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РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Вибіркова навчальна дисципліна 

Дисципліна вільного вибору студента 

На сьогодні питання про систему органів державної влади та місцевого 

самоврядування, їх взаємодії є актуальним. Принцип місцевого самоврядування є однією з 

найважливіших ознак будь-якої демократичної держави, а в Україні після прийняття 

закону "Про місцеве самоврядування в Україні" залишилося багато складних проблем 

щодо практичної реалізації теоретичних положень. 

Одним з головних завдань будь-якої конституції є регулювання способів 

здійснення державної влади. Характеризуючи державну владу, потрібно виокремити 

кілька основних складових. Насамперед, це положення про джерело державної влади, її 

характер, а також про її соціальних носіїв і суб’єктів. У більшості країн, у тому числі в 

Україні, таким суб’єктом виступає народ (у деяких конституціях таким носієм виступав 

трудовий народ або певні класи, в абсолютних та теократичних монархіях — монарх або 

Аллах). 

Принциповим питанням здійснення державної влади є положення про її мету і 

принципові напрями діяльності, що трансформувалось від загальної і короткої декларації 

про благо народу в історично перших конституційних актах до конкретних розширених 

декларацій. В Україні у ст. 3 найвищою соціальною цінністю визначено людину, її права і 

свободи. Саме ці права і свободи та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави, а утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 

обов’язком держави. 

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 системи органів державної 

влади та місцевого самоврядування, зокрема: організація роботи публічних 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 системи органів державної влади 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:  

o організацію діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, 

судових і правоохоронних органів; засоби вдосконалення чинного 

законодавства у цій сфері;  

o правильно тлумачити і застосовувати норми Конституції та законів України; 

o систему органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні; 

o особливості взаємодії цих органів, існуючі проблеми та шляхи їх подолання. 

б) уміти: аналізувати Конституцію України; 

o тлумачити національне законодавство;  

o характеризувати форми і методи діяльності органів влади;  

o застосовувати одержані знання на практиці;  

o розвивати своє управлінське мислення. 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

Назва рівня 

сформованості 

вміння 

Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання 

для розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

 

Навчальна програма складена на  6 кредитів.  

Форми контролю –  залік. 

 

 



РОЗДІЛ 2.  ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

"Система органів державної влади та місцевого самоврядування 

України" 

 

 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та найменування  галузі знань: 

07 "Управління та адміністрування" 

 

Цикл дисциплін за навчальним планом: 

вибіркова 

 

Код та назва спеціальності: 

074 «Публічне управління та 

адміністрування» 

Освітній  ступінь: 

магістр 

Курс: 5 

Семестр: 1 

Методи навчання: 

лекції, семінарські заняття, самостійна робота, ІНДЗ (творчі 

завдання),  робота в бібліотеці, Інтернеті, захист реферативних робіт,  

складання схем, таблиць тощо 

 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин  

Кількість 

аудиторних 

годин 
Лекції Семінари 

Заліки по 

модулях 

(контрольні 

роботи) 

 

Самостійна робота студента 

(СРС) 

4 180 32 12 20 2 146 

Кількість  

тижневих годин 

Кількість змістових 

модулів (тем) 

Кількість заліків по 

модулях/контрольних робіт 
Вид контролю 

 

 
16 1 залік 



РОЗДІЛ 3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

Тема 1. Загальна характеристика системи органів державної влади 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 

 

 

 

РОЗДІЛ 4.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Тема 1. Загальна характеристика системи органів державної влади і місцевого 

самоврядування в Україні 

Поняття система органів державної влади та  місцевого самоврядування. Вступ в 

навчальну дисципліну, основні визначення, мета, предмет та завдання навчальної 

дисципліни "Система органів державної влади та місцевого самоврядування". Значення 

навчального курсу "Система органів державної влади та місцевого самоврядування" для 

підготовки управлінців у публічній сфері. Конституційні основи системи органів 

державної влади і місцевого самоврядування. Система органів державної влади та 

місцевого самоврядування як міжгалузевий управлінський інститут.  

  

Тема 2. Загальнотеоретичні аспекти організації роботи органів публічної влади в 

Україні 

  Поняття, види та ознаки органів публічної влади. Система органів публічної влади 

в Україні. Принципи організації й діяльності органів публічної влади в Україні. Функції та 

компетенція органів публічної влади. Форми діяльності органів публічної влади. Методи 

діяльності органів публічної влади.  

  

Тема 3. Організація роботи Верховної Ради України 

Основи організації та діяльності Верховної Ради України. Організаційна будова та 

функції Верховної Ради України. Організаційна побудова Верховної Ради України. 

Організаційно-правові форми і методи роботи Верховної Ради. Сесії Верховної Ради 

України. Порядок проведення першої сесії Верховної Ради. Чергові та позачергові сесії 

Верховної Ради України. Формування депутатських груп і фракцій. Форми і методи 

роботи депутатських груп і фракцій. Обрання Голови Верховної Ради України, його 

Першого заступника та заступника. Організація роботи Голови Верховної Ради України та 



його заступників. Сесії Верховної Ради України. Перша сесія Верховної Ради. Розпорядок 

роботи. Порядок денний сесії. Ведення пленарних засідань. Прийняття рішень. Порядок 

голосування. Апарат Верховної Ради України: структура апарату та організація його 

роботи.  

  

Тема 4. Організація діяльності комітетів Верховної Ради України 

Комітети Верховної Ради України. Порядок їх створення. Обрання голів комітетів. 

Організація роботи та форми роботи комітетів. Засідання комітетів. Склад комітету. 

Питання, що належать до відома кількох комітетів. Організаційне, технічне, інформаційне 

й матеріальне забезпечення комітетів. Рішення, висновки та рекомендації комітетів. 

Ліквідація або реорганізація комітетів. Відкликання голів комітетів.  

  

Тема 5. Організація роботи народного депутата України 

Основи конституційно-правового статусу народного депутата. Порядок вступу на 

посаду, прийняття присяги. Припинення повноважень народного депутата. Повноваження 

народного депутата. Методичне, інформаційне, правове та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності народного депутата. Процес реалізації повноважень народним 

депутатом. Гарантії діяльності народного депутата України  

  

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

Зародження та розвиток інституту омбудсмена. Причини утворення інституту 

омбудсмена в різних країнах Європи. Світові моделі захисника прав і свобод людини і 

громадянина. Типологічні різновиди інституту омбудсмена. Завдання та принципи 

діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Порядок 

призначення, звільнення та припинення повноважень Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини. Організація діяльності та повноваження Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини. Прийом та розгляд звернень громадян України, 

іноземців та осіб без громадянства. Гарантії діяльності Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини.  

  

Тема 7. Організація роботи Президента України 

Вступ на посаду Президента України. Приведення до присяги. Прийняття присяги. 

Діяльність Президента України як глави держави. Забезпечення Президентом прав і 

свобод громадян, державного суверенітету України, додержання Конституції та законів 

України. Організація діяльності Президента України у взаємовідносинах з Кабінетом 

Міністрів України та іншими органами виконавчої влади. Організація взаємодії 

Президента України із законодавчою та судовою владою. Діяльність управлінських і 

консультативних структур при Президентові України. Адміністрація Президента України.   

Порядок фінансового та матеріально-технічного забезпечення державної діяльності 

Президента України.  

  

Тема 8.  Правовий статус та організація роботи Рахункової палати України 

  Правовий та організаційний статус Рахункової палати. Склад та завдання 

Рахункової палати. Принципи діяльності Рахункової палати; її функції та повноваження у 

фінансовій сфері.  

Порядок діяльності Рахункової палати. Постанови і висновки Рахункової палати, їх 

юридична сила. Контроль та гарантії діяльності Рахункової палати.  

  

Тема 9. Організація роботи Ради національної безпеки і оборони України 

Становлення Ради національної безпеки і оборони та її місце у системі державних органів. 

Склад і структура Ради національної безпеки і оборони.  



Завдання, функції та компетенція Ради національної безпеки і оборони. Порядок 

діяльності та акти Ради національної безпеки і оборони.  

  

Тема 10. Організація роботи Кабінету Міністрів України 

Структура та порядок утворення Кабінету Міністрів України. Основні напрями його 

діяльності. Форми і методи діяльності Кабінету Міністрів України. Функції Кабінету 

Міністрів України.  

Організація роботи Кабінету Міністрів України. Акти, що видає Кабінет Міністрів 

України, їх юридична сила. Організація прийняття та виконання актів  

Кабінету Міністрів України. Організація роботи робочих органів Кабінету Міністрів 

України. Відповідальність Кабінету Міністрів України. Структура, функції та організація 

роботи апарату Кабінету Міністрів України.  

   

Тема 11. Організація роботи центральних органів виконавчої влади в Україні 

Основи організації і діяльності центральних органів виконавчої влади. Нормативно-

правова основа організації і діяльності центральних органів виконавчої влади Система, 

функції та порядок утворення центральних органів виконавчої влади. Структура 

центральних органів виконавчої влади. Організаційна будова центральних органів 

виконавчої влади. Організація роботи урядових органів державного управління.   

  

Тема 12 . Організація роботи місцевих державних адміністрацій 

Основи організації і діяльності місцевих державних адміністрацій. Система, порядок 

утворення й будова місцевих державних адміністрацій. Функції та компетенція місцевих 

державних адміністрацій. Голова місцевої державної адміністрації та його заступники, їх 

повноваження й організація роботи. Форми і методи діяльності місцевих державних 

адміністрацій. Відділи, управління та інші органи місцевої державної адміністрації, її 

апарат, організація їх роботи.  

  

Тема 13.  Організація місцевого самоврядування в Україні   

Поняття і система місцевого самоврядування в Україні. Територіальна громада — 

первинний суб’єкт місцевого самоврядування. Функції територіальних громад. Принципи 

місцевого самоврядування в Україні. Форми безпосереднього здійснення місцевого 

самоврядування Функції місцевого самоврядування в Україні Основи місцевого 

самоврядування. Гарантії місцевого самоврядування в Україні.   

  

Тема 14. Організація роботи представницьких органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування 

Система і будова місцевих рад. Функції та компетенція місцевих рад. Форми та методи 

діяльності місцевих рад. Організація роботи постійних і тимчасових комісій місцевих рад. 

Апарат місцевої ради і організація його роботи. Служба в органах місцевого 

самоврядування. Організація роботи сільського, селищного, міського голови, секретаря 

ради, голови обласної, районної ради та його заступників Організація роботи органів 

самоорганізації населення.  

  

Тема 15. Організація роботи депутатів місцевих рад 

Організація підготовки і проведення виборів депутатів місцевих рад. Організація роботи 

депутатів місцевих рад у радах. Організація роботи депутатів місцевих рад у виборчих 

округах. Депутатські запити, звернення, запитання, порядок їх внесення і розгляду. 

Гарантії діяльності депутатів місцевих рад.  

  



Тема 16. Організація роботи виконавчих органів місцевих рад 

Порядок формування і будова виконавчих комітетів місцевих рад. Форми і методи роботи 

виконавчих комітетів місцевих рад. Організація роботи апарату виконавчих комітетів. 

Система, будова, порядок утворення та форми роботи відділів, управлінь, комісій та 

інших виконавчих органів рад. Функції та компетенція виконавчих органів місцевих рад.  
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838; 2010. – № 57. – Ст. 1952.  

36. 25. Про Раду регіонів: Указ Президента України від 09.04.2010 р. № 533/2010 (із змін.) // Там 

же. – 2010. – № 27. – Ст. 1058; № 35. – Ст. 1208; № 49. – Ст. 1609; № 52. – Ст. 1738;  № 96. – Ст. 

3394; 2011. – № 6. – Ст. 274; № 73. – Ст. 2729; № 97. – Ст. 3530; 2012. – № 14. – Ст. 510; № 40. – 

Ст. 1514. 

37. Серьогіна С. Г. Взаємодія держави й місцевого самоврядування: теоретико-правовий аналіз 

історичних моделей та новітніх тенденцій / С. Г.Серьогіна // Пробл. законності. – 2006. – Вип. 

83. – С. 3-13 

38. Тацій В.Я. Конституційно-правові засади становлення української державності / В.Я. Тацій, 

Ю.М. Тодика, О.Г. Данильян та ін. / [за ред. акад. НАН України В.Я. Тація, акад. АПрН 

України Ю.М. Тодики]. – Х.: Право, 2009. – 328 с.  

Інформаційні ресурси: 

39. Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України.  м. Львів, вул. Стефаника, 2.  

40. Науково-дослідний відділ історичних колекцій.  м. Львів, вул. Лисенко, 14.  

41. Бібліотека Львівського національного університету ім. Ів. Франка,    м. Львів, вул. 

Драгоманова, 5.  

42. Львівська державна обласна універсальна наукова бібліотека, м. Львів, пр. Т. Шевченка, 13.  

43. Міська центральна бібліотека ім. Л. Українки, м. Львів, вул. Мулярська, 2а.  

РОЗДІЛ 5.  ІНТЕРНЕТ САЙТИ 

44. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

45. Міністерство фінансів України http://www.minfin.gov.ua/  

46. Державна фіскальна служба  http://www.сustoms.gov.ua/ 

47. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку http://www.ssmsc.gov.ua/ 

48. Рахункова палата України http://www.ac-rada.gov.ua/ 

49. Ліга Бізнес Інформ: www.liga.net/  

50. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua 

http://www.rada.gov.ua/


51. Державний комітет України з питань  регуляторної політики та підприємництва: 

http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/index 

52. Державний комітет статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

53. Національний інститут стратегічних досліджень  http://www.niss.gov.ua  

54. Сайт Президента України http://www.president.gov.ua 

55. Сайт Кабінету Міністрів України. http://www.kmu.gov.ua/control  

56. Сайт Львівської обласної ради. http://www.kmu.gov.ua/control 

57. Сайт Національного агентства  України з питань державної служби 

http://www.nads.gov.ua/control/uk/index  

58. Портал Центру політико-правових реформ http://www.pravo.org.ua/ 

59. Портал Інституту соціології Національної академії наук України http://i-

soc.com.ua/institute/  

60. Інтернет-портал для управлінців http://www.management.com.ua  

61. Адміністративно-управлінський порталhttp://www.aup.ru/  

62. Бібліотека економічної та управлінської літератури. 

 



РОЗДІЛ 6.  ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ 

РОБОТИ 

№ розділу, 

теми 

(змістові 

модулі) 

Назва розділу, теми  

(змістового модуля) 

Кількість годин за  ОПП Розподіл аудиторних годин 

в
сь

о
г
о
 у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

С
е
м

ін
а

р
и

 

за
л

ік
и

 

п
о
 

м
о
д

у
л

я

х
 

аудиторні 
СРС/ 

ІР  

Тема 1. Загальна характеристика 

системи органів державної 

влади і місцевого 

самоврядування в Україні. 

13 4 9 2 2  

Тема 2. Загальнотеоретичні аспекти 

організації роботи органів 

публічної влади в Україні. 

13 4 9 2 2  

Тема 3.  Організація роботи Верховної 

Ради України. 
9 - 9 - -  

Тема 4.  Організація діяльності 

комітетів Верховної Ради 

України. 

9 - 9 - -  

Тема 5.  Організація роботи народного 

депутата України. 
9 - 9 - -  

Тема 6.  Організація роботи 

Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини. 

13 4 9 2 2  

Тема 7. Організація роботи Президента 

України. 
9 - 9 - -  

Тема 8. Правовий статус та організація 

роботи Рахункової палати 

України. 

13 4 9 2 2  

Тема 9. Організація роботи Ради 

національної безпеки і оборони 

України. 

12 2 10  2  

Тема 

10.  

Організація роботи Кабінету 

Міністрів України. 
9  9 - -  

Тема 

11.  

Організація роботи 

центральних органів виконавчої 

влади в Україні. 

11 2 9 - 2  

Тема 

12.  

Організація роботи місцевих 

державних адміністрацій. 
11 2 9 - 2  

Тема 

13.  

Організація місцевого 

самоврядування в Україні. 
13 4 9 2 2  

Тема 

14. 

Організація роботи 

представницьких органів і 

посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

11 2 9 - 2  

Тема 

15.  

Організація роботи депутатів 

місцевих рад 
9  9 - -  

Тема 

16.  

Організація роботи виконавчих 

органів місцевих рад 
14 4 10 2 2  

  Залік по модулю. 2 2    2 

Індивідуальне навчально-дослідне 

завдання (ІНДЗ) 
  146    

Разом годин 180 34 146 12 20 2 

 

 



РОЗДІЛ 7.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ 

ЗАНЯТЬ 

7. 1  Календарно-тематичний план лекційних занять 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

заняття 
Тема лекційного заняття 

Кількість 

годин 

1 2 3 

 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1  

Тема 1. Загальна характеристика системи органів державної влади і місцевого 

самоврядування в Україні. 
2 

Тема 2. Загальнотеоретичні аспекти організації роботи органів публічної влади в 

Україні. 
2 

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. 
2 

Тема 7. Організація роботи Президента України. - 

Тема 8. Правовий статус та організація роботи Рахункової палати України. 2 

Тема 9. Організація роботи Ради національної безпеки і оборони України. 2 

Тема 10.  Організація роботи Кабінету Міністрів України. - 

Тема 11.  Організація роботи центральних органів виконавчої влади в Україні. 2 

Тема 12.  Організація роботи місцевих державних адміністрацій. - 

Тема 13.  Організація місцевого самоврядування в Україні. 2 

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 2 

Разом годин 12 



7. 2  Календарно-тематичний план семінарських 

занять, заліків по модулях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

заняття 

Тема семінарського заняття.  

Заліки по модулях. 

Кількіст

ь годин  

1 2 3 

 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1  

Тема 1. Загальна характеристика системи органів державної влади і місцевого 

самоврядування в Україні. 
2 

Тема 2. Загальнотеоретичні аспекти організації роботи органів публічної влади в 

Україні. 
2 

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. 
2 

Тема 7. Організація роботи Президента України. - 

Тема 8. Правовий статус та організація роботи Рахункової палати України. 2 

Тема 9. Організація роботи Ради національної безпеки і оборони України. 2 

Тема 10.  Організація роботи Кабінету Міністрів України. - 

Тема 11.  Організація роботи центральних органів виконавчої влади в Україні. 2 

Тема 12.  Організація роботи місцевих державних адміністрацій. 2 

Тема 13.  Організація місцевого самоврядування в Україні. 2 

Тема 14. Організація роботи представницьких органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

2 

Тема 15.  Організація роботи депутатів місцевих рад - 

Тема 16.  Організація роботи виконавчих органів місцевих рад. 2 

Разом  семінарських занять 20 

Разом заліки по модулях (ЗМ) 2 

Разом годин 22 

 



7.3  Графік  консультацій 

 

№ 

з/п 
Назва розділу, теми, зміст консультації 

Кількість 

 годин  

   

1.  Консультація по підготовці до семінарських занять та опрацюванню 

рекомендованої літератури 

6 

2.  Консультація з організації та виконання самостійної роботи студентів 5 

3. Консультація по виконанню ІРД 5 

4. Консультація по підготовці до залікового модулю 6 

Разом годин 22 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 8.  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

 

 

1. Система органів державної влади в Україні як необхідна умова функціонування 

суспільного життя.  

2. Соціальне управління як організуюча функція суспільства.  

3. Роль управлінської науки у проведенні демократичних перетворень в Україні.  

4. Значення “спільного інтересу” в утворенні держави.  

5. Уряд і соціальні потреби суспільства.  

6. Суть і відмінності американського та європейського підходів до визначення 

органів місцевого самоврядування.  

7. Місце інших наукових дисциплін в управлінській науці, які стосуються 

функціонування органів державної служби та місцевого самоврядування.  

8. Теорія управління і мистецтво управління – складові управлінської науки.  

9. Завдання державного управління як науки і навчальної дисципліни у 

демократичному розвитку сучасної України.  

10. Роль принципів системи органів державної влади в Україні в діяльності органів 

виконавчої влади України.  

11. Методи державного управління як сутність прийомів, засобів управління.  

12. Організаційно-розпорядчі (адміністративні) методи – основа здійснення 

управлінської діяльності.  

13. Економічні методи – могутні важелі в управлінні державним механізмом.  

14. Застосування економічних методів управління в перехідних економіках.  

15. Державне регулювання економіки в умовах формування ринкових відносин.  

16. Роль правових методів управління- в становленні інституту державної служби в 

Україні.  

17. Використання соціально-психологічних методів управління в діяльності керівника 

органу управління.  

18. Методи державного управління в умовах становлення демократичного 

суспільства.  

19. Реалізація принципу розподілу державної влади в Україні.  

20. Конституційні засади системи стримувань і противаг.  

21. Конструктивна співпраця всіх гілок влади – гарант суспільного прогресу.  



22. Роль виконавчої влади в системі органів державної влади.  

23. Співвідношення виконавчої влади і державного управління.  

24. Особливості правового статусу органу виконавчої влади України.  

25. Форми виконавчої влади в президентських системах.  

26. Форми виконавчої влади в парламентських системах.  

27. Організаційна структура державного управління.  

28. Концептуальні засади державного управління і виконавчої влади.  

29. Формування та розвиток централізації та децентралізації в сфері державного 

управління.  

30. Державне управління України в умовах реформування.  

31. Концептуальні засади адміністративної реформи в Україні.  

32. Адміністративна реформа в Україні: проблеми централізації та децентралізації.  

33. Місце і роль виконавчої влади в Україні.  

34. Процедура формування Кабінету Міністрів України у порівняльному контексті.  

35. Глава держави: статус та функції в сучасних країнах світу.  

36. Роль інституту президентства у здійсненні виконавчої влади в Україні.  

37. Взаємостосунки глави держави і глави уряду.  

38. Роль уряду в сучасних державах.  

39. Роль Прем’єр-міністра в організації виконавчої влади та діяльності уряду.  

40. Компетенція та відповідальність органу виконавчої влади.  

41. Специфіка урядової правотворчості.  

42. Міністр – політичний діяч у відповідній сфері чи галузі.  

43. Особливості організації центральних органів виконавчої влади України.  

44. Співвідношення галузевого та регіонального управління в умовах  реформ в 

Україні.  

45. Структура Кабінету Міністрів та повноваження міністрів.  

46. Кабінет Міністрів України - вищий орган у системі виконавчої влади.  

47. Роль місцевих органів виконавчої влади в управлінні територіями.    

48. Еволюція місцевих органів державної влади за роки незалежності.    

49. Розподіл функцій та взаємодія державних  адміністрацій  та  органів 

 місцевого самоврядування в Україні.  

50. Закон України “Про державну службу” – основа формування інституту державної 

служби в Україні.  

51. Реалізація принципів державної служби в практиці сучасного державного 

управління.  

52. Організація управління державною службою в Україні.  

53. Етика поведінки державного службовця.  

54. Особливості правового статусу державного службовця.  

55. Основні етапи проходження державної служби в державних органах та їх 

держапараті.  

56. Сучасна політика у сфері державної служби.  

57. Професійна кар’єра – важливий чинник проходження державної служби.  

58. Психологічний аспект відбору кадрів.  

59. Впровадження сучасних моделей оцінки показників діяльності персоналу в 

органах виконавчої влади України.  

60. Організація управління державною службою в Україні.  

61. Роль підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців в 

удосконаленні державного управління.  

62. Державна служба як механізм зв’язку , між державою і громадянином.  

63. Основні напрями реформування державної служби в Україні.   

64. Державна служба як комплексний правовий інститут.  

65. Місцеве самоврядування  як необхідна умова функціонування суспільного життя.  



66. Соціальне управління як організуюча функція суспільства.  

67. Роль управлінської науки у проведенні демократичних перетворень в Україні.  

68. Значення “спільного інтересу” в утворенні держави.  

69. Уряд і соціальні потреби суспільства.  

70. Суть і відмінності американського та європейського підходів до визначення 

предмета державного управління.  

71. Місце інших наукових дисциплін в управлінській науці.  

72. Теорія управління і мистецтво управління - складові управлінської науки.  

73. Завдання державного управління як науки і навчальної дисципліни у 

демократичному розвитку сучасної України.  

74. Роль принципів державного управління в діяльності органів виконавчої влади 

України.  

75. Методи державного управління як сутність прийомів, засобів управління.  

76. Організаційно-розпорядчі (адміністративні) методи - основа здійснення 

управлінської діяльності.  

77. Економічні методи - могутні важелі в управлінні державним механізмом.  

78. Застосування економічних методів управління в перехідних економіках.  

79. Державне регулювання економіки в умовах формування ринкових відносин.  

80. Роль правових методів управління- в становленні інституту державної служби в 

Україні.  

81. Використання соціально-психологічних методів управління в діяльності керівника 

органу управління.  

82. Методи державного управління в  умовах становлення демократичного 

суспільства.  

83. Реалізація принципу розподілу державної влади в Україні.  

84. Конституційні засади системи стримувань і противаг.  

85. Конструктивна співпраця всіх гілок влади - гарант суспільного прогресу.  

86. Роль виконавчої влади в системі органів державної влади.  

87. Співвідношення виконавчої влади і державного управління.  

88. Особливості правового статусу органу виконавчої влади України.  

89. Форми виконавчої влади в президентських системах.  

90. Форми виконавчої влади в парламентських системах.  

91. Організаційна структура державного управління.  

92. Концептуальні засади державного управління і виконавчої влади.  

93. Формування та розвиток централізації та децентралізації в сфері державного 

управління.  

94. Державне управління України в умовах реформування.  

95. Концептуальні засади адміністративної реформи в Україні.  

96. Адміністративна реформа в Україні: проблеми централізації та децентралізації.  

97. .Місце і роль виконавчої влади в Україні.  

98. Процедура формування Кабінету Міністрів України у порівняльному контексті.  

100.  Глава держави: статус та функції в сучасних країнах світу.  

101. Роль інституту президентства у здійсненні виконавчої влади в Україні.  

102. Взаємостосунки глави держави і глави уряду.  

103. Роль уряду в сучасних державах.  

104. Роль Прем’єр-міністра в організації виконавчої влади та діяльності уряду.  

105. Компетенція та відповідальність органу виконавчої влади.  

106. Специфіка урядової правотворчості.  

107. Міністр - політичний діяч у відповідній сфері чи галузі.  

108. Особливості організації центральних органів виконавчої влади України.  

109. Співвідношення галузевого та регіонального управління в умовах  реформ в 

Україні.  



110. Структура Кабінету Міністрів та повноваження міністрів.  

111. Кабінет Міністрів України - вищий орган у системі виконавчої влади.  

112. Роль місцевих органів виконавчої влади в управлінні територіями.  

113. Еволюція місцевих органів державної влади за роки незалежності.    

114. Розподіл функцій та взаємодія державних  адміністрацій та органів  місцевого 

самоврядування в Україні.  

116. Закон України “Про державну службу” - основа формування інституту державної 

служби в Україні.  

117. Реалізація принципів державної служби в практиці сучасного державного 

управління.  

118. Організація система органів державної влади в Україні.  

119. Етика поведінки державного службовця.  

120. Особливості правового статусу державного службовця.  

121. Основні етапи проходження державної служби в державних органах та їх 

держапараті.  

122. Сучасна політика у сфері державної служби.  

123. Професійна кар’єра - важливий чинник проходження державної служби.  

124. Психологічний аспект відбору кадрів.  

125. Впровадження сучасних моделей оцінки показників діяльності персоналу в 

органах виконавчої влади України.  

126. Організація управління державною службою в Україні.  

127. Роль підготовки та підвищення кваліфікації публічних служб в удосконаленні 

державного управління.  

128. Публічна служба як механізм зв’язку , між державою і громадянином.  

129. Основні напрями реформування державної служби в Україні.   

130. Місцеве самоврядування як комплексний правовий інститут.  

 

РОЗДІЛ 9.  МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

Оцінювання рівня знань студентів проводиться за модульно -рейтинговою системою і 

включає поточний і підсумковий контроль.  

Підсумковий (семестровий) контроль є інтегрованою оцінкою засвоєння знань 

студентів у вигляді семестрового екзамену.  

При викладанні дисципліни «Стратегія проведення переговорів» використовуються 

поточний метод контролю. Семестровий залік не передбачає написання підсумкової 

контрольної роботи. Остаточною оцінкою з дисципліни за семестр є підсумкова 

семестрова оцінка, що складається з балів поточного контролю.  

Поточний контроль має на меті оцінити роботу студентів за всіма видами аудиторної 

роботи (лекції, семінарські заняття) та відображає поточні навчальні досягнення студентів 

в освоєнні програмного матеріалу дисципліни. Поточний контроль здійснюється під час 

проведення семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до 

виконання конкретної роботи. Його інструментами є опитування, виступи на семінарських 

заняттях, дискусії, самостійна робота студентів, написання ІНДЗ, обговорення і поточне 

експрес-тестування. 

 

 

 



 

9.1  Таблиця оцінювання (визначення рейтингу) 
навчальної діяльності студентів 

 

 

 

9.2  Система нарахування рейтингових балів 

та критерії оцінювання знань студентів 
 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 
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1. Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 

 
 

Критерії оцінювання 5 балів  

Семінарські заняття 

Оцінку «відмінно» (максимально 5 балів за семінарське заняття) студент 

отримує за умови відповідності виконаного завдання студентом та його 

усної відповіді (захисту виконаної практичної роботи) за усіма п’ятьма 

зазначеними критеріями.  

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку. 

Контроль систематичного виконання семінарських занять. 

Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів 

та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання.  

 

 

 

5 

 

Добре («4») – студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових 

відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. 

Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та 

незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових завдань.  

4 

 

 

Задовільно («3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом 

викладає його основний зміст під час усних виступів та письмових 

відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при 

цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину 

тестових завдань. 

 

3 

 

Незадовільно («2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 
2 

 

Поточний та модульний 

контроль  

СРС 

Заохочувальні 

бали 

(затверджені 

Вченою радою 

Університету) 

РАЗОМ – 100 балів Семінарські 

Заняття 

Заліки по 

модулях 

50 15 35 

100 балів   



викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи 

при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових 

завдань. 

Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним матеріалом не в 

змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та 

письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно 

вирішив окремі тестові завдання. 

1 

 

 

 

2.  Самостійна робота студентів (СРС) 

  

Критерії оцінювання 35  

Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів 

та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу. Правильно і вчасно захистив СРС по темі. 

5 

 

Добре («4») – студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових 

відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. 

Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та 

незначні помилки. Виконав правильно СРС по темі семінару.   

4 

 

Задовільно («3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом 

викладає його основний зміст під час усних виступів та письмових 

відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при 

цьому окремі суттєві неточності та помилки. Невчасно подав СРС по темі 

семінару. 

3 

 

Незадовільно («2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 

викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи 

при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових 

завдань. СРС виконана не по темі семінару. 

2 

 

Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним матеріалом не 

в змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та 

письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. СРС по 

темі семінару  не виконана.  

1 

 

3.  Залік по модулю  

Критерії оцінювання  15 балів  

Встановлено 3 рівні складності завдань. 

1. Перший рівень (5 завдань) – завдання із вибором відповіді – тестові 

завдання. 
Завдання із вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в 

картці тестування записана правильна відповідь. 

0,8 

 

2. Другий рівень (5 завдань) – завдання з короткою відповіддю. 
Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо 

студент дав вірні визначення, посилання, тлумачення, короткі коментарі. 

1,2 

 

3. Третій рівень (2 завдання) – завдання з розгорнутою відповіддю 

(повне обґрунтування відповіді). 
В цих завданнях потрібно зробити послідовні, логічні пояснення, необхідні 

посилання, вказати факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо 

потрібно, то слід проілюструвати думки схемами, графіками, таблицями. 

2,5 

 

 



9.3 Шкала оцінювання успішності студентів за результатами 

підсумкового контролю 
 

Оцінка за шкалою 

ECTS Оцінка в балах 
Оцінка за національною шкалою 

Залік 

A 90 – 100 

зараховано 

B 81 – 89 

C 71 – 80 

D 61 – 70 

E 51 – 60 

FX 21 – 50 незараховано 

F 0 – 20 
незараховано 

(без права перездачі) 

 

 

РОЗДІЛ 10.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчально-методичне та наукове забезпечення кредитно-модульної системи 

організації навчального процесу з навчальної дисципліни включає: 

▪ Стандарти освіти (Освітньо-професійна програма); 

▪ Навчальні та робочі навчальні плани; 

▪ Програму навчальної дисципліни;  

▪ Робочу програму навчальної дисципліни для денної форм навчання; 

▪ Семестровий план; 

▪ Навчально-методичні матеріали для проведення лекцій. Конспект лекцій з навчальної 

дисципліни; 

▪ Плани семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення з 

навчальної дисципліни; 

▪ Плани практичних занять і методичні рекомендації щодо їх проведення з навчальної 

дисципліни; 

▪ Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх 

виконання з навчальної дисципліни; 

▪ Завдання для індивідуальної роботи студента (індивідуальні навчально-дослідні 

завдання) і методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальної дисципліни; 

▪ Засоби діагностики знань та умінь студентів (збірники тестових завдань); 

▪ Завдання для модульного контролю знань; 

▪ Методичні, мультимедійні, опорні матеріали для лекційних, семінарських занять; 

▪ Рекомендована література на поточний навчальний рік; 

▪ Законодавчі та інструктивно-методичні матеріали, альбоми схем, бланковий матеріал 

тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 11.  МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

 

Тема заняття: Загальна характеристика системи органів державної влади і місцевого 

самоврядування в Україні 

 

Проблемні лекції 

Дискусійні питання: 

1. 1. Світова практика та Конституція України про гілки 

влади в Україні. Охарактеризуйте принципи, якими 

регулюються суспільні відносини в Україні.  

Робота в малих групах на 

семінарських заняттях 

1. Відповідно до ст. 6 Конституції державна влада в 

Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, 

виконавчу та судову. Поясніть, як реалізується принцип 

поділу влади в Україні. Наведіть приклади використання 

принципу поділу влади в інших країнах 

Семінари-дискусії 

Мозкові атаки 

Кейс-метод 

Презентації 

1. Контрольно-наглядові та інші управлінські 

функції, а також надання адміністративних і публічних 

послуг в світі. 

2.Презентація ІНДЗ. 

Тема заняття: Загальнотеоретичні аспекти організації роботи органів публічної влади в 

Україні. 

 

Проблемні лекції 

Дискусійні питання: 

1. Методи управлінської діяльності: морально-етичні, 

економічні, адміністративні.  

2. Поняття та суть управлінського рішення. Типи 

управлінських рішень.  

Робота в малих групах на 

семінарських заняттях 

1. Процес підготовки публічного управлінського рішення.  

2. Технологія процедури прийняття рішень у державному 

управлінні. 

Семінари-дискусії 

Мозкові атаки 

Кейс-метод 

Презентації 

1. Чим відрізняються американська, європейська і 

японська моделі управління?  

2. Чому публічне управління України виявилося 

нездатним забезпечити рішуче збалансоване 

реформування суспільства?  

3. Наведіть приклади методів управлінської діяльності, які 

використовуються в Україні. 

4. Презентація ІНДЗ. 

Тема заняття: Організація роботи представницьких органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

 

Проблемні лекції 

Дискусійні питання: 

1. Проаналізуйте взаємовідносини між гілками влади в 

Україні. Використайте для цього дані ЗМІ. 

Робота в малих групах на 

семінарських заняттях 

1. Світова практика та Конституція України про гілки 

влади в Україні.  

2. Верховна Рада України та державне управління.  

3. Законодавчі засади виконавчої влади в Україні 

Семінари-дискусії 

Мозкові атаки 

Кейс-метод 

Презентації 

1. Вибори посадових осіб місцевого самоврядування, 

порядок формування місцевих рад, порядок 

формування районної та обласної рад.  

2. Формування виконавчих органів місцевого 

самоврядування.  

3. Визначення понять «посада», «виборні посади», 

«сільський, селищний, міський голова». 



4. Презентація ІНДЗ. 

Тема заняття: Організація роботи Кабінету Міністрів України 

 

Проблемні лекції 

Дискусійні питання: 

1. Повноваження Кабінету Міністрів України згідно зі ст. 

117 Конституції, яка надає правове підґрунтя такому 

напрямку діяльності Кабінету Міністрів, як видання 

нормативно-правових актів. 

Робота в малих групах на 

семінарських заняттях 

1. Спеціальна процедура підготовки правових актів 

Кабінету Міністрів, передбачена положенням про 

підготовку проектів постанов і розпоряджень Кабінету 

Міністрів України. 

2. Структурні ланки трьох організаційно-правових рівнів 

у системі органів виконавчої влади (вищий рівень – 

Кабінет Міністрів; центральний рівень – міністерства 

та інші центральні органи виконавчої влади; місцевий, 

або територіальний рівень – органи виконавчої влади 

загальної компетенції). 

Семінари-дискусії 

Мозкові атаки 

Кейс-метод 

Презентації 

1. Сфера компетенції Кабінет Міністрів України згідно зі 

статтею 116 Конституції України 

2.Презентація ІНДЗ. 

Тема заняття: Організація роботи виконавчих органів місцевих рад 

 

Проблемні лекції 

Дискусійні питання: 

1. Поняття внутрішньої організації функціонування 

виконавчих органів місцевих рад.  

2. Форми організації виконавчих органів місцевих рад. 

3. Організація органу виконавчої влади як процес, його 

основні елементи. 

Робота в малих групах на 

семінарських заняттях 

1. Загальна характеристика органів виконавчої влади 

України як суб’єктів державного контролю.  

2. Громадянський контроль: поняття, цілі, об’єкти, форми, 

суб’єкти, структура. 

Семінари-дискусії 

Мозкові атаки 

Кейс-метод 

Презентації 

1. Уміння уникнути маніпуляцій та утримати свою 

позицію. 

2.Презентація ІНДЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 12.  РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

Ресурси мережі Інтернет 

із законодавства України 

Ресурси мережі кафедри економіки та 

менеджменту, факультет управління 

фінансами та бізнесу з навчальної дисципліни 

▪ Сервер Верховної Ради України: 

http://www.rada.gov.ua/ 

▪ Міністерство фінансів України 

http://www.minfin.gov.ua/  

▪ Міністерство доходів і зборів України 

http://www.сustoms.gov.ua/ 

▪  Державна фіскальна служба  

http://www.сustoms.gov.ua/ 

▪ Державна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку http://www.ssmsc.gov.ua/ 

▪ Рахункова палата України http://www.ac-rada.gov.ua/ 

▪ Ліга Бізнес Інформ: www.liga.net/  

▪ Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua 

▪ Державний комітет України з питань  регуляторної 

політики та підприємництва: 

http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/index 

▪ Державний комітет статистики України: 

www.ukrstat.gov.ua 

▪ Національний інститут стратегічних досліджень  

http://www.niss.gov.ua  

▪ Сайт Президента України http://www.president.gov.ua 

▪ Сайт Кабінету Міністрів України. 

http://www.kmu.gov.ua/control  

▪ Сайт Львівської обласної ради. 

http://www.kmu.gov.ua/control 

▪ Сайт Національного агентства  України з питань 

державної служби 

http://www.nads.gov.ua/control/uk/index  

▪ Портал Центру політико-правових реформ 

http://www.pravo.org.ua/ 

▪ Портал Інституту соціології Національної академії 

наук України http://i-soc.com.ua/institute/  

▪ Інтернет-портал для управлінців 

http://www.management.com.ua  

▪ Адміністративно-управлінський 

порталhttp://www.aup.ru/  

▪ Бібліотека економічної та управлінської літератури.  

http://ek-lit.narod.ru/links.htm 

▪ Навчальна програма з навчальної 

дисципліни  

▪ Робоча програма з навчальної 

дисципліни  

▪ Конспект лекцій. 

▪ Методичні рекомендації з вивчення 

тем.  

▪ Плани семінарських занять та 

методичні рекомендації до їх 

проведення 

▪ Методичні рекомендації з виконання 

самостійної роботи (СРС) 

▪ Методичні рекомендації та ІНДЗ  

▪ Засоби діагностики знань студентів з 

навчальної дисципліни  

▪ Інші 

 

 

РОЗДІЛ 13.  ЗМІНИ  І  ДОПОВНЕННЯ  ДО  РОБОЧОЇ  ПРОГРАМИ 

 

№ 

з/п 

Зміни і доповнення до робочої програми 

(розділ, тема, зміст змін і доповнень) 
Навчальний рік 

Підпис 

завідувача 

кафедри 
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