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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.  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 3.  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. Структкра 

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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