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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 
__08__ «___Право__» 

(шифр і назва) 
варіативна 

Напрям підготовки  
081 Право 
(шифр і назва) 

Модулів – 2 

Спеціальність: 

«Право» 

____________________ 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 1-й 2-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання –  

комплексне завдання 
                     (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  80 

3 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної та 

індивідуальної роботи 

студента – 2 

Ступінь вищої освіти: 

 

бакалавр 

26 год. 4  год. 

Практичні, семінарські 

14 год. 4 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

20 год. 48 год. 

Індивідуальна робота:  

34 - год. 

Вид контролю:  

іспит іспит 
 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить (%): 

для денної форми навчання – 55,6% до 58,8%; 

для заочної форми навчання – 7,7% до 11,8%. 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Робоча програма розроблена для студентів денної та заочної форми навчання.  

Мета вивчення дисципліни “Державне будівництво та місцеве самоврядування” є 

нормативною дисципліною циклу професійно-практичної підготовки. Мета цієї навчальної 

дисципліни полягає в тому, що вона дає теоретичні і прикладні знання про системно- 

структурну організацію органів публічної влади, допомагає сформувати цілісне уявлення про 

елементи організації роботи органів державної влади та місцевого самоврядування, знайомить 

студентів з основними нормативно-правовими актами у галузі державного будівництва та 

місцевого самоврядування. Вона має важливе значення для підготовки юристів, оскільки сприяє 

розширенню загального та професійного світогляду, оволодінню методикою аналізу різних 

аспектів організації роботи владних органів, дає змогу зрозуміти форми і методи їх діяльності, 

принципи, основи, організаційну будову. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни “Державне будівництво та місцеве 

самоврядування в Україні” студенти повинні: 

– знати поняття “державне будівництво і місцеве самоврядування”; основні напрямки 

здійснення державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні; системно- 

структурну організацію органів публічної влади; основні елементи організації та діяльності 

органів державної влади, і місцевого самоврядування; практику їх функціонування; 

взаємовідносини органів публічної влади між собою, з об’єднаннями громадян, судовими, 

правоохоронними органами та органами юстиції; 

– вміти використовувати отримані знання щодо організації роботи органів публічної 

влади та користуватися організаційно-управлінським інструментарієм, застосовуючи здобуті 

знання в процесі практичної діяльності; самостійно орієнтува- тися в системі законодавчих та 

локальних правових актів, що регламентують суспільні відносини в галузі державного 

будівництва і місцевого самоврядування; набути навички аналізу і коментування нормативно-

правових актів, які регулюють питання організації та діяльності органів державної влади і 

місцевого самоврядування; прогнозувати напрямки розвитку державних і самоврядних 

інституцій вУкраїні 

Міжпредметні зв’язки:  

Вивчення дисципліни “ Державне будівництво та місцеве самоврядування”: ” передбачає тісні 

зв’язки з іншими навчальними курсами: “Вступ до спеціальності”, “Методи прийняття 

управлінських рішень” , “Публічне адміністрування”та ін. 

  



3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модульI. Державне будівництво 

1. Державне будівництво та місцеве самоврядування як наука і навчальна 

дисципліна 

1.1. Поняття, предмет і джерела науки державного будівництва та місцевого 

самоврядування 

1.2. Методологія науки державного будівництва та місцевого самоврядування 

1.3. Система науки державного будівництва і місцевого самоврядування 

1.4. Державне будівництво і місцеве самоврядування у системі суспільних та 

юридичних наук 

1.5. Поняття, система і завдання державного будівництва та місцевого самоврядування 

як навчальної дисципліни 

2. Концептуальні засади розроблення державної політики: світовий досвід та 

вітчизняна практика 

2.1. Функціональні особливості механізмів розробки державної політики 

2.2. Механізм упровадження державної політики 

2.3. Методологічні засади державної політики 

2.4. Нормативні документи, які регламентують механізми розроблення державної 

політики 

3. Кадрова політика – універсальний важіль державного будівництва 

3.1. Поняття «кадри», «керівні кадри», «кадрова політика» 

3.2. Формування державної кадрової політики 

3.3. Джерела формування державної кадрової політики 

3.4. Підготовка керівних кадрів України – важлива складова державної кадрової 

політики 

4. Потреба в аналізі ефективності управління містом в умовах перехідних 

суспільств 

 

4.1. Перехідні стани країн і регіонів – середовище й ідеологія сучасного управління  

4.2. Муніципальне управління і громадянське суспільство  

4.3. Спільна участь в управлінні – міф або реальність  

4.4. Підходи до визначення ефективності управління в перехідних умовах  

4.5. Потреба в адаптації західних підходів до східноєвропейських умов суспільного 

життя 

 

 

5. Взаємодія органів місцевої виконавчої влади з органами місцевого самоврядування в 

Україні  



5.1. Поняття «місцеве управління», «місцеве самоуправління», «муніципальне 

самоврядування» 

5.2 Відмінності між повноваженнями органів державного управління й місцевого 

самоврядування 

5.3 Обсяг повноважень органів місцевого самоврядування 
 

Змістовий модуль II. Місцеве самоврядування 

6. Соціальна природа і сутність функцій місцевого самоврядування  

6.1. Функції місцевого самоврядування  

6.2. Природа місцевого самоврядування  

6.3. Основні самоврядні функції в контексті Європейської хартії місцевого 

самоврядування 

 

7. Місцеве самоврядування як форма децентралізації державної влади: 

конституційно-правові аспекти  

 

7.1. Місцеве самоврядування як форма децентралізації влади  

7.2. Місцеве самоврядування як процес реалізації державної влади  

7.3. Суть місцевого самоврядування як специфічної форми народовладдя  

7.4. Місцеве самоврядування як інститут громадського суспільства 

8. Реформування місцевого самоврядування та  надання публічних послуг 

8.1. Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 

Україні.  

8.2. Принципи реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади. 

8.3. Забезпечення доступності та якості публічних послуг. 

9.Організація роботи органів місцевого самоврядування  

9.1 Концепції місцевого самоврядування 

 

9.2 Моделі місцевого самоврядування 

 

9.3. Представницькі органи місцевого самоврядування в Україні 

9.4. Виконавчі органи місцевого самоврядування в Україні 

 

10. Світовий досвід організації місцевого самоврядування   

10.1. Порядок формування органів місцевого самоврядування  

10.2 Компетенція органів місцевого самоврядування  

10.3. Сучасні муніципальні реформи у зарубіжних країнах  

 

 

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

літера

-тура 
денна форма заочна форма 

усьог

о  

у тому числі 
усьог

о  

у тому числі 

л п 
лаб

. 
інд

. 
с.р

. 
л п 

ла

б. 
інд

. 
с.р

. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Змістовий модуль 1.Державне будівництвоюю 

Тема 1.  Державне 

будівництво та 

місцеве 
самоврядування як 

наука і навчальна 

дисципліна 

 2 -       - -  [1-11] 

Тема2. 
Концептуальні 

засади розроблення 

державної політики: 
світовий досвід та 

вітчизняна практика 

 2 -       - -  [1-11] 

Тема3.  

Кадрова політика – 
універсальний 

важіль державного 

будівництва. 

 4 2       - -  [1-11] 

Тема 4.  Потреба в 

аналізі ефективності 

управління містом в 

умовах перехідних 
суспільств 

 2 2       - -  [1-11] 

Тема 5.  Взаємодія 

органів місцевої 
виконавчої влади з 

органами місцевого 

самоврядування в 

Україні 

 4 2           

Змістовий модуль 2. Місцеве самоврядування 

Тема6.Соціальна 

природа і сутність 
функцій місцевого 

самоврядування 

 4 2      - - -  [1-11] 

Тема 7.  Місцеве 
самоврядування як 

форма 

децентралізації 

державної влади: 
конституційно-

правові аспекти 

 2 2      - - -  [1-11] 

Тема8.  
Реформування 

місцевого 

самоврядування та  

надання публічних 
послуг 

 2 2       - -  [1-11] 



 

5. Питання до модульного контролю 

№1 по темі «Державне будівництво» 

1. Концептуальна парадигма державного будівництва в Україні. 

2. Конкурентна політика держави і її вплив на розвиток місцевого самоврядування. 

3. Методологічні орієнтири державного будівництва в контексті ідеології сталого розвитку. 

4. Синергетично-рефлективна модель соціальної орієнтації та управління. 

5. Формування та оновлення управлінського кадрового потенціалу як необхідна складова 

реалізації державної кадрової політики в Україні.  

6. Інформаційне забезпечення політики європейської інтеграції України. 

7. Ринок праці державних службовців: механізми зменшення плинності кадрів. 

8. Шляхи підвищення ефективності державної політики. 

9. Вплив децентралізації на соціальну політику в Україні. 

10. Розробка стратегії економічного розвитку державного будівництва. 

11. Нові технології у професійній діяльності кадрів державної служби. 

12. Культура державної політики: організаційна, управлінська, прийняття рішень. 

13. Системна парадигма державної політики. 

14. Концепція адміністративно-територіальної реформи в Україні. 

15. Стратегія економічного та соціального зростання міста. 

16. України: досвід та проблеми державотворення: 90-роки ХХ ст. – початок ХХІ ст. 

17. Мистецтво результативного управління: досвід «помаранчевої революції». 

18. Державне регулювання розвитку депресивних територій. 

19. Реорганізація процесу управління в сфері соціального захисту населення України на 

регіональному рівні. 

20. Концепція людського розвитку в контексті державної політики. 

21. Регіональна соціально-економічна політика. 

22. Культура державного будівництва. 

23. Державна молодіжна політика в Україні (регіональний аспект). 

24. Третій сектор в Україні: проблеми становлення (регіональний аспект). 

25. Концепція державної регіональної політики. 

26. Система підготовки державних службовців в зарубіжних країнах. 

27. Розвиток політичної науки як передумови становлення аналізу державної політики. 

28. Державна політика в Україні: методологія аналізу, стратегія, механізми впровадження. 

29. Державна виконавча влада в Україні: формування та функціонування. 

30. Державна політика: аналіз та механізм її впровадження в Україні. 

31. Взаємодія владних структур, політичних і громадських організацій як засіб підвищення 

ефективності управління на регіональному рівні. 

32. Оптимізація взаємодії державної влади і громадського суспільства. 

33. Оцінка ефективності управління в органах державної виконавчої влади (на прикладі 

робочих державних адміністрацій). 

34. Стабілізаційна економічна політика в Україні в епоху глобалізації. 

35. Теоретичні основи і розвиток державного соціально-орієнтованого управління. 

36. Протидія корупційним проявам у системі державної служби України. 

Тема 9.  Організація 

роботи органів 

місцевого 
самоврядування 

 2 2       - -  [1-11] 

Тема 10.  Світовий 

досвід організації 

місцевого 

самоврядування 

 2 -           

ІНДЗ (К.З.)  - - -  -  - - -  -  

Усього годин  26 14           



№2 по темі «Місцеве самоврядування» 

1. Місцеве самоврядування в сучасному мегаполісі: тенденції, проблеми, перспективи. 

2. Економічні стратегії відродження і розвитку міст. 

3. Участь громадян у процесі прийняття рішень на місцевому рівні. 

4. Вдосконалення формування доходів місцевих бюджетів. 

5. Фінансово-кредитна політика малого підприємництва на місцевому і регіональному 

рівнях. 

6. Залучення громадян до процесу стратегічного планування розвитку міста. 

7. Муніципальний рух ХХІ століття: новий етап розвитку. 

8. Розвиток людського ресурсу адміністративної реформи в Україні: стан та перспективи. 

9. Аналіз політики як елемент планування місцевого розвитку. 

10. Місцеве самоврядування як соціально-економічне явище. 

11. Місце та роль політичного аналізу в системі місцевого самоврядування. 

12. Європейські принципи місцевого самоврядування. 

13. Економічний розвиток місцевого самоврядування: шляхи оптимізації. 

14. Зарубіжний досвід місцевого самоврядування. 

15. Формування політичних рішень на рівні місцевого самоврядування: проблеми теорії, 

методології, практики. 

16. Аналіз проблем місцевого самоврядування в розбудові громадського суспільства. 

17. Системи місцевого самоврядування в країнах США, Канади, Західної і Східної Європи. 

18. Інноваційні проекти розвитку місцевого самоврядування. 

19. Планування міського політичного розвитку. 

20. Акмеологічне забезпечення місцевого самоврядування. 

21. Теоретико-методичні засади місцевого самоврядування. 

22. Самоврядування в політичному і правовому аспектах. 

23. Глобальні трансформації і стратегії розвитку міст. 

24. Стратегія економічного та соціального зростання міста. 

25. Місцеве самоврядування: світовий та вітчизняний досвід. 

26. Розвиток демократії на рівні територіальної громади. 

27. Розробка стратегії сталого економічного розвитку міста. 

28. Місцеві молодіжні громадські організації і їх роль на розвиток культурної політики. 

29. Сучасний стан стратегічного планування розвитку міста. 

30. Асоціація міст України: роль та історичне значення в розбудові громадського 

суспільства. 

31. Порівняльний аналіз стратегічного планування розвитку міст в Канаді, США, України 

(за вибором). 

32. Економічне зростання міста на засадах справедливості. 

33. Державне управління на місцевому рівні: адміністративно-правовий аспект. 

34. Проблеми становлення політичного лідерства на регіональному (місцевому) рівнях. 

35. Концепція статуту територіальної громади м. Павлоград. 

36. Основні форми здійснення місцевого самоврядування. 

37. Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування у м. Павлоград. 

38. Особливості здійснення місцевого самоврядування у м. Запоріжжі і його бюджету.  

39. Соціально-економічні та суспільно-політичні засади територіальної громади. 

40. Органи самоорганізації населення, порядок та створення діяльності. 

41. Стратегія і основні напрямки розвитку міста. 

42. Діяльність щодо вирішення економічних питань міста. 

43. Соціальний захист населення: пільги, гарантії і порядок здійснення. 
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