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проведено дослідження міжнародного досвіду у сфері використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в адміністративному судочинстві. 

Врахування міжнародного досвіду у сфері здійснення правосуддя дозволяє 

сформулювати пріоритетні завдання у сфері реформування системи 

судочинства України. Серед яких: забезпечення широкого використання 

інформаційних систем (ІС) для надання більшої кількості послуг 

"електронного правосуддя"; створення в судах інформаційних систем 

електронного менеджменту, зокрема введення повноцінних електронних 

систем, у тому числі системи електронного документообігу, та відстеження 

справ (до вищих інстанцій), електронних повідомлень, електронних викликів, 

електронного розгляду справ (у деяких випадках), електронних платежів 

тощо. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших 

законів). Член робочої групи з підготовки до другого читання проекту 

Закону України «Про адміністративну процедуру». 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативно-правових актів.  

5.3.  Робота консультантом комітетів Верховної Ради України.  

5.4.  Робота консультантом інших вищих та державних органів 

влади.  

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства 

та проведення інших соціологічних досліджень.  



6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих 

та інших державних органів.  

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного 

Суду України, Вищих спеціалізованих судів України та їх 

рецензування.  

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів 

державної влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян.  

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих).  

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, 

дату та місце проведення). 

1. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

організації та правового забезпечення : зб. наук. пр. за матеріалами V 
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