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Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни  Державне будівництво і місцеве 
самоврядування в Україні складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
«молодший спеціаліст» напряму (спеціальності) 5.03040101 «Правознавство». 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є процеси формування та розвитку 
державного будівництва і самоврядування в Україні. 

 Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни тісно пов’язано із курсами 
«Адміністративне право України», «Фінансове право», «Правова статистика».  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Загальна частина 
2. Особлива частина 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Державне будівництво і місцеве 

самоврядування в Україні» є вивчення основ розвитку державності та місцевого 
самоврядування. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни  Державне будівництво і 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. 

 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 

1) сутність основних проблем державного будівництва та сучасного буття народу 
України;  

2) основні закони та етапи розвитку держави в Україні;  місце української нації в 
процесах державного будівництва в Україні;  

3) суспільно-економічні, політичні та культурні процеси державного розвитку 
українського народу; 

4)  події побудови держави і реформ в державі;  зародження та розвиток української 
державності;  

5)  процеси розбудови сучасної незалежної української держави; 
 діяльність історичних осіб і політичних партій. 

 
вміти : 

1) порівнювати, аналізувати, узагальнювати і критично оцінювати юридичні факти та 
діяльність осіб щодо державного будівництва; 
2) оцінювати події та діяльність людей в процесі державного будівництва з позиції 

загальнолюдських цінностей; 
3) аналізувати юридичні події з процеси побудови держави; 
4) розрізняти тенденційно подану інформацію; 
5) орієнтуватись у науковій періодизації державного будівництва в Україні; 
6) вміти самостійно добувати інформацію з проблеми державного будівництва за темою, 

працювати з першоджерелами, літературою; 
7) аргументовано на основі правових фактів відстоювати власні погляди на ту чи іншу 

проблему; 
8) самостійно складати конспект, тези, готувати реферат, відповідь на конференцію, 

семінарське заняття; 
9) вміти диспутувати, писати наукові студентські роботи. 

 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 81 години/________ кредитів ECTS. 



 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 

Змістовий модуль 1. Загальна частина 
Тема №1  «Вступ. ДБМСУ як наука. Поняття та зміст курсу».  
Державотворчі традиції в Україні. Адміністративні основи побудови держави.  
Нормативно-правові акти діяльності щодо державного будівництва та місцевого 
самоврядування в Україні. Термінологічний зміст курсу. 
 
Тема № 2 «Поняття та елементи організації місцевого самоврядування». 
Поняття категорії «місцеве самоврядування». Правова природа категорії місцевого 
самоврядування. Причини виникнення місцевого самоврядування. Нормативно-правове 
забезпечення місцевого самоврядування в Україні. Місцеве самоврядування і громадяни в 
Україні. 

 
Тема № 3 «Діяльність органів державної влади».   
Поняття категорії «орган виконавчої влади».  Види органів виконавчої влади в Україні.  
Характеристика діяльності органів виконавчої влади із державного будівництва. Нормативно-
правове забезпечення діяльності органів виконавчої влади в Україні. 
 
Тема № 4 «Організація діяльності місцевого самоврядування».  
Правові основи організації діяльності місцевого самоврядування. Організаційні основи 
діяльності  місцевого самоврядування. Види контролю за організацією місцевого 
самоврядування. Громадяни як учасники місцевого самоврядування. 

 
Тема № 5 «Структура місцевого самоврядування в Україні».  
Поняття структури місцевого самоврядування. Правові основи побудови структури місцевого 
самоврядування. Місцеві державні адміністрації, селищні і сільські ради.  
Діяльність міських державних адміністрацій. 

 
Тема № 6 «Органи місцевого самоврядування в Україні». 
Внутрішня побудова місцевих адміністрацій. Державні службовці в місцевих адміністраціях. 
Штат і штатний розпис органів місцевого самоврядування.  
Порядок фінансування діяльності органів місцевого самоврядування. 
 

Змістовий модуль 2. 
Тема № 1 «Організація роботи органів місцевого самоврядування». 
Нормативне забезпечення організації роботи органів місцевого самоврядування. Порядок 
прийому фізичних і юридичних осіб. Компетенція питань щодо звернень.  
Порядок надання відповідей за зверненнями громадян. Оскарження рішень органів місцевого 
самоврядування. Державний контроль за законністю діяльності органів місцевого 
самоврядування. 
 
Тема № 2 «Організація роботи депутатів місцевих рад». 
Порядок роботи депутатів місцевих рад. Нормативне забезпечення законності рішень 
депутатів місцевих рад. Статус депутат місцевих рад. Контроль за діяльністю депутатів 
місцевих рад.  
 
Тема № 3 «Державне будівництво в Україні на сучасному етапі».  
Відбудова і розвиток народного господарства після війни розпаду СРСР. Соціально-політичне 
та культурне життя України 1990-2005 рік. Політична демократія та її наслідки для України. 
Реформи 1995-2005 років у сфері державного будівництва.  



Політична криза 2003-2004 рік. Адміністративна реформа. 
 
Тема № 4 «Органи державного будівництва».  
Верховна Рада України в процесах державного будівництва. Кабінет Міністрів України в 
процесах державного будівництва. Президент України – гарант дотримання законності в 
державному будівництві. Органи виконавчої влади спеціальної компетенції в державному 
будівництві. 
 
Тема № 6 «Методи державного будівництва».  
Правові і не правові методи державного будівництва. Характеристика імперативного і 
диспозитивного методу в державному будівництві. 3.Проблеми федералізації в Україні. 
 
Тема № 7 «Інтеграційні процеси і їх вплив на державне будівництво в Україні».  
Європейська інтеграція. Митний та Євразійський союз. Моделі інтеграції та вплив на 
державне будівництво. Проблема вибору інтеграційних шляхів. 
 
 

3. Рекомендована література 
1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник.: У 2-х томах. Ред. 

колегія: В.Б. Авер’янов. 
2. Адміністративне право України: Підручник/ Беззубов Д.О. та ін... – К.: Вид. центр 

МАУП, 2013, - 380с. 
3. Адміністративне право України : Курс лекцій / Л.М. Кононенкл, О.П. Литвин. – К.: Вид. 

Центр «Просвіта», 2007. – 330с. 
4. Фрицький Ю.О. Державна влада в Україні: становлення, організація, функціонування. 

Монографія, - Д.: Дніпроп. держ. ун-т внутр.справ; Ліра ЛТД, 2009. – 360с. 
5. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2012. 

 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  залік 

5. Засоби діагностики успішності навчання: усне опитування, письмове опитування, 
тестування    

 
   
  
 
 


