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Розділ 1. Опис навчальної дисципліни 
Таблиця 1. Опис навчальної дисципліни «Державне будівництво і міс-
цеве самоврядування в Україні» для студентів спеціальності 281 «Пу-
блічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне 
адміністрування» освітнього ступеня магістр з публічного управління 
та адміністрування 

 
Опис навчальної дисципліни 

Місце в структурно-логічній схемі підготовки 
- постреквізити (Postrequisite) : – . 

- пререквізити (Prerequisite) (навчальні дисципліни, для яких 
дана навчальна дисципліна є базовою): «Публічна служба», 
«Електронне урядування та інформаційні технології». 

Мова викладання – українська. 

Статус дисципліни – обов’язкова. 

Курс/семестр вивчення дисципліни – 1 курс, 1 семестр. 

Кількість кредитів ЄКТС/кількість модулів – 4 кредити ЄКТС, 
2 модулі. 
Денна форма навчання: кількість годин: – загальна кількість: 1 се-
местр – 120, 2 семестр – . 

  – лекції: 1 семестр – 18, 2 семестр – . 

  – семінарські заняття: 1 семестр – 30, 2 семестр – . 

  – самостійна робота: 1 семестр – 72, 2 семестри – . 

  – вид підсумкового контролю: 1 семестр – екзамен, 2 семестр –. 

Заочна форма навчання: кількість годин: 1 семестр – 120, 2 семестр 
– . 
  – лекції: 1 семестр – 8, 2 семестр – .  

  – практичні заняття: 1 семестр – 6, 2 семестр – . 

  – самостійна робота: 1 семестр – 106, 2 семестр – . 

  – вид підсумкового контролю: 1 семестр – екзамен, 2 семестр – . 

 



5 

 

Розділ 2. Перелік компетентностей та програмні результати  
навчання 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування цілісно-

го бачення майбутніми фахівцями процесу формування, існування й 

розвитку системи публічної влади в суспільстві, тобто державного 

механізму і системи місцевого самоврядування. Цей процес поєднує в 

собі владно-впорядковуючий, цілеспрямований вплив на суспільство 

(зовнішньоорганізаційний аспект) з удосконаленням внутрішньої 

структури та порядку функціонування самого механізму публічної 

влади (внутрішньоорганізаційний аспект). 
Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни 

«Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні» є забез-
печення засвоєння його розуміння яке стосується організаційно-
функціональної характеристики механізму публічної влади й охоплює 
питання, пов’язані виключно з організацією органів публічної влади, 
тобто характеризує структуру, функції, компетенцію, принципи, фор-
ми, методи діяльності органів державної влади і місцевого самовряду-
вання. 
Таблиця 2. Перелік компетентностей, які забезпечує навчальна дисци-

пліна «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні», 
програмні результати навчання 

№ 
з/п 

Компетентності, якими  
повинен оволодіти студент 

Програмні результати  
навчання 

Загальні компетентності 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 

Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу 

(ЗК01). 

Здатність працювати в 

команді, мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети, 

бути лідером, діяти соціально 

відповідально та свідомо 

(ЗК02). 

Здатність удосконалювати й 

розвивати професійний, інте-

лектуальний і культурний 

рівні (ЗК04). 

Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність) (ЗК07). 

Розв’язувати складні задачі 

публічного управління та адмі-

ністрування, враховуючи вимо-

ги законодавства, виявляти 

правові колізії та проблеми, 

розробляти проєкти норматив-

но-правових актів для їх усу-

нення (РН02). 
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5. Здатність приймати обґрунто-

вані рішення та використову-

вати сучасні комунікаційні 

технології (ЗК05); 

Розробляти обґрунтовані 

управлінські рішення з ураху-

ванням питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції, 

враховувати цілі, наявні зако-

нодавчі, часові та ресурсні об-

меження, оцінювати політичні, 

соціальні, економічні та еколо-

гічні наслідки варіантів рішень 

(РН11). 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

6. Здатність налагоджувати со-

ціальну взаємодію, співробіт-

ництво, попереджати та 

розв’язувати конфлікти 

(СК01). 

Уміти здійснювати ефективну 

комунікацію, аргументувати 

свою позицію, використовува-

ти сучасні інформаційні та ко-

мунікаційні технології у сфері 

публічного управління та адмі-

ністрування на засадах соціа-

льної відповідальності, право-

вих та етичних норм (РН08). 
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7. Здатність організовувати дія-

льність органів публічного 

управління та інших органі-

зацій публічної сфери (СК02); 

Здійснювати ефективне управ-

ління інноваціями, ресурсами, 

ризиками, проєктами, змінами, 

якістю, застосовувати сучасні 

моделі, підходи та технології, 

міжнародний досвід при проєк-

туванні та реорганізації управ-

лінських та загально-

організаційних структур 

(РН06). 
8. Здатність визначати показни-

ки сталого розвитку на вищо-

му, центральному, регіональ-

ному, місцевому та 

організаційному рівнях 

(СК04); 

Знати теоретичні та прикладні 

засади вироблення й аналізу 

публічної політики, основ та 

технологій прийняття управ-

лінських рішень (РН01). 

9. Здатність представляти орга-

ни публічного управління у 

відносинах з іншими держав-

ними органами та органами 

місцевого самоврядування, 

громадськими об’єднаннями, 

підприємствами, установами і 

організаціями незалежно від 

форм власності, громадянами 

та налагоджувати ефективні 

комунікації з ними (СК05).  

Представляти органи публічно-

го управління й інші організації 

публічної сфери та презентува-

ти для фахівців і широкого 

загалу результати їх діяльності 

(РН10). 

10. Здатність самостійно готува-

ти проєкти нормативно-

правових актів, аналітичні 

довідки, пропозиції, доповіді, 

надавати експертну оцінку 

нормативно-правовим актам 

на різних рівнях публічного 

управління та адмініструван-

ня (СК07); 

Розв’язувати складні задачі 

публічного управління та адмі-

ністрування, враховуючи вимо-

ги законодавства, виявляти 

правові колізії та проблеми, 

розробляти проєкти норматив-

но-правових актів для їх усу-

нення (РН02). 

11. Здатність розробляти страте-

гічні документи розвитку 

соціально-економічних сис-

тем на вищому, центрально-

Уміти розробляти національ-

ні/регіональні програмні доку-

менти щодо розвитку публіч-

ного управління, 
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му, регіональному, місцевому 

та організаційному рівнях 

(СК08).  

використовуючи системний 

аналіз і комплексний підхід, а 

також методи командної робо-

ти (РН07); 
12. Здатність приймати обґрунто-

вані управлінські рішення з 

урахуванням питань європей-

ської та євроатлантичної інте-

грації (СК10).  

Розробляти обґрунтовані 

управлінські рішення з ураху-

ванням питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції, 

враховувати цілі, наявні зако-

нодавчі, часові та ресурсні об-

меження, оцінювати політичні, 

соціальні, економічні та еколо-

гічні наслідки варіантів рішень 

(РН11). 
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Розділ 3. Програма навчальної дисципліни 

Програму навчальної дисципліни  

«Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні» 

 обговорено і схвалено на засіданні кафедри правознавства 

Протокол засідання кафедри від «28» травня 2020 року № 10 
 

Програмний зміст навчальної дисципліни 
 

Модуль 1. Загальна характеристика елементів організації та 
діяльності органів державної влади, органів влади Автономної 

Республіки Крим та місцевого самоврядування в Україні 
 
Тема 1. Державне будівництво і місцеве самоврядування як 

категорія державознавства, наука та навчальна дисципліна  
Поняття державного будівництва і місцевого самоврядування. 

Основні напрямки здійснення державного будівництва і місцевого 
самоврядування в Україні. 

Поняття, предмет і система науки державного будівництва і міс-
цевого самоврядування. Історичний розвиток науки державного буді-
вництва і місцевого самоврядування. Методологічні основи та джере-
ла науки державного будівництва і місцевого самоврядування.  

Поняття, система навчальної дисципліни «Державне будівництво 
і місцеве самоврядування в Україні» та її значення. 

 
Тема 2. Поняття й елементи організації та діяльності органів 

державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим 
і місцевого самоврядування в Україні  

Загальна характеристика елементів організації та діяльності ор-
ганів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і 
місцевого самоврядування в Україні. Системно-структурна організа-
ція органів державної влади і місцевого самоврядування в Україні. 
Система принципів організації й діяльності органів державної влади, 
органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самов-
рядування. Поняття, правове регулювання та співвідношення функцій 
і компетенції органів державної влади, органів влади Автономної Рес-
публіки Крим, органів місцевого самоврядування. Поняття і система 
форм діяльності органів державної влади, органів влади Автономної 
Республіки Крим та органів місцевого самоврядування. Поняття і сис-
тема методів діяльності органів державної влади, органів влади Авто-
номної Республіки Крим та місцевого самоврядування. Наукова орга-
нізація управлінської праці в органах державної влади і місцевого 
самоврядування, її основні вимоги.  
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Тема 3. Основи організації та діяльності органів державної 
влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого 
самоврядування в Україні 

Поняття основ організації та діяльності органів державної влади, 
органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самовряду-
вання в Україні. Територіальна основа системи органів державної вла-
ди, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самовря-
дування в Україн. Правова основа організації та діяльності органів 
державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місце-
вого самоврядування в Україні. Матеріальна і фінансова основи орга-
нізації та діяльності органів державної влади, органів влади Автоном-
ної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні.  

 
Модуль 2. Організація роботи органів державної влади, ор-

ганів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого 
самоврядування 

 
Тема 4. Організація роботи Верховної Ради України 
Основи організації та діяльності Верховної Ради України. Орга-

нізаційна будова та функції Верховної Ради України. Форми роботи 
Верховної Ради України. Порядок підготовки і проведення сесій Вер-
ховної Ради України. Порядок підготовки і проведення першої сесії 
Верховної Ради України нового скликання. Організація проведення 
слухань у Верховній Раді України. Методи роботи Верховної Ради 
України. Організація прийняття актів Верховної Ради України. 

 
Тема 5. Організація роботи органів та посадових осіб Верхо-

вної Ради України  
Організація роботи Голови Верховної Ради України та його за-

ступників. Система, будова та порядок утворення комітетів Верховної 
Ради України. Форми і методи роботи комітетів Верховної Ради Укра-
їни. Організація роботи тимчасових комісій Верховної Ради України. 
Структура, функції та організація роботи Апарату Верховної Ради 
України. Організація роботи Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини. 

 
Тема 6. Організація роботи народних депутатів України  
Організація підготовки і проведення виборів народних депутатів 

України. Організація роботи народних депутатів України у Верховній 
Раді України та у виборчому окрузі. Запити і звернення народних де-
путатів України, порядок їх внесення і розгляду. Гарантії діяльності 
народних депутатів України. Організація роботи депутатських фрак-
цій (депутатських груп). Погоджувальна рада депутатських фракцій 
(депутатських груп).  
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Тема 7. Організація роботи Президента України  
Основи організації і діяльності Президента України. Організація 

підготовки і проведення виборів Президента України. Функції Прези-
дента України. Форми і методи діяльності Президента України. Орга-
нізація прийняття та виконання актів Президента України. Структура, 
функції, організація роботи апарату Президента України. 

 
Тема 8. Організація роботи Кабінету Міністрів України  
Основи організації і діяльності Кабінету Міністрів України. По-

рядок утворення і будова Кабінету Міністрів України. Функції Кабі-
нету Міністрів України. Форми і методи діяльності роботи Кабінету 
Міністрів України. Організація прийняття та виконання актів Кабінету 
Міністрів України. Організація роботи робочих, консультативних, 
дорадчих та інших допоміжних органів Кабінету Міністрів України. 
Структура, функції та організація роботи апарату Кабінету Міністрів 
України.  

 
Тема 9. Організація роботи центральних органів виконавчої 

влади в Україні 
Основи організації і діяльності центральних органів виконавчої 

влади. Система та функції центральних органів виконавчої влади. По-
рядок утворення та організаційна будова центральних органів вико-
навчої влади. Форми і методи діяльності центральних органів вико-
навчої влади.  

 
Тема 10. Організація роботи місцевих державних адміністра-

цій 
Основи організації і діяльності місцевих державних адміністра-

цій. Система, порядок утворення й будова місцевих державних адміні-
страцій. Функції та компетенція місцевих державних адміністрацій. 
Голова місцевої державної адміністрації та його заступники, їх повно-
важення й організація роботи. Форми і методи діяльності місцевих 
державних адміністрацій. Відділи, управління та інші органи місцевої 
державної адміністрації, її апарат, організація їх роботи. 

 
Тема 11. Організація роботи Верховної Ради Автономної Рес-

публіки Крим 
Основи організації та діяльності Верховної Ради Автономної Ре-

спубліки Крим. Організація підготовки і проведення виборів депутатів 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Організаційна будова 
та функції Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Організація 
роботи органів і посадових осіб Верховної Ради Автономної Республі-
ки Крим. Організація роботи депутатів Верховної Ради Автономної 
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Республіки Крим. Форми і методи діяльності Верховної Ради Автоно-
мної Республіки Крим. Апарат Верховної Ради АРК та організація 
його роботи.  

 
Тема 12. Організація роботи органів виконавчої влади Авто-

номної Республіки Крим 
Порядок утворення і будова Ради міністрів Автономної Респуб-

ліки Крим. Функції Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Фо-
рми і методи діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим. 
Організація роботи апарату Ради міністрів Автономної Республіки 
Крим. Організація діяльності інших органів виконавчої влади Авто-
номної Республіки Крим. 

 
Тема 13. Засади місцевого самоврядування 
Поняття і система місцевого самоврядування в Україні. Терито-

ріальна громада – первинний суб’єкт місцевого самоврядування. 
Принципи місцевого самоврядування в Україні. Функції місцевого 
самоврядування в Україні. Основи місцевого самоврядування. Гаран-
тії місцевого самоврядування в Україні.  

 
Тема 14. Організація роботи представницьких органів 

і посадових осіб місцевого самоврядування 
Правовий статус 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 самовря-
дування. 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 запи-
ти, 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. Орга-
нізація роботи апарату виконавчих комітетів. Система, будова, поря-
док утворення та форми роботи відділів, управлінь, комісій та інших 
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виконавчих органів рад. Функції та компетенція виконавчих органів 
місцевих рад.  

 
Тема 17. Відносини органів державної влади, органів влади 

Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування 
з громадськими об’єднаннями, судовими, правоохоронними орга-
нами та органами юстиції  

Відносини органів державної влади, органів влади Автономної 
Республіки Крим і органів місцевого самоврядування з громадськими 
об’єднаннями. Відносини органів державної влади, органів влади Ав-
тономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування з судо-
вими органами та органами юстиції. Відносини органів державної 
влади, органів влади Автономної Республіки Крим і органів місцевого 
самоврядування з органами прокуратури, Служби безпеки України та 
органами національної поліції. 
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Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни 

з розподілом навчального часу за видами занять 
 

Таблиця 4.1. Тематичний план навчальної дисципліни «Державне будівницт-
во і місцеве самоврядування в Україні» для студентів денної форми навчання 
спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програ-
ма «Публічне адміністрування» 
 

№ 
з 
 /  
п 

Назва модуля (розділу), теми 
навчальної дисципліни 

 

Кількість годин за видами занять 

р
а
зо

м
 

аудиторні 
заняття 

Поза-
аудиторні 
заняття 

лекції 
семінар- 

ські 
заняття 

самостійна 
робота 

Модуль 1. Загальна характеристика елементів організації та діяль-
ності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки 

Крим та місцевого самоврядування в Україні  
 

1.  

Державне будівництво і місцеве са-
моврядування як категорія державо-
знавства, наука та навчальна дисцип-
ліна  

5 2 – 3 

2.  

Поняття й елементи організації та 
діяльності органів державної влади, 
органів влади Автономної Республі-
ки Крим і місцевого самоврядування 
в Україні 

5 2 2 1 

3.  

Основи організації та діяльності ор-
ганів державної влади, органів влади 
Автономної Республіки Крим і міс-
цевого самоврядування в Україні 

5 2 2 1 

 Всього по модулю 1 15 6 4 5 

Модуль 2. Організація роботи органів державної влади, органів влади 
Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування 

4.  
Організація роботи Верховної Ради 
України  

8 2 2 4 

5.  
Організація роботи органів та поса-
дових осіб Верховної Ради України  

7 – 2 5 

6.  
Організація роботи народних депута-
тів України  

7 – 2 5 

7.  
Організація роботи Президента 
України  

8 2 2 4 

8.  
Організація роботи Кабінету Мініст-
рів України   

8 2 2 4 
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9.  
Організація роботи центральних ор-
ганів виконавчої влади в Україні  

7 – 2 5 

10.  
Організація роботи місцевих держа-
вних адміністрацій 

7 – 2 5 

11.  
Організація роботи Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим 

7 – 2 5 

12.  
Організація роботи органів виконав-
чої влади Автономної Республіки 
Крим 

7 – 2 5 

13.  Засади місцевого самоврядування 9 2 2 5 

14.  
Організація роботи представницьких 
органів і посадових осіб місцевого 
самоврядування 

9 2 2 5 

15.  
Організація роботи депутатів місце-
вих рад  

7 – 2 5 

16.  
Організація роботи виконавчих орга-
нів місцевих рад 

7 2 – 5 

17.  

Відносини органів державної влади, 
органів влади Автономної Республі-
ки Крим і органів місцевого самов-
рядування з громадськими 
об’єднаннями, судовими, правоохо-
ронними органами та органами юс-
тиції  

7 – 2 5 

 Всього по модулю 2 105 12 26 67 

 Всього 120 18 30 72 
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Таблиця 4.2. Тематичний план навчальної дисципліни «Державне будів-
ництво і місцеве самоврядування в Україні» для студентів заочної фор-
ми навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» 
освітня програма «Публічне адміністрування» 
 

№ 
з 
 /  
п 

Назва модуля (розділу), теми 
навчальної дисципліни 

 

Кількість годин за видами занять 

р
а
зо

м
 

аудиторні 
заняття 

Поза-
аудиторні 
заняття 

лекції 
семінар- 

ські 
заняття 

самостійна 
робота 

Модуль 1. Загальна характеристика елементів організації та діяль-
ності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки 

Крим та місцевого самоврядування в Україні  
 

1.  

Державне будівництво і місцеве са-
моврядування як категорія державо-
знавства, наука та навчальна дисцип-
ліна  

5 2 – 3 

2.  

Поняття й елементи організації та 
діяльності органів державної влади, 
органів влади Автономної Республі-
ки Крим і місцевого самоврядування 
в Україні 

5 – – 5 

3.  

Основи організації та діяльності ор-
ганів державної влади, органів влади 
Автономної Республіки Крим і міс-
цевого самоврядування в Україні 

5 – – 5 

 Всього по модулю 1 15 2 – 13 

Модуль 2. Організація роботи органів державної влади, органів влади 
Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування 

4.  
Організація роботи Верховної Ради 
України  

9 2 – 7 

5.  
Організація роботи органів та поса-
дових осіб Верховної Ради України  

7 – – 7 

6.  
Організація роботи народних депута-
тів України  

7 – – 7 

7.  
Організація роботи Президента 
України  

9 2 – 7 

8.  
Організація роботи Кабінету Мініст-
рів України   

8 2 – 6 

9.  
Організація роботи центральних ор-
ганів виконавчої влади в Україні  

8 – 2 6 

10.  Організація роботи місцевих держа- 8 – 2 6 
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вних адміністрацій 

11.  
Організація роботи Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим 

7 – – 7 

12.  
Організація роботи органів виконав-
чої влади Автономної Республіки 
Крим 

7 – – 7 

13.  Засади місцевого самоврядування 8 2 – 6 

14.  
Організація роботи представницьких 
органів і посадових осіб місцевого 
самоврядування 

8 – 2 6 

15.  
Організація роботи депутатів місце-
вих рад  

7 – – 7 

16.  
Організація роботи виконавчих орга-
нів місцевих рад 

7 – – 7 

17.  

Відносини органів державної влади, 
органів влади Автономної Республі-
ки Крим і органів місцевого самов-
рядування з громадськими 
об’єднаннями, судовими, правоохо-
ронними органами та органами юс-
тиції  

7 – – 7 

 Всього по модулю 2 105 6 6 93 

 Всього 120 8 6 106 
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Таблиця 4.3. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни «Державне будівництво і міс-
цеве самоврядування в Україні» для студентів денної форми навчання спеціальності 281 «Публічне управ-
ління та адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування» 
 
 

Назва теми (лекції) та пи-
тання теми (лекції) 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 
г
о
д

и
н

 

Назва теми та питання семі-
нарського заняття 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 
г
о
д

и
н

 

Завдання самостійної 
роботи в розрізі тем 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 
г
о
д

и
н

 

 
1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. Загальна характеристика елементів організації та діяльності органів державної влади, 
органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування в Україні 

Тема 1. Державне будівництво і місцеве самоврядування як категорія державознавства, наука та 
навчальна дисципліна 

1. Поняття державного буді-
вництва і місцевого самов-
рядування.  
2. Поняття, предмет і систе-
ма науки державного будів-
ництва і місцевого самовря-
дування. 
3. Поняття, система навча-
льної дисципліни «Державне 
будівництво і місцеве само-
врядування в Україні» та її 

2 1. Основні напрямки здійс-
нення державного будівницт-
ва і місцевого самоврядування 
в Україні. 
2. Поняття, предмет і система 
науки державного будівницт-
ва і місцевого самоврядуван-
ня. 
3. Методологічні основи та 
джерела науки державного 
будівництва і місцевого 

– Завдання 1. Питання для 
самостійного вивчення 
Історичний розвиток науки 
державного будівництва і 
місцевого самоврядування. 
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал 
по темі. 
Завдання 3. Виконати 

3 
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значення. 
 

самоврядування.  
4. Поняття, система 
навчальної дисципліни 
«Державне будівництво і 
місцеве самоврядування в 
Україні» та її значення. 

тестування самоконтро-
лю знань за темою. 

Тема 2. Поняття й елементи організації та діяльності органів державної влади, органів влади Авто-
номної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні 

1. Загальна характеристика 
елементів організації та дія-
льності органів державної 
влади, органів влади Авто-
номної Республіки Крим і 
місцевого самоврядування в 
Україні. 
2. Система принципів орга-
нізації й діяльності органів 
державної влади, органів 
влади Автономної Республі-
ки Крим, органів місцевого 
самоврядування.  
3. Поняття, правове регулю-
вання та співвідношення 
функцій і компетенції орга-
нів державної влади, органів 
влади Автономної Республі-

2 1. Системно-структурна орга-
нізація органів державної вла-
ди і місцевого самоврядуван-
ня в Україні.  
2. Поняття і система форм 
діяльності органів державної 
влади, органів влади Автоно-
мної Республіки Крим та ор-
ганів місцевого самовряду-
вання.  
3. Поняття і система методів 
діяльності органів державної 
влади, органів влади Автоно-
мної Республіки Крим та міс-
цевого самоврядування. 

2 Завдання 1. Питання для 
самостійного вивчення 
Наукова організація 
управлінської праці в 
органах державної влади і 
місцевого самоврядування, 
її основні вимоги. 
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал 
по темі. 
Завдання 3. Виконати 
тестування самоконтро-
лю знань за темою. 

1 
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ки Крим, органів місцевого 
самоврядування. 
Тема 3. Основи організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Респу-

бліки Крим і місцевого самоврядування в Україні 
1. Поняття основ організації 
та діяльності органів держа-
вної влади, органів влади 
Автономної Республіки 
Крим і місцевого самовряду-
вання в Україні.  
2. Правова основа організа-
ції та діяльності органів 
державної влади, органів 
влади Автономної Республі-
ки Крим і місцевого самов-
рядування в Україні.  
 

2 1. Поняття основ організації 
та діяльності органів держав-
ної влади, органів влади Ав-
тономної Республіки Крим і 
місцевого самоврядування в 
Україні.  
2. Територіальна основа сис-
теми органів державної влади, 
органів влади Автономної 
Республіки Крим і місцевого 
самоврядування в Україні.  
3. Правова основа організації 
та діяльності органів держав-
ної влади, органів влади Ав-
тономної Республіки Крим і 
місцевого самоврядування в 
Україні. 

2 Завдання 1. Питання для 
самостійного вивчення 
Матеріальна і фінансова 
основи організації та дія-
льності органів державної 
влади, органів влади Авто-
номної Республіки Крим і 
місцевого самоврядування 
в Україні 
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал 
по темі. 
Завдання 3. Виконати 
тестування самоконтро-
лю знань за темою. 

1 

Модуль 2. Організація роботи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим 
та органів місцевого самоврядування 

Тема 4. Організація роботи Верховної Ради України 
1. Основи організації та дія-
льності Верховної Ради 

2 1. Організаційна будова та фу-
нкції Верховної Ради України.  

– Завдання 1. Питання для 
самостійного вивчення 

3 
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України. 
2. Порядок підготовки і про-
ведення сесій Верховної 
Ради України.  
3. Організація проведення 
слухань у Верховній Раді 
України. 
 

2. Форми роботи Верховної 
Ради України.  
3. Порядок підготовки і прове-
дення першої сесії Верховної 
Ради України нового скликан-
ня.   
4. Організація прийняття актів 
Верховної Ради України. 

Методи роботи Верховної 
Ради України. 
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал 
по темі. 
Завдання 3. Виконати 
тестування самоконтро-
лю знань за темою. 

Тема 5. Організація роботи органів та посадових осіб Верховної Ради України 
1. Організація роботи Голо-
ви Верховної Ради України 
та його заступників. 
2. Система, будова та поря-
док утворення комітетів 
Верховної Ради України.  
3. Організація роботи тимча-
сових комісій Верховної 
Ради України.  
4. Структура, функції та 
організація роботи Апарату 
Верховної Ради України.  
 

2 1. Організація роботи Голови 
Верховної Ради України та 
його заступників. 
2. Форми і методи роботи 
комітетів Верховної Ради 
України.  
3. Організація роботи тимча-
сових комісій Верховної Ради 
України.  
4. Структура, функції та орга-
нізація роботи Апарату Вер-
ховної Ради України.  
 

– Завдання 1. Питання для 
самостійного вивчення 
Організація роботи 
Уповноваженого 
Верховної Ради України з 
прав людини. 
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал 
по темі. 
Завдання 3. Виконати 
тестування самоконтро-
лю знань за темою. 

3 

Тема 6. Організація роботи народних депутатів України 
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1. Запити і звернення народ-
них депутатів України, по-
рядок їх внесення і розгляду.  
2. Гарантії діяльності народ-
них депутатів України.  
3. Організація підготовки і 
проведення виборів народ-
них депутатів України. 
 

– 1. Організація роботи народ-
них депутатів України у Вер-
ховній Раді України та у ви-
борчому окрузі. 
2. Запити і звернення народ-
них депутатів України, поря-
док їх внесення і розгляду.  
3. Гарантії діяльності народ-
них депутатів України.  
4. Організація підготовки і 
проведення виборів народних 
депутатів України. 
 

2 Завдання 1. Питання для 
самостійного вивчення 
1. Організація роботи де-
путатських фракцій (депу-
татських груп).  
2. Погоджувальна рада 
депутатських фракцій (де-
путатських груп). 
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал 
по темі. 
Завдання 3. Виконати 
тестування самоконтро-
лю знань за темою. 

3 

Тема 7. Організація роботи Президента України 
1. Основи організації і дія-
льності Президента України. 
2. Функції Президента Укра-
їни.  
3. Акти Президента України. 
4. Структура, функції, орга-
нізація роботи офісу Прези-
дента України. 

2 1. Основи організації і діяль-
ності Президента України.  
2. Організація підготовки і 
проведення виборів Президе-
нта України.  
3. Функції Президента Украї-
ни. Форми і методи діяльності 
Президента України. Акти 
Президента України. 

2 Завдання 1. Виконати 
практичне завдання 
Доповнити схему «Правове 
регулювання виборів 
Президента України», 
присвячену системі 
конституційно-правових 
норм, які в своїй сукупності 
закріплюють процедуру 

2 
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4. Структура, функції, органі-
зація роботи офісу Президен-
та України. 

обрання Президента України 
на вільних 
загальнодержавних виборах. 
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал 
по темі. 
Завдання 3. Виконати 
тестування самоконтро-
лю знань за темою. 

Тема 8. Організація роботи Кабінету Міністрів України 
 

1. Основи організації і дія-

льності Кабінету Міністрів 

України.  

2. Порядок утворення і бу-

дова Кабінету Міністрів 

України.  

3. Функції Кабінету Мініст-

рів України.  

4. Акти Кабінету Міністрів 

України. 

2 1. Порядок утворення і будова 

Кабінету Міністрів України.  

2. Форми і методи діяльності 

роботи Кабінету Міністрів 

України.  

3. Організація прийняття та 

виконання актів Кабінету Мі-

ністрів України.  

4. Структура, функції та орга-

нізація роботи апарату Кабі-

нету Міністрів України. 
 

2 Завдання 1. Питання для 
самостійного вивчення 
Організація роботи 
робочих, консультативних, 
дорадчих та інших 
допоміжних органів 
Кабінету Міністрів 
України. 
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал 
по темі. 

1 
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Завдання 3. Виконати 
тестування самоконтро-
лю знань за темою. 

Тема 9. Організація роботи центральних органів виконавчої влади в Україні 
1. Основи організації і дія-
льності центральних органів 
виконавчої влади.  
2. Система та функції 
центральних органів вико-
навчої влади. 

– 1. Основи організації і діяль-
ності центральних органів 
виконавчої влади.  
2. Система та функції центра-
льних органів виконавчої вла-
ди. 
3. Порядок утворення та орга-
нізаційна будова центральних 
органів виконавчої влади. 

2 Завдання 1. Питання для 
самостійного вивчення 
Форми і методи діяльності 
центральних органів 
виконавчої влади. 
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал 
по темі. 
Завдання 3. Виконати 
тестування самоконтро-
лю знань за темою. 

5 

Тема 10. Організація роботи місцевих державних адміністрацій 
 

1. Основи організації і дія-

льності місцевих державних 

адміністрацій.  

2. Система, порядок утво-

рення й будова місцевих 

державних адміністрацій.  

– 1. Система, порядок утворен-

ня й будова місцевих держав-

них адміністрацій.  
2. Форми і методи діяльності 
місцевих державних адмініст-
рацій. 
3. Функції та компетенція 

2 Завдання 1. Питання для 
самостійного вивчення 
1. Відділи, управління та 
інші органи місцевої 
державної адміністрації, її 
апарат, організація їх 
роботи. 

5 
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3. Форми і методи діяльності 

місцевих державних адміні-

страцій. 

місцевих державних адмініст-
рацій.  
4. Голова місцевої державної 
адміністрації та його заступ-
ники, їх повноваження й орга-
нізація роботи. 

2. Сутність делегованих 
повноважень та проблеми 
делегування повноважень 
місцевим державним адмі-
ністраціям. 
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал 
по темі. 
Завдання 3. Виконати 
тестування самоконтро-
лю знань за темою. 

Тема 11. Організація роботи Верховної Ради Автономної Республіки Крим 
 

1. Основи організації та дія-

льності Верховної Ради Ав-

тономної Республіки Крим. 

2. Організаційна будова та 

функції Верховної Ради Ав-

тономної Республіки Крим.  

3. Організація роботи орга-

нів і посадових осіб Верхов-

ної Ради Автономної Респу-

бліки Крим.  

– 1. Організація підготовки і 

проведення виборів депутатів 

Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим. 

2. Організаційна будова та 

функції Верховної Ради Авто-

номної Республіки Крим.  

3. Організація роботи депута-

тів Верховної Ради Автоном-

ної Республіки Крим.  

2 Завдання 1. Питання для 
самостійного вивчення 
1. Форми і методи 
діяльності Верховної Ради 
Автономної Республіки 
Крим.  
2. Апарат Верховної Ради 
АРК та організація його 
роботи. 
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 

5 



26 

 

1 2 3 4 5 6 
 джерелами опрацювати 

теоретичний матеріал 
по темі. 
Завдання 3. Виконати 
тестування самоконтро-
лю знань за темою. 

Тема 12. Організація роботи органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим 
 

1. Порядок утворення і бу-

дова Ради міністрів Автоно-

мної Республіки Крим. 

2. Організація роботи апара-

ту Ради міністрів Автоном-

ної Республіки Крим. 

 

 

– 1. Порядок утворення і будова 
Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим.  
2. Функції Ради міністрів Ав-
тономної Республіки Крим.  
3. Форми і методи діяльності 
Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим. 

2 Завдання 1. Питання для 
самостійного вивчення 
Організація діяльності 
інших органів виконавчої 
влади Автономної 
Республіки Крим 
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал 
по темі. 
Завдання 3. Виконати 
тестування самоконтро-
лю знань за темою. 

3 

Тема 13. Засади місцевого самоврядування 
 

1. Поняття і система місце-
вого самоврядування в Укра-

2 1. Територіальна громада – 
первинний суб’єкт місцевого 

2 Завдання 1. Виконати 
практичне завдання на 

1 
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їні.  
2. Принципи місцевого са-
моврядування в Україні.  
3. Функції місцевого самов-
рядування в Україні.  
4. Гарантії місцевого самов-
рядування в Україні. 

самоврядування. 
2. Принципи місцевого самов-
рядування в Україні.  
3. Функції місцевого самовря-
дування в Україні.  
4. Гарантії місцевого самов-
рядування в Україні. 

вибір студента 
1. Здійснити аналіз сутнос-
ті місцевого самовряду-
вання у чинному законо-
давстві України. 2. 
Розглянути міжнародні 
документи у сфері місцево-
го самоврядування 3. 
З’ясувати сутність, види та 
порядок створення актів 
локальної нормотворчості. 
4. Проаналізувати Статут 
Вашої територіальної гро-
мади. 
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал 
по темі. 
Завдання 3. Виконати 
тестування самоконтро-
лю знань за темою. 

Тема 14. Організація роботи представницьких органів і посадових осіб місцевого 
самоврядування 

 

1. Правовий статус і будова 2 1. Організація роботи постій- 2 Завдання 1. Виконати 1 
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місцевих рад. Функції та 

компетенція місцевих рад.  

2. Форми та методи діяльно-

сті місцевих рад.  

3. Апарат місцевої ради і 

організація його роботи.  
 

них і тимчасових комісій міс-
цевих рад.  
2. Служба в органах місцевого 

самоврядування.  

3. Організація роботи сільсь-

кого, селищного, міського 

голови, секретаря ради, голо-

ви обласної, районної ради та 

його заступників. 

практичне завдання на 
вибір студента  
1. Порядок формування 
місцевих рад, органів са-
моорганізації населення та 
виконавчих органів місце-
вого самоврядування. 
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал 
по темі. 
Завдання 3. Виконати 
тестування самоконтро-
лю знань за темою. 

Тема 15. Організація роботи депутатів місцевих рад 
 

1. Організація підготовки і 

проведення виборів депута-

тів місцевих рад. 

2. Депутатські запити, звер-

нення, запитання, порядок їх 

внесення і розгляду.  

3. Гарантії діяльності депу-

татів місцевих рад. 

– 1. Організація підготовки і 

проведення виборів депутатів 

місцевих рад. 

2. Організація роботи депута-

тів місцевих рад у радах.  

3. Організація роботи депута-

тів місцевих рад у виборчих 

округах. 

2 Завдання 1. Виконати 
практичне завдання 1. 
Загальні питання та прин-
ципи організації виборів 
посадових осіб місцевого 
самоврядування.  
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 

3 
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 4. Депутатські запити, звер-

нення, запитання, порядок їх 

внесення і розгляду.  

теоретичний матеріал 
по темі. 
Завдання 3. Виконати 
тестування самоконтро-
лю знань за темою. 

Тема 16. Організація роботи виконавчих органів місцевих рад 

1. Порядок формування і 

будова виконавчих комітетів 

місцевих рад. 

2. Організація роботи апара-

ту виконавчих комітетів.  

3. Функції та компетенція 

виконавчих органів місцевих 

рад. 
 

2 1. Форми і методи роботи 

виконавчих комітетів місце-

вих рад. 

2. Система, будова, порядок 

утворення та форми роботи 

відділів, управлінь, комісій та 

інших виконавчих органів 

рад. 
 

– Завдання 1. Виконати 
практичне завдання на 
вибір студента 
1. Оберіть будь-яку струк-
турну одиницю органу 
місцевого самоврядування 
або місцевої виконавчої 
влади. 2. Проаналізуйте її 
діяльність з позиції керів-
ника та споживача послуг. 
3. Оцініть результативність 
та ефективність діяльності 
цієї структури за показни-
ками та індикаторами. 4. 
Сформулюйте пропозиції 
щодо покращення органі-
зації та підвищення резуль-
тативності та ефективності 
роботи обраного Вами 
структурного підрозділу 

3 
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центру зайнятості. 
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал 
по темі. 
Завдання 3. Виконати 
тестування самоконтро-
лю знань за темою. 

Тема 17. Відносини органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим 
і органів місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями, судовими, правоохоронними 

органами та органами юстиції 
 

1. Відносини органів держа-

вної влади, органів влади 

Автономної Республіки 

Крим і органів місцевого 

самоврядування з громадсь-

кими об’єднаннями.  

2. Відносини органів держа-

вної влади, органів влади 

Автономної Республіки 

Крим і органів місцевого 

самоврядування з органами 

прокуратури, Служби безпе-

– 1. Відносини органів держав-
ної влади, органів влади Ав-
тономної Республіки Крим і 
органів місцевого самовряду-
вання з громадськими 
об’єднаннями. 
2. Відносини органів держав-
ної влади, органів влади Ав-
тономної Республіки Крим і 
органів місцевого самовряду-
вання з судовими органами та 
органами юстиції. 

2 Завдання 1. Питання для 
самостійного вивчення 
Відносини органів 
державної влади, органів 
влади Автономної 
Республіки Крим і органів 
місцевого самоврядування 
з органами прокуратури, 
Служби безпеки України та 
органами національної 
поліції. 
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 

5 
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ки України та органами на-

ціональної поліції. 

джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал 
по темі. 
Завдання 3. Виконати 
тестування самоконтро-
лю знань за темою. 

Разом по дисципліні 18  30  72 
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Таблиця 4.2. Тематичний план навчальної дисципліни «Державне будівництво і місцеве самоврядування в 
Україні», яка викладається для студентів заочної форми навчання спеціальності 281 «Публічне управління та 
адміністрування»  
 
 

Назва теми (лекції) та пи-
тання теми (лекції) 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 
г
о
д

и
н

 

Назва теми та питання семі-
нарського заняття 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 
г
о
д

и
н

 

Завдання самостійної 
роботи в розрізі тем 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 
г
о
д

и
н

 

 
1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. Загальна характеристика елементів організації та діяльності органів державної влади, 
органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування в Україні 

Тема 1. Державне будівництво і місцеве самоврядування як категорія державознавства, наука та 
навчальна дисципліна 

1. Поняття державного буді-
вництва і місцевого самов-
рядування.  
2. Поняття, предмет і систе-
ма науки державного будів-
ництва і місцевого самовря-
дування. 
3. Поняття, система навча-
льної дисципліни «Державне 
будівництво і місцеве само-
врядування в Україні» та її 
значення. 
 

2 1. Основні напрямки здійс-
нення державного будівницт-
ва і місцевого самоврядування 
в Україні. 
2. Поняття, предмет і система 
науки державного будівницт-
ва і місцевого самоврядуван-
ня. 
3. Методологічні основи та 
джерела науки державного 
будівництва і місцевого 
самоврядування.  
4. Поняття, система 
навчальної дисципліни 

– Завдання 1. Питання для 
самостійного вивчення 
Історичний розвиток науки 
державного будівництва і 
місцевого самоврядування. 
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал 
по темі. 
Завдання 3. Виконати 
тестування самоконтро-
лю знань за темою. 

3 
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«Державне будівництво і 
місцеве самоврядування в 
Україні» та її значення. 

Тема 2. Поняття й елементи організації та діяльності органів державної влади, органів влади Авто-
номної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні 

1. Загальна характеристика 
елементів організації та дія-
льності органів державної 
влади, органів влади Авто-
номної Республіки Крим і 
місцевого самоврядування в 
Україні. 
2. Система принципів орга-
нізації й діяльності органів 
державної влади, органів 
влади Автономної Республі-
ки Крим, органів місцевого 
самоврядування.  
3. Поняття, правове регулю-
вання та співвідношення 
функцій і компетенції орга-
нів державної влади, органів 
влади Автономної Республі-
ки Крим, органів місцевого 
самоврядування. 

– 1. Системно-структурна орга-
нізація органів державної вла-
ди і місцевого самоврядуван-
ня в Україні.  
2. Поняття і система форм 
діяльності органів державної 
влади, органів влади Автоно-
мної Республіки Крим та ор-
ганів місцевого самовряду-
вання.  
3. Поняття і система методів 
діяльності органів державної 
влади, органів влади Автоно-
мної Республіки Крим та міс-
цевого самоврядування. 

– Завдання 1. Питання для 
самостійного вивчення 
Наукова організація 
управлінської праці в 
органах державної влади і 
місцевого самоврядування, 
її основні вимоги. 
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал 
по темі. 
Завдання 3. Виконати 
тестування самоконтро-
лю знань за темою. 

5 

Тема 3. Основи організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Респу-
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бліки Крим і місцевого самоврядування в Україні 

1. Поняття основ організації 
та діяльності органів держа-
вної влади, органів влади 
Автономної Республіки 
Крим і місцевого самовряду-
вання в Україні.  
2. Правова основа організа-
ції та діяльності органів 
державної влади, органів 
влади Автономної Республі-
ки Крим і місцевого самов-
рядування в Україні.  
 

– 1. Поняття основ організації 
та діяльності органів держав-
ної влади, органів влади Ав-
тономної Республіки Крим і 
місцевого самоврядування в 
Україні.  
2. Територіальна основа сис-
теми органів державної влади, 
органів влади Автономної 
Республіки Крим і місцевого 
самоврядування в Україні.  
3. Правова основа організації 
та діяльності органів держав-
ної влади, органів влади Ав-
тономної Республіки Крим і 
місцевого самоврядування в 
Україні. 

– Завдання 1. Питання для 
самостійного вивчення 
Матеріальна і фінансова 
основи організації та дія-
льності органів державної 
влади, органів влади Авто-
номної Республіки Крим і 
місцевого самоврядування 
в Україні 
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал 
по темі. 
Завдання 3. Виконати 
тестування самоконтро-
лю знань за темою. 

5 

Модуль 2. Організація роботи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим 
та органів місцевого самоврядування 

Тема 4. Організація роботи Верховної Ради України 
1. Основи організації та дія-
льності Верховної Ради 
України. 
2. Порядок підготовки і про-
ведення сесій Верховної 

2 
 

1. Організаційна будова та фу-
нкції Верховної Ради України.  
2. Форми роботи Верховної 
Ради України.  
3. Порядок підготовки і прове-

– Завдання 1. Питання для 
самостійного вивчення 
Методи роботи Верховної 
Ради України. 
Завдання 2. Скористав-

7 
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Ради України.  
3. Організація проведення 
слухань у Верховній Раді 
України. 
 

дення першої сесії Верховної 
Ради України нового скликан-
ня.   
4. Організація прийняття актів 
Верховної Ради України. 

шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал 
по темі. 
Завдання 3. Виконати 
тестування самоконтро-
лю знань за темою. 

Тема 5. Організація роботи органів та посадових осіб Верховної Ради України 
1. Організація роботи Голо-
ви Верховної Ради України 
та його заступників. 
2. Система, будова та поря-
док утворення комітетів 
Верховної Ради України.  
3. Організація роботи тимча-
сових комісій Верховної 
Ради України.  
4. Структура, функції та 
організація роботи Апарату 
Верховної Ради України.  
 

– 1. Організація роботи Голови 
Верховної Ради України та 
його заступників. 
2. Форми і методи роботи 
комітетів Верховної Ради 
України.  
3. Організація роботи тимча-
сових комісій Верховної Ради 
України.  
4. Структура, функції та орга-
нізація роботи Апарату Вер-
ховної Ради України.  
 

– Завдання 1. Питання для 
самостійного вивчення 
Організація роботи 
Уповноваженого 
Верховної Ради України з 
прав людини. 
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал 
по темі. 
Завдання 3. Виконати 
тестування самоконтро-
лю знань за темою. 

7 

Тема 6. Організація роботи народних депутатів України 
1. Запити і звернення народ-
них депутатів України, по-
рядок їх внесення і розгляду.  

– 1. Організація роботи народ-
них депутатів України у Вер-
ховній Раді України та у ви-

– Завдання 1. Питання для 
самостійного вивчення 
1. Організація роботи де-

7 
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2. Гарантії діяльності народ-
них депутатів України.  
3. Організація підготовки і 
проведення виборів народ-
них депутатів України. 
 

борчому окрузі. 
2. Запити і звернення народ-
них депутатів України, поря-
док їх внесення і розгляду.  
3. Гарантії діяльності народ-
них депутатів України.  
4. Організація підготовки і 
проведення виборів народних 
депутатів України. 
 

путатських фракцій (депу-
татських груп).  
2. Погоджувальна рада 
депутатських фракцій (де-
путатських груп). 
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал 
по темі. 
Завдання 3. Виконати 
тестування самоконтро-
лю знань за темою. 

Тема 7. Організація роботи Президента України 
1. Основи організації і дія-
льності Президента України. 
2. Функції Президента Укра-
їни.  
3. Акти Президента України. 
4. Структура, функції, орга-
нізація роботи офісу Прези-
дента України. 

2 1. Основи організації і діяль-
ності Президента України.  
2. Організація підготовки і 
проведення виборів Президе-
нта України.  
3. Функції Президента Украї-
ни. Форми і методи діяльності 
Президента України. Акти 
Президента України. 
4. Структура, функції, органі-
зація роботи офісу Президен-
та України. 

– Завдання 1. Виконати 
практичне завдання 
Доповнити схему «Правове 
регулювання виборів 
Президента України», 
присвячену системі 
конституційно-правових 
норм, які в своїй сукупності 
закріплюють процедуру 
обрання Президента України 
на вільних 
загальнодержавних виборах. 

7 
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Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал 
по темі. 
Завдання 3. Виконати 
тестування самоконтро-
лю знань за темою. 

Тема 8. Організація роботи Кабінету Міністрів України 
 

1. Основи організації і дія-

льності Кабінету Міністрів 

України.  

2. Порядок утворення і бу-

дова Кабінету Міністрів 

України.  

3. Функції Кабінету Мініст-

рів України.  

4. Акти Кабінету Міністрів 

України. 

2 1. Порядок утворення і будова 

Кабінету Міністрів України.  

2. Форми і методи діяльності 

роботи Кабінету Міністрів 

України.  

3. Організація прийняття та 

виконання актів Кабінету Мі-

ністрів України.  

4. Структура, функції та орга-

нізація роботи апарату Кабі-

нету Міністрів України. 
 

– Завдання 1. Питання для 
самостійного вивчення 
Організація роботи 
робочих, консультативних, 
дорадчих та інших 
допоміжних органів 
Кабінету Міністрів 
України. 
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал 
по темі. 
Завдання 3. Виконати 
тестування самоконтро-
лю знань за темою. 

6 
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Тема 9. Організація роботи центральних органів виконавчої влади в Україні 

1. Основи організації і дія-
льності центральних органів 
виконавчої влади.  
2. Система та функції 
центральних органів вико-
навчої влади. 

– 1. Основи організації і діяль-
ності центральних органів 
виконавчої влади.  
2. Система та функції центра-
льних органів виконавчої вла-
ди. 
3. Порядок утворення та орга-
нізаційна будова центральних 
органів виконавчої влади. 

2 Завдання 1. Питання для 
самостійного вивчення 
Форми і методи діяльності 
центральних органів 
виконавчої влади. 
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал 
по темі. 
Завдання 3. Виконати 
тестування самоконтро-
лю знань за темою. 

6 

Тема 10. Організація роботи місцевих державних адміністрацій 
 

1. Основи організації і дія-

льності місцевих державних 

адміністрацій.  

2. Система, порядок утво-

рення й будова місцевих 

державних адміністрацій.  

3. Форми і методи діяльності 

місцевих державних адміні-

страцій. 

– 1. Система, порядок утворен-

ня й будова місцевих держав-

них адміністрацій.  
2. Форми і методи діяльності 
місцевих державних адмініст-
рацій. 
3. Функції та компетенція 
місцевих державних адмініст-
рацій.  
4. Голова місцевої державної 

2 Завдання 1. Питання для 
самостійного вивчення 
1. Відділи, управління та 
інші органи місцевої 
державної адміністрації, її 
апарат, організація їх 
роботи. 
2. Сутність делегованих 
повноважень та проблеми 
делегування повноважень 

6 
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адміністрації та його заступ-
ники, їх повноваження й орга-
нізація роботи. 

місцевим державним адмі-
ністраціям. 
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал 
по темі. 
Завдання 3. Виконати 
тестування самоконтро-
лю знань за темою. 

Тема 11. Організація роботи Верховної Ради Автономної Республіки Крим 
 

1. Основи організації та дія-

льності Верховної Ради Ав-

тономної Республіки Крим. 

2. Організаційна будова та 

функції Верховної Ради Ав-

тономної Республіки Крим.  

3. Організація роботи орга-

нів і посадових осіб Верхов-

ної Ради Автономної Респу-

бліки Крим.  
 

– 1. Організація підготовки і 

проведення виборів депутатів 

Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим. 

2. Організаційна будова та 

функції Верховної Ради Авто-

номної Республіки Крим.  

3. Організація роботи депута-

тів Верховної Ради Автоном-

ної Республіки Крим.  

– Завдання 1. Питання для 
самостійного вивчення 
1. Форми і методи 
діяльності Верховної Ради 
Автономної Республіки 
Крим.  
2. Апарат Верховної Ради 
АРК та організація його 
роботи. 
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал 
по темі. 

7 



40 

 

1 2 3 4 5 6 
Завдання 3. Виконати 
тестування самоконтро-
лю знань за темою. 

Тема 12. Організація роботи органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим 
 

1. Порядок утворення і бу-

дова Ради міністрів Автоно-

мної Республіки Крим. 

2. Організація роботи апара-

ту Ради міністрів Автоном-

ної Республіки Крим. 

 

 

– 1. Порядок утворення і будова 
Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим.  
2. Функції Ради міністрів Ав-
тономної Республіки Крим.  
3. Форми і методи діяльності 
Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим. 

– Завдання 1. Питання для 
самостійного вивчення 
Організація діяльності 
інших органів виконавчої 
влади Автономної 
Республіки Крим 
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал 
по темі. 
Завдання 3. Виконати 
тестування самоконтро-
лю знань за темою. 

7 

Тема 13. Засади місцевого самоврядування 
 

1. Поняття і система місце-
вого самоврядування в Укра-
їні.  
2. Принципи місцевого са-
моврядування в Україні.  

2 1. Територіальна громада – 
первинний суб’єкт місцевого 
самоврядування. 
2. Принципи місцевого самов-
рядування в Україні.  

– Завдання 1. Виконати 
практичне завдання на 
вибір студента 
1. Здійснити аналіз сутнос-
ті місцевого самовряду-

6 
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3. Функції місцевого самов-
рядування в Україні.  
4. Гарантії місцевого самов-
рядування в Україні. 

3. Функції місцевого самовря-
дування в Україні.  
4. Гарантії місцевого самов-
рядування в Україні. 

вання у чинному законо-
давстві України. 2. Розгля-
нути міжнародні докумен-
ти у сфері місцевого 
самоврядування 3. 
З’ясувати сутність, види та 
порядок створення актів 
локальної нормотворчості. 
4. Проаналізувати Статут 
Вашої територіальної гро-
мади. 
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал 
по темі. 
Завдання 3. Виконати 
тестування самоконтро-
лю знань за темою. 

Тема 14. Організація роботи представницьких органів і посадових осіб місцевого 
самоврядування 

 

1. Правовий статус і будова 

місцевих рад. Функції та 

компетенція місцевих рад.  

2. Форми та методи діяльно-

– 1. Організація роботи постій-
них і тимчасових комісій міс-
цевих рад.  
2. Служба в органах місцевого 

2 Завдання 1. Виконати 
практичне завдання на 
вибір студента  
1. Порядок формування 

6 
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сті місцевих рад.  

3. Апарат місцевої ради і 

організація його роботи.  
 

самоврядування.  

3. Організація роботи сільсь-

кого, селищного, міського 

голови, секретаря ради, голо-

ви обласної, районної ради та 

його заступників. 

місцевих рад, органів са-
моорганізації населення та 
виконавчих органів місце-
вого самоврядування. 
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал 
по темі. 
Завдання 3. Виконати 
тестування самоконтро-
лю знань за темою. 

Тема 15. Організація роботи депутатів місцевих рад 
 

1. Організація підготовки і 

проведення виборів депута-

тів місцевих рад. 

2. Депутатські запити, звер-

нення, запитання, порядок їх 

внесення і розгляду.  

3. Гарантії діяльності депу-

татів місцевих рад. 
 

– 1. Організація підготовки і 

проведення виборів депутатів 

місцевих рад. 

2. Організація роботи депута-

тів місцевих рад у радах.  

3. Організація роботи депута-

тів місцевих рад у виборчих 

округах. 

4. Депутатські запити, звер-

нення, запитання, порядок їх 

внесення і розгляду.  

– Завдання 1. Виконати 
практичне завдання 1. 
Загальні питання та прин-
ципи організації виборів 
посадових осіб місцевого 
самоврядування.  
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал 
по темі. 
Завдання 3. Виконати 

7 
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тестування самоконтро-
лю знань за темою. 

Тема 16. Організація роботи виконавчих органів місцевих рад 

1. Порядок формування і 

будова виконавчих комітетів 

місцевих рад. 

2. Організація роботи апара-

ту виконавчих комітетів.  

3. Функції та компетенція 

виконавчих органів місцевих 

рад. 
 

– 1. Форми і методи роботи 

виконавчих комітетів місце-

вих рад. 

2. Система, будова, порядок 

утворення та форми роботи 

відділів, управлінь, комісій та 

інших виконавчих органів 

рад. 
 

– Завдання 1. Виконати 
практичне завдання на 
вибір студента 
1. Оберіть будь-яку струк-
турну одиницю органу 
місцевого самоврядування 
або місцевої виконавчої 
влади. 2. Проаналізуйте її 
діяльність з позиції керів-
ника та споживача послуг. 
3. Оцініть результативність 
та ефективність діяльності 
цієї структури за показни-
ками та індикаторами. 4. 
Сформулюйте пропозиції 
щодо покращення органі-
зації та підвищення резуль-
тативності та ефективності 
роботи обраного Вами 
структурного підрозділу 
центру зайнятості. 
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 

7 
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джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал 
по темі. 
Завдання 3. Виконати 
тестування самоконтро-
лю знань за темою. 

Тема 17. Відносини органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим 
і органів місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями, судовими, правоохоронними 

органами та органами юстиції 
 

1. Відносини органів держа-

вної влади, органів влади 

Автономної Республіки 

Крим і органів місцевого 

самоврядування з громадсь-

кими об’єднаннями.  

2. Відносини органів держа-

вної влади, органів влади 

Автономної Республіки 

Крим і органів місцевого 

самоврядування з органами 

прокуратури, Служби безпе-

ки України та органами на-

ціональної поліції. 

– 1. Відносини органів держав-
ної влади, органів влади Ав-
тономної Республіки Крим і 
органів місцевого самовряду-
вання з громадськими 
об’єднаннями. 
2. Відносини органів держав-
ної влади, органів влади Ав-
тономної Республіки Крим і 
органів місцевого самовряду-
вання з судовими органами та 
органами юстиції. 

– Завдання 1. Питання для 
самостійного вивчення 
Відносини органів 
державної влади, органів 
влади Автономної 
Республіки Крим і органів 
місцевого самоврядування 
з органами прокуратури, 
Служби безпеки України та 
органами національної 
поліції. 
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал 
по темі. 
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Завдання 3. Виконати 
тестування самоконтро-
лю знань за темою. 

Разом по дисципліні 8  6  106 



46 

 

Розділ 5. Оцінювання результатів навчання 
 

Розділ 5. Система оцінювання знань студентів 
Таблиця 5.1. Розподіл балів за результатами вивчення навчальної дис-
ципліни «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні» 
для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністру-
вання» денної та заочної форми навчання 

 

Назва модуля,  

розділу, теми 
Вид навчальної роботи 

Кіль- 

кість 

балів 
Модуль 1. Загальна характеристика елементів організації та 

діяльності органів державної влади, органів влади Автономної 
Республіки Крим та місцевого самоврядування в Україні 

Тема 1. Державне 
будівництво і місцеве 
самоврядування як 
категорія державоз-
навства, наука та на-
вчальна дисципліна. 

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

- 

3. Тестування 0,5 
4. Виконання навчальних завдань 2 

Разом: 2,5 
Тема 2. Поняття й 
елементи організації 
та діяльності органів 
державної влади, ор-
ганів влади Автоном-
ної Республіки Крим 
і місцевого самовря-
дування в Україні. 

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

2,5 

3. Тестування 2 
4. Виконання навчальних завдань 4 

Разом: 8,5 

Тема 3. Основи орга-
нізації та діяльності 
органів державної 
влади, органів влади 
Автономної Республі-
ки Крим і місцевого 
самоврядування 
в Україні. 

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

2,5 

3. Тестування 2 
4. Виконання навчальних завдань 4 

Разом: 2 

Поточна модульна робота 1 8,5 
Модуль 2. Організація роботи органів державної влади, органів 
влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самов-

рядування 
Тема 4. Організація 1. Відвідування лекції  - 
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Назва модуля,  

розділу, теми 
Вид навчальної роботи 

Кіль- 

кість 

балів 
роботи Верховної Ра-
ди України. 

2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1 

3. Тестування 0,3 

4. Виконання навчальних завдань 1,5 

Разом: 2,8 

Тема 5. Організація 
роботи органів та по-
садових осіб Верхов-
ної Ради України.  

1. Відвідування лекції  - 

2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1 

3. Тестування 0,3 

4. Виконання навчальних завдань 1,5 

Разом: 2,8 
Тема 6. Організація 
роботи народних де-
путатів України. 

1. Відвідування лекції  - 

2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1 

3. Тестування 0,3 

4. Виконання навчальних завдань 1,5 

Разом: 2,8 
Тема 7. Організація 
роботи Президента 
України. 

1. Відвідування лекції  - 

2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1 

3. Тестування 0,3 
4. Виконання навчальних завдань 1,5 

Разом: 2,8 
Тема 8. Організація 
роботи Кабінету Міні-
стрів України. 

1. Відвідування лекції  - 

2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1 

3. Тестування 0,3 

4. Виконання навчальних завдань 1,5 

Разом: 2,8 
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Назва модуля,  

розділу, теми 
Вид навчальної роботи 

Кіль- 

кість 

балів 
Тема 9. Організація 
роботи центральних 
органів виконавчої 
влади в Україні. 

1. Відвідування лекції  - 

2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1 

3. Тестування 0,3 

4. Виконання навчальних завдань 1,5 

Разом: 2,8 

Тема 10. Організація 
роботи місцевих дер-
жавних адміністрацій. 

1. Відвідування лекції  - 
2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1 

3. Тестування 0,3 
4. Виконання навчальних завдань 1,5 

Разом: 2,8 
Тема 11. Організація 
роботи Верховної Ра-
ди Автономної Респу-
бліки Крим. 

1. Відвідування лекції  - 

2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1 

3. Тестування 0,3 
4. Виконання навчальних завдань 1,5 

Разом: 2,8 
Тема 12. Організація 
роботи органів вико-
навчої влади Автоно-
мної Республіки Крим.  

1. Відвідування лекції  - 
2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1 

3. Тестування 0,3 

4. Виконання навчальних завдань 1,5 

Разом: 2,8 

Тема 13. Засади міс-
цевого самоврядуван-
ня. 

1. Відвідування лекції  - 

2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1 

3. Тестування 0,3 
4. Виконання навчальних завдань 1,5 
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Назва модуля,  

розділу, теми 
Вид навчальної роботи 

Кіль- 

кість 

балів 
Разом: 2,8 

Тема 14. Організація 
роботи представниць-
ких органів 
і посадових осіб міс-
цевого самоврядуван-
ня. 

1. Відвідування лекції  - 

2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1 

3. Тестування 0,3 
4. Виконання навчальних завдань 1,5 

Разом: 2,8 

Тема 15. Організація 
роботи депутатів міс-
цевих рад. 

1. Відвідування лекції  - 
2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1 

3. Тестування 0,3 

4. Виконання навчальних завдань 1,5 

Разом: 2,8 

Тема 16. Організація 
роботи виконавчих 
органів місцевих рад. 

1. Відвідування лекції  - 
2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

- 

3. Тестування 0,3 

4. Виконання навчальних завдань 1,5 

Разом: 1,8 

Тема 17.  Відносини 
органів державної 
влади, органів влади 
Автономної Республі-
ки Крим і органів міс-
цевого самоврядуван-
ня з громадськими 
об’єднаннями, судо-
вими, правоохорон-
ними органами та ор-
ганами юстиції. 

1. Відвідування лекції  - 
2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1 

3. Тестування 0,3 
4. Виконання навчальних завдань 1,5 

Разом: 2,8 

Поточна модульна робота 2 10 

Екзамен 40 

Разом за семестр  100 
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Таблиця 5.2. Шкала оцінювання знань студентів за результатами підсум-
кового контролю з навчальної дисципліни  

«Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні» 
 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX 
Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни  
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Розділ 6. Інформаційні джерела 

 

Нормативно-правові акти: 

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верхов-

ної Ради України 28.06.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим досту-

пу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80.  

2. Конституція Автономної Республіки Крим від 

21.10.1998 р.: затв. Законом України від 23.12.1998 р. № 350-ХІV // 

Відом. Верхов. Ради України. –1999.–№ 5 – 6.– Ст. 43. 

3. Виборчий кодекс України від 19.12.2019 р. № 396- IХ 

(зі змінами) // Відом. Верхов. Ради України. – 2020. – № 7, № 8, № 9. – 

Ст.48. 

4. Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим: За-

кон України від 10.02.1998 р. № 90/98-ВР // Відом. Верхов. Ради Укра-

їни.– 1998. – № 29. – Ст. 191; 2007. – № 13. – Ст. 134.; 2009. – № 31. – 

Ст. 460; 2010. – № 37. – Ст. 496; 2010. – № 35-36. – Ст. 491. 

5. Про всеукраїнський референдум: Закон України від 

26.01. 2021 р. // Офіц. вісн. України. – 2021. – № 135-IX – Ст. 94 [Еле-

ктронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1135-20#Text. 

6. Про громадські об’єднання: Закон України від 

22.03.2012 р. № 4572-17 (зі змінами) // Офіц. вісн. України. – 2012. – 

№ 30. – Ст. 1097. 

7. Про добровільне об’єднання територіальних громад: 

Закон України від 05.02.2015 р. № 157-VIII // Відом. Верхов. Ради 

України. – 2015. – № 13. – Ст.91. 

8. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 

р. № 393/96-ВР (зі змін.) // Офіц. вісн. України. – 1996. – № 47. – Ст. 

256. 

9. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 

27.02.2014 р. № 794-VII (зі змінами) // Відом. Верхов. Ради України. – 

2014. – № 13. – Ст. 

10. Про комітети Верховної Ради України: Закон України 

від 04.04.1995 р. № 116/95-ВР у ред. Закону від 22.12.2005 р. (зі зміна-

ми) // Відом. Верхов. Ради України. – 1995. – № 19. – Ст. 134. 

11. Про Конституційний Суд України: Закон України від 

13.07.2017 р. № 2136-VIII (зі змінами) // Відом. Верхов. Ради України. 

– 2017. – № 35. – Ст. 376. 
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12. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України 

від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1997. 

– № 24. – Ст. 170. 

13. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 

09.04.1999 р. № 586-XIV (зі змінами) // Відом. Верхов. Ради України. – 

1999. – № 20 – 21. – Ст. 190. 

14. Про Національну поліцію: Закон України від 

02.07.2015 р. № 580- VIII (зі змінами) // Відом. Верхов. Ради України. 

– 2015. – № 40-41. – Ст. 379. 

15. Про органи самоорганізації населення: Закон України 

від 11.07.2001 р. № 2625-III // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – 

№ 48. – Ст. 254. 

16. Про особливу процедуру усунення Президента України 

з поста (імпічмент): Закон України від 10.09.2019 р. № 39-IХ// Офіц. 

вісн. України. – 2019. – № 40. – Ст. 212. 

17. Про Представництво Президента України в Автоном-

ній Республіці Крим: Закон України від 02.03.2000 р. № 1524-ІІІ (зі 

змінами) // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 21. – Ст. 158. 

18. Про політичні партії в Україні: Закон України від 

05.04.2001 р. № 365-III (зі змінами) // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 

23. – Ст. 118. 

19. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. № 

1697-VIII (зі змінами) // Офіц. вісн. України. – 2015. – № 2-3. – Ст. 12. 

20. Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим: За-

кон України від 16.06.2011 р. № 3530-VI (зі змінами) // Офіц. вісн. 

України. – 2012. – № 2-3. – Ст. 3. 

21. Про Раду національної безпеки і оборони України: За-

кон України від 05.03.1998 р. № 183/98-ВР// Офіц. вісн. України. – 

1998. – № 35. – Ст. 237. 

22. Про Регламент Верховної Ради України: Закон України 

// Відом. Верхов. Ради України. – 2010. – № 14-15, № 16-17. – Ст. 133. 

23. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон 

України від 23.04.1991 р. № 987-ХII (зі змінами) // Відом. Верхов. Ра-

ди України. – 1991. – № 25. – Ст. 283. 

24. Про Службу безпеки України: Закон України від 

25.03.1992 р. № 2229-ХII (зі змінами) // Відом. Верхов. Ради України. 

– 1992. – № 27. – Ст. 382. 
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25. Про службу в органах місцевого самоврядування: За-

кон України від 07.06.2001 р., № 2493-III (зі змінами) // Вiдом. Верхов. 

Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175. 

26. Про співробітництво територіальних громад: Закон 

України від 17.06.2014 р. № 1508-VII // Відом. Верхов. Ради України. 

– 2014. – № 34. – Ст.1167. 

27. Про статус депутата Верховної Ради Автономної Рес-

публіки Крим: Закон України від 22.12.2006 р. № 533-V // Відом. Вер-

хов. Ради України. – 2007. – № 14. – Ст. 168. 

28. Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 

11.07. 2002 р. № 93-IV (зі змінами) // Вiдом. Верхов. Ради України. – 

2002. – № 40. – Ст. 290. 

29. Про статус народного депутата України: Закон України 

від 17.11.1992 р. № 2790-XII, у ред. Закону від 22.03.2001 р. № 2328-ІІІ 

(із змін.) // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 42. – Ст. 212. 

30. Про стимулювання розвитку регіонів: Закон України 

від 08.09.2005 р. № 2850 – IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – 

№ 51. – Ст. 548. 

31. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 

02.06.2016 р. № 1402-VIII (зі змінами) // Відом. Верхов. Ради України. 

– 2016. – № 31. – Ст. 545. 

32. Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні ко-

місії Верховної Ради України: Закон України від 19.12.2019 р. № 400- 

IХ // Відом. Верхов. Ради України. – 2020. – № 27. – Ст. 174. 

33. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини: Закон України від 23.12.1997 р. №776/97-ВР (зі змінами) // 

Відом. Верхов. Ради України. – 1998. – № 20. – Ст. 99. 

34. Про центральні органи виконавчої влади: Закон Укра-

їни від 17.03.2011 р. № 3166-VI (зі змінами) // Відом. Верхов. Ради 

України. – 2011. – № 38. – Ст. 385. 

35. Про структуру Апарату Верховної Ради України: пос-

танова Верховної Ради України від 20.04.2000 р. № 1678-ІІІ (із змін.) // 

Відом. Верхов. Ради України. – 2000. – № 31. – Ст. 253. 
36. Про утворення та ліквідацію районів: Постанова Вер-

ховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807- ІХ // Офіц. вісн. 
України.  - 2020. - № 59. – Ст. 1851. 

37. Про затвердження Положення про Апарат Верховної 

Ради України: розпорядження Голови Верховної Ради України від 
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