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Передмова 
 

В умовах становлення України як демократичної, правової держави, в ході 
формування засад громадянського суспільства необхідно на державному рівні 
вивчати її історію, створювати належні умови для того, щоб громадяни знали 
минуле держави, набували належних знань у цьому напрямку. Це можна 
забезпечити, насамперед, шляхом вивчення дисципліни «Державне будівництво 
та місцеве самоврядування в Україні» студентами відділення «Правознавство».  

Головними завданнями вивчення предмету «Державне будівництво та місцеве 
самоврядування в Україні» є:  

•    Формування державного та правового мислення, наукового світогляду; 
•    Набуття навичок аналізу правових основ побудови держави та організації 

діяльності місцевим самоврядуванням; 
•    Виявлення логіки та об'єктивних закономірностей  

процесу побудови держави та організації діяльності місцевого самоврядування; 
•    Виховання високого рівня культури, громадянської відповідальності, 

національної гідності, патріотизму. 
Вивчення предмета «Державне будівництво та місцеве самоврядування в 

Україні» забезпечує також і реалізацію загальноосвітніх компетентностей: 
загальнонаукової, загальнокультурної, громадянської, уміння вчитися.  

«Загальнонаукова» компетентність спрямована на вивчення вітчизняної 
історії, розуміння причино – наслідкових зв’язків розвитку суспільства і уміння їх 
використовувати у професійній діяльності та всебічно аналізувати  процеси 
будівництва держави, події та юридичні факти з наукових позицій їх тлумачення. 

«Загальнокультурна» компетентність передбачає оволодіння студентами 
вітчизняною та світовою спадщиною в галузі державного будівництва, високою 
правовою культурою. Курс дає можливість студентам долучитися до процесу 
державного будівництва і основ місцевого самоврядування.. 

Вивчення розвитку державного будівництва в Україні, проблем і перспектив 
процесу побудови держави, проблем міжнаціональних відносин дозволяє 
формувати «громадянську» компетентність. 

Компетентність «уміння вчитися» дає можливість студентам після вивчення 
курсу «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні» 
орієнтуватися в процесах будівництва держави, подіях і фактах організації 
управління державою, застосовувати здобуті знання для прогнозування 
суспільних процесів, аналізувати й оцінювати явища політичного розвитку 
українського суспільства в контексті державного значення, зіставляти процеси 
державного будівництва з юридичними фактами, вміти самостійно опрацьовувати 
матеріал, працювати з додатковою літературою, нормативними актами, 
першоджерелами і на основі цього висловлювати та обґрунтовувати власну 
думку. 

  
 
 
 



Перелік основних умінь та понять  
Вивчаючи курс «Державне будівництво та місцеве самоврядування в 

Україні» студенти повинні вміти: 
        порівнювати, аналізувати, узагальнювати і критично оцінювати юридичні 

факти та діяльність осіб щодо державного будівництва; 
        оцінювати події та діяльність людей в процесі державного будівництва з 

позиції загальнолюдських цінностей; 
        аналізувати юридичні події з процеси побудови держави; 
        розрізняти тенденційно подану інформацію; 
        орієнтуватись у науковій періодизації державного будівництва в Україні; 
        вміти самостійно добувати інформацію з проблеми державного 

будівництва за темою, працювати з першоджерелами, літературою; 
        аргументовано на основі правових фактів відстоювати власні погляди на ту 

чи іншу проблему; 
        самостійно складати конспект, тези, готувати реферат, відповідь на 

конференцію, семінарське заняття; 
        вміти диспутувати, писати наукові студентські роботи. 

  
 Вивчаючи курс «Державне будівництво та місцеве самоврядування в 

Україні» студенти повинні знати :  

 сутність основних проблем державного будівництва та сучасного буття 
народу України; 

 основні закони та етапи розвитку держави в Україні; 
 місце української нації в процесах державного будівництва в Україні; 
 суспільно-економічні, політичні та культурні процеси державного розвитку 

українського народу; 
 події побудови держави і реформ в державі; 
 зародження та розвиток української державності; 
 процеси розбудови сучасної незалежної української держави; 
 діяльність історичних осіб і політичних партій. 
  

Основні поняття курсу: 
 автономія, асиміляція, багатопартійність, влада, власність, закон, держава,  

герб, гімн, гетьман, гривня, громада, громадянське суспільство, гуманізм, 
геноцид, демографія, демократія, держава, державна мова, діаспора, демагогія, 
дисидент, дипломатія, експансія, етнос, закон, звичаєве право, імперія, 
індустріальне суспільство, історія, історична школа, історичні закономірності, 
козацька рада, козацький стан, конституція, літопис, метрополія, міжнародна 
політика, модернізація, монархія, народництво, нація, національно-визвольний 
рух, національна меншина, парламентаризм, первісне суспільство, племена, 
політика, популізм, політична партія, політична еліта, право, промисловий 
переворот, протекторат, революція, релігія, референдум, реформи, рід, символіка, 
суверенітет, тоталітаризм.  

 
 



 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ДО  НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 
Написання контрольних робіт є важливим етапом в підвищенні знань 

студентів по дисципліні. Метою написання контрольних робіт є: вивчення, аналіз, 
оцінка і систематизація опанованої літератури, а також розміщення її в роботі 
згідно з планом, що поглиблює знання по конкретній проблемі, допомагає 
виробити у студента деякі навички (уміння) працювати з літературними 
джерелами, вірно аналізувати, узагальнювати, тлумачити законодавство, 
вивчений матеріал. 

Виконується робота державною мовою, із застосуванням правової 
термінології. 

Теми контрольних робіт пропонуються студентам на початку вивчення 
предмету. 

Теми контрольних робіт пропонуються студентам на початку вивчення 
дисципліни. Варіанти контрольної роботи кожен студент формує із 2-х питань за 
принципом: перше питання відповідно до номеру у спису із першої двадцятки 
запитань, друге – відповідно із другої двадцятки запитань. 

Студент має право вибрати варіант контрольних робіт із переліку, 
запропонованому викладачем. 

Важливе значення  для успішного виконання контрольної роботи має добір 
літератури. Студенти можуть використовувати навчальні посібники, додаткову 
літературу, монографії, публікації, законодавство України. 

Контрольна робота повинна мати таку структуру: 
- Вступ; 
- Основні питання роботи; 
- Висновки; 
- Список використаної літератури. 

Обсяг контрольної роботи – до 5-8 друкованих аркушів (14 шрифт, інтервал – 1,5) 
або 8-12 рукописних. Використаних джерел – не менше 5. 

Зразок оформлення титульного листа роботи визначено навчальною 
частиною заочної форми навчання. 

Контрольна робота здається на попередню перевірку не пізніше як за 3 (три) 
тижні до екзаменаційної сесії. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Питання до виконання контрольних робіт студентами заочної форми 

навчання 
«Державне будівництво та місцеве самоврядування» 

 
1. Поняття держави та права, їх походження та функції. 
2. Основні теорії походження держави. 
3. Форма держави: поняття, види форм державного управління, класифікація      

  форм державного устрою. 
4. Апарат держави і механізм управління суспільством. 
5. Види органів держави. 
6. Загальна характеристика трьох гілок влади: законодавчої, виконавчої, судової. 
7. Місцеве самоврядування та їх органи. 
8. Органи виконавчої влади, їх завдання та функції. 
9. Державні органи влади в Україні. 
10. Глава держави та його функції. 
11. Правоохоронні та контрольно–наглядові органи. 
12. Судові органи влади. 
13. Загальне вчення про демократію. 
14. Права людини і громадянина. 
15. Поняття і ознаки права: сутність права, принципи права, функції права, 

співвідношення національного і міжнародного права. 
16. Норми права у системі соціальних норм. 
17. Поняття та предмет конституції як основного закону держави. 
18. Адміністративне право України як галузь права: поняття, метод, основні 

завдання та форми реалізації. 
19. Механізм адміністративно – правового регулювання суспільних відносин. 
20. Забезпечення законності в діяльності органів управління державної і 

недержавної форми власності. 
21. Державне управління у сфері національної безпеки України. 
22. Державна служба і державні службовці як суб’єкти адміністративного права. 
23. Державна політика у сфері державної служби. 
24. Адміністративно – правовий статус державних службовців. 
25. Проходження державної служби в державних органах та їх апараті. 
26. Правовий статус державних службовців. 
27.Матеріальне та соціально – побутове забезпечення державних службовців. 
28.Служба в органах місцевого самоврядування. 
29.Відповідальність державних службовців за порушення законодавства   
     України. 
30.Функції державного управління. 
31.Форми та методи державного управління. 
32.Правові акти державного управління. 
33.Адміністративний примус та його види. 
34.Органи внутрішніх справ, їх завдання та функції. 
35.Контроль і нагляд в державному управлінні. 
36.Поняття та види надзвичайних режимів. 



37.Організаційно – правові засади державного управління. 
38.Галузеві, міжгалузеві та регіональні засади в управлінні. 
39.Адміністративні правопорушення: поняття та зміст. 
40.Види адміністративних стягнень. 
41.Трудове право: поняття, система, принципи, джерела та суб’єкти трудового 
права. 
42.Трудові правовідносини, їх склад, зміст та загальна характеристика. 
43.Колективний договір та порядок його укладання. 
44.Трудовий договір: поняття, зміст, суб’єкти та його види. 
45.Сторони трудового договору. 
46.Контракт, як особливий вид трудового договору. 
47.Припинення трудового договору та його підстави. 
48.Робочий час: поняття, види та його облік. 
49.Оплата праці. 
50.Дисциплінарна відповідальність. 
51.Матеріальна відповідальність сторін трудового договору. 
52.Індивідуальні трудові спори та порядок їх вирішення. 
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