 
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
НАКАЗ 
від 2 червня 2004 року N 43/5 
Про затвердження Класифікатора галузей законодавства України 
Відповідно до Указу Президента України від 30 грудня 1997 року N 1396 "Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України" та з метою забезпечення виконання завдань з організації та ведення еталонної бази даних правової інформації, необхідної для формування правової політики, підвищення ефективності правового регулювання, реалізації програм законопроектних робіт, забезпечення правової реформи в Україні, вдосконалення обліку актів законодавства, а також забезпечення автоматизованого обміну правовою інформацією, наказую: 
1. Затвердити Класифікатор галузей законодавства України (додається). 
2. Використовувати Класифікатор галузей законодавства України для ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, інших електронних баз даних правової інформації та для формування зібрань чинного законодавства України. 
3. Управлінню систематизації законодавства та правової інформації (Пушенко О. Г.): 
3.1. Організувати роботу по здійсненню класифікації актів законодавства відповідно до Класифікатора галузей законодавства України. 
3.2. Довести цей наказ до відома Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції. 
3.3. Оприлюднити Класифікатор галузей законодавства України в засобах масової інформації та на веб-сайті Міністерства юстиції України. 
3.4. Здійснювати розвиток та подальше вдосконалення Класифікатора галузей законодавства України у зв'язку із змінами в законодавстві та обгрунтованих пропозицій органів державної влади, місцевого самоврядування. 
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Горбунову Л. М. 
  
Міністр 
О. В. Лавринович 


  
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства юстиції України
від 2 червня 2004 р. N 43/5 


Класифікатор галузей законодавства України 
010.000.000 
Основи конституційного ладу 
020.000.000 
Цивільне законодавство 
030.000.000 
Сімейне законодавство 
040.000.000 
Цивільно-процесуальне законодавство 
050.000.000 
Кримінальне законодавство 
060.000.000 
Кримінально-процесуальне законодавство 
070.000.000 
Кримінально-виконавче законодавство 
080.000.000 
Адміністративне законодавство. Адміністративний процес 
090.000.000 
Господарське законодавство. Підприємства і підприємницька діяльність 
100.000.000 
Господарсько-процесуальне законодавство 
110.000.000 
Фінанси і кредит  
120.000.000 
Промисловість 
130.000.000 
Будівництво, містобудування та архітектура  
140.000.000 
Сільське господарство та агропромисловий комплекс  
150.000.000 
Земельне законодавство 
160.000.000 
Транспорт  
170.000.000 
Зв'язок, інформація та інформатизація 
180.000.000 
Торгівля, громадське харчування і побутове обслуговування населення  
190.000.000 
Житлове законодавство. Житлово-комунальне господарство 
200.000.000 
Митне законодавство 
210.000.000 
Праця, зайнятість населення, соціальне страхування і соціальне забезпечення. Державна служба 
220.000.000 
Освіта 
230.000.000 
Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність 
240.000.000 
Культура і мистецтво 
250.000.000 
Охорона здоров'я населення 
260.000.000 
Фізична культура і спорт. Туризм 
270.000.000 
Природні ресурси. Охорона довкілля 
280.000.000 
Надзвичайний стан. Надзвичайні ситуації та ліквідація наслідків Чорнобильської катастрофи 
290.000.000 
Геодезія і картографія. Гідрометеорологія 
300.000.000 
Оборона  
310.000.000 
Національна безпека 
320.000.000 
Охорона громадського порядку і громадської безпеки  
330.000.000 
Суд і судоустрій  
340.000.000 
Прокуратура  
350.000.000 
Адвокатура 
360.000.000 
Юстиція  
370.000.000 
Зовнішня політика і міжнародні відносини. Міжнародні договори. Зовнішньоекономічні відносини 
380.000.000 
Міжнародне право  
010.000.000 
Основи конституційного ладу 
010.010.000 
Конституція України. Конституційні акти 
010.020.000 
Державні символи України. Герб, прапор, гімн. Столиця 
010.030.000 
Державна мова. Мови національних меншин 
010.040.000 
Громадянство. Рішення з питань громадянства. Паспорти. Демографія. Перепис населення 
010.050.000 
Державний кордон (див. 310.040.000) 
010.060.000 
Територіальний устрій. Міста із спеціальним статусом - Київ та Севастополь 
010.070.000 
Порядок найменування і перейменування населених пунктів, підприємств, установ, організацій, інших об'єктів 
010.080.000 
Державні нагороди. Президентські відзнаки. Рішення з питань нагородження фізичних осіб орденами, медалями, грамотами 
010.090.000 
Державні та інші премії. Грамоти 
010.100.000 
Вшанування пам'яті видатних осіб та історичних подій  
010.110.000 
Присвоєння імен. Пам'ятні дні. Свята. Ювілеї 
010.120.000 
Національні меншини 
010.130.000 
Права, свободи та обов'язки людини і громадянина (див. 370.030.020) 
010.140.000 
Реабілітація репресованих і депортованих осіб, народів (див. 210.370.090) 
010.150.000 
Жертви нацистських переслідувань. Жертви голодомору 
010.160.000 
Біженці (див. 210.370.070) 
010.170.000 
Міграція  
010.180.000 
Вибори. Виборча система. Центральна виборча комісія. Окружні та дільничні виборчі комісії. Офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій на виборах 
010.180.010 
- Вибори народних депутатів України  
010.180.020 
- Вибори народних депутатів Автономної Республіки Крим 
010.180.030 
- Вибори Президента України 
010.180.040 
- Вибори депутатів місцевих рад 
010.180.050 
- Вибори сільських, селищних, міських голів 
010.190.000 
Всеукраїнський та місцеві референдуми. Опитування 
010.200.000 
Верховна Рада України. Організація і порядок діяльності, повноваження 
010.200.010 
- Регламент Верховної Ради України 
010.200.020 
- Комітети Верховної Ради України 
010.200.030 
- Тимчасові спеціальні і тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України 
010.210.000 
Народний депутат України (статус, забезпечення діяльності) 
010.220.000 
Депутатські фракції та групи 
010.230.000 
Депутатський запит 
010.240.000 
Апарат Верховної Ради України  
010.240.010 
- Органи і організації при Верховній Раді України 
010.250.000 
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини  
010.260.000 
Рахункова палата 
010.270.000 
Президент України. Повноваження Президента України  
010.270.010 
- Дорадчі та інші органи при Президентові України  
010.270.020 
- Постійний представник Президента України  
010.270.030 
- Адміністрація Президента України 
010.280.000 
Рада національної безпеки і оборони України 
010.290.000 
Органи виконавчої влади. Загальні питання 
010.300.000 
Кабінет Міністрів України. Склад і порядок формування. Повноваження. Організація діяльності 
010.300.010 
- Органи та організації при Кабінеті Міністрів України 
010.300.020 
- Постійний представник Кабінету Міністрів України 
010.300.030 
- Секретаріат Кабінету Міністрів України 
010.310.000 
Адміністративна реформа в Україні 
010.320.000 
Центральні органи виконавчої влади. Загальні питання 
010.320.010 
- Міністерства 
010.320.020 
- Державні комітети. Комітети 
010.320.030 
- Інші органи виконавчої влади (головні управління, національні агентства, служби, державні департаменти тощо) 
010.330.000 
Місцеві державні адміністрації 
010.340.000 
Місцеве самоврядування 
010.350.000 
Організація судової влади. Державна судова адміністрація (див. 330.100.000) 
010.360.000 
Порядок розгляду звернень громадян в органах державної влади та органами місцевого самоврядування, на підприємствах, установах і організаціях 
010.370.000 
Національний архівний фонд. Архівні установи. Архівна справа 
010.370.010 
- Діловодство. Документи, бланки, печатки, штампи, вивіски 
010.380.000 
Об'єднання громадян 
010.380.010 
- Громадські організації 
010.380.020 
- Політичні партії 
010.380.030 
- Професійні спілки 
010.380.040 
- Кредитні спілки 
010.380.050 
- Творчі спілки 
010.380.060 
- Фонди 
010.380.070 
- Форуми, з'їзди, конференції, наради та інше 
010.390.000 
Свобода совісті та релігійні організації 
010.400.000 
Благодійництво та благодійні організації 
010.410.000 
Збори, мітинги, походи, демонстрації тощо (див. 320.110.000) 
010.420.000 
Державний контроль. Органи державного контролю 
020.000.000 
Цивільне законодавство 
020.010.000 
Основні положення 
020.020.000 
Суб'єкти цивільних прав 
020.020.010 
- Фізичні особи 
020.020.020 
- Юридичні особи  
020.030.000 
Строки. Позовна давність. Обчислення строків позовної давності 
020.040.000 
Угоди 
020.050.000 
Представництво. Довіреність  
020.060.000 
Особисті немайнові права фізичних осіб 
020.070.000 
Інтелектуальна власність  
020.070.010 
- Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) 
020.070.020 
- Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму (суміжні права) 
020.070.030 
- Наукове відкриття 
020.070.040 
- Винахід. Корисна модель. Промисловий зразок 
020.070.050 
- Раціоналізаторська пропозиція 
020.070.060 
- Сорти рослин. Породи тварин 
020.070.070 
- Комерційні найменування, торгові марки, географічні значення. Комерційні таємниці 
020.080.000 
Секрети виробництва (ноу-хау) 
020.090.000 
Право власності та інші речові права  
020.090.010 
- Набуття і припинення права власності. Захист права власності та інших речових прав 
020.090.020 
- Державна власність 
020.090.030 
- Комунальна власність 
020.090.040 
- Приватна власність 
020.090.050 
- Власність об'єднань громадян, релігійних організацій 
020.090.060 
- Обмежені речові права 
020.100.000 
Зобов'язальне право. Договори 
020.100.010  
- Загальні положення 
020.100.020 
- Види забезпечення виконання зобов'язань (застава, завдаток, порука, гарантія, неустойка тощо) 
020.100.030 
- Купівля-продаж 
020.100.040 
- Поставка 
020.100.050 
- Контрактація (див. 140.160.010) 
020.100.060 
- Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами 
020.100.070 
- Міна (бартер) 
020.100.080 
- Дарування 
020.100.090 
- Довічне утримання 
020.100.100 
- Позика 
020.100.110 
- Майновий найом 
020.100.120 
- Оренда 
020.100.130 
- Лізинг 
020.100.140 
- Підряд. Підрядні торги (тендери) 
020.100.150 
- Договір будівельного підряду 
020.100.160 
- Страхування (див. 110.050.000) 
020.100.170 
- Перевезення 
020.100.180 
- Договір про спільну діяльність 
020.100.190 
- Договір про виконання науково-дослідних, проектних і дослідно-конструкторських та технологічних робіт 
020.100.200 
- Авторські і ліцензійні договори 
020.100.210 
- Кредитні договори 
020.100.220 
- Доручення 
020.100.230 
- Зберігання 
020.100.240 
- Комісія 
020.100.250 
- Зобов'язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди 
020.100.260 
- Інші види зобов'язань 
020.110.000 
Відповідальність за порушення зобов'язань 
020.120.000 
Моральна шкода (див. 210.150.030) 
020.130.000 
Спадкове право (спадкоємство за законом, спадкоємство за заповітом) 
030.000.000 
Сімейне законодавство 
030.010.000 
Загальні питання сімейно-шлюбних відносин 
030.020.000 
Порядок та умови укладення та припинення шлюбу. Недійсність шлюбу 
030.030.000 
Права та обов'язки подружжя. Шлюбний контракт 
030.040.000 
Встановлення походження дитини 
030.050.000 
Права та обов'язки батьків і дітей. Аліментні обов'язки. Позбавлення батьківських прав. Відібрання дитини без позбавлення батьківських прав 
030.060.000 
Усиновлення (удочеріння) 
030.070.000 
Опіка та піклування 
030.080.000 
Охорона сім'ї, батьківства, материнства і дитинства (див. 250.100.000) 
030.090.000 
Реєстрація актів громадянського стану 
030.100.000 
Зміна імені, по батькові і прізвища 
030.110.000 
Питання дитячої безпритульності та бездоглядності 
030.120.000 
Застосування законодавства України про шлюб та сім'ю до іноземних громадян та осіб без громадянства 
030.130.000 
Державна молодіжна політика (регулювання, управління) 
030.140.000 
Молодіжне житлове будівництво. Кредити молодим сім'ям 
030.150.000 
Центр соціальної служби для молоді 
030.160.000 
Служба у справах неповнолітніх 
040.000.000 
Цивільно-процесуальне законодавство 
040.010.000 
Загальні положення 
040.020.000 
Підвідомчість. Підсудність 
040.030.000 
Особи, які беруть участь у справі. Представництво в суді 
040.040.000 
Судові витрати. Державне мито 
040.050.000 
Судові штрафи 
040.060.000 
Процесуальні строки 
040.070.000 
Провадження справ у суді першої інстанції 
040.070.010 
- Позовне провадження 
040.070.020 
- Провадження у справах з адміністративно-правових відносин 
040.070.030 
- Окреме провадження 
040.080.000 
Провадження справ у касаційній та апеляційній інстанціях 
040.090.000 
Виконавче провадження 
050.000.000 
Кримінальне законодавство 
050.010.000 
Загальні положення 
050.010.010 
- Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі і часі. Видача злочинців 
050.010.020 
- Злочин, його види та стадії 
050.010.030 
- Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб'єкт злочину) 
050.010.040 
- Обставини, що виключають злочинність діяння 
050.010.050 
- Покарання та його види 
050.010.060 
- Звільнення від кримінальної відповідальності, звільнення від покарання та його відбування. Амністія та помилування. Рішення з питань помилування  
050.010.070 
- Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування 
050.010.080 
- Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх 
050.020.000 
Особлива частина кримінального законодавства (загальні питання) 
050.020.010 
- Злочини проти основ національної безпеки України 
050.020.020 
- Злочини проти життя та здоров'я особи 
050.020.030 
- Злочини проти волі, честі та гідності особи 
050.020.040 
- Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи  
050.020.050 
- Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина 
050.020.060 
- Злочини проти власності  
050.020.070 
- Злочини у сфері господарської діяльності  
050.020.080 
- Злочини проти довкілля  
050.020.090 
- Злочини проти громадської безпеки  
050.020.100 
- Злочини проти безпеки виробництва  
050.020.110 
- Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту  
050.020.120 
- Злочини проти громадського порядку та моральності  
050.020.130 
- Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення  
050.020.140 
- Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації 
050.020.150 
- Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян  
050.020.160 
- Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж  
050.020.170 
- Злочини у сфері службової діяльності  
050.020.180 
- Злочини проти правосуддя  
050.020.190 
- Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)  
050.020.200 
- Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку  
050.030.000 
Боротьба з організованою злочинністю і корупцією 
050.040.000 
Обставини, що виключають злочинність діяння 
060.000.000 
Кримінально-процесуальне законодавство 
060.010.000 
Загальні положення 
060.010.010 
- Підсудність 
060.010.020 
- Учасники процесу, їх права та обов'язки. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві 
060.010.030 
- Обставини, що виключають можливість участі у кримінальному судочинстві. Відводи 
060.010.040 
- Докази  
060.010.050 
- Протоколи, строки та судові витрати 
060.020.000 
Порушення кримінальної справи, дізнання і досудове слідство 
060.030.000 
Запобіжні заходи 
060.040.000 
Оскарження дій слідчого і прокурора 
060.050.000 
Провадження справ у суді першої інстанції 
060.060.000 
Провадження по перевірці вироків, постанов і ухвал суду 
060.070.000 
Виконання вироку, ухвали і постанови суду 
060.080.000 
Застосування примусових заходів медичного характеру 
060.090.000 
Провадження в справах про злочини неповнолітніх 
060.100.000 
Протокольна форма досудової підготовки матеріалів 
060.200.000 
Оперативно-розшукова діяльність. Приватно-розшукова діяльність 
060.210.000 
Державний захист працівників суду та правоохоронних органів (див. 330.080.000) 
070.000.000 
Кримінально-виконавче законодавство 
070.010.000 
Загальні положення 
070.020.000 
Виконання покарання 
070.030.000 
Пенітенціарна система. Органи і установи  
080.000.000 
Адміністративне законодавство. Адміністративний процес 
080.010.000 
Адміністративний процес. Загальні положення  
080.010.010 
- Система адміністративної юстиції 
080.010.020 
- Діяльність адміністративних судів. Підвідомчість. Підсудність (див. 330.020.100) 
080.010.030 
- Адміністративні судді. Їх статус та компетенція 
080.010.040 
- Адміністративне судочинство у суді першої інстанції 
080.010.050 
- Перегляд судових рішень 
080.010.060 
- Виконання рішень суду 
080.020.000 
Адміністративна відповідальність. Адміністративне стягнення 
080.030.000 
Окремі види адміністративних правопорушень 
080.040.000 
Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення 
080.050.000 
Провадження у справах про адміністративні правопорушення 
080.060.000 
Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень 
090.000.000 
Господарське законодавство. Підприємства і підприємницька діяльність 
090.010.000 
Загальні питання регулювання господарської діяльності 
090.020.000 
Антимонопольно-конкурентне законодавство 
090.030.000 
Державне замовлення. Державні потреби. Державний контракт 
090.040.000 
Державний матеріальний резерв 
090.050.000 
Державні програми 
090.050.010 
- Загальнодержавні програми. Концепції 
090.050.020 
- Програми Автономної Республіки Крим 
090.050.030 
- Регіональні програми 
090.050.040 
- Цільові комплексні та інші програми 
090.060.000 
Продукція виробничо-технічного призначення 
090.070.000 
Товари повсякденного попиту 
090.070.010 
- Товари для дітей 
090.070.020 
- Товари для осіб похилого віку 
090.080.000 
Якість продукції. Стандартизація. Сертифікація. Акредитація 
090.090.000 
Тара (упаковка) 
090.100.000 
Захист прав споживачів 
090.110.000 
Реклама 
090.120.000 
Метрологія і метрологічна діяльність. Пробірна справа 
090.120.010 
- Служба єдиного часу та еталонних частот 
090.130.000 
Нова техніка і технологія. Виставки. Ярмарки 
090.140.000 
Загальні питання цін і ціноутворення (див. 180.160.000) 
090.140.010 
- Види цін 
090.140.020 
- Знижки, надбавки, націнки 
090.150.000 
Загальні питання обліку і статистики 
090.150.010 
- Облік і статистика 
090.150.020 
- Звітність 
090.160.000 
Використання ядерної енергії, радіаційно небезпечних технологій та речовин. Державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки. Захоронення радіоактивних відходів (див. 120.070.000) 
090.170.000 
Загальні питання регулювання діяльності підприємств і підприємництва 
090.180.000 
Правове положення суб'єктів господарювання 
090.180.010 
- Майно. Фінанси. Розрахунки 
090.180.020 
- Основні фонди. Оборотні кошти 
090.190.000 
Гарантії господарської діяльності 
090.190.010 
- Створення, реорганізація і ліквідація підприємств 
090.190.020 
- Передача підприємств, установ, організацій, будівель, споруд, іншого майна 
090.190.030 
- Реєстрація підприємницької діяльності. Єдиний реєстр підприємств та організацій України 
090.190.040 
- Ліцензування окремих видів господарської діяльності 
090.200.000 
Державна підтримка підприємницької діяльності 
090.210.000 
Зони вільного підприємництва. Спеціальні (вільні) економічні зони. Спеціальний режим інвестиційної діяльності 
090.220.000 
Комерційна таємниця (див. 170.090.050) 
090.230.000 
Банкрутство суб'єктів господарювання 
090.240.000 
Представництва. Філії. Дочірні підприємства 
090.250.000 
Види підприємств 
090.250.010 
- Приватне підприємство 
090.250.020 
- Господарське товариство 
090.250.030 
- Підприємство, засноване на власності об'єднання громадян 
090.250.040 
- Комунальне підприємство 
090.250.050 
- Державне підприємство. Казенне підприємство 
090.250.060 
- Об'єднання підприємств 
090.250.070 
- Мале підприємство 
090.250.080 
- Виробничий кооператив 
090.250.090 
- Підприємство з іноземними інвестиціями. Спільне підприємство 
090.250.100 
- Біржа (валютна, товарна, фондова) (див. 110.120.040) 
090.260.000 
Відповідальність за порушення законодавства про підприємства і підприємницьку діяльність 
100.000.000 
Господарсько-процесуальне законодавство 
100.010.000 
Загальні положення 
100.020.000 
Судове врегулювання господарських спорів 
100.030.000 
Підвідомчість справ. Підсудність справ 
100.040.000 
Учасники господарського процесу. Представництво в суді 
100.050.000 
Судові витрати 
100.060.000 
Процесуальні строки 
100.070.000 
Судове провадження 
100.080.000 
Виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду 
110.000.000 
Фінанси і кредит 
110.010.000 
Загальні положення фінансової системи 
110.020.000 
Основи бюджетного устрою та бюджетного процесу 
110.020.010 
- Державний бюджет України 
110.020.020 
- Бюджет Автономної Республіки Крим 
110.020.030 
- Місцевий бюджет 
110.020.040 
- Бюджетна класифікація 
110.020.050 
- Бюджетне регулювання (субвенції, дотації, субсидії, асигнування) 
110.020.060 
- Бюджетний процес 
110.020.070 
- Фінансові нормативи 
110.020.080 
- Цільові фонди 
110.020.090 
- Резервні фонди 
110.020.100 
- Позабюджетні фонди 
110.020.110 
- Державне мито  
110.020.120 
- Державне казначейство 
110.030.000 
Система оподаткування України 
110.030.010 
- Загальні положення оподаткування  
110.030.020 
- Податкові органи (див. 110.140.010) 
110.030.030 
-- Податкова міліція 
110.030.040 
- Загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі) 
110.030.050 
- Місцеві податки і збори (обов'язкові платежі) 
110.030.060 
- Спеціальні податкові режими 
110.030.070 
- Порядок здійснення розрахунків з бюджетом та державними цільовими фондами 
110.030.080 
- Податкові пільги 
110.030.090 
- Податковий контроль (див. 110.140.000) 
110.030.100 
- Відповідальність за порушення у сфері оподаткування 
110.040.000 
Загальнодержавні витрати і витрати місцевого самоврядування 
110.040.010 
- Фінансування галузей господарської діяльності 
110.040.020 
- Фінансування підприємництва  
110.040.030 
- Кошти підприємств та організацій 
110.040.040 
- Фінансування апарату управління 
110.040.050 
- Фінансування соціальної сфери (див. 210.270.030, 210.270.040, 210.280.000) 
110.040.060 
- Індексація доходів населення  
110.050.000 
Страхування (див. 020.100.160) 
110.050.010 
- Загальні питання страхової діяльності 
110.050.020 
- Органи, що проводять страхову діяльність 
110.050.030 
- Обов'язкове страхування 
110.050.040 
- Добровільне страхування 
110.050.050 
- Особисте страхування 
110.050.060 
- Страхування майна 
110.050.070 
- Страхування відповідальності 
110.050.080 
- Інші види особистого і майнового страхування 
110.050.090 
- Нагляд за страховою діяльністю 
110.060.000 
Банківська діяльність 
110.060.010 
- Загальні питання банківської діяльності 
110.060.020 
- Національний банк України 
110.060.030 
- Інші кредитні установи 
110.060.040 
- Ліцензування банківської діяльності 
110.060.050 
- Порядок відкриття банківських рахунків 
110.060.060 
- Кредити, надані Україною іноземним державам 
110.060.070 
- Кредити, надані Україні іноземними державами 
110.060.080 
- Кредитування галузей господарської діяльності 
110.060.090 
- Кредити юридичним особам 
110.060.100 
- Кредити фізичним особам 
110.060.110 
- Гарантії під кредит 
110.060.120 
- Ломбарди 
110.060.130 
- Банківські розрахунки 
110.070.000 
Ощадна справа  
110.080.000 
Позики, лотереї тощо 
110.090.000 
Грошова система України. Національна валюта України (гривня)  
110.100.000 
Інвестиційна діяльність 
110.100.010 
- Фонди, компанії 
110.100.020 
- Кліринг, лізинг 
110.110.000 
Цінні папери 
110.110.010 
- Загальні питання 
110.110.020 
- Національна депозитарна система. Депозитарій 
110.110.030 
- Приватизаційні цінні папери 
110.110.040 
- Акції 
110.110.050 
- Облігації 
110.110.060 
- Векселі 
110.110.070 
- Інші цінні папери 
110.120.000 
Валютне регулювання 
110.120.010 
- Загальні положення 
110.120.020 
- Іноземна валюта 
110.120.030 
- Валютні фонди і рахунки 
110.120.040 
- Валютні біржі (див. 090.250.100) 
110.120.050 
- Дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння 
110.130.000 
Державний борг 
110.130.010 
- Державний зовнішній борг 
110.130.020 
- Державний внутрішній борг 
110.140.000 
Фінансовий і податковий контроль (див. 110.030.090) 
110.140.010 
- Податкові органи (див. 110.030.020) 
110.140.020 
- Банківський контроль 
110.140.030 
- Валютний контроль 
110.150.000 
Аудит 
110.160.000 
Відповідальність за порушення фінансового законодавства 
120.000.000 
Промисловість 
120.010.000 
Загальні питання організації та управління промисловістю 
120.020.000 
Нагляд за безпечним веденням робіт у промисловості 
120.030.000 
Естетика у промисловості. Дизайн 
120.040.000 
Амортизація основних фондів підприємства 
120.050.000 
Технічне обслуговування та ремонт промислового обладнання, машин і приладів 
120.060.000 
Промисли і ремесла 
120.070.000 
Відходи промисловості. Вторинна сировина (див. 090.160.000, 270.100.000) 
120.080.000 
Давальницька сировина 
120.090.000 
Матеріально-технічне постачання 
120.090.010 
Промислові підприємства 
120.090.020 
Геологія. Геодезія і картографія 
120.100.000 
Окремі галузі промисловості 
120.110.000 
Гірничорудна промисловість 
120.110.010 
- Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість 
120.110.020 
- Легка промисловість  
120.110.030 
- Машинобудування 
120.110.040 
- Авіаційна промисловість 
120.110.050 
- Сільськогосподарське машинобудування 
120.110.060 
- Медична промисловість 
120.110.070 
- Місцева промисловість 
120.110.080 
- Металургійна промисловість 
120.110.090 
- Мікробіологічна промисловість 
120.110.100 
- Оборонна промисловість 
120.110.110 
- Харчова промисловість 
120.110.120 
- Парфумерно-косметична промисловість 
120.110.130 
- Поліграфічна промисловість 
120.110.140 
- Скляна, фарфоро-фаянсова промисловість 
120.110.150 
- Промисловість будівельних матеріалів 
120.110.160 
- Паливна промисловість 
120.110.170 
- Хімічна і нафтохімічна промисловість. Виробництво мінеральних добрив 
120.110.180 
- Електронна та електротехнічна промисловість 
120.110.190 
- Енергетика 
120.110.200 
- Комбікормова промисловість 
120.110.210 
- Інші галузі промисловості 
120.120.000 
Відповідальність за порушення законодавства про промисловість 
130.000.000 
Будівництво, містобудування та архітектура 
130.010.000 
Загальні питання будівництва 
130.020.000 
Проектування капітального будівництва 
130.020.010 
- Проектні організації 
130.020.020 
- Проектно-кошторисна та інша технічна документація 
130.020.030 
- Будівельні норми і правила 
130.020.040 
- Експертиза проектів 
130.030.000 
Капітальні вкладення. Інвестиції. Інвестиційні фонди 
130.040.000 
Будівельні організації 
130.050.000 
Фінансування і кредитування капітального будівництва 
130.060.000 
Прийняття в експлуатацію завершених об'єктів 
130.070.000 
Капітальне будівництво в окремих галузях господарської діяльності 
130.070.010 
- Промислове будівництво 
130.070.020 
- Соціально-культурне будівництво 
130.070.030 
- Житлове будівництво 
130.070.040 
- Транспортне будівництво і будівництво об'єктів зв'язку 
130.070.050 
- Будівництво об'єктів агропромислового комплексу 
130.070.060 
- Будівництво об'єктів комунального господарства 
130.070.070 
- Будівництво інших об'єктів 
130.080.000 
Капітальний ремонт, реконструкція будівель, споруд, устаткування 
130.090.000 
Незавершене будівництво. Консервація 
130.100.000 
Містобудування та архітектурна діяльність. Пам'ятки архітектури 
130.100.010 
- Розміщення продуктивних сил 
130.100.020 
- Планування, забудова. Реконструкція міст та інших населених пунктів. Містобудівні програми  
130.100.030 
- Благоустрій, озеленення міст та інших населених пунктів 
130.110.000 
Системи інженерних і транспортних споруд та комунікацій 
130.120.000 
Містобудівні нормативи. Містобудівна документація. Експертиза 
130.130.000 
Вирішення спорів, що виникають у процесі містобудівної та архітектурної діяльності 
130.140.000 
Відповідальність за порушення законодавства про будівництво, містобудування та архітектурну діяльність 
140.000.000 
Сільське господарство та агропромисловий комплекс 
140.010.000 
Загальні питання сільського господарства та агропромислового комплексу 
140.020.000 
Управління сільським господарством та агропромисловим комплексом 
140.030.000 
Соціальний розвиток села 
140.040.000 
Державні сільськогосподарські підприємства 
140.050.000 
Колективні сільськогосподарські підприємства 
140.060.000 
Фермерські господарства 
140.070.000 
Особисте селянське господарство 
140.080.000 
Асоціації селянських (фермерських) господарств 
140.090.000 
Особисті підсобні господарства 
140.100.000 
Агропромислові комплекси (птахофабрики, відгодівельні господарства) 
140.110.000 
Оренда у сільському господарстві (див. 150.040.020) 
140.120.000 
Сільськогосподарські культури та окремі галузі сільського господарства 
140.120.010 
- Агрономічні заходи. Хімізація. Меліорація земель 
140.120.020 
- Зернове господарство 
140.120.030 
- Садівництво 
140.120.040 
- Виноградарство 
140.120.050 
- Технічні та кормові культури 
140.120.060 
- Овочівництво 
140.130.000 
Тваринництво. Птахівництво. Рибне господарство. Хутрове господарство. Полювання. Бджільництво. Шовківництво. Виробництво кормів 
140.140.000 
Ветеринарні і зоотехнічні заходи. Карантин 
140.150.000 
Колективне садівництво та рільництво 
140.160.000 
Заготівля сільськогосподарської продукції. Загальні питання 
140.160.010 
- Контрактна система (див. 020.100.050) 
140.160.020 
- Посівні, збиральні та інші сільськогосподарські роботи 
140.160.030 
- Заготівельна діяльність споживчої кооперації 
140.160.040 
- Сільськогосподарська продукція. Закупівля і поставки сільськогосподарської продукції 
140.160.050 
- Закупівельні і договірні ціни на сільськогосподарську продукцію 
140.170.000 
Приймання, зберігання, переробка, обмін і відпуск заготівельної продукції 
140.180.000 
Селекція, дослідні господарства. Дослідні станції та інші науково-дослідні установи 
140.190.000 
Пально-мастильні матеріали та сільськогосподарська техніка. Лізинг 
140.200.000 
Відповідальність за порушення законодавства про сільське господарство та агропромисловий комплекс 
150.000.000 
Земельне законодавство 
150.010.000 
Управління в галузі використання та охорони земель 
150.020.000 
Земельна реформа 
150.030.000 
Склад земель. Категорії земель. Державний земельний кадастр 
150.040.000 
Право власності та інші права на землю 
150.040.010 
- Власність на землю 
150.040.020 
- Землекористування (оренда) (див. 140.110.000) 
150.040.030 
- Надання і вилучення земель 
150.040.040 
- Застава землі (іпотека) 
150.040.050 
- Продаж земель. Приватизація земель 
150.040.060 
- Плата за землю. Земельний податок. Орендна плата 
150.050.000 
Права та обов'язки, захист і гарантії прав власників землі та землекористувачів 
150.060.000 
Використання земель 
150.060.010 
- Землі сільськогосподарського призначення 
150.060.020 
- Землі населених пунктів 
150.060.030 
- Землі промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого призначення 
150.060.040 
- Землі природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення 
150.060.050 
- Землі лісового фонду 
150.060.060 
- Землі водного фонду 
150.060.070 
- Землі запасу 
150.070.000 
Охорона земель 
150.080.000 
Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам і втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва 
150.090.000 
Контроль за використанням і охороною земель та їх моніторинг 
150.100.000 
Землеустрій 
150.110.000 
Вирішення земельних спорів 
150.120.000 
Відповідальність за порушення земельного законодавства 
160.000.000 
Транспорт 
160.010.000 
Загальні питання транспорту 
160.020.000 
Залізничний транспорт 
160.020.010 
- Загальні питання 
160.020.020 
- Залізничні та під'їзні колії 
160.020.030 
- Залізничні станції, вокзали, депо 
160.030.000 
Водний транспорт 
160.030.010 
- Загальні питання 
160.030.020 
- Морський транспорт 
160.030.030 
- Річковий транспорт 
160.030.040 
- Порти, пристані, причали, переправи 
160.030.050 
- Пароплавства 
160.040.000 
Повітряний транспорт 
160.040.010 
- Загальні питання 
160.040.020 
- Використання повітряного транспорту 
160.040.030 
- Авіатранспортні підприємства 
160.040.040 
- Аеропорти. Аеродроми 
160.050.000 
Автомобільний транспорт 
160.050.010 
- Загальні питання 
160.050.020 
- Автотранспортні підприємства 
160.060.000 
Міський транспорт 
160.060.010 
- Загальні питання 
160.060.020 
- Метрополітен 
160.060.030 
- Наземний міський транспорт 
160.070.000 
Дорожнє господарство 
160.070.010 
- Загальні питання 
160.070.020 
- Дорожні фонди 
160.070.030 
- Матеріально-технічне та фінансове забезпечення 
160.080.000 
Трубопровідний транспорт та інші спеціалізовані види транспорту 
160.090.000 
Транспортне обслуговування населення 
160.090.010 
- Сервісне обслуговування 
160.090.020 
- Перевезення пасажирів та багажу 
160.100.000 
Перевезення вантажів. Вантажно-розвантажувальні роботи 
160.110.000 
Тарифи, збори, штрафи, пільги на транспорті. Безоплатний проїзд 
160.120.000 
Безпека на транспорті. Безпека руху 
160.130.000 
Відповідальність за порушення законодавства про транспорт 
170.000.000 
Зв'язок, інформація та інформатизація 
170.010.000 
Загальні питання зв'язку 
170.020.000 
Поштовий зв'язок 
170.030.000 
Електричний зв'язок 
170.040.000 
Передавання даних 
170.050.000 
Технічні засоби радіомовлення та телебачення 
170.060.000 
Спеціальні види зв'язку. Спеціальні телекомунікаційні системи 
170.070.000 
Космічний та інші види зв'язку 
170.080.000 
Тарифи, збори, пільги на послуги зв'язку 
170.090.000 
Законодавство про інформацію, інформатизацію та засоби масової інформації 
170.090.010 
- Загальні питання інформації та інформатизації 
170.090.020 
- Інформаційна політика України в галузі інформації 
170.090.030 
- Інформаційна діяльність та її види. Ліцензування в інформаційній діяльності 
170.090.040 
- Засоби масової інформації  
170.090.050 
- Інформація. Захист інформації (див. 310.060.000, 090.220.000) 
170.090.060 
- Право власності на інформацію 
170.090.070 
- Інформатизація. Технічні засоби. Електронні мережі 
170.100.000 
Відповідальність за порушення законодавства про зв'язок, інформацію та інформатизацію 
180.000.000 
Торгівля, громадське харчування і побутове обслуговування населення 
180.010.000 
Загальні питання торгівлі 
180.020.000 
Міжрегіональні торговельні зв'язки 
180.030.000 
Державна торгівля. Фірмові магазини державних підприємств 
180.040.000 
Спеціалізована торгівля алкогольними, лікеро-горілчаними, тютюновими виробами 
180.050.000 
Комерційна (приватна) торгівля. Комісійна торгівля 
180.060.000 
Кооперативна торгівля 
180.070.000 
Торговельна підприємницька діяльність 
180.080.000 
Зустрічний продаж 
180.090.000 
Ринки. Ринкові фонди. Біржі. Ярмарки. Аукціони. Торги (тендери) 
180.100.000 
Торговельна мережа 
180.100.010 
- Торговельні організації 
180.100.020 
- Торговельні і складські приміщення 
180.100.030 
- Торгові представництва 
180.110.000 
Торгово-промислова палата 
180.120.000 
Зберігання товарів. Норми природних втрат 
180.130.000 
Правила торгівлі і відповідальність за їх порушення. Торговельне обладнання. Контрольно-касові апарати 
180.140.000 
Громадське харчування 
180.140.010 
- Загальні питання громадського харчування 
180.140.020 
- Мережа громадського харчування 
180.140.030 
- Безоплатне харчування 
180.140.040 
- Дитяче харчування 
180.140.050 
- Спеціальне, лікувальне харчування 
180.150.000 
Побутове обслуговування населення 
180.150.010 
- Загальні питання побутового обслуговування населення 
180.150.020 
- Мережа підприємств побутового обслуговування населення 
180.150.030 
- Похоронна справа, ритуальні послуги 
180.150.040 
- Тарифи і пільги на побутові та ритуальні послуги 
180.160.000 
Ціни (див. 090.140.000) 
190.000.000 
Житлове законодавство. Житлово-комунальне господарство 
190.010.000 
Загальні питання 
190.020.000 
Управління житловим фондом 
190.030.000 
Житловий фонд 
190.030.010 
- Державний житловий фонд (відомчий) 
190.030.020 
- Комунальний житловий фонд 
190.030.030 
- Приватний житловий фонд 
190.030.040 
- Громадський житловий фонд 
190.030.050 
- Фонд житлово-будівельних, житлових, дачно-будівельних кооперативів 
190.040.000 
Забезпечення громадян житловими приміщеннями 
190.040.010 
- Забезпечення житловими приміщеннями окремих категорій громадян 
190.040.020 
- Додаткова житлова площа 
190.050.000 
Найом, оренда, обмін житла 
190.060.000 
Плата за користування житловими приміщеннями (компенсації, субсидії, пільги) 
190.070.000 
Бронювання житлових приміщень 
190.080.000 
Приватизація квартир (будинків). Ринок житла 
190.090.000 
Виселення із житлових приміщень. Відселення 
190.100.000 
Службові житлові приміщення 
190.110.000 
Готелі. Гуртожитки 
190.120.000 
Нежитлові приміщення. Адміністративні будівлі 
190.130.000 
Дачне господарство 
190.140.000 
Відповідальність за порушення житлового законодавства 
190.150.000 
Комунальне господарство. Комунальні послуги 
190.150.010 
- Електропостачання 
190.150.020 
- Газопостачання 
190.150.030 
- Опалювання. Паливо для населення 
190.150.040 
- Прибирання сміття 
190.150.050 
- Радіоточки, телеантена 
190.150.060 
- Ліфти 
190.150.070 
- Водопостачання 
190.150.080 
- Тарифи і пільги 
200.000.000 
Митне законодавство 
200.010.000 
Загальні питання організації митної справи 
200.020.000 
Державна митна справа 
200.030.000 
Органи управління митною справою  
200.040.000 
Митний контроль 
200.050.000 
Митне оформлення 
200.060.000 
Переміщення і пропуск через митний кордон товарів та інших предметів 
200.070.000 
Митні платежі 
200.070.010 
- Митний тариф 
200.070.020 
- Мито 
200.070.030 
- Митні збори 
200.070.040 
- Митні пільги 
200.080.000 
Порушення митних правил і відповідальність за такі порушення 
200.090.000 
Міжнародне співробітництво по митних справах 
210.000.000 
Праця, зайнятість населення, соціальне страхування і соціальне забезпечення. Державна служба 
210.010.000 
Загальні положення трудового законодавства 
210.020.000 
Колективний договір 
210.030.000 
Угоди (генеральні, галузеві, тарифні, регіональні) 
210.040.000 
Трудовий колектив 
210.050.000 
Трудовий договір (контракт) 
210.050.010 
- Прийняття на роботу (переведення) 
210.050.020 
- Припинення трудового договору (контракту) 
210.050.030 
- Вихідна допомога 
210.050.040 
- Рішення з кадрових питань (призначення і звільнення) 
210.050.050 
- Сумісництво і суміщення професій 
210.050.060 
- Трудові книжки та інші документи про роботу 
210.060.000 
Робоче місце 
210.070.000 
Робочий час 
210.080.000 
Час відпочинку 
210.080.010 
- Вихідні, святкові і неробочі дні 
210.080.020 
- Відпустки 
210.090.000 
Нормування праці 
210.100.000 
Оплата праці 
210.100.010 
- Форми і системи оплати праці. Тарифні сітки 
210.100.020 
- Мінімальна заробітна плата. Надбавки, доплати, компенсації 
210.100.030 
- Структура заробітної плати (основна і додаткова заробітна плата) 
210.100.040 
- Винагорода за працю (преміювання) 
210.100.050 
- Оплата праці окремих категорій працівників 
210.110.000 
Гарантії і компенсації 
210.110.010 
- Гарантії і компенсації при службових відрядженнях 
210.110.020 
- Гарантії і компенсації при переведеннях, звільненні 
210.110.030 
- Гарантії і компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість 
210.110.040 
- Інші гарантії і компенсації 
210.120.000 
Матеріальна відповідальність працівників за заподіяну шкоду 
210.130.000 
Трудова дисципліна 
210.130.010 
- Заохочення за успіхи у роботі 
210.130.020 
- Дисциплінарна відповідальність 
210.140.000 
Пільги у сфері праці для окремих категорій працівників 
210.140.010 
- Пільги для жінок 
210.140.020 
- Пільги для молоді, неповнолітніх 
210.140.030 
- Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням 
210.150.000 
Охорона праці 
210.150.010 
- Особливості праці на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці 
210.150.020 
- Відшкодування власником (уповноваженим ним органом) працівникам шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків 
210.150.030 
- Відшкодування моральної шкоди (див. 020.120.000) 
210.150.040 
- Облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій 
210.160.000 
Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації працівників 
210.170.000 
Атестація працівників (див. 230.060.000) 
210.180.000 
Трудовий стаж (див. 210.300.020) 
210.190.000 
Трудові спори 
210.190.010 
- Індивідуальні трудові спори 
210.190.020 
- Колективні трудові спори 
210.200.000 
Особливості регулювання праці окремих категорій працівників (див. Молоді спеціалісти. Науково-дослідна діяльність) 
210.210.000 
Державна служба 
210.210.010 
- Загальні питання державної служби 
210.210.020 
- Статус державних службовців 
210.210.030 
- Категорії посад та ранги державних службовців. Кадрове забезпечення державної служби та порядок її проходження 
210.210.040 
- Соціальний захист державних службовців 
210.220.000 
Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю  
210.230.000 
Зайнятість населення 
210.230.010 
- Загальні питання зайнятості населення 
210.230.020 
- Служби зайнятості (біржі праці). Працевлаштування 
210.230.030 
- Безробітні (статус) 
210.230.040 
- Державний цільовий фонд сприяння зайнятості населення 
210.230.050 
- Інші фонди сприяння зайнятості населення 
210.240.000 
Працевлаштування інвалідів 
210.250.000 
Відповідальність за порушення законодавства про працю та зайнятість населення 
210.260.000 
Міжнародне співробітництво з питань працевлаштування 
210.270.000 
Соціальне страхування і соціальне забезпечення 
210.270.010 
- Загальні питання соціального страхування і соціального забезпечення 
210.270.020 
- Управління державним соціальним страхуванням і соціальним забезпеченням 
210.270.030 
- Фінансування державного соціального забезпечення (див. 110.040.050) 
210.270.040 
- Страхові тарифи (див. 110.040.050) 
210.270.050 
- Фонди соціального захисту  
210.280.000 
Пенсійний фонд України (див. 110.040.050) 
210.290.000 
Недержавні пенсійні фонди 
210.300.000 
Пенсійне забезпечення 
210.300.010 
- Загальні питання пенсійного забезпечення  
210.300.020 
- Обчислення стажу роботи для призначення пенсій (див. 210.180.000) 
210.300.030 
- Обчислення і призначення пенсій. Перерахунок пенсій 
210.300.040 
- Пенсії за віком 
210.300.050 
- Пенсії по інвалідності 
210.300.060 
- Пенсії в разі втрати годувальника 
210.300.070 
- Пенсії за вислугу років 
210.300.080 
- Соціальні пенсії 
210.300.090 
- Пенсії на інших підставах 
210.300.100 
- Виплата пенсії 
210.300.110 
- Пенсії військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей 
210.310.000 
Фінансування державного соціального страхування 
210.310.010 
- Фонд соціального страхування України 
210.310.020 
- Недержавні фонди соціального страхування 
210.310.030 
- Страхові тарифи 
210.320.000 
Виплати по державному соціальному страхуванню 
210.320.010 
- Виплати по тимчасовій непрацездатності 
210.320.020 
- Виплати по вагітності і пологах 
210.320.030 
- Виплати при народженні дитини, по догляду за дитиною тощо 
210.330.000 
Допомога сім'ям з дітьми 
210.340.000 
Допомога на поховання 
210.350.000 
Одноразова матеріальна допомога 
210.360.000 
Інші види допомоги 
210.370.000 
Пільги, компенсації, гарантії окремих категорій громадян 
210.370.010 
- Пільги для інвалідів 
210.370.020 
- Пільги для ветеранів війни, воїнів-інтернаціоналістів, жертв нацистських переслідувань, сімей загиблих військовослужбовців 
210.370.030 
- Пільги для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною 
210.370.040 
- Пільги ветеранам праці 
210.370.050 
- Пільги для інших категорій громадян, які потребують соціального захисту 
210.370.060 
- Пільги та компенсації при аваріях, катастрофах і стихійному лиху (див. 280.030.000) 
210.370.070 
- Грошова допомога біженцям (див. 010.160.000)  
210.370.080 
- Пільги та компенсації особам, які зазнали політичних репресій 
210.370.090 
- Соціальна реабілітація репресованих і депортованих осіб (див. 010.140.000) 
210.380.000 
Соціальне обслуговування громадян похилого віку, інвалідів та інших осіб 
210.390.000 
Будинки-інтернати 
210.400.000 
Протезування 
210.410.000 
Відповідальність за порушення законодавства про соціальне забезпечення 
210.420.000 
Міжнародне співробітництво України з питань соціального захисту 
220.000.000 
Освіта 
220.010.000 
Загальні питання освіти 
220.020.000 
Органи управління освітою 
220.030.000 
Система освіти 
220.030.010 
- Дошкільне виховання. Дошкільні навчальні заклади 
220.030.020 
- Загальна середня освіта. Середні загальноосвітні заклади (школи, гімназії, ліцеї) 
220.030.030 
- Навчальні заклади для осіб, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації 
220.030.040 
- Професійно-технічна освіта. Професійно-технічні навчальні заклади 
220.030.050 
- Вища освіта. Вищі навчальні заклади 
220.030.060 
- Аспірантура, докторантура 
220.030.070 
- Позашкільна освіта. Позашкільні навчальні заклади 
220.040.000 
Платні послуги освіти 
220.050.000 
Підвищення кваліфікації і перепідготовка кадрів 
220.060.000 
Самоосвіта. Екстернат 
220.070.000 
Недержавні заклади освіти 
220.080.000 
Учасники навчально-виховного процесу, їхні права та обов'язки 
220.090.000 
Матеріально-побутове забезпечення учнів і студентів 
220.090.010 
- Стипендії. Пільги 
220.090.020 
- Підручники та навчальні посібники 
220.090.030 
- Канікули. Літній відпочинок 
220.090.040 
- Практика. Стажування 
220.090.050 
- Працевлаштування випускників 
220.100.000 
Фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічна база навчальних закладів 
220.110.000 
Навчання іноземних громадян в освітніх закладах України. Навчання громадян України за кордоном 
220.120.000 
Присвоєння імен навчальним закладам 
220.130.000 
Загальні засади молодіжної політики 
220.140.000 
Відповідальність за порушення законодавства про освіту  
230.000.000 
Наукова, науково-технічна діяльність та інноваційна діяльність 
230.010.000 
Загальні питання наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності 
230.020.000 
Управління у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності 
230.030.000 
Інноваційна робота. Державний інноваційний фонд. Українська державна інноваційна компанія 
230.040.000 
Фінансування наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності 
230.050.000 
Система наукових закладів. Наукові установи та наукова робота 
230.050.010 
- Академії 
230.050.020 
- Наукові установи Національної академії наук України 
230.050.030 
- Науково-дослідні, дослідно-конструкторські, конструкторсько-технологічні організації 
230.050.040 
- Наукові центри 
230.050.050 
- Наукові колективи підприємств і організацій 
230.050.060 
- Науково-дослідна робота 
230.060.000 
Статус наукових працівників. Атестація наукових кадрів (див. 210.170.000) 
230.070.000 
Підготовка наукових кадрів. Вища атестаційна комісія. Наукові ступені і вчені звання 
230.080.000 
Наукові експедиції, відрядження 
230.090.000 
Наукові експерименти 
230.100.000 
Космічна діяльність 
230.110.000 
Індивідуальна наукова діяльність. Наукова спадщина визначних діячів 
230.120.000 
Міжнародне співробітництво у галузі науки і техніки 
240.000.000 
Культура і мистецтво 
240.010.000 
Загальні питання культури 
240.020.000 
Управління у сфері культури 
240.030.000 
Національна культурна спадщина народу України 
240.040.000 
Культурні цінності 
240.050.000 
Правовий статус окремих об'єктів культури 
240.050.010 
- Бібліотеки. Книжкові палати. Бібліотечний фонд і бібліотечна справа 
240.050.020 
- Видавнича справа. Видавництва. Типографії 
240.050.030 
- Музеї і виставки. Музейна справа 
240.050.040 
- Конкурси. Огляди. Фестивалі. Дні культури 
240.050.050 
- Театрально-видовищні організації і підприємства (театри, цирки, кінотеатри, фільмотеки, концертні зали тощо) 
240.050.060 
- Інші види мистецтва та культури 
240.060.000 
Охорона і використання пам'яток історії та культури 
240.070.000 
Історико-культурні території, що особливо охороняються 
240.080.000 
Культурні зв'язки із зарубіжними країнами 
250.000.000 
Охорона здоров'я населення 
250.010.000 
Загальні питання охорони здоров'я населення 
250.020.000 
Органи управління у системі охорони здоров'я населення 
250.030.000 
Медичне страхування 
250.030.010 
- Загальні питання медичного страхування 
250.030.020 
- Обов'язкове медичне страхування 
250.030.030 
- Добровільне медичне страхування 
250.040.000 
Державні, відомчі, приватні заклади охорони здоров'я 
250.050.000 
Підготовка і перепідготовка працівників охорони здоров'я 
250.060.000 
Соціальні гарантії та забезпечення працівників органів охорони здоров'я 
250.070.000 
Ліцензування, надання дозволів в медичній діяльності 
250.080.000 
Реєстрація лікарських засобів 
250.090.000 
Лікувально-профілактична допомога населенню  
250.090.010 
- Протезування 
250.090.020 
- Забезпечення медикаментами та ліками 
250.090.030 
- Наркологічна допомога 
250.090.040 
- Психіатрична допомога та права громадян під час її надання 
250.090.050 
- Трансплантація органів людини 
250.090.060 
- Донорство 
250.090.070 
- Диспансеризація 
250.100.000 
Охорона здоров'я матері та дитини (див. 030.080.000) 
250.110.000 
Санітарно-епідемічне благополуччя населення. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд 
250.120.000 
Профілактика масових інфекційних і неінфекційних захворювань  
250.130.000 
Медико-соціальна експертиза  
250.140.000 
Санаторно-курортне лікування (будинки відпочинку, санаторії тощо) (див. 270.080.030) 
250.150.000 
Приватна медична практика 
250.160.000 
Нетрадиційна медицина 
250.170.000 
Благодійна медична допомога. Фонди 
250.180.000 
Відповідальність за порушення законодавства про охорону здоров'я населення 
260.000.000 
Фізична культура і спорт. Туризм 
260.010.000 
Загальні питання фізичної культури і спорту 
260.020.000 
Управління у сфері фізичної культури і спорту 
260.030.000 
Види спорту 
260.040.000 
Добровільні спортивні товариства 
260.050.000 
Олімпійський рух. Параолімпійські ігри. Дефлімпійські ігри 
260.060.000 
Професійний спорт 
260.070.000 
Спортивні споруди 
260.080.000 
Працівники закладів фізкультури і спорту. Соціальні гарантії 
260.090.000 
Туризм. Екскурсії 
270.000.000 
Природні ресурси. Охорона довкілля 
270.010.000 
Основні принципи охорони довкілля 
270.020.000 
Органи охорони довкілля 
270.030.000 
Екологічна стандартизація і нормування 
270.040.000 
Права та обов'язки природокористувачів 
270.050.000 
Екологічна безпека 
270.050.010 
- Екологічні вимоги до розміщення, проектування, будівництва, реконструкції, введення в дію та експлуатації об'єктів і до іншої діяльності 
270.060.000 
Природоохоронні заходи 
270.070.000 
Охорона природних комплексів окремих регіонів 
270.080.000 
Природні території та об'єкти, що особливо охороняються 
270.080.010 
- Природно-заповідний фонд (заповідники, заказники, національні парки тощо) 
270.080.020 
- Природні лікувальні ресурси 
270.080.030 
- Курортні місцевості (див. 250.140.000) 
270.080.040 
- Червона книга України. Зелена книга України 
270.090.000 
Зони надзвичайної екологічної ситуації (див. 280.030.000) 
270.100.000 
Захоронення радіоактивних відходів (див. 120.070.000) 
270.110.000 
Правовий режим континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони 
270.120.000 
Екологічний контроль 
270.120.010 
- Державний контроль 
270.120.020 
- Громадський контроль 
270.120.030 
- Екологічна експертиза 
270.120.040 
- Система моніторингу довкілля 
270.130.000 
Економічний механізм забезпечення охорони довкілля та відповідальність за порушення законодавства про охорону довкілля 
270.140.000 
Загальні питання охорони і використання надр 
270.150.000 
Управління в галузі охорони і використання надр. Контроль за охороною і використанням надр 
270.160.000 
Державний фонд надр. Державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин 
270.170.000 
Власність на надра 
270.180.000 
Користування надрами. Види користування 
270.180.010 
- Права та обов'язки користувачів надр 
270.180.020 
- Плата за користування надрами 
270.190.000 
Охорона надр 
270.200.000 
Державна експертиза запасів корисних копалин. Державний фонд надр. Державний кадастр родових і проявів корисних копалин 
270.210.000 
Вирішення спорів з питань користування надрами 
270.220.000 
Відповідальність за порушення законодавства про надра 
270.230.000 
Загальні питання охорони лісів 
270.240.000 
Управління в галузі охорони лісів. Контроль за охороною лісів 
270.250.000 
Ведення лісового господарства. Лісовий фонд України 
270.260.000 
Лісокористування. Види лісокористування 
270.260.010 
- Оренда лісів 
270.260.020 
- Рубка лісу. Відпуск лісу на пні 
270.260.030 
- Такси відпуску лісу на пні, на лісову продукцію тощо 
270.270.000 
Охорона і захист лісів від пожеж, шкідників та хвороб 
270.280.000 
Державний облік лісів. Державний лісовий кадастр 
270.290.000 
Вирішення спорів про лісокористування 
270.300.000 
Відповідальність за порушення лісового законодавства. Відшкодування шкоди 
270.310.000 
Загальні питання охорони водних об'єктів і водних ресурсів  
270.320.000 
Управління і контроль в галузі охорони, використання та відтворення водних об'єктів і водних ресурсів 
270.330.000 
Водний фонд України  
270.340.000 
Власність та інші права на водні об'єкти і водні ресурси 
270.350.000 
Водокористування. Види і порядок водокористування 
270.360.000 
Охорона вод 
270.360.010 
- Охорона джерел питного водопостачання та порядок скидання виробничих стічних вод 
270.370.000 
Протипаводкові заходи і захист від шкідливої дії вод 
270.380.000 
Закріплення берегів. Протизсувні роботи 
270.390.000 
Державний облік вод. Державний водний кадастр 
270.400.000 
Вирішення спорів з питань використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів 
270.410.000 
Відповідальність за порушення водного законодавства 
270.420.000 
Загальні питання охорони тваринного світу 
270.430.000 
Управління в галузі охорони тваринного світу. Контроль за охороною тваринного світу 
270.440.000 
Власність та інші права на тваринний світ 
270.450.000 
Використання тваринного світу, його види 
270.460.000 
Мисливство та ведення мисливського господарства 
270.460.010 
- Ліцензії. Такси 
270.470.000 
Охорона рибних запасів. Регулювання рибальства та рибництва 
270.480.000 
Державний облік тварин. Державний кадастр тварин 
270.490.000 
Вирішення спорів у галузі охорони тваринного світу 
270.500.000 
Відповідальність за порушення законодавства про охорону тваринного світу 
270.510.000 
Загальні питання охорони атмосферного повітря  
270.520.000 
Охорона атмосфери від забруднення, радіаційного, теплового та іншого шкідливого впливу 
270.530.000 
Моніторинг стану атмосферного повітря. Служба спостереження за станом атмосферного повітря 
270.540.000 
Контроль за охороною атмосферного повітря 
270.550.000 
Вирішення спорів у галузі охорони атмосферного повітря 
270.560.000 
Відповідальність за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря 
280.000.000 
Надзвичайний стан. Надзвичайні ситуації та ліквідація наслідків Чорнобильської катастрофи 
280.010.000 
Загальні питання 
280.020.000 
Надзвичайний стан 
280.030.000 
Запобігання виникненню і ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру (катастроф, аварій, стихійного лиха тощо) (див. 270.090.000, 210.370.060) 
280.040.000 
Правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок катастрофи 
280.050.000 
Статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок катастрофи 
280.060.000 
Переселення громадян з територій, що зазнали радіоактивного забруднення. Будівництво житла для переселенців 
280.070.000 
Компенсації та пільги громадянам, які постраждали внаслідок катастрофи 
280.080.000 
Фонд для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 
280.090.000 
Цивільна оборона. Аварійно-рятувальні служби 
290.000.000 
Геодезія і картографія. Гідрометеорологія 
290.010.000 
Загальні питання гідрометеорологічної діяльності 
290.020.000 
Управління у сфері гідрометеорологічної діяльності 
290.030.000 
Державна система гідрометеорологічних спостережень 
290.040.000 
Гідрометеорологічне забезпечення та обслуговування 
290.050.000 
Міжнародне співробітництво у галузі гідрометеорології 
300.000.000 
Оборона 
300.010.000 
Загальні положення про оборону 
300.010.010 
- Мобілізаційна підготовка. Мобілізаційні резерви 
300.010.020 
- Підготовка військ 
300.010.030 
- Військова дисципліна 
300.010.040 
- Статути Збройних Сил України 
300.020.000 
Управління у сфері оборони 
300.030.000 
Збройні Сили України. Склад Збройних Сил України 
300.030.010 
- Управління Збройними Силами України 
300.030.020 
- Внутрішня служба  
300.030.040 
- Гарнізонна служба. Військові ритуали 
300.030.050 
- Вартова служба 
300.030.060 
- Кадри Збройних Сил України 
300.030.070 
- Державна прикордонна служба України 
300.030.080 
- Війська цивільної оборони України 
300.030.090 
- Служба безпеки України 
300.030.100 
- Інші військові формування 
300.030.110 
- Внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України (див. 320.070.000) 
300.030.120 
- Військова автомобільна інспекція 
300.030.130 
Військова служба правопорядку у Збройних Силах України (див. 320.080.000) 
300.040.000 
Особливий період 
300.050.000 
Стан війни і воєнний час  
300.050.010 
- Мобілізація і демобілізація 
300.050.020 
- Евакуація та реевакуація 
300.060.000 
Підготовка та перепідготовка військових кадрів  
300.060.010 
- Військові навчальні заклади: академії, училища, курси та ін. 
300.060.020 
- Військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів 
300.060.030 
- Перепідготовка та підвищення кваліфікації 
300.060.040 
- Громадські організації, які здійснюють підготовку громадян до військової служби 
300.070.000 
Працівники Збройних Сил України, інших військових формувань 
300.080.000 
Озброєння і військова техніка  
300.080.010 
- Загальні положення 
300.080.020 
- Зберігання та обслуговування 
300.080.030 
- Боєприпаси 
300.080.040 
- Стрілецька зброя 
300.080.050 
- Виробництво і поставки озброєння та військової техніки 
300.080.060 
- Прийняття (зняття) на озброєння 
300.080.070 
- Зброя масового знищення 
300.080.080 
- Утилізація озброєння і військової техніки 
300.080.090 
- Військове приймання продукції 
300.080.100 
- Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи 
300.090.000 
Постачання військ. Загальні питання 
300.090.010 
- Фінансування 
300.090.020 
- Військове майно. Оренда військового майна 
300.090.030 
- Поставки для потреб оборони 
300.090.040 
- Перевезення для потреб оборони 
300.090.050 
- Непорушні запаси 
300.090.060 
- Господарська діяльність у Збройних Силах України та інших військових формуваннях. Реалізація військового майна 
300.090.070 
- Військове господарство 
300.090.080 
- Військова торгівля 
300.090.090 
- Види забезпечення військовослужбовців 
300.090.100 
- Інші питання постачання військ 
300.100.000 
Розквартирування військ і капітальне будівництво 
300.110.000 
Загальний військовий обов'язок і військова служба. Загальні положення 
300.120.000 
Проходження військової служби 
300.120.010 
- Питання комплектування 
300.120.020 
- Строки військової служби 
300.120.030 
- Військові звання. Військові посади 
300.120.040 
- Військова форма одягу та знаки розрізнення 
300.120.050 
- Звільнення з військової служби 
300.120.060 
- Відкомандирування та відрядження військовослужбовців 
300.120.070 
- Інші питання проходження військової служби 
300.130.000 
Виконання військового обов'язку в запасі 
300.140.000 
Відповідальність за порушення законодавства про військовий обов'язок і військову службу 
300.150.000 
Альтернативна (невійськова) служба 
300.160.000 
Воєнна наука 
300.170.000 
Виховання особового складу. Загальні положення 
300.170.010 
- Організація культурного виховання 
300.170.020 
- Військові засоби масової інформації 
300.170.030 
- Правове виховання військовослужбовців 
300.170.040 
- Організація дозвілля 
300.180.000 
Соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей 
300.180.010 
- Загальні питання 
300.180.020 
- Матеріальне забезпечення військовослужбовців 
300.180.030 
- Службовий час і час відпочинку 
300.180.040 
- Охорона здоров'я 
300.180.050 
- Забезпечення житлом 
300.180.060 
- Пільги на проїзд, перевезення багажу, поштові відправлення, оподаткування 
300.180.070 
- Пенсійне забезпечення і допомога  
300.180.080 
- Страхування, право на відшкодування шкоди 
300.180.090 
- Інші питання соціального захисту 
300.190.000 
Питання міжнародного військового співробітництва  
300.190.010 
- Миротворча діяльність (див. 370.100.010) 
310.000.000 
Національна безпека 
310.010.000 
Загальні положення національної безпеки 
310.020.000 
Система національної безпеки 
310.020.010 
- Органи національної безпеки, їх статус 
310.030.000 
Розвідувальна та контррозвідувальна діяльність органів державної безпеки 
310.040.000 
Охорона державного кордону (див. 010.050.000) 
310.050.000 
Надзвичайний стан 
310.060.000 
Державна таємниця. Охорона державної таємниці (див. 170.090.050) 
310.070.000 
Забезпечення безпеки органів державної влади і посадових осіб 
310.080.000 
Зовнішня розвідка 
310.090.000 
Соціальне забезпечення працівників і військовослужбовців національної безпеки 
320.000.000 
Охорона громадського порядку і громадської безпеки 
320.010.000 
Загальні питання охорони громадського порядку і громадської безпеки  
320.020.000 
Управління в галузі охорони громадського порядку і громадської безпеки 
320.030.000 
Міліція 
320.040.000 
Державна автомобільна інспекція.  
320.050.000 
Пожежна безпека. Пожежна охорона. Протипожежні заходи 
320.060.000 
Громадські формування з охорони громадського порядку 
320.070.000 
Внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України (див. 300.030.110) 
320.080.000 
Військова служба правопорядку у Збройних Силах України (див. 300.030.130) 
320.090.000 
Охорона підприємств, установ та організацій. Державна служба охорони при Міністерстві внутрішніх справ України 
320.100.000 
Недержавна охоронна діяльність 
320.110.000 
Порядок організації і проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів (див. 010.410.000) 
320.120.000 
Порядок продажу, придбання, зберігання, використання та перевезення зброї, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, сильнодіючих отруйних речовин 
320.130.000 
Порядок відкриття поліграфічних підприємств. Виготовлення печаток, штампів 
320.140.000 
Боротьба з правопорушеннями неповнолітніх 
320.150.000 
Міжнародне співробітництво в питаннях охорони громадського порядку і громадської безпеки 
330.000.000 
Суд і судоустрій  
330.010.000 
Загальні питання суду і судоустрою. Судово-правова реформа. Академія суддів України 
330.020.000 
Судова система 
330.020.010 
- Суди загальної юрисдикції 
330.020.020 
-- Місцеві суди  
330.020.030 
-- Апеляційні суди. Апеляційний суд України 
330.020.040 
-- Касаційний суд України 
330.020.050 
-- Вищі спеціалізовані суди 
330.020.060 
-- Верховний Суд України 
330.020.070 
- Конституційний Суд України  
330.020.080 
- Загальні та спеціалізовані суди окремих судових юрисдикцій 
330.020.090 
-- Вищий господарський суд України 
330.020.100 
-- Вищий адміністративний суд України (див. 080.010.020) 
330.020.110 
-- Третейські суди 
330.030.000 
Статус суддів, призначення та обрання суддів. Матеріальне і соціально-побутове забезпечення суддів 
330.040.000 
Суддівське самоврядування (з'їзди, конференції, збори) 
330.050.000 
Кваліфікаційні комісії  
330.060.000 
Народні засідателі 
330.070.000 
Присяжні  
330.080.000 
Державний захист працівників суду і правоохоронних органів (див. 060.210.000) 
330.090.000 
Вища рада юстиції 
330.100.000 
Державна судова адміністрація України та її територіальні органи (див. 010.350.000) 
330.110.000 
Судова експертиза 
330.110.010 
- Науково-дослідні установи судових експертиз 
330.110.020 
- Судово-медична експертиза 
330.110.030 
- Судово-психіатрична експертиза 
330.110.040 
- Інші види судової експертизи 
340.000.000 
Прокуратура 
340.010.000 
Загальні положення 
340.020.000 
Система, структура і штат органів прокуратури 
340.020.010 
- Заохочення та відповідальність прокурорів і слідчих. Класні чини 
340.030.000 
Прокурорський нагляд 
340.030.010 
- Підтримання державного обвинувачення в суді 
340.030.020 
- Захист прав і свобод людини та представництво інтересів громадянина або держави у суді у випадках, визначених законом  
340.030.030 
- Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, провадження слідства в кримінальних справах 
340.030.040 
- Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян 
340.040.000 
Інші питання організації і діяльності органів прокуратури 
340.050.000 
Матеріальне і соціальне забезпечення працівників органів прокуратури. Обов'язкове державне страхування 
340.060.000 
Фінансування та матеріально-технічне забезпечення органів прокуратури. Науково-навчальні та інші установи прокуратури 
350.000.000 
Адвокатура 
350.010.000 
Загальні положення. Адвокатська діяльність та види 
350.020.000 
Адвокатські об'єднання 
350.030.000 
Права, обов'язки та відповідальність адвокатів 
350.040.000 
Інші питання діяльності адвокатури 
360.000.000 
Юстиція 
360.010.000 
Органи юстиції. Загальні питання 
360.020.000 
Нормотворча діяльність Міністерства юстиції України. Нормативне забезпечення європейської інтеграції 
360.030.000 
Офіційне оприлюднення нормативно-правових актів та набрання чинності нормативно-правовими актами 
360.040.000 
Державна реєстрація нормативних актів 
360.050.000 
Облік та систематизація законодавства. Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів. Правова інформатизація 
360.060.000 
Правова робота та правова освіта населення 
360.070.000 
Легалізація об'єднань громадян. Реєстрація політичних партій 
360.080.000 
Реєстрація актів громадянського стану 
360.090.000 
Легалізація документів 
360.100.000 
Державна виконавча служба. Виконавче провадження 
360.110.000 
Організаційні основи діяльності нотаріату. Загальні положення 
360.110.010 
- Права, обов'язки та відповідальність нотаріуса 
360.110.020 
- Приватна нотаріальна діяльність 
360.110.030 
- Нотаріальна палата 
360.110.040 
- Контроль за діяльністю нотаріуса 
360.110.050 
- Нотаріальні дії та правила їх вчинення 
360.120.000 
Представництво інтересів України в судах, закордонних юрисдикційних органах 
370.000.000 
Зовнішня політика і міжнародні відносини. Міжнародні договори. Зовнішньоекономічні відносини 
370.010.000 
Загальні питання зовнішньої політики і міжнародних відносин 
370.010.010 
- Іноземні держави. Імунітет іноземних держав  
370.010.020 
- Меморандуми, ноти і звернення України до іноземних держав 
370.010.030 
Управління в галузі зовнішньої політики і міжнародних відносин 
370.020.000 
Дипломатичне право. Консульське право  
370.020.010 
- Дипломатичні та інші представництва, консульські установи  
370.020.020 
- Дипломатичні, консульські привілеї та імунітети 
370.030.000 
Міжнародні договори України 
370.030.010 
- Загальні питання 
370.030.020 
- Про забезпечення прав людини (див. 010.130.000) 
370.030.030 
- Про правову допомогу у цивільних, сімейних, кримінальних справах 
370.030.040 
- З питань громадянства 
370.030.050 
- Про охорону інтелектуальної власності 
370.030.060 
- З прикордонних та митних питань 
370.030.070 
- Про співробітництво в галузі охорони довкілля і забезпечення екологічної безпеки 
370.030.080 
- З питань праці, соціального забезпечення і соціального захисту 
370.030.090 
- З питань військового співробітництва 
370.030.100 
- З питань економічного співробітництва 
370.030.110 
- Про співробітництво в галузі науки і техніки 
370.030.120 
- З питань охорони здоров'я населення 
370.030.130 
- З питань культурних зв'язків і туризму, з питань освіти та інформації 
370.030.140 
- З питань транспорту і зв'язку 
370.030.150 
- З питань торгівлі і взаємних поставок 
370.030.160 
- З питань сільського господарства 
370.030.170 
- З питань врегулювання рибальства 
370.030.180 
- З питань фінансування та оподаткування 
370.030.190 
- З інших питань 
370.040.000 
Міжнародні делегації 
370.040.010 
- Прийом міжнародних делегацій в Україні 
370.040.020 
- Візити делегацій України в інші країни 
370.050.000 
Міжнародні організації 
370.050.010 
- ООН та її органи 
370.050.020 
- ЄС, РЄ, ОБСЄ 
370.050.030 
- НАТО 
370.050.040 
- Інші міжнародні організації 
370.050.050 
- Міжнародні фінансові та економічні організації 
370.050.060 
- Міжнародні судові органи 
370.050.070 
- Міжнародні неурядові організації 
370.060.000 
Міжнародні конференції, конгреси тощо 
370.070.000 
Міжнародні виставки, торги, аукціони, ярмарки 
370.080.000 
Міжурядові комісії 
370.090.000 
Міжнародна боротьба із злочинністю 
370.100.000 
Право міжнародної безпеки 
370.100.010 
- Миротворчі сили (див. 300.190.010) 
370.110.000 
Зовнішньоекономічні відносини. Загальні питання державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
370.110.010 
- Зовнішньоекономічна діяльність 
370.120.000 
Організація та управління зовнішньоекономічними відносинами 
370.120.010 
- Суб'єкти зовнішньоекономічних відносин 
370.130.000 
Іноземні інвестиції. Концесійні договори 
370.140.000 
Зовнішньоекономічні угоди 
370.150.000 
Експорт та імпорт. Антидемпінгове законодавство 
370.160.000 
Ліцензування експорту та імпорту. Квотування 
370.170.000 
Гуманітарна допомога 
380.000.000 
Міжнародне право  
380.010.000 
Загальні питання міжнародного права 
380.020.000 
Міжнародне економічне право 
380.030.000 
Міжнародне морське право 
380.040.000 
Міжнародне повітряне право 
380.050.000 
Міжнародне космічне право 
380.060.000 
Міжнародне гуманітарне право 
380.070.000 
Міжнародне екологічне право 
380.080.000 
Міжнародне приватне право 
380.080.010 
- Колізійні норми в міжнародному приватному праві (цивільному, сімейному, трудовому тощо) 
380.090.000 
Імунітет іноземної держави та її власності 
380.100.000 
Правове становище іноземців та осіб без громадянства 
380.110.000 
Громадяни України, які проживають за кордоном 
380.120.000 
В'їзд, виїзд і перебування іноземців в Україні 
380.130.000 
В'їзд і виїзд громадян України з України 
380.140.000 
Міжнародний цивільний процес 
380.140.010 
- Міжнародна підсудність 
380.140.020 
- Застосування іноземного права 
380.140.030 
- Судові доручення і доручення інших установ юстиції 
380.140.040 
- Визнання і виконання іноземних судових та господарських рішень 
380.140.050 
- Міжнародний комерційний арбітраж 
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