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Вчене звання  

Контактний 

телефон: 
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Робоче місце 205 аудиторія 

Статус дисципліни Обов’язкова 

Мова викладання Українська 

Курс/семестр БСО – III семестр, ЗФН – II семестр. 

 

 

 

Розподіл за видами занять та годинами 

навчання 

Дена форма навчання: 

Лекції – 24 годин 

Практичні заняття – 24 годин 

Заочна форма навчання: 

Лекції – 4 години 

Практичні заняття – 4 години  

Циклова комісія Правових фундаментальних та 

професійно-практичних дисциплін 

Час та місце проведення занять Згідно з розкладом в аудиторії 

(дистанційно з використанням 

платформи Zoom) 

Час та місце проведення консультацій Відповідно до розробленого графіку 

індивідуальних консультацій 



 Понеділок з 15.00 до 17.00 ауд. 205 або 

дистанційно з використанням 

платформи Zoom 

Кількість кредитів ЄКТС 4 кредити 

Форма підсумкового контролю Денна форма навчання: 

залік (III семестр)  

Заочна форма навчання: 

залік (II семестр) 

Сторінка дисципліни в Інтернеті http://plc.nlu.edu.ua/%d0%bf%d1%80%d0

%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%d1%82%

d0%b8-

%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%

be%d0%b2%d0%be%d1%97-

%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%

81%d1%96%d1%97-

%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%

be%d0%b2%d0%b8%d1%85-%d1%82/ 

 

 

 

Мета навчальної дисципліни 

Підготовка кваліфікованого  фахівця-

юриста  навчальних   закладів; 

дослідження      організації,      діяльності  

і розвитку законодавчого,  

представницьких і виконавчих органів 

держави і самоврядування. 

 

 

Предмет навчальної дисципліни 

Cистема, завдання, функції і компетенції 

законодавчого, представницьких та 

виконавчих органів державної влади, 

тобто всі елементи державного 

будівництва і місцевого самоврядування 

в їх взаємодії, їх роль в забезпеченні 

керівництва державними справами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст навчальної дисципліни 

(дидактична структура) 

Поняття державного будівництва і 

місцевого самоврядування в Україні. 

Верховна Рада України - найвищий 

законодавчий орган в Україні. 

Конституційний склад Верховної Ради 

України і її організаційна структура. 

Організація підготовки і проведення 

виборів народних депутатів України. 

Правовий статус народних депутатів 

http://plc.nlu.edu.ua/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%97-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%96%d1%97-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85-%d1%82/
http://plc.nlu.edu.ua/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%97-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%96%d1%97-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85-%d1%82/
http://plc.nlu.edu.ua/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%97-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%96%d1%97-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85-%d1%82/
http://plc.nlu.edu.ua/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%97-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%96%d1%97-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85-%d1%82/
http://plc.nlu.edu.ua/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%97-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%96%d1%97-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85-%d1%82/
http://plc.nlu.edu.ua/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%97-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%96%d1%97-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85-%d1%82/
http://plc.nlu.edu.ua/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%97-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%96%d1%97-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85-%d1%82/
http://plc.nlu.edu.ua/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%97-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%96%d1%97-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85-%d1%82/
http://plc.nlu.edu.ua/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%97-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%96%d1%97-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85-%d1%82/


України. Організаційні форми діяльності 

Верховної Ради України. Регламент 

Верховної Ради, його юридична природа. 

Правотворчі, контрольні і засновницькі 

функції Верховної Ради України. 

Законодавча діяльність Верховної Ради 

України, її стадії. Уповноважений 

Верховної Ради України з прав людини і 

організація  його роботи. Апарат 

Верховної Ради України, організація 

його роботи і структура.  Президент 

України - глава  держави,  гарант 

державного суверенітету, територіальної 

цілісності України, дотримання 

Конституції України, права і свобод 

людини і громадянина. Організація 

підготовки і проведення виборів 

Президента України. Правові акти 

Президента України, організація їх 

підготовки і контроль за виконанням. 

Поняття і структура Кабінету міністрів 

України. Правове положення Кабінету 

Міністрів України, його структура і 

склад. Порядок призначення Прем'єр-

міністра України і інших членів уряду. 

Компетенція Кабінету Міністрів України. 

Основні форми і методи діяльності 

Кабінету Міністрів. Поняття і система 

місцевого самоврядування в Україні. 

Принципи організації і діяльності 

місцевого самоврядування. Органи і 

посадові особи місцевого 

самоврядування (територіальні громади, 

сільські, селищні, міські, районні у 

містах, районні і обласні ради; 

виконавські органи місцевих рад; 

сільський, селищний, міський голова, 

органи самоорганізації населення).  

Правовий статус місцевих державних 

адміністрацій.  Відносини органів 

державної влади і місцевого 

самоврядування з судовими і 

правоохоронними органами. 

Компетенція      об'єднань       громадян, 

організація їх діяльності.  Нагляд за 

діяльністю об'єднань громадян. 

 



 

 

Лінк на дисципліну 
https://neik.nlu.edu.ua/moodle/course/view.

php?id=111 

 

Пререквізити навчальної дисципліни «Теорія держави і права», 

«Конституційне право України» 

 

 

Кореквізити 
«Адміністративне право» 

 

Постреквізити виробнича практика 

 

 

Основні загальні та фахові 

компетентності 

Знати чинне законодавство відносно 

державного будівництва та 

самоврядування; основні принципи 

організації і діяльності органів державної 

влади і місцевого самоврядування; 

основні поняття науки державного 

будівництва; форми і методи організації 

роботи Верховної Ради України, 

Президента України, органів виконавчої 

влади і місцевого самоврядування;  

методику організаційно-управлінської 

роботи органів державної влади і 

місцевого самоврядування. Вміти 

аналізувати зміни в законодавстві; 

аналізувати роботу органів державної 

влади і місцевого самоврядування;  

самостійно вивчати проблеми 

державного будівництва, конституційно-

правової реформи; самостійно 

підвищувати свій професійний рівень. 

- вирішувати практичні завдання, 

використовувати набуті уміння і навички 

на практиці. 

 

 

 

https://neik.nlu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=111
https://neik.nlu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=111


Програмні результати навчання Формування системи знань про  

організацію, діяльність і розвиток 

законодавчого, представницьких і 

виконавчих органів держави і 

самоврядування, необхідних для 

підготовки  кваліфікованого фахівця-

юриста  відповідно до   освітньо-

кваліфікаційних вимог до навчальних 

закладів першого рівня акредитації.  

Основними завданнями вивчення 

дисципліни «Державне будівництво і 

місцеве самоврядування в Україні» є 

формування у студентів системи знань  

про принципи  утворення  і 

функціонування органів державної влади 

і місцевого самоврядування, форми і 

методи їх діяльності. 

 

Загальна система оцінювання Участь у роботі впродовж 

семестру/залік - 40/60 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

До підсумкового контрою знань 

допускаються студенти, які: 

- регулярно відвідувати лекції й 

практичні заняття; систематично та 

активно працювати на них; 

-давати повну й ґрунтовну відповідь на 

питання; обґрунтувати свою точку зору 

при обговоренні доповіді; 

-повно й переконливо наводити 

доводи при розв’язанні завдань; 

- якісно виконувати письмові 

практичні завдання, контрольні та 

самостійні роботи. Практичні заняття, 

пропущені за поважних 

причин, можуть бути відпрацьовані за 

попереднім узгодженням із 

викладачем. 

Вчасно та якісно виконали індивідуальну 

роботу, передбачену робочою 

програмою навчальної дисципліни. 



Політика оцінювання 

результатів навчання та 

академічна доброчесність 

1. Загальні вимоги до студента: 

- студент повинен дотримуватися 

Кодексу академічної етики; 

- списування під час самостійних та 

контрольних робіт заборонені (у т.ч. із 

використанням мобільних телефонів та 

планшетів); 

- роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку; 

- відвідування занять є обов’язковим (за 

об’єктивних причин навчання може 

відбуватись індивідуально, в онлайн 

формі за погодженням із заступником 

директора  з навчально-виховної 

роботи). 

Під час аудиторних занять дозволяється 

використовувати ґаджети тільки у 

навчальних цілях 

Дозволяється користуватися 

електронними ґаджетами (ноутбуки, 

планшети тощо) для ведення конспектів 

лекцій та відстеження 

законодавчих новинок національного 

та міжнародного законодавства. 

2. Критерії оцінювання поточної 

діяльності студента: 

контроль якості засвоєння 

студентами програмного матеріалу 

навчальної дисципліни на практичних 

заняттях із застосуванням таких 

засобів: усне, письмове або експрес- 

опитування, виконання тестових 

завдань, вирішення практичних 

завдань або задач, участь у розробці 

кейсу, підготовка і захист есе або 

реферату за ініціативи студента. 

Поточний контроль має на меті 

перевірку рівня підготовки студента у 

вивченні 



 матеріалу. У ході практичного заняття 

студент може отримати оцінку від 0 

до 5 балів; 

- лекції – 10 б.; 

- практичні заняття – 15 б.; 

- самостійна робота – 5 б.; 

- індивідуальна робота – 10 б. 
На заліку студент має змогу отримати 

60 б. 

3. Лінк на нормативні документи, що 

регламентують проведення поточного 

та підсумкового контролів знань 

студентів : 

http://plc.nlu.edu.ua 

 

http://plc.nlu.edu.ua/

