 

8. Проаналізуйте загальні принципи правотворчості. 

 

Тестові завдання: 

1. Згідно з Конституцією України зміст і спрямованість діяльності держави 

визначають: 

а) Верховна Рада України; 

б) Президент України;  

в) права і свободи людини та їх гарантії; 

г) народ України; 

д) чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною 

Радою України, є частиною національного законодавства України. 

 

2. Що розуміється під об’єктами права власності Українського народу: 

а) земля та її надра; 

б) результати інтелектуальної та творчої діяльності; 

в) державна таємниця; 

г) земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які 

знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального 

шельфу, виключної (морської) економічної зони; 

д) об’єкти права державної та комунальної власності; 

є) кошти державного та місцевих бюджетів. 

 

3. Відповідно Конституції України права і свободи людини є: 

а) невідчужуваними та непорушними: 

б) вичерпними; 

в) невідчужуваними та непорушними; 

г) вільними і рівними; 
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д) такими, що не можуть бути обмеженими; 

є) рівними перед законом. 

 

3. Спеціальними правовими способами забезпечення законності є: 

а) контроль; 

б) прогнозування; 

в) нагляд; 

г) примус4 

д) переконання та дозвіл; 

є) єдиноначальність та координація. 

 

4. Контоль – це: 

а) форма державного управління; 

б) метод державного управління; 

в) акт державного управління; 

г) принцип державного управління; 

д) вірної відповіді не названо. 

 

5. Знайдіть неправильну відповідь на твердження, що загальна ефективність 

правотворчості забезпечується: 

а) ефективністю правової політики та її реалізації;  

б) ефективністю розпорядчо-виконавчої діяльності, що забезпечує 

конкретизацію правової політики на місцевому рівні;  

в) ефективністю кредитно-грошової політики нашої держави; 

г) ефективністю діяльності суб’єктів щодо реалізації правотворчості. 

 

6. Знайдіть неправильну відповідь: загальні принципи правотворчості – це: 

а) гуманізм; 

б) демократизм; 

в) гласність; 



12 

г) науковість;  

д) плановість;  

є) толерантність; 

е) системність. 

 

Список літератури до заняття: 

1. Авер'янов В.Б. Державне управління в Україні. Навчальний посібник / 

В.Б. Авер'янов. – К.: Автори, 1999. – 432с. 

2. Адміністративне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. 

Т.О. Коломоєць, Г.Ю. Гулєвської. – К.: Істина, 2008. – 216с. 

3. Бахновська І. П. Основоположні принципи права як інтегруючий 

елемент правової системи України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук: спец. 12.00.01. – теорія та історія держави і права;історія політичних і 

правових вчень / І.П. Бахновська. – Харків, 2011. – 19с. 

4. Задирака Н.Ю. Проблеми юридичного закріплення законотворчого 

процесу в Україні / Н.Ю. Задирака // Вісник Чернівецького університету. Юридичні 

науки. Вип. 26. – Чернівці, 2004. – С. 15-18. 

5. Задирака Н.Ю. Теоретико-праові питання законотворчості: автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01. – теорія та історія 

держави і права;історія політичних і правових вчень / Н.Ю. Задирака. – Київ, 2005. – 

16с. 

6. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. №254к96-ВР // 

Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141 (зі змін.). 

7. Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебно-

методическое пособие / А.В. Малько, – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1999. 

– 272 с. 

8. Минькович-Слободяник О.В. Правова політика як чинник 

правотворчості та правозастосування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук: спец. 12.00.01. – теорія та історія держави і права;історія політичних і 

правових вчень / О.В. Минькович-Слободяник. – Київ, 2010. – 20с. 
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9. Опришко В. Законотворчість сьогодні і завтра / В. Опришко // Віче. – 

1996. – №7. – С. 4. 

10. Петришина М.О. Нормотворча діяльність в органах місцевого 

самоврядування в Україні: Монографія / М.О. Петришина. – Х.: Право, 2011. – 232с. 

11. Скакун О.Ф. Теорія права і держави: Підручник. – 3-те видання / 

О.Ф. Скакун. – К.: Алерта, 2012. – 524с. 

12. Скрипинчук В.М. Правове забезпечення державного управління. 

Конспект лекцій / В.М. Скрипинчук. – Іванофранківськ: Місто НВ, 2008. – 556с. 

13. Соловйов В.М. Удосконалення законності в державному управлінні 

України: автореф. дис. канд. наук з держ. упр: спец. 25.00.01 / В.М. Соловйов. – К., 

2006. – 20 с. 

14. Спиркин А.Г.Философия: Учебник. – 2-е изд. / А.Г. Спиркин. – М.: 

Гардарики, 2004. – 736с. 

15. Ященко Р. Функції правотворчості в контексті дослідження перехідних 

суспільств [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.pravoznavec.com.ua 

 

 

ЗАНЯТТЯ 2. Правові акти державного управління 

 

Питання для обговорення: 

1. Поняття та ознаки нормативно-правового акту.  

2. Структура нормативно-правового акту.  

3. Місце нормативно-правового акту серед інших джерел права.  

4. Структура системи законодавства.  

5. Характеристика актів державного управління.  

6. Класифікація актів державного управління.  

7. Класифікація актів державного управління за органами, що їх видають.  

8. Систематизація актів державного управління.  

9. Поняття правової норми акта державного управління.  

10. Функції правової норми.  

http://www.pravoznavec.com.ua/
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11. Реалізація норм права в державному управлінні.  

12. Види норм права актів державного управління.  

13. Структура норми права акта державного управління. 

 

Контрольні питання до практичного заняття: 

1. Що є джерелами права в України? 

2. Яке місце серед джерел права посідає нормативно-правовий акт? 

3. Визначте ознаки нормативно-правового акта. 

4. Надайте характеристику актам державного управління. 

5. Визначте класифікацію актів державного управління. 

6. Назвіть функції правової норми акта державного управління. 

7. Як відбувається реалізація норм права в державному управлінні? 

8. Розкрийте структуру норми права. Назвіть види елементів норми акта 

державного управління. 

9. Назвіть основні види структурної організації законодавства. Розкрийте 

їх зміст. 

10. Назвіть відомі вам локальні нормативно-правові акти. Які вини 

посідають місце в ієрархічній системі законодавства? 

 

Тестові завдання: 

1. Рішення Ради національної безпеки і оборони України вводяться в дію: 

а) постановами Кабінету Міністрів України; 

б) рішеннями; 

в) указами Президента України; 

г) законами України; 

д) розпорядженнями Президента України. 

 

2. До основних властивостей правових актів державного управління належать 

такі: 

а) вони є формою державного управління; 
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б) є волевиявленням органів державного управління; 

в) необхідність і своєчасність; 

г) державний владний характер; 

д) безстрокова дія. 

 

3. Правові акти державного управління: 

а) визначають правила певної поведінки у сфері державного управління; 

б) приймаються винятково уповноваженими суб’єктами управлінської 

діяльності; 

в) є одностороннім волевиявленням суб’єкта управлінської діяльності; 

г) мають обмежену часом дію; 

д) діють на певній території держави. 

 

4. За межами дії правові акти державного управління поділяються на такі, що 

діють: 

а) на всій території України без обмеження в часі; 

б) на всій території України протягом певного часу; 

в) на певній території України без обмеження в часі; 

г) на певній території України протягом певного часу; 

д) без обмежень у просторі і часі. 

 

5. Критерієм класифікації правових актів державного управління є6 

а) юридична властивість; 

б) межі дії; 

в) компетентність органів, які приймають такі акти; 

г) статус органів, що видають такий орган за ієрархією; 

д) усі відповіді правильні. 

 

6. Інкорпорація законодавства – це: 

а) підготовка і видання різного роду зібрань і збірників нормативних актів; 
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б) підготовка і прийняття укрупнених актів на базі об'єднання норм 

розрізнених актів, виданих по одному питанню; 

в) підготовка і прийняття нових актів, у яких поміщаються як виправдані себе 

норми колишніх актів, так і нові нормативні приписи. 

 

Список літератури до заняття: 

1. Авер'янов В.Б. Державне управління в Україні. Навчальний посібник / 

В.Б. Авер'янов. – К.: Автори, 1999. – 432 с. 

2. Адміністративне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. 

Т.О. Коломоєць, Г.Ю. Гулєвської. – К.: Істина, 2008. – 216 с. 

3. Битяк Ю.П. Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк, 

В.М. Гаращук,О.В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2006. 

– 544 с. 

4. Алексеев С. Проблемы теории права: в 2-х т. / С. Алексеев. – Т. 1: 

Основные вопросы общей теории социалистического права. – Свердловск: Свердл. 

юрид. ин-т, 1972. – 396 с.  

5. Васильев А.А. Правовая доктрина как источник права: Историко-

теоретические вопросы: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. юрид. наук: 

спец. 12.00.01. – теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве / А.А. Васильев. – Красноярск, 2007. – 28 c. 

6. Ведєрніков Ю.А. Теорія держави і права: Навчальний посібник / 

Ю.А. Ведєрніков, А.В. Папірна. – К.: Пінання, 2008. – 333 с. 

7. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та 

практики / Електронна бібліотека [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.pravoznavec.com.ua/ 

8. Зайчук О.В. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / 

О.В. Зайчук, Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с. 

9. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник / 

В.К Колпаков. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/685/7/ 

http://www.pravoznavec.com.ua/
http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/685/7/
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10. Конституція України: Закон України від 28.06.1996р. № 254к96-ВР // 

Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141 (зі змін.). 

11. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 

1991 р. № 959-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №29. – Ст.377. (зі 

змін. та допов.). 

12. Скакун О.Ф. Теорія права і держави: Підручник. – 3-те видання / 

О.Ф. Скакун. – К.: Алерта, 2012. – 524 с. 

13. Скрипинчук В.М. Правове забезпечення державного управління. 

Конспект лекцій / В.М. Скрипинчук. – Івано-франківськ: Місто НВ, 2008. – 556с. 

14. Слюсаренко О.Л. Проблеми виховної функції права та правового 

виховання в сучасних умовах / О.Л. Слюсаренко, Т.В. Кунгурцева // Право та 

державне управління. Науково-виробничий журнал, – 2012. – № 2. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://www.pravoznavec.com.ua/period/chapter/17/127/5060 

15. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 р № 435-IV // Відомості 

Верховної Ради України. – 2003. – №40-44. – Ст.356. 

16. Шишкин Е.П. Факторы, определяющие эффективность норм права / 

Е.П. Шишкин // Советское государство и право. – 1973. – №5. – С. 104–107. 

 

 

ЗАНЯТТЯ 3. Правова база діяльності Верховної Ради України. 

Законодавчий процес та його стадії 

 

Питання для обговорення: 

1.  Основні етапи становлення правової системи України та реформація 

законотворчої діяльності Верховної Ради. 

2.  Політичні та правові основи організації діяльності Верховної Ради України. 

3.  Сутність законодавчої влади та засоби забезпечення законності. 

4.  Міжнародна сфера і планування державної політики Верховної Ради 

України і держави.  

5.  Ратифікація міжнародних актів Верховною Радою України.  

http://www.pravoznavec.com.ua/period/chapter/17/127/5060
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6. Загальні засади законодавчого процесу та законотворчої діяльності 

Верховної Ради України.  

7.  Характеристика закону, його ознаки та види.  

8.  Законодавчий (законотворчий) процес та його стадії. 

 

Контрольні питання до практичного заняття: 

1. В чому полягає сутність законодавчої влади? 

2. Назвіть засоби забезпечення законності. 

3. Розкрийте та класифікуйте повноваження Верховної Ради України. 

4. Охарактеризуйте загальні гарантії законності в державному управлінні, 

встановлені Верховною Радою України. 

5. Назвіть фактори, від яких залежить наявність або відсутність загальних 

гарантій забезпечення законності. 

6. Які правові засади в нашій державі визначаються виключно законами. 

7. Кому належить право законодавчої ініціативи? 

8. Як набирають сили міжнародні договори, що підлягають ратифікації? 

9. Визначте загальні засади законотворчого процесу Верховної Ради 

України. 

10. Охарактеризуйте Закон, як акт, що приймається вищим 

представницьким органом державної влади. 

 

Тестові завдання: 

1. Відповідно до Конституції України: 

а) рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата 

України приймається більшістю від конституційного складу Верховної Ради 

України; 

б) у разі невиконання вимоги щодо несумісності депутатського мандата з 

іншими видами діяльності повноваження народного депутата України 

припиняються достроково на підставі закону за рішенням суду; 

в) рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата 
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України приймається більшістю не менше ніж у дві третини від конституційного 

складу Верховної Ради України; 

г) у разі невиконання вимоги щодо несумісності депутатського мандата з 

іншими видами діяльності повноваження народного депутата України 

припиняються достроково Президентом України; 

д) у разі невиконання вимоги щодо несумісності депутатського мандата з 

іншими видами діяльності повноваження народного депутата України 

припиняються достроково Головою Верховної Ради України; 

е) рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата 

України приймається Конституційним судом України; 

є) рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата 

України приймається Головою Верховної Ради України за вмотивованим поданням 

Президента України. 

 

2. Більшістю від конституційного складу Верховна Рада України приймає: 

а) Конституцію України; 

б) закони. постанови, укази; 

в) закони, постанови, інші акти; 

г) міжнародні договори України; 

д) постанову про державний бюджет України. 

 

3. Виділяються такі функції парламенту: 

а) представницька; 

б) законодавча; 

в) фінансова; 

г) засновницька; 

д) контрольна. 

е) всі відповіді привільні. 

 

4. Класифікація міжнародних договорів за рівнем на якому вони укладаються: 
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а) міждержавні та внутрішньодержавні; 

б) міждержавні, міжурядові та відомчі; 

в) міждержавні, міжурядові, відомчі та міжвідомчі; 

г) міждержавні та міжурядові. 

 

5. Конституційні закони – це: 

а) закони, що регламентують певну сферу суспільних відносин і поширюються 

на всіх; 

б) закони – акти поточного законодавства, що містять найважливіші правові 

норми певної галузі (підгалузі, інституту) права або вводять у дію (змінюють, 

скасовують) інші закони й міжнародні договори і наділені вищою юридичною 

силою стосовно підзаконних актів. Звичайні закони приймаються більшістю 

конституційного складу парламенту і підписуються главою держави; 

в) законодавчі акти, які виходять із конституції і мають за мету конкретизувати 

основні конституційні положення шляхом регулювання найбільш важливих 

суспільних відносин або внести до неї (конституції) зміни та володіють стосовно 

інших нормативних актів, окрім конституції, вищою юридичною силою; 

г) нормативно-правові акти, якими вводяться в дію окремі закони, 

ратифікуються міжнародні договори та ін. їх призначення полягає не у виданні 

нових норм, а в оперативному підтвердженні, підтриманні системи норм, що 

містяться в інших окремих законах і міжнародних договорах, які регулюють 

найважливіші відносини і потребують негайного ухвалення. Це закони, що містять 

норми про норми. 

 

6. Промульгація закону – це: 

а) підписання закону Президентом; 

в) опублікування закону; 

г) офіційне оприлюднення закону, тобто його опублікування у «Відомостях 

Верховної Ради України», «Офіційному віснику України» чи газетах «Голос 

України» й «Урядовий кур’єр»; 
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б) видання спеціального акта, який містить розпорядження про офіційне 

опублікування закону; 

д) підписання закону главою держави та видання спеціального акта, який 

містить розпорядження про офіційне опублікування закону; 

є) схвалення тексту законопроекту в цілому і підписання закону главою 

держави. 

 

Список літератури до заняття: 

1. Бандурка О.М. Держава і економіка: адміністративно-правові аспекти 
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Ун-ту внутр. справ, 1999. – 304 с. 
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юрид. наук: спец. 12.00.01. – теорія та історія держави і права;історія політичних і 

правових вчень / О.В. Минькович-Слободяник. – Київ, 2010. – 20 с. 
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В.І. Орленко. – К.: ПАЛИВОДА, 2011. – 156 c. 

7. Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004 р. 

№1906-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50, ст. 540. 

8. Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10.02.2010 р. 

№ 1861-VI / Відомості Верховної Ради. – 2010. – № 14 / №14-15; №16-17 /, ст. 133. 

9. Ришелюк А.М. Законотворчий процес в Україні: Навч. посіб. / 

А.М. Ришелюк. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – 220 с. 

10. Скакун О.Ф. Теорія права і держави: Підручник. – 3-те видання / 

http://books.br.com.ua/9374
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О.Ф. Скакун– К.: Алерта, 2012. – 524 с. 

11. Скрипинчук В.М. Правове забезпечення державного управління. 

Конспект лекцій / В.М. Скрипинчук. – Іванофранківськ: Місто НВ, 2008. – 556 с. 

12. Соловйов В.М. Удосконалення законності у державному управлінні 

України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 25.00.01 – 

теорія та історія державного управління / В.М. Соловйов. – Київ, 2010. – 19 с. 

13. Шпакович О.М. Роль міжнародних економічних організацій в 

правотворчому процесі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 

спец. 12.00.11 – міжнародне право / О.М. Шпакович. – Київ, 2003. – 12 с. 

 

 

ЗАНЯТТЯ 4. Право(нормо)творчість Президента України 

 

Питання для обговорення: 

1. Загальні засади діяльності Президента України. 

2. Нормотворча діяльність Президента України та її істотні ознаки. 

3. Методи діяльності Президента України. 

4. Загальна характеристика актів Президента України. 

5. Укази, розпорядження та доручення Президента України, їх розробка, 

проходження та затвердження. 

6. Інформаційний запит та його оформлення. 

 

Контрольні питання до практичного заняття: 

1. Охарактеризуйте загальні засади діяльності Президента України. 

2. Визначте обов’язки Президента України відповідно чинного 

законодавства. 

3. Яким чином Президент України приймає участь у нормотворчому 

процесі? 

4. Визначте процедуру нормотворчої діяльності Президента України. 

5. Охарактеризуйте методи діяльності Президента України. 
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6. В чому полягає сутність методу координації? Яке місце цей метод 

посідає серед інших методів діяльності Президента України? 

7. Проаналізуйте укази, розпорядження та доручення Президента України. 

Яким чином відбувається їх розробка, проходження та затвердження? 

8. Надайте визначення указам Президента України. 

9. У яких формах можна оформити та надіслати запит до Президента 

України? 

10. Який орган при Президенті України організовує у встановленому 

порядку доступ до публічної інформації? 

 

Тестові завдання: 

1. Відповідно до чинного законодавства до повноважень Президента України 

не відноситься: 

а) підписання законів, прийнятих Верховною Радою України; 

б) право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів із 

наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України; 

в) скасовувати акти Кабінету Міністрів України та акти Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим; 

г) надавати у встановлений законом строк згоди на обов'язковість 

міжнародних договорів України та денонсацію міжнародних договорів України; 

д) утворювати, реорганізовувати та ліквідувати за поданням Прем'єр-міністра 

України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах 

коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади. 

 

2. Вкажіть засоби, за допомогою яких Президент України здійснює 

конституційний контроль: 

а) скасування актів Кабінету Міністрів України; 

б) зупинення актів Кабінету Міністрів України; 

в) звернення до Конституційного Суду України; 

г) зупинення дії нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим; 
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д) накладення санкцій конституційно-правової відповідальності. 

 

3. Назвіть суб’єктів права на конституційне подання з питань прийняття 

рішень Конституційного Суду України у випадках прийняття рішень у справах 

щодо конституційності законів та ін правових актів Верховної Ради України, актів 

Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим: 

а) громадяни України; 

б) Президент України; 

в) Кабінет Міністрів України; 

г) Верховна Рада Автономної Республіки Крим; 

д) Верховна Рада України. 

 

4. Хто має право приймати рішення про використання Збройних Сил України 

та інших військових формувань, утворених відповідно до Закону. 

а) народні депутати; 

б) Президент України; 

в) Верховна Рада України; 

г) Кабінет Міністрів України; 

д) Міністерство оборони України. 

 

5. Закінчіть речення: «Згідно з Конституцією України Президент України є 

главою держави і …»: 

а) виконує функції органа виконавчої влади; 

б) виступає від її імені; 

в) представником Українського народу; 

г) символом нації; 

д) головною посадовою особою держави. 

 

6. Закінчіть речення: «Президент України є гарантом державного суверенітету, 
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територіальної цілісності України, додержання …»: 

а) справедливості, прав і свобод людини і громадянина; 

б) правопорядку, прав і свобод людини і громадянина; 

в) суверенних прав держави, прав і свобод людини і громадянина; 

г) Конституції, прав і свобод людини і громадянина; 

д) законів, прав і свобод людини і громадянина. 

 

Список літератури до заняття: 
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11. Савчин М. Здійснення арбітражних функцій Президентом в умовах 

дуалізму виконавчої влади: проблема «співіснування» / М. Савчин // Юридична 

газета. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.yur-gazeta.com/article/421/ 

12. Совгиря О.В. Конституційне право України: навч. посіб. / О.В. Совгиря, 
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актів держави / Скомороха Т. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
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14. Скрипинюк О. Правотворчість Президента України та її нормопроектне 

забезпечення: питання теорії і практики / О. Скрипинюк, В. Федоренко // Право 

України. – 2011 » № 3. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.info-

pressa.com/article-925.html 

15. Цвєтков В.В. Суспільна трансформація і державне управління в Україні: 

політико-правові детермінанти: Монографія / В.В. Цвєтков, І.О. Кресіна, 

А.А. Коваленко. – К.: Ін-Юре, 2003. – 496с. 

 

 

ЗАНЯТТЯ 5. Правотворчість в діяльності Кабінету Міністрів України 

 

Питання для обговорення: 

1. Політичні та правові основи організації діяльності Кабінету Міністрів 

України.  

2. Склад і порядок формування Кабінету Міністрів України. 

3. Функції та повноваження Кабінету Міністрів України. 

http://www.yur-gazeta.com/article/421/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm
http://www.info-pressa.com/article-925.html
http://www.info-pressa.com/article-925.html
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4. Форми і методи діяльності Кабінету Міністрів України. 

5. Порядок підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України. 

6. Особливості здійснення законопроектної діяльності Уряду. 

7. Здійснення повноважень Кабінету Міністрів України. 

8. Організація роботи Секретаріату Кабінету Міністрів України. 

9. Система центральних органів виконавчої влади, організація їх діяльності 

та участь у правотворчості. 

10. Відносини Кабінету Міністрів з органами місцевого самоврядування та 

громадськістю. 

 

Контрольні питання до практичного заняття: 

1. Назвіть основні завдання Кабінету Міністрів України. 

2. Розкрийте сутність основних принципів діяльності Кабінету Міністрів 

України. 

3. Розкрийте порядок формування Кабінету Міністрів України. 

4. Розкрийте Порядок підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України. 

5. Проаналізуйте особливості здійснення законопроектної діяльності Уряду. 

6. Визначте завдання, функції, повноваження і структуру Секретаріату 

Кабінету Міністрів України. 

7. Охарактеризуйте сутність інституту доручень Керівника Секретаріату КМУ. 

8. Визначте поняття центральних органів виконавчої влади і охарактеризуйте 

ключові елементи системи центральних органів виконавчої влади в Україні. 

 

Тестові завдання: 

1. Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої 

влади і відповідно до Конституції України: 

а) підконтрольний і підзвітний Президентові України і відповідальний перед 

Верховною Радою України; 

б) підконтрольний і підзвітний Президентові України і відповідальний перед 

Прем'єр-міністром України; 
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в) відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний 

Верховній Раді України; 

г) підконтрольний і підзвітний Прем'єр-міністру України і відповідальний 

перед Президентом України. 

 

2. Діяльність Кабінету Міністрів України ґрунтується на принципах: 

а) верховенства права і верховенства закону; 

б) колегіальності; 

в) персональної відповідальності кожного члена Кабінету Міністрів; 

г) безперервності; 

д) гласності. 

 

3. Назвіть підстави дострокового припинення повноважень Кабінету Міністрів 

України: 

а) відставка Прем’єр-Міністра за поданою ним заявою; 

б) обрання нового парламенту; 

в) відставка Кабінету Міністрів у зв’язку з прийняттям Верховною Радою 

України резолюції недовіри; 

г) припинення повноважень Прем’єр-Міністра України у зв’язку з 

неможливістю виконання ним повноважень за станом здоров’я; 

д) відставка більшості членів Кабінету Міністрів України за поданими ними 

заявами. 

 

4. Стратегія діяльності Кабінету Міністрів України визначається: 

а) Конституцією України; 

б) Законами України; 

в) актами Кабінету Міністрів України; 

г) Програмою діяльності Кабінету Міністрів України; 

д) Указами Президента України. 

5. Серед названих вкажіть центральні органи виконавчої влади в Україні зі 
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спеціальним статусом: 

а) Вища атестаційна комісія України; 

б) Державне казначейство України; 

в) Державна податкова адміністрація України; 

г) Головне контрольно-ревізійне управління України; 

д) Державна митна служба України. 

 

6. Контроль за діяльністю органів виконавчої влади та її відповідності 

згідно із чинним законодавством не здійснюють: 

а) Рахункова палата України; 

б) Президент України; 

в) Секретаріат Президента України; 

г) Конституційний суд України; 

д) адміністративні суди; 

є) Верховна Рада України; 

е) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. 
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ЗАНЯТТЯ 6. Нормотворча діяльність місцевих органів державної влади 

 

Питання для обговорення: 

1. Правові основи функціонування місцевих державних адміністрацій, їх 

система, порядок утворення і побудова. 

2. Функції та компетенція місцевих державних адміністрацій. 

3. Форми і методи діяльності місцевих державних адміністрацій. 

4. Місцеві державні адміністрації в контексті адміністративної реформи. 

5. Акти місцевих державних адміністрацій. 

6. Взаємовідносини місцевої держадміністрації з іншими органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування. 

 

Контрольні питання до практичного заняття: 

1. Назвіть основні завдання місцевих державних адміністрацій. 

2. Визначте територіальну основу діяльності місцевих державних 

адміністрацій. 

3. Визначте правову основу діяльності місцевих державних адміністрацій. 

4. Охарактеризуйте структуру місцевих державних адміністрацій. 

5. Розкрийте функції місцевих державних адміністрацій. 

6. Проаналізуйте особливості організації і діяльності місцевих державних 

адміністрацій в Автономній Республіці Крим. 

7. Розкрийте порядок і механізм публічного обговорення проекту 

розпорядження голови місцевої держадміністрації. 

8. Розкрийте порядок контролю за здійсненням органами місцевого 

http://www.niss.gov.ua/articles/191
http://usps.parlament.org.ua/uploads/docs/Shapoval_checked.doc
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самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади. 

9. Розкрийте порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень голови 

місцевої держадміністрації.  

10. Визначте особливості розроблення проекту розпорядження голови 

місцевої держадміністрації кількома структурними підрозділами. 

 

Тестові завдання: 

1. Правильним є таке твердження: 

а) Президент України видає укази та розпорядження; 

б) Кабінет Міністрів України видає постанови та закони4 

в) міністерства видають накази та інструкції; 

г) державні адміністрації наділені правом приймати рішення; 

д) всі відповіді правильні; 

є) жодна з відповідей не є вірною. 

 

2. До повноважень місцевих державних адміністрацій належить вирішення 

питань (оберіть зайве): 

а) забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів 

громадян; 

б) соціально-економічного розвитку відповідних територій; 

в) бюджету, фінансів та обліку; 

г) управління майном, приватизації та підприємництва; 

д) промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв’язку; 

є) науки, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, сім’ї, 

жінок, молоді та неповнолітніх; 

е) прийняття рішення про введення в окремих підпорядкованих місцевостях 

надзвичайного стану; 

ж) зовнішньоекономічної діяльності. 

 

3. Голови місцевих державних адміністрацій: 
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а) призначаються прем’єр-міністром України; 

б) призначаються Президентом України; 

в) обираються територіальною громадою; 

г) правильної відповіді немає. 

 

4. План роботи місцевих державних адміністрацій не передбачає такі 

розділи: 

а) робота щодо реалізації державної регіональної політики; 

б) виконання законодавства України; 

в) реалізація державних і регіональних програм соціально-економічного та 

культурного розвитку відповідного регіону; 

г) робота щодо організації зовнішньоекономічної політики регіону; 

д) перелік різноманітних організаційно-масових заходів, що повинні 

здійснюватися адміністрацією. 

 

5. В діяльності місцевих держадміністрацій не застосовуються такі методи 

роботи: 

а)планування; 

б) розробка, прийняття управлінського рішення та організація контролю за 

його виконанням; 

в) координація діяльності; 

г) нагляд та контроль за додержанням законодавства державними 

службовцями; 

д)інформаційне забезпечення діяльності; 

є) робота з кадрами. 

 

6. Метод координації в роботі місцевих держадміністрацій полягає в: 

а) сукупності засобів і вимог щодо формування рішень місцевої 

держадміністрації, забезпечення їх оптимального та законного змісту і форми; 

б) забезпеченні узгодженості в роботі місцевої держадміністрації з іншими 
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органами публічної влади шляхом встановлення раціональних зв'язків між ними; 

в) сукупності засобів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників місцевої держадміністрації. 
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29. Цвєтков В.В. Суспільна трансформація і державне управління в Україні: 
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А.А. Коваленко. – К.: Ін-Юре, 2003. – 496с. 

 

 

ЗАНЯТТЯ 7. Нормотворча діяльність в органах місцевого 

самоврядування 

 

Питання для обговорення: 

1. Теоретичні засади нормотворчої діяльності в органах місцевого 

самоврядування. Акти органів місцевого самоврядування.  

2.  Організаційне-правове забезпечення нормотворчої діяльності в органах 

місцевого самоврядування.  

3.  Загальна характеристика нормотворчого процесу в органах місцевого 

самоврядування в Україні.  

4.  Зарубіжний досвід організації нормотворчого процесу в органах місцевого 

самоврядування. 

5.  Проблеми удосконалення нормотворчого процесу в органах місцевого 

самоврядування в Україні. 

 

Контрольні питання до практичного заняття: 

1. Визначте особливості муніципальної нормотворчості. 

2. Охарактеризуйте ознаки муніципальної нормотворчості. 

3. Розкрийте систему нормативно-правового забезпечення нормотворчості. 

Дайте визначення правового акта місцевого самоврядування.  

4. Розкрийте класифікацію муніципальних правових актів.  

5. Охарактеризуйте сутність організаційно-правового забезпечення 

нормотворчої діяльності в органах місцевого самоврядування.  
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6. Проаналізуйте організаційні форми діяльності депутатів місцевих рад. 

7. Охарактеризуйте повноваження сільського, селищного, міського голови, 

секретаря відповідної ради, голови обласної, районної, районної у місті ради щодо 

забезпечення функціонування представницьких та інших органів місцевого 

самоврядування. 

8. Назвіть основні принципи нормотворення, яких доцільно дотримуватися в 

процесі підготовки проекту нормативно-правового акта.  

9. Визначте основні умови ефективності нормотворчості місцевого 

самоврядування. 

 

Тестові завдання: 

1. Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах 

(виключіть неправильне): 

а) добровільності; 

б) народовладдя; 

в) законності; 

г) колегіальності; 

д) диспозитивності. 

 

2. Система місцевого самоврядування включає: 

а) територіальну громаду; 

б) сільську, селищну, міську раду; 

в) голову обласної та районної ради; 

г) виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; 

д) обласні та районні державні адміністрації. 

 

3.  Форми безпосередньої демократії згідно із Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» такі: 

а) місцевий референдум; 

б) загальні збори громадян; 
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в) органи самоорганізації населення; 

г) об’єднання громадян; 

д) всі відповіді вірні. 

 

4. Від імені та в інтересах територіальних громад права суб'єкта 

комунальної власності здійснюють: 

а) сільські, селищні, міські голови; 

б) Відповідні ради; 

в) Ради вищого рівня; 

г) виконавчі комітети рад; 

д) всі відповіді вірні; 

є) серед відповідей немає жодної правильної. 

 

5. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної міської ради 

вирішуються такі питання: 

а) затвердження регламенту ради; 

б) утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради; 

в) затвердження статистичних звітів про облік громадян за місцем 

проживання; 

г) підписання договорів про оренду земельних ділянок; 

д) затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій. 
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ИСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Поняття і призначення право(нормо)творчості в державному управлінні. 

2. Правотворчість. Правотворення. Законотворчість. 

3. Ознаки правотворчості. 

4. Принципи правотворчості в державному управлінні. 

5. Функції правотворчості. 

6. Поняття правотворчого процесу та його стадії. 

7. Право(нормо)творчість держави. 

8. Право(нормо)творчість громадського суспільства. 

9. Поняття та ознаки нормативно-правового акту. 

10. Структура нормативно-правового акту. 

11. Місце нормативно-правового акту серед інших джерел права. 

12. Структура системи законодавства. 

13. Характеристика актів державного управління. 

14. Класифікація актів державного управління. 

15. Класифікація актів державного управління за органами, що їх видають. 

16. Систематизація актів державного управління. 

17. Поняття правової норми акта державного управління. 

18. Функції правової норми. 

19. Реалізація норм права в державному управлінні. 

20. Види норм права актів державного управління. 

21. Структура норми права акта державного управління. 

22. Основні етапи становлення правової системи України та реформація 

законотворчої діяльності Верховної Ради. 

23. Політичні та правові основи організації діяльності Верховної Ради 

України. 

24. Сутність законодавчої влади та засоби забезпечення законності. 

25. Міжнародна сфера і планування державної політики Верховної Ради 
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України і держави. 

26. Ратифікація міжнародних актів Верховною Радою України. 

27. Загальні засади законодавчого процесу та законотворчої діяльності 

Верховної Ради України. 

28. Характеристика закону, його ознаки та види. 

29. Законодавчий (законотворчий) процес та його стадії. 

30. Загальні засади діяльності Президента України. 

31. Нормотворча діяльність Президента України та її істотні ознаки. 

32. Методи діяльності Президента України. 

33. Загальна характеристика актів Президента України. 

34. Укази, розпорядження та доручення Президента України, їх розробка, 

проходження та затвердження. 

35. Інформаційний запит та його оформлення. 

36. Політичні та правові основи організації діяльності Кабінету Міністрів 

України. 

37. Склад і порядок формування Кабінету Міністрів України. 

38. Функції та повноваження Кабінету Міністрів України. 

39. Форми і методи діяльності Кабінету Міністрів України. 

40. Правове регулювання діяльності Кабінету Міністрів України Законом і 

Регламентом. 

41. Порядок підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України. 

42. Особливості здійснення законопроектної діяльності Уряду. 

43. Здійснення повноважень Кабінету Міністрів України. 

44. Виконання актів законодавства. 

45. Організація роботи Секретаріату Кабінету Міністрів України. 

46. Здійснення повноважень Кабінету Міністрів у відносинах з органами 

виконавчої влади, державними господарськими об'єднаннями, підприємствами, 

установами та організаціями. 

47. Система центральних органів виконавчої влади, організація їх діяльності 

та участь у правотворчості. 
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48. Відносини Кабінету Міністрів з органами місцевого самоврядування та 

громадськістю. 

49. Правові основи функціонування місцевих державних адміністрацій, їх 

система, порядок утворення і побудова. 

50. Функції та компетенція місцевих державних адміністрацій. 

51. Форми і методи діяльності місцевих державних адміністрацій. 

52. Місцеві державні адміністрації в контексті  адміністративної реформи. 

53. Правове регулювання діяльності місцевих державних адміністрацій 

відповідно до закону та Типового регламенту. 

54. Акти місцевих державних адміністрацій. 

55. Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень голови місцевої 

держадміністрації. 

56. Взаємовідносини місцевої держадміністрації з іншими органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування. 

57. Теоретичні засади нормотворчої діяльності в органах місцевого 

самоврядування. 

58. Акти органів місцевого самоврядування. 

59. Організаційне-правове забезпечення нормотворчої діяльності в органах 

місцевого самоврядування. 

60. Загальна характеристика нормотворчого процесу в органах місцевого 

самоврядування в Україні. 

61. Зарубіжний досвід організації нормотворчого процесу в органах 

місцевого самоврядування. 

62. Проблеми удосконалення нормотворчого процесу в органах місцевого 

самоврядування в Україні. 

 

 

 

 

 


