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1. Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. Поняття та загальна характеристика державного будівництва та 

місцевого самоврядування в Україні. 

 

Завдання 1. Скласти логічні схеми баз знань. 

Завдання 2. Скласти список персоналій авторів найбільш значних праць 

з проблем теми. 

Завдання 3. Підготувати тези можливого виступу на семінарському 

занятті згідно з планом. 

Завдання 4. Внести до термінологічного словника наступні ключові 

поняття: державне будівництво, державні органи, посадові особи, службові 

особи, місцеве самоврядування, наука державного будівництва і місцевого 

самоврядування тощо. 

Завдання 5. Використовуючи рекомендовану літературу підготувати 

відповіді на наступні запитання (для самоконтролю): 

1. Наука державного будiвництва i мiсцевого самоврядування в Україні. 

2. Навчальний курс державного будiвництва i мiсцевого самоврядування 

в Україні. 

3. Конституційні основи організації роботи державних органів і органів 

місцевого самоврядування.  

4. Конституційна структура державних органів і органів місцевого 

самоврядування.  

5. Принципи і функції та компетенція діяльності державних органів і 

органів місцевого самоврядування.  

6. Форми і методи діяльності державних органів і органів місцевого 

самоврядування. 

 

Рекомендована література до Теми 1: 1.1.-1.8, 2.1., 1- 5. 

 

 

ТЕМА 2. Організація роботи Верховної Ради України. 

 

Завдання 1. Скласти логічні схеми баз знань. 

Завдання 2. Скласти список персоналій авторів найбільш значних праць 

з проблем теми. 

Завдання 3. Підготувати тези можливого виступу на семінарському 

занятті згідно з планом. 

Завдання 4. Внести до термінологічного словника наступні ключові 

поняття: парламент; Регламент Верховної Ради України; сесія; комітети 

Верховної Ради України; депутатська фракція; коаліція депутатських фракцій, 

Голова Верховної Ради України; апарат Верховної Ради України; Рахункова 

палата; Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. 

Завдання 5. Використовуючи рекомендовану літературу підготувати 
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відповіді на наступні запитання (для самоконтролю): 

1. Організація роботи апарату Верховної Ради України.  

2. Структура апарату Верховної Ради України. 

3. Гарантії діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини. 

4. Правовий статус Рахункової палати.  

2. Принципи, функції та повноваження Рахункової палати.  

3. Порядок діяльності та акти Рахункової палати. 

 

Рекомендована література до Теми 2: 1.1.-1.8, 2.1.-2.4.,2.8., 1- 5. 

 

 

ТЕМА 3. Організація роботи Президента України. 
 

Завдання 1. Скласти логічні схеми баз знань. 

Завдання 2. Скласти список персоналій авторів найбільш значних праць 

з проблем теми. 

Завдання 3. Підготувати тези можливого виступу на семінарському 

занятті згідно з планом. 

Завдання 4. Внести до термінологічного словника наступні ключові 

поняття: глава держави; президент; імпічмент; промульгація; контрасигнатура; 

Адміністрація Президента України; право вето; акти Президента України; Рада 

національної безпеки і оборони України. 

Завдання 5. Використовуючи рекомендовану літературу підготувати 

відповіді на наступні запитання (для самоконтролю): 

1. Організація взаємодії Президента України з Кабінетом Міністрів 

України та іншими органами виконавчої влади.  

2. Організація взаємодії Президента України з органами місцевого 

самоврядування.  

3. Правові акти Президента України, організація та контроль їх виконання.  

4. Організація роботи Адміністрації Президента України. 

5. Склад і структура Ради національної безпеки і оборони України.  

6. Організація роботи Ради національної безпеки і оборони. 

 

Рекомендована література до Теми 3: 1.1.-1.8, 2.1., 1- 5. 

 

 

 

ТЕМА 4. Організація роботи органів виконавчої влади в Україні. 

 

Завдання 1. Скласти логічні схеми баз знань. 

Завдання 2. Скласти список персоналій авторів найбільш значних праць 

з проблем теми. 

Завдання 3. Підготувати тези можливого виступу на семінарському 
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занятті згідно з планом. 

Завдання 4. Внести до термінологічного словника наступні ключові 

поняття: органи виконавчої влади, Кабінет Міністрів України, засідання 

Кабінету Міністрів України, апарат кабінету міністрів України, міністерства, 

державні комітети, державні служби, місцеві державні адміністрації, акти 

центральних органів державної виконавчої влади, акти місцевих органів 

державної влади. 

Завдання 5. Використовуючи рекомендовану літературу підготувати 

відповіді на наступні запитання (для самоконтролю): 

1. Акти Кабінету Міністрів України, організація їх виконання.  

2. Акти місцевих органів виконавчої влади. 

3. Організація роботи апарату Кабінету Міністрів України.  

4. Організація роботи міністерств, державних комітетів та інших 

центральних органів виконавчої влади.  

5. Організація роботи місцевих державних адміністрацій.  

 

Рекомендована література до Теми 5: 1.1.-1.8, 2.1., 2.5., 1- 5. 

 

 

ТЕМА 5. Організація роботи органів судової влади та прокуратури в 

Україні. 

 

Завдання 1. Скласти логічні схеми баз знань. 

Завдання 2. Скласти список персоналій авторів найбільш значних праць 

з проблем теми. 

Завдання 3. Підготувати тези можливого виступу на семінарському 

занятті згідно з планом. 

Завдання 4. Внести до термінологічного словника наступні ключові 

поняття: правосуддя в Україні, Конституційний Суд України, система судів 

загальної юрисдикції, місцеві, апеляційні, касаційні, вищі суди, Верховний Суд 

України, правоохоронні органи, прокуратура, органи внутрішніх справ, міліція, 

Служба безпеки України, митна, податкова, прикордонна служба тощо. 

Завдання 5. Використовуючи рекомендовану літературу підготувати 

відповіді на наступні запитання (для самоконтролю): 

1. Організація роботи Генеральної прокуратури. 

2. Організація роботи органів внутрішніх справ. 

3. Організація роботи Служби безпеки України. 

4. Система органів юстиції і організація їх роботи. 

5. Акти Генерального Прокурора України. 

6. Інші правоохоронні органи: їх система і організація роботи. 

7. Організація роботи Конституційного Суду України. 

8. Організація роботи судів загальної юрисдикції за територіальним 

принципом. 

9. Організація роботи судів загальної юрисдикції за принципом спеціалізації. 
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10. Організація роботи прикордонної служби. 

11. Організація роботи митної служби. 

 

Рекомендована література до Теми 5: 1.1.-1.8, 2.1., 2.6., 2.7., 2.10., 1- 5. 

 

 

ТЕМА 6. Організація роботи Верховної ради і Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим. 

 

Завдання 1. Скласти логічні схеми баз знань. 

Завдання 2. Скласти список персоналій авторів найбільш значних праць 

з проблем теми. 

Завдання 3. Підготувати тези можливого виступу на семінарському 

занятті згідно з планом. 

Завдання 4. Внести до термінологічного словника наступні ключові 

поняття: Верховна Рада Автономної Республіки Крим; організація роботи 

депутатів, органів і посадових осіб Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим; апарат Верховної Ради Автономної Республіки Крим; Рада міністрів 

Автономної Республіки Крим; Представництво Президента України в 

Автономній Республіці Крим; Постійний Представник Президента України в 

Автономній Республіці Крим.  

Завдання 5. Використовуючи рекомендовану літературу підготувати 

відповіді на наступні запитання (для самоконтролю): 

1. Статус Автономної Республіки Крим. 

2. Особливості організації роботи районних держаних адміністрацій в 

Автономній Республіці Крим. 

3. Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим: 

статус та організація. 

 

Рекомендована література до Теми 6: 1.1.-1.8, 2.1., 1- 5. 

 

 

ТЕМА 7. Організація роботи органів місцевого самоврядування в Україні. 

 

Завдання 1. Складіть логічні схеми баз знань. 

Завдання 2. Складіть список персоналій авторів найбільш значних праць 

з проблем теми. 

Завдання 3. Підготуйте тези можливого виступу на семінарському 

занятті згідно з планом. 

Завдання 4. Внести до термінологічного словника ключові поняття. 

Завдання 5. Використовуючи рекомендовану літературу підготуйте 

відповіді на запитання для самоконтролю:  

1. Порядок прийняття рішення про організацію територій та об’єктів 

природозаповідного фонду місцевого значення та інших територій. 
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2. Здійснення Радами контрольних функцій і повноважень. 

3. Особливості української моделі місцевого самоврядування. 

4. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

5. Концептуальне та законодавче визначення оптимальної 

децентралізації. 

6. Форми діяльності місцевих рад. 

7. Компетенція суб’єктів місцевого самоврядування. 

 

Рекомендована література до Теми 7: 1.1.-1.8, 2.1., 1- 5. 

 

 

 

 

2. Індивідуальні завдання 

 

ТЕМА 1. Поняття та загальна характеристика державного будівництва та 

місцевого самоврядування в Україні. 

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів: 

1. Особливості предмету і методології науки «Державне будівництво та 

самоврядування»; 

2. Основні етапи розвитку науки «Державне будівництво та 

самоврядування»; 

3. Характеристика джерел науки «Державне будівництво та 

самоврядування»; 

4. Методи діяльності органів публічної влади; 

5. Етапи формування науки «Державне будівництво та самоврядування»; 

6. Адміністративно-територіальний устрій України і проблема 

самоврядування. 

7. Політичні традиції та історичний досвід місцевого самоврядування в 

Україні. 

8. Історичний досвід місцевого самоврядування в Монархічній Росії. 

9. Політичні традиції та історичний досвід місцевого самоврядування 

країн Західної Європи. 

10. Політичні традиції та історичний досвід місцевого самоврядування в 

Сполучених Штатах Америки. 

11. Сучасні концепції місцевого самоврядування країн Євросоюзу. 

12. Основні риси місцевого самоврядування країн колишнього СРСР. 

13. Модель державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні 

на зламі століть. 
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ТЕМА 2. Організація роботи Верховної Ради України. 

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів 

1. Законодавче наближення до сучасних форм організації місцевого 

самоврядування. 

2. Основні організаційно-правові форми діяльності Верховної Ради 

України. 

3. Види контролю за діяльністю Рахункової палати. 

4. Гарантії діяльності Рахункової палати. 

5. Взаємодія Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з 

державними органами. 

6. Засади організації роботи народних депутатів України. 

 

 

ТЕМА 3. Організація роботи Президента України. 

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів 

1. Особливості організації діяльності Президента України як глави 

держави. 

2. Організація взаємодії Президента України з органами місцевого 

самоврядування. 

3. Проаналізуйте основні особливості становлення та місце Ради 

національної безпеки і оборони в системі державних органів України.  

 

 

ТЕМА 4. Організація роботи органів виконавчої влади в Україні. 

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів 

1. Основи організації і діяльності місцевих державних адміністрацій. 

2. Система, порядок утворення і структура місцевих державних 

адміністрацій. 

3. Функції та компетенція місцевих державних адміністрацій. 

4. Голова місцевої державної адміністрації та його заступники, їх 

повноваження й організація роботи. 

5. Форми і методи діяльності місцевих державних адміністрацій. 

6. Організація прийняття та виконання актів місцевих державних 

адміністрацій. 
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ТЕМА 5. Організація роботи органів судової влади та прокуратури в 

Україні. 

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів 

1. Принципи взаємодії органів прокуратури з органами публічної влади; 

2. Характеристика взаємовідносин органів публічної влади із судовими 

органами. 

3. Характеристика процесу взаємодії Служби безпеки України з вищими 

органами державної влади України. 

 

 

ТЕМА 6. Організація роботи Верховної ради і Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим. 

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів 

1. Охарактеризуйте конституційно-правовий статус Автономної 

Республіки Крим. 

2. Порядок формування та структура Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим. 

3. Розкрийте систему гарантій діяльності Постійного Представника 

Президента України в Автономній Республіці Крим. 

 

ТЕМА 7. Організація роботи органів місцевого самоврядування в Україні. 

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів 

1. Місце і роль органів самоорганізації населення в системі місцевого 

самоврядування в Україні; 

2. Вплив органів публічної влади України на діяльність підприємств, 

установ, організацій; 

3. Характеристика структури місцевих рад та їх структурних елементів. 

4. Характеристика порядку формування, структури та форм діяльності 

виконавчих комітетів місцевих рад; 

5. Органи місцевого самоврядування та органи державної влади: 

перспективи взаємодії. 

6. Держава як організатор і фундатор місцевого самоврядування в 

Україні. 

7. Особливості процесу формування представницьких органів місцевого 

самоврядування в Україні. 

8. Основні організаційні методи діяльності органів публічної влади; 

9. Специфіка правового регулювання компетенції органів публічної 

влади. 
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10. Перспективи розвитку української системи місцевого самоврядування 

в світлі процесів євроінтеграції. 

11. Асоціації та інші форми добровільного об’єднання органів місцевого 

самоврядування. 

12. Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та 

Севастополі. 

3. Вправа 

1. Визначте порядок відносин органів державної влади, органів влади 

Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування з 

об’єднаннями громадян. 

2. Визначте порядок відносин органів державної влади, органів влади 

Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування зі судовими 

органами та органами юстиції. 

3. Визначте порядок відносин органів державної влади, органів влади 

Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування з органами 

прокуратури, Служби безпеки України та органами внутрішніх справ. 
 


