
АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«СИСТЕМА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

УКРАЇНИ» 

 

Нормативна навчальна дисципліна 
 

 

Предмет навчальної дисципліни 
 

Предметом навчальної дисципліни є суспільні відносини, які складаються у процесі 

організації та діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування. 

 

Мета навчальної дисципліни 
 

Мета навчальної дисципліни: забезпечення оволодіння студентами основними 

положеннями Конституції України та законодавства в галузі державного будівництва та 

місцевого самоврядування, зокрема: організація роботи державних органів та місцевого 

самоврядування, організації і здійснення законодавчої, виконавчої і судової влади та 

місцевого самоврядування, сприяти вихованню поваги до Конституції України та 

найважливіших конституційно-правових інститутів: органів державної влади і місцевого 

самоврядування тощо, створити передумови для вивчення ними наукової думки і практики 

конституційного будівництва, набуття студентами необхідної науково-методологічної 

підготовки, яка забезпечить їм бачення проблем законодавства і практики його застосування, 

шляхів їх розв’язання, використовуючи навички творчого мислення та самовдосконалення 

свого професійного рівня; формування навичок прийняття юридичних рішень, опанування 

логіки, мови та офіційно-ділового стилю документів; набуття студентами необхідної 

науково-методологічної підготовки, яка забезпечить їм бачення проблем законодавства і 

практики його застосування, шляхів їх розв’язання, використовуючи навички творчого 

мислення та самовдосконалення свого професійного рівня; формування навичок прийняття 

юридичних рішень, опанування логіки, мови та офіційно-ділового стилю документів. 

 

Основні завдання 
 

Основні завдання навчальної дисципліни: формування у майбутніх фахівців сучасного 

системного мислення та комплексу спеціальних знань теоретичних питань, стосовно 

наукового підґрунтя і нормативного забезпечення державного будівництва і самоврядування 

в Україні; організації роботи Верховної Ради України; організації роботи Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини; організації роботи Рахункової палати; організації 

роботи Президента України; організації роботи Ради національної безпеки і оборони 

України; організації роботи органів виконавчої влади України; організації роботи органів 

місцевого самоврядування; організації роботи судових і правоохоронних органів. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістрів 
 

Дисципліна передує вивченню навчальних дисциплін «Стратегічне управління в публічних 

організаціях», «Основи вироблення політики та прийняття рішень», «Державна служба в 

публічному управлінні » та проходженню Виробничої практики. 

 

Вимоги до знань і умінь 
 

а) знати: організацію діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, 

судових і правоохоронних органів; засоби вдосконалення чинного законодавства у цій сфері; 

правильно тлумачити і застосовувати норми Конституції та законів України; самостійно 

поповнювати і поглиблювати свої знання. 

б) уміти: аналізувати Конституцію України; тлумачити національне законодавство; 

характеризувати форми і методи діяльності органів влади; застосовувати одержані знання на 

практиці; розвивати своє управлінське мислення. 



 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. 
Поняття, предмет, метод, система державного будівництва і місцевого 

самоврядування в Україні. 

Тема 2. Загальнотеоретичні аспекти організації роботи органів публічної влади в Україні. 

Тема 3.  Організація роботи Верховної Ради України. 

Тема 4.  Організація діяльності комітетів Верховної Ради України. 

Тема 5.  Організація роботи народного депутата України. 

Тема 6.  Організація роботи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 

Тема 7. Організація роботи Президента України. 

Тема 8. Правовий статус та організація роботи Рахункової палати України. 

Тема 9. Організація роботи Ради національної безпеки і оборони України. 

Тема 10.  Організація роботи Кабінету Міністрів України. 

Тема 11.  Організація роботи центральних органів виконавчої влади в Україні. 

Тема 12.  Організація роботи місцевих державних адміністрацій. 

Тема 13.  Організація місцевого самоврядування в Україні. 

Тема 14. 
Організація роботи представницьких органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

Тема 15.  Організація роботи депутатів місцевих рад 

Тема 16.  Організація роботи виконавчих органів місцевих рад 
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