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1. Загальні положення 

 

Самостійна та індивідуальна робота є основною формою оволодіння 

навчальним матеріалом для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання. 

Самостійна та індивідуальна робота здобувачів вищої освіти 

забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для 

вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні 

посібники, конспект лекцій викладача тощо. 

Методичні матеріали передбачають можливість проведення 

самоконтролю з боку здобувачів вищої освіти. Для самостійної роботи 

здобувачам вищої освіти також рекомендується відповідна наукова та фахова 

література. 

Навчальний матеріал, передбачений для засвоєння здобувачем вищої 

освіти в процесі самостійної та індивідуальної роботи, виноситься на 

підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався 

при проведенні навчальних занять. 

 

2. 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.  
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6. Форми і методи діяльності державних органів і органів місцевого 

самоврядування. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на на  

такі аспекти: 

1. Державне будівництво і самоврядування як наука. Її зв’язок з іншими 

галузевими та суспільними науками. Державне будівництво та самоврядування 

як навчальна дисципліна. Мета, завдання, предмет вивчення. Зміст і 

співвідношення понять «держава» та «самоврядування». 

2. Поняття державного будівництва та місцевого самоврядування в 

Україні. Елементи змісту державного будівництва і місцевого самоврядування. 

Предмет, методи, система і джерела державного будівництва і місцевого 

самоврядування. Основні напрямки здійснення державного будівництва і 

місцевого самоврядування в Україні. 

3. Предмет, функції, методологія та джерела науки державного 

будівництва та місцевого самоврядування в Україні. Зв’язок науки державного 

будівництва і місцевого самоврядування з галузями права та іншими науками. 

Значення «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні» для 

підготовки юристів. 

4. Основні події державного будівництва в Україні 90-х роках: 

хронологічний аспект. Форма Української держави. Державне будівництво і 

питання місцевого самоврядування. 

5. Загальна характеристика теорій про місцеве самоврядування. Загальні 

риси сучасної концепції 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 

відповіді на наступні запитання (для самоконтролю): 
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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. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на  

такі аспекти: 

1. Апарат Верховної Ради України. 

2. Регламент Верховної Ради України: правова природа  і функції. 

3. Парламентські слухання. 

4. Контрольні повноваження Верховної Ради України стосовно Президента 

України та органів виконавчої влади. 

5. Організація роботи комітетів Верховної Ради України.  

6. Контрольні повноваження Верховної Ради України стосовно Президента 

України та органів виконавчої влади. 

 

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.  
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6. Організація роботи Ради національної безпеки і оборони. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на  

такі аспекти: 

Правовий статус Президента України в системі органів державної влади.  

1. Організація підготовки і проведення виборів Президента України.  

2. Організація роботи Президента України як глави держави.  

3. Організація взаємодії Президента України з Кабінетом Міністрів 

України та іншими органами виконавчої влади.  

4. Організація взаємодії Президента України з законодавчою владою.  

5. Організація взаємодії Президента України з судовою владою.  

6. Організація взаємодії Президента України з органами місцевого 

самоврядування. 

7. Правові акти Президента України, організація та контроль їх 

виконання.  

8. Організація роботи Адміністрації Президента України. 

 

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 

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.  
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на   

такі аспекти: 

1. Організація роботи Кабінету Міністрів України при здійсненні його 

повноважень.  

2. Акти Кабінету Міністрів України, організація їх виконання.  

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. 

10. Організація роботи прикордонної служби. 

11. Організація роботи митної служби. 
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на   

такі аспекти: 

1. Загальна характеристика організації роботи органів судової влади.  

2. Організація роботи Конституційного Суду України.  

3. Організація роботи територіальних судів.  

4. Організація роботи Вищої ради юстиції.  

5. Організація роботи прокуратури. 

 

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. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на   

такі аспекти: 

1. Статус Автономної республіки Крим.  

2. Організація роботи Верховної Ради Автономної Республіки  Крим.  

3. Органiзацiя роботи виконавчих органів Автономної Республiки Крим. 

 

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

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. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на   

такі аспекти: 

1. Поняття місцевого самоврядування. 

2. Основні принципи місцевого самоврядування. Функції місцевого 

самоврядування. Поняття системи місцевого самоврядування. Органи місцевого 

самоврядування: поняття, ознаки, основні риси, система. 

3. Загальна характеристика форм прямого волевиявлення громадян та 

інших форм участі населення у здійсненні місцевого самоврядування.  

4. Представницькі органи місцевого самоврядування, форми і методи їх 

діяльності. 

5. Поняття форм та методів діяльності представницьких органів місцевого 

самоврядування. Правова, організаційна та матеріально-технічна діяльність 

представницьких органів місцевого самоврядування. Правові та організаційні 

методи діяльності рад. Допоміжні методи діяльності рад. 

6. Поняття сесії як основної форми роботи представницьких органів 

місцевого самоврядування. Поняття та структура регламенту ради. Повноваження 

голови та секретаря ради по організації її роботи. Форми та методи роботи 

постійних комісій місцевих рад. Форми та методи роботи тимчасових 

контрольних комісій місцевих рад. 
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7. Особливості правового статусу депутатів місцевих рад. Депутатський 

мандат. Повноваження депутата місцевої ради. Депутатський запит і 

депутатське запитання. Форми роботи депутатів місцевих рад. Гарантії 

діяльності депутатів місцевих рад: поняття, класифікація та особливості. 

8. Сільський, селищний, міський голова: правовий статус, порядок 

обрання, організація роботи, термін повноважень. Повноваження сільського, 

селищного, міського голови, його акти. 

9. Голова районної, обласної ради. Статус, порядок його обрання, 

повноваження. Заступник голови. 

10. Поняття та ознаки територіальної громади. 

11. Виконавчі органи сільських, селищних. міських рад. Організація 

роботи виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної в місті 

ради. 

 

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

 

 

3. 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. 
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13. Модель державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні 

на зламі століть. 

 

 

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; 
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9. Специфіка правового регулювання компетенції органів публічної 

влади. 

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. 
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4. Критерії оцінювання 

 

4.1. Критерії оцінювання самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти 

 

Максимум 15 балів  

Підготовка словника юридичних термінів з тем курсу до 5 балів 

Ведення конспекту що містить навчальний матеріал, передбачений програмою 

для засвоєння  

до 10 балів 

Ведення конспекту що містить першоджерела, нормативні акти тощо до 5 балів 

Підготовка презентації з навчальної теми чи з окремого питання до 5 балів 

Участь у конференціях, круглих столах, підготовка наукових доповідей та 

статей 

до 15 балів 

Виконання самостійних завдань (за узгодженням з викладачем та відповідно до 

програми курсу) 

до 10 балів 

 

4.2. Критерії оцінювання індивідуальної роботи 

здобувачів вищої освіти 
 

Максимум 15 балів  

Підготовка тексту реферату до 5 балів 

Підготовка тексту реферату та доповідь по ньому до 8 балів 

Виконання індивідуальних творчих завдань (за узгодженням з викладачем та 

відповідно до програми курсу) 

до 10 балів 

Підготовка есе з тематики питань, передбачених цією програмою для засвоєння 

в процесі самостійної роботи 

до 10 балів 
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5. Тести для самоперевірки засвоєння матеріалу 

 

1. Під державним будівництвом та місцевим самоврядуванням розуміють: 

а) підгалузь конституційного процесуального права; 

б) юридичну науку; 

в) навчальну дисципліну; 

г) усе перераховане 

2. Державне будівництво і місцеве самоврядування включає в себе 

конституційні норми, що регулюють порядок організації і діяльності системи 

таких державних органів і органів місцевого самоврядування як: 

а) Верховна Рада України; 

б) Президент України; 

в) органи місцевого самоврядування; 

г) усе перераховане. 

3. До правових форм діяльності державних органів відноситься такий вид 

здійснення функцій, як: 

а) нормотворча; 

б) регламентуюча; 

в) ідеологічна; 

г) правоохоронна. 

4. До організаційних форм діяльності державних органів відноситься такий вид 

здійснення функцій, як: 

а) правоохоронна; 

б) правозастосовна; 

в) виховна; 

г) ідеологічна. 

5. Склад правовідносин підгалузі державного будівництва та місцевого 

самоврядування включає в себе: 

а) зміст правовідносин (конкретна поведінка суб’єктів правовідносин та її 

юридичне закріплення у вигляді прав та обов’язків); 

б) суб’єкти правовідносин (державні органи і органи місцевого 

самоврядування); 

в) об’єкти правовідносин (матеріальні, духовні так інші соціальні блага); 

г) усе перераховане. 

6. Державна служба в Україні – це професійна діяльність осіб, які обіймають 

посади: 

а) в державних органах; 

б) на державних підприємствах; 

в) „а”, „б”; 

г) в підприємствах всіх форм власності. 

7. Основними обов’язками державних службовців є: 

а) додержання Конституції України та інших актів законодавства 

України, забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних 

органів відповідно до їхньої компетенції; 
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б) недопущення порушень прав і свобод людини і громадянина, 

безпосереднє виконання покладених на них службових обов’язків, своєчасне й 

точне виконання рішень державних органів чи посадових осіб, розпоряджень і 

вказівок своїх керівників; 

в); збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм 

відома під час виконання обов’язків державної служби, а також іншої 

інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню; 

г)усе перераховане. 

8. Верховна Рада України – це орган: 

а) законодавчої влади; 

б) виконавчої влади; 

в) судової влади; 

г) орган місцевого самоврядування. 

9. Основною організаційною формою роботи Верховної Ради України є: 

а) робота народних депутатів у комітетах Верховної Ради України; 

б) сесії Верховної Ради України; 

в) засідання комітетів Верховної Ради України; 

г) обговорення законопроектів. 

10. Перше засідання Верховної Ради України відкриває: 

а) Президент України; 

б) найстарший за віком народний депутат України; 

в) Голова Верховної Ради України попереднього скликання; 

г) Голова Центральної виборчої комісії; 

11. Верховна Рада України збирається на першу сесію: 

а) негайно після оголошення результатів голосування; 

б) через 15 днів після оголошення результатів голосування; 

в) не пізніше чим на тридцятий день після офіційного оголошення 

результатів виборів; 

г) після прийняття відповідного указу Президента України. 

12. Пленарні засідання Верховної Ради України проводяться: 

а) щодня в період роботи сесії; 

б) перший і третій тижні місяця сесійного періоду; 

в) тільки для прийняття законодавчих актів; 

г) у міру необхідності. 

13. Народний депутат України здійснює свої повноваження у Верховній Раді 

України: 

а) на основі домовленості з виборцями округу; 

б) на постійній основі; 

в) не перериваючи свою трудову діяльність; 

г) для виконання програмних заяв. 

14. Основною організаційною формою діяльності народного депутата України 

під час сесійного періоду є: 

а) участь у засіданнях Верховної Ради; 
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б) участь у засіданнях комітетів Верховної Ради, створюваних комісіях, 

робочих чи підготовчих групах; 

в) виконання доручень Верховної Ради і її органів; 

г) робота над законопроектами, документами Верховної Ради, виконання 

депутатських повноважень у складі депутатських груп (фракцій) чи 

індивідуально. 

15. Для обговорення питання на пленарному засіданні Верховної Ради України 

доповідачу надається час: 

а) до 30 хвилин; 

б) не менш 30 хвилин; 

в) не обмежено; 

г) не менш 15 хвилин. 

16. Регламент Верховної Ради України – це: 

а) закон України; 

б) нормативний акт Президента України; 

в) Постанова Верховної Ради України; 

г) інший нормативний акт. 

17. Секретаріат Верховної Ради України направляє депутату після його 

обрання: 

а) Віденську конвенцію про право міжнародних договорів; 

б) загальну Декларацію прав людини; 

в) Закон України “Про Кабінет Міністрів України”; 

г) інший нормативний акт. 

18. На початку першого засідання кожного робочого дня головуючий на 

засіданні: 

а) перевіряє наявність депутатів у сесійному залі; 

б) оголошує порядок денний на весь день роботи; 

в) закінчує розгляд питань попереднього дня сесії; 

г) правильно все перераховане вище. 

19. Участь народного депутата в роботі депутатської групи (фракції) є: 

а) обов'язковою; 

б) за згодою виборців округу; 

в) добровільною; 

г) за рішенням політичної партії (блоку). 

20. Депутатські групи (фракції) формуються: 

а) до початку роботи Верховної Ради нового скликання; 

б) на першій сесії Верховної Ради до обрання Голови Верховної Ради; 

в) на першій сесії Верховної Ради після обрання Голови Верховної Ради; 

г) після створення комітетів Верховної Ради. 

21. Голова Верховної Ради України обирається з числа: 

а) представників депутатських груп (фракцій); 

б) представників комітетів Верховної Ради; 

в) представників політичних партій (блоків), що ввійшли у Верховну 

Раду; 
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г) народних депутатів; 

22. У випадку відкликання голови Верховної Ради України: 

а) перший заступник Голови Верховної Ради; 

б) один із заступників Голови Верховної Ради; 

в) голови комітетів Верховної Ради; 

г) обраний Верховною Радою головуючий з числа народних депутатів. 

23. Верховна Рада України обирає на термін її повноважень першого 

заступника та заступника голови Верховної Ради шляхом: 

а) поіменного відкритого голосування; 

б) відкритим нефіксованим голосуванням; 

в) за допомогою електронної системи підрахунку голосів; 

г) таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів. 

24. Тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України створюються: 

а) для організації проведення першої сесії; 

б) для підготовки і попереднього розгляду питань; 

в) для розгляду питань, що викликають суспільний інтерес; 

г) для проведення попереднього розгляду з питань депутатської етики. 

25. Опублікування закону після підписання його Президентом України 

здійснюється протягом: 

а) 5 днів; 

б) 10 днів; 

в) 15 днів; 

г) 12 днів. 

26. Президентом України може бути громадянин України, який досяг: 

а) 30 років; 

б) 35 років; 

в) 40 років; 

г) 27 років. 

27. Президентом України може бути громадянин України, який проживає в 

Україні протягом: 

а) п’яти останніх перед днем виборів років; 

б) десяти останніх перед днем виборів років; 

в) п’ятнадцяти останніх перед днем виборів років 

г) тридцяти років після народження. 

28. Чергові вибори Президента України проводяться: 

а) остання неділя березня п'ятого гола повноважень Президента; 

б) остання неділя березня четвертого гола повноважень Президента; 

в) остання неділя жовтня четвертого року повноважень Президента; 

г) остання неділя жовтня п'ятого року повноважень Президента; 

29. Вибори глави держави проводяться: 

а) по єдиному загальнодержавному одномандатному виборчому окрузі; 

б) по єдиному загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі; 

в) по змішаній виборчій системі; 

г) правильно все перераховане вище; 
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30. Територія держави для виборів Президента України поділяється на: 

а) 225 виборчих округів; 

б) 225 територіальних виборчих округів; 

в) один загальнодержавний виборчий округ; 

г) 27 адміністративно-територіальних виборчих округів. 

31. Виборчі дільниці створюються, як правило, з кількістю виборців: 

а) до 2000 тисяч; 

б) від 30 до 2000 тисяч; 

в) від 20 до 3000 тисяч; 

г) до 3000 тисяч. 

32. Голосування проводиться в день виборів у період з: 

а) 6 до 22 годин; 

б) 8 до 22 годин; 

в) 8 до 21 години; 

г) 8 до 23 годин. 

33. Такими, що не відбулися визнаються вибори Президента України, якщо: 

а) проголосувало менш 25% виборців; 

б) проголосувало менш 50% виборців; 

в) у випадку вибуття всіх кандидатів у Президенти; 

г) у випадку, коли залишився один кандидат у Президенти. 

34. До присяги знову обраного Президента України приводить: 

а) Голова Верховної Ради України; 

б) Голова Верховного Суду України; 

в) Голова Конституційного Суду України; 

г) Генеральний прокурор України. 

35. Організаційні форми своєї діяльності Президент України реалізує методами: 

а) примусу; 

б) послідовності; 

в) переконання + „а”; 

г) наступності; 

36. Повноваження Президента України припиняється достроково у разі: 

а) усунення з поста в порядку імпічменту; 

б) смерті; 

в) „а”, „в”, „г”; 

г) усе перераховане. 

37. Однією з задач представництва Президента України в Автономній 

Республіці Крим є: 

а) забезпечення взаємодії органів державної виконавчої влади України з 

відповідними органами Автономній Республіці Крим; 

б) представництво Президента України у Верховній Раді Автономної 

Республіки Крим, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, у взаєминах з 

органами самоврядування, об'єднаннями громадян, засобами масової 

інформації; 
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в) сприяння всебічному розвитку господарських зв'язків між 

підприємствами, розширення культурного і науково-технічного 

співробітництва; 

г) реалізація повноважень Президента в Автономній Республіці Крим. 

38. Статус представника Президента України в Автономній Республіці Крим 

визначається: 

а) Конституцією України; 

б) Конституцією Автономної Республіки Крим; 

в) Указом Президента України; 

г) Законом України. 

39. Постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим 

у межах своїх повноважень видає: 

а) постанови; 

б) розпорядження 

в) накази; 

г) інструкції; 

40. Державний Секретаріат – це: 

а) орган виконавчої влади, що робить допомогу Президенту України в 

здійсненні їм своїх повноважень; 

б) орган держави, що здійснює організаційно-технічне забезпечення 

діяльності Президента України; 

в) постійно діючий орган, створюваний Президентом України, для 

забезпечення здійснення їм своїх повноважень як глави держави. 

г) представник громадськості. 

41. Основними задачами Секретаріату Президента України є: 

а) організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-

аналітичне й інше забезпечення діяльності Президента України; 

б) організаційно-контрольне, юридичне, комунікативне, довідкове й інше 

забезпечення діяльності Президента України; 

в) аналітико-правове, консультативне, адміністративне, експертно-

інформаційне й інше забезпечення діяльності Президента України; 

г) організаційне, законопроектне, адміністративне, консультаційне, 

експертно-аналітичне й інше забезпечення діяльності Президента України. 

42. Рада національної безпеки і оборони України є: 

а) координаційним органом з питань національної безпеки і оборони 

України при Президенті України; 

б) дорадчим органом з питань національної безпеки і оборони України; 

в) консультаційним органом з питань національної безпеки і оборони 

України при Президенті України; 

г) структурним підрозділом Секретаріату Президента України, що 

координує питання національної безпеки і оборони. 

43. Очолює Раду національної безпеки і оборони України: 

а) Прем’єр-міністр України; 

б) Секретар Ради національної безпеки й оборони України; 



21 

 

 

в) Президент України; 

г) Голова Верховної Ради України. 

44. До складу Ради національної безпеки і оборони України за посадою 

входять: 

а) Голова Верховної Ради України, Прем’єр-міністр України, міністр 

оборони, міністр внутрішніх справ, міністр закордонних справ; 

б) Прем’єр-міністр України, міністр оборони України, Голова СБУ 

України, міністр внутрішніх справ України, міністр закордонних справ; 

в) Прем’єр-міністр України, міністр оборони України, міністр внутрішніх 

справ, командуючий прикордонними військами; 

г) Прем’єр-міністр України, міністр оборони, керівники всіх інших 

силових міністерств і комітетів. 

45. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини обирається 

строком: 

а) на п’ять років; 

б) на десять років; 

в) безстроково; 

г) на чотири роки. 

46. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини призначається: 

а) Верховною Радою України; 

б) Президентом України; 

в) Кабінетом Міністрів України; 

г) шляхом проведення референдуму. 

47. Актами реагування Уповноваженого щодо порушень положень Конституції 

та законів України, міжнародних договорів стосовно прав і свобод людини і 

громадянина є: 

а) конституційне подання Уповноваженого; 

б) подання до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій 

незалежно від форм власності та їх посадових і службових осіб; 

в) „а”, „б”. 

г) постанова, рішення. 

48. Рахункова палата підпорядковується: 

а) Президенту України; 

б) Кабінету Міністрів України; 

в) податковій адміністрації; 

г) незалежний орган контролю Верховної Ради України. 

49. Сферами діяльності Рахункової палати є: 

а) проведення контролю за виконанням Державного бюджету України; 

б) здійснення контролю за діяльністю установ банківської системи; 

в) „а”, „б”; 

г) усе перераховане. 

50. Кабінет Міністрів України: 

а) вищий колегіальний орган законодавчої влади; 
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б) вищий колегіальний орган виконавчої влади; 

в) вищий колегіальний орган судової влади; 

г) вищий колегіальний орган місцевого самоврядування. 

51. До складу Кабінету Міністрів України входять: 

а) Прем’єр-міністр України, перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-

міністри, міністри; 

б) Прем’єр-міністр України, перший віце-прем’єр-міністр, три віце-

прем’єри-міністра; 

в) Прем’єр-міністр України, перший віце-прем’єр-міністр, три віце-

прем’єри-міністра, міністри, керівники інших центральних органів виконавчої 

влади; 

г) Прем’єр-міністр України, перший віце-прем’єр-міністр, три віце-

прем’єр-міністри, міністри. 

52. Прем’єр-міністра призначає: 

а) Президент України; 

б) Верховна Рада України; 

в) Президент України за згодою більш як половини від конституційного 

складу Верховної Ради України; 

г) Президент України за згодою більш як половини від складу Кабінету 

Міністрів України. 

53. Діяльністю Кабінету Міністрів України керує: 

а) Президент України; 

б) Прем’єр-міністр України; 

в) Колегія Кабінету Міністрів України; 

г) Президент України разом із Прем'єр-міністром України. 

54. Структура і загальна чисельність Кабінету Міністрів України 

затверджується: 

а) Законом України; 

б) Постановою Верховної Ради України; 

в) Указом Президента України; 

г) Постановою Кабінету Міністрів України; 

55. Новосформований Кабінет Міністрів України набуває повноважень з 

моменту: 

а) формування Кабінету Міністрів України; 

б) складення присяги всіма членами Кабінету Міністрів України; 

в) складення присяги не менш як двома третинами від загальної 

чисельності Кабінету Міністрів України; 

г) складення присяги не менш як однією третиною від загальної 

чисельності Кабінету Міністрів України. 

56. До повноважень Кабінету Міністрів України відносяться: 

а) вживання заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина; 

б) розробка проекту закону про Державний бюджет України; 
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в) організація і забезпечення здійснення зовнішньоекономічної діяльності 

України; 

г) усе перераховане. 

57. Організаційною формою роботи Кабінету Міністрів України є: 

а) сесія; 

б) засідання; 

в) наради; 

г) усе перераховане. 

58. Кабінет Міністрів України видає: 

а) закони; 

б) укази; 

в) постанови та розпорядження; 

г) усе перераховане. 

59. Діяльність Кабінету Міністрів України забезпечує: 

а) Адміністрація Кабінету Міністрів України; 

б) Секретаріат Кабінету Міністрів України; 

в) комітети Кабінету Міністрів України; 

г) комісії Кабінету Міністрів України. 

60. Систему центральних органів виконавчої влади України становлять: 

а) міністерства; 

б) державні комітети (державні служби); 

в) центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом; 

г) усе перераховане. 

61. Нормативно-правові акти Міністерства підлягають реєстрації в: 

а) Кабінеті Міністрів України; 

б) Міністерстві юстиції України; 

в) Секретаріаті Президента України; 

г) Управлінні справами Кабінету Міністрів України; 

62. До державних комітетів відноситься: 

а) Антимонопольний комітет; 

б) Служба безпеки України; 

в) Головне контрольно-ревізійне управління; 

г) Державна митна служба. 

63. До центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом 

відноситься: 

а) комітет лісового господарства; 

б) Державна податкова адміністрація; 

в) Пенсійний фонд; 

г) Державне казначейство. 

64. Скасувати акти міністерств Кабінет Міністрів України: 

а) має право; 

б) не має право; 

в) має, за певних обставин; 

г) має право виключно міністр юстиції України. 
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65. Місцеві державні адміністрації – це: 

а) органи виконавчої влади місцевого самоврядування; 

б) розпорядчо-виконавчі органи на місцях; 

в) місцеві органи виконавчої влади, що входять у систему органів 

виконавчої влади; 

г) структурні підрозділи Секретаріату Президента України на місцях. 

66. Місцеві державні адміністрації очолюють: 

а) представники Президента України на місцях; 

б) голови відповідних місцевих рад; 

в) сільські, селищні, міські голови; 

г) голови відповідних місцевих державних адміністрацій, що 

призначаються Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. 

67. Повноваження голови місцевої державної адміністрації припиняються: 

а) Верховною Радою України; 

б) Президентом України; 

в) Прем’єр-міністром України. 

г) головою місцевої ради 

68. Кандидатуру на посаду голови районної адміністрації пропонує: 

а) районна рада; 

б) голова обласної державної адміністрації; 

в) голова обласної ради; 

г) територіальна громада сіл, селищ, міст, що входять у територію 

району; 

69. У випадку обрання нового Президента України голови місцевих 

держадміністрацій: 

а) складають із себе повноваження автоматично; 

б) подають заяви про відставку; 

в) продовжують здійснювати свої повноваження до призначення нових 

голів місцевих держадміністрацій; 

г) продовжують здійснювати свої повноваження без обмежень. 

70. Виконавчу владу в районах, областях, містах Києві і Севастополеві 

здійснюють: 

а) виконавчі органи відповідних рад; 

б) структурні підрозділи центральних органів виконавчої влади;  

в) місцеві державні адміністрації; 

г) виборні органи місцевого самоврядування. 

71. Склад місцевих держадміністрацій  формує: 

а) сільська, селищна, міська, районна, обласна рада; 

б) голова місцевої держадміністрації; 

в) сільський, селищний, міський голова; 

г) відповідний рада по представленню голови місцевої держадміністрації. 

72. Місцевим державним держадміністраціям свої повноваження можуть 

делегувати: 

а) територіальні громади сіл, селищ, міст; 
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б) центральні органи виконавчої влади; 

в) районні, обласні ради;  

г) виконавчі органи місцевого самоврядування. 

73. Основною структурною ланкою державної адміністрації є: 

а) органи самоорганізації населення; 

б) відділи, управління; 

в) апарат держадміністрації; 

г) виконавчі комітети органів місцевого самоврядування. 

74. Верховна Рада Автономної Республіки Крим складається з: 

а) 225 депутатів; 

б) 150 депутатів; 

в) 100 депутатів; 

г) 75 депутатів. 

75. Термін дії Верховної Ради Автономної Республіки Крим: 

а) п’ять років; 

б) чотири роки; 

в) три роки; 

г) два роки. 

76. Депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим здійснюють свої 

повноваження: 

а) на постійній основі; 

б) на не постійній основі; 

в) щоквартально; 

г) щотижнево. 

77. Верховна Рада Автономної Республіки Крим приймає нормативні акти: 

а) закони і постанови; 

б) постанови і розпорядження; 

в) постанови і рішення; 

г) постанови й інструкції; 

78. Діяльність Верховної Ради Автономної Республіки Крим забезпечує: 

а) Секретаріат Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 

б) Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 

в) „а” + ”б”; 

г) Прем’єр-міністром України; 

79. Рада Міністрів Автономної Республіки Крим формується: 

а) Верховною Радою України; 

б) Прем’єр-міністром України; 

в) Верховною Радою Автономної Республіки Крим; 

г) Президентом України. 

80. Статус Представника Президента в Автономної Республіки Крим 

визначається: 

а) Конституцією України; 

б) Конституцією Автономної Республіки Крим; 

в) Указом Президента України; 
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г) Законом України. 

81. Постійний Представник в Автономної Республіки Крим видає: 

а) постанови; 

б) розпорядження; 

в) накази; 

г) меморандуми. 

82. Місцеве самоврядування – це: 

а) різновид політичної влади; 

б) різновид державної влади; 

в) форма державного правління; 

г) усе перераховане. 

83. Стандарти місцевого самоврядування визначені в: 

а) Загальній Декларації прав людини; 

б) Законі України “Про державну службу”; 

в) Європейської Хартії місцевого самоврядування; 

г) Законі України “Про місцеві державні адміністрації”. 

84. Назвіть один із принципів місцевого самоврядування: 

а) поєднання місцевих і державних інтересів; 

б) змінюваності органів місцевого самоврядування; 

в) змінюваності посадових осіб органів місцевого самоврядування; 

г) підзвітності і підконтрольності перед вищими органами державної 

влади. 

85. Первинним суб'єктом місцевого самоврядування є: 

а) квартальні, вуличні, домовики комітети; 

б) територіальна громада сіл, селищ, міст; 

в) сільська, селищна, міська рада; 

г) загальні збори громадян за місцем проживання. 

86. Місцеві референдуми є формою: 

а) об’єднання декількох територіально сусідніх сіл; 

б) особистої участі громадян у рішенні питань місцевого значення; 

в) особистої участі громадян в ініціюванні будь-яких питань місцевого 

значення; 

г) рішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом 

прямого волевиявлення. 

87. Представницькі органи місцевого самоврядування це: 

а) сільські, селищні, міські ради; 

б) районні, обласні ради; 

в) сільські, селищні, міські, районні, обласні ради; 

г) місцеві державні адміністрації. 

88. Функції виконавчого органу ради у селах чисельністю до 500 чоловік може 

виконувати: 

а) секретар ради; 

б) голова вуличного, будинкового комітету; 

в) жителі села по черзі; 
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г) сільський голова одноособово. 

89. Сільський, селищний, міський голова є: 

а) керівником виконавчо-розпорядницьких органів відповідного ради; 

б) головною посадовою особою територіальної громади; 

в) мером відповідної адміністративно-територіальної одиниці; 

г) носієм верховної влади на відповідній території. 

90. Рада вважається повноважною за умови обрання не менше: 

а) половини депутатів від загального складу ради; 

б) 2/3 депутатів від загального складу ради; 

в) 3/4 депутатів від загального складу ради; 

г) 100 депутатів. 

91. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не рідше: 

а) одного разу на місяць; 

б) одного разу в два місяці; 

в) одного разу в три місяці; 

г) одного разу в чотири місяці; 

92. Чергову сесію сільської, селищної, міської ради відкриває і веде: 

а) старший за віком депутат ради; 

б) секретар ради; 

в) обраний для цього випадку депутат ради; 

г) сільський, селищний, міський голова. 

93. Очолює виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради: 

а) голова відповідного виконавчого комітету; 

б) сільський, селищний, міський голова; 

в) керуючий справами відповідного виконавчого комітету; 

г) заступник сільського, селищного, міського голови по виконавчій 

роботі. 

94. Основною організаційною формою роботи виконавчого комітету сільської, 

селищної, міської ради є: 

а) засідання; 

б) сесія; 

в) наради; 

г) пленарні засідання. 

95. Голова районної, обласної ради обирається: 

а) виборцями відповідної адміністративно-територіальної одиниці; 

б) територіальною громадою відповідних адміністративних одиниць; 

в) відповідною радою з числа її депутатів; 

г) колегією вибірників із представників сільських, селищних, міських рад. 

96. Конституційний Суд України складається з: 

а) 16 суддів; 

б) 18 суддів; 

в) 20 суддів; 

г) 21 судді. 

97. Вища рада юстиції обирається терміном на: 
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а) три роки; 

б) п’ять років; 

в) сім років; 

г) 11 років. 

98. Чи можуть належати до політичних партій чи рухів працівники 

правоохоронних органів? 

а) так; 

б) ні. 

99. До системи правоохоронних органів не входять: 

а) органи внутрішніх справ; 

б) судові органи; 

в) митні органи; 

г) прокуратура. 
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6. Питання до підсумкового контролю 

 

1. «Державне будівництво і самоврядування» як наука. 

2. Зв’язок науки «Державного будівництва і самоврядування в 

Україні» з іншими юридичними та суспільними науками. 

3. Мета, завдання, предмет вивчення навчальної дисципліни 

«Державне будівництво та самоврядування в Україні». 

4. Зміст і співвідношення понять «держава» та «самоврядування». 

5. Основні історичні форми розвитку державності на Україні. 

6. Основні історичні форми розвитку самоврядування в Україні. 

7. Пам’ятки правової культури щодо державного будівництва та 

самоврядування в Україні. 

8. Правові та політичні питання сучасного державотворення. 

9. Основні події державного будівництва в Україні: хронологічний 

аспект. 

10. Досвід організації роботи парламентів світу.  

11. Організаційна побудова Верховної Ради України.  

12. Організаційні форми і методи роботи Верховної Ради України.  

13. Регламент Верховної Ради України, його значення для організації 

роботи Верховної Ради України. 

14. Сесія – основна організаційно-правова форма роботи Верховної 

Ради України.  

15. Органiзацiя пiдготовки i проведення сесій Верховної Ради України.  

16. Особливості підготовки першої сесії Верховної Ради України 

нового скликання.  

17. Порядок проведення чергових сесій Верховної Ради України.  

18. Позачергові і надзвичайні сесії Верховної Ради України.  

19. Порядок організації і діяльності Верховної Ради за спеціальними 

процедурами.  

20. Акти Верховної Ради України. 

21.  Організація роботи комітетів, комісій, депутатських фракцій 

Верховної Ради України.  

22. Система, будова та порядок утворення комiтетiв Верховної Ради 

України.  

23. Органiзацiйнi форми дiяльностi комiтетiв: порядок пiдготовки i 

проведення засiдань, акти комітетів.  

24. Тимчасові комісії Верховної Ради України, органiзацiя їх роботи.  

25. Організація роботи Погоджувальної ради. 

26. Порядок обрання і повноваження Голови Верховної Ради України, 

його першого заступника і заступника.  

27. Організація роботи та порядок діяльності Голови Верховної Ради 

України, його першого заступника і заступника.  

28. Організація роботи народних депутатів України.  
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29. Організація роботи народного депутата на пленарних засіданнях, на 

засіданнях органів Верховної Ради України, в політичних партіях та виборчих 

округах. 

30. Права, обов’язки та гарантії діяльності народних депутатів України.  

31. Депутатська недоторканість.  

32. Організація внесення і розгляду депутатських запитів. 

33. Організація роботи апарату Верховної Ради України.  

34. Структура апарату Верховної Ради України.  

35. Правовий та організаційний статус Рахункової палати.  

36. Принципи, функції та повноваження Рахункової палати.  

37. Порядок діяльності та акти Рахункової палати.  

38. Гарантії діяльності Рахункової палати. 

39. Завдання та порядок призначення, звільнення та припинення 

повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.  

40. Організація діяльності та повноваження Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини.  

41. Акти Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.  

42. Гарантії діяльності Уповноваженого Верховної Ради  України з 

прав людини. 

43. Правовий статус Президента України в системі органів державної 

влади.  

44. Організація підготовки і проведення виборів Президента України.  

45. Організація роботи Президента України як глави держави.  

46. Організація взаємодії Президента України з Кабінетом Міністрів 

України та іншими органами виконавчої влади.  

47. Організація взаємодії Президента України з законодавчою владою.  

48. Організація взаємодії Президента України з судовою владою.  

49. Організація взаємодії Президента України з органами місцевого 

самоврядування.  

50. Правові акти Президента України, організація та контроль за їх 

виконанням.  

51. Рада національної безпеки і оборони в системі державних органів 

України.  

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

53. Завдання, функції і компетенція Ради національної безпеки і 

оборони України.  

54. Порядок діяльності та акти Ради національної безпеки і оборони 

України. 

55. Організація роботи Кабінету Міністрів України при здійсненні його 

повноважень.  

56. Акти Кабінету Міністрів України, організація їх виконання.  

57. Організація роботи міністерств, державних комітетів та інших 

центральних органів виконавчої влади.  

58. Організація роботи місцевих державних адміністрацій.  
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59. Поняття і ознаки місцевого самоврядування.  

60. Система, органи і посадові особи місцевого самоврядування.  

61. Компетенція органів і посадових осіб місцевого самоврядування.  

62. Порядок формування, організація роботи органів та посадових осіб 

місцевого самоврядування.  

63. Організація роботи місцевих рад.  

64. Організація роботи виконавчих органів місцевих рад.  

65. Особливості організації роботи органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування в районах, областях, районах у місті.  

66. Особливості здійснення місцевого самоврядування у місті Києві.  

67. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.  

68. Гарантії місцевого самоврядування. 

69. Загальна характеристика організації роботи органів судової влади.  

70. Організація роботи Конституційного Суду України.  

71. Організація роботи територіальних судів.  

72. Організація роботи Верховного Суду України.  

73. Організація роботи Вищої ради юстиції.  

74. Організація роботи кваліфікаційних комісій.  

75. Загальні питання забезпечення діяльності судів та організація 

роботи державної судової адміністрації. 

76. Організація роботи прокуратури.  

77. Організація роботи органів внутрішніх справ.  

78. Організація роботи органів юстиції.  

79. Організація роботи Служби безпеки України.  

80. Статус Автономної республіки Крим.  

81. Організація роботи Верховної Ради Автономної Республіки Крим.  

82. Органiзацiя роботи виконавчих органів Автономної Республіки 

Крим.  

83. Особливості організації роботи районних державних адміністрацій 

в Автономній Республіці Крим.  

84. Статус i повноваження представництва Президента України в 

Автономній Республіці Крим.  

85. Органiзацiя роботи Постійного представника Президента України в 

Автономній Республіці Крим.  

86. Взаємодія Постійного представника Президента України з 

Верховною Радою та Радою міністрів Автономної Республіки Крим. 

 
 

7. Рекомендована література 

 

1. Основна: 

1.1. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: 

Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. С. Г. Серьогіної. - 

Х.: Право, 2005. - 256 с. 
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1.2. Журавський В.С., Серьогін В.О., Ярмиш О.Н. Державне будівництво 

та місцеве самоврядування в Україні: Підручник для студ. вищ. навч. закл. – К.: 

Концерн «Видавничий дім «Ін Юре», 2004. - 672 с. 

1.3. Колодій А. М., Олійник А. Ю. Державне будівництво і місцеве 

самоврядування в Україні: Підручник. - 2-е вид., перероб і доп. – К.: Юрінком 

Інтер, 2007. - 502 с. 

1.4. Корнієнко М.І. Муніципальне право України. Концептуальні та 

організаційно–правові питання: Навч. посіб.– К.: Алерта, 2005. – 144 с 

1.5. Лазор О.Д., Лазор О.Я. Служба в органах місцевого самоврядування: 

Науково-практичний коментар. Навчальний посібник. – К.: Дакор, КНТ, 2005. – 

212 с. 

1.6. Муніципальне право України: Підр. / За ред. В.Ф. Погорілка, О.Ф. 

Фрицького. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 c. 

1.7. Серьогін В.О., Серьогіна С.Г. Державне будівництво та місцеве 

самоврядування в Україні. Частина Загальна. - Харків: Шрих, 2000. 

1.8. Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Державне будівництво та місцеве 

самоврядування в Україні / За заг.ред. Тодики О.М. Підручник. – Харків: Вид-

во Нац. ун-ту внутр.справ, 2002 – 672 с. 

 

 

2. Допоміжна: 

2.1. Батанов О.В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та 

практики: Монографія / Відп. Ред. М.О. Баймуратов. – К.: Видавництво 

«Юридична думка», 2010. – 656 с. 

2.2. Лабенська Л.Л. Правовий статус депутатів місцевих рад: Автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук / Київський національний університет 

ім. Т. Шевченка. – К., 2004. – 20 с.  

2.3. Лялюк О.Ю Основи організації і діяльності місцевих рад в Україні: 

Монографія. – Х.: Право, 2008. – 288 с. 

2.4. Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів: 

монографія / ред. Ю.М. Тодика. – Х.: Право, 2009. – 540 с. 

2.5. Совгиря О. Прийняття актів Кабінетом Міністрів як процесуальна 

форма закріплення його рішень // Право України. – 2012. − № 11-12. – С. 279 - 

286. 

2.6. Тацій В. Прокуратура та органи правопорядку в системі 

правоохоронних органів // Вісник прокуратури. – 2013. – №3. – С.3 – 15. 

2.7. Тихий В. Правова природа, повноваження, рішення та висновки 

Конституційного Суду України // Право України. – 2010. − № 6. – С. 26 

2.8. Тодика Ю.М., Серьогін В.О. Парламентський контроль як одна з форм 

реалізації принципу гласності щодо діяльності Кабінету Міністрів України // 

Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. - Харків: Нац. юрид. акад. 

України, 1999. - Вип.40. - С.26-32. 

2.9. Шатіло В. Органи виконавчої влади у структурі конституційного 

механізму державної влади // Право України. – 2012. − № 8. – С. 341. 
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2.10. Медведько О. Гарантії забезпечення незалежності Генерального 

прокурора України при виконанні його обов’язків // Право України. – 2010 - № 

4 - с. 231. 

 

3. Інформаційні ресурси в Інтернеті: 
1. Веб-сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. 

Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

2. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Режим доступу: 

http://portal.rada.gov.ua/ 

3. Офіційне інтернет-представництво Президента України – 

http://www.president.gov.ua. 

4. Офіційний сайт Кабінета Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua 

5. Сайт Міністерства внутрішніх справ. Режим доступу: 

http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/index. 

 

 

 


