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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення навчальної 
дисципліни 

формування цілісного бачення майбутніми фахівцями процесу формування, 
існування й розвитку системи публічної влади в суспільстві, тобто державного 
механізму та системи місцевого самоврядування. Цей процес поєднує в собі 
владно-впорядковуючий, цілеспрямований вплив на суспільство 
(зовнішньоорганізаційний аспект) з удосконаленням внутрішньої структури та 
порядку функціонування самого механізму публічної влади 
(внутрішньоорганізаційний аспект).  

Тривалість 
4 кредити ЄКТС/120 годин (лекції – 18 год., семінарські заняття – 30 год., самостійна 
робота – 72 год.) 

Форми та методи навчання Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного та 
підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування лекційних та семінарських занять; обговорення 

матеріалу теми; оцінювання усних відповідей щодо проблем для обговорення, 

передбачених планом семінарських занять, виконання практичних завдань; проведення 

експрес-опитувань, тестування, підготовки 30 доповідей і рефератів, написання 

самостійних робіт. 
Підсумковий контроль: ПМК (залік), екзамен. 

Базові знання  
Наявність базових знань про системи публічної влади в суспільстві, а саме 
державного механізму та системи місцевого самоврядування в Україні. 

Мова викладання Українська 
 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати навчання 

№ 
з/п 

Компетентності, якими повинен оволодіти 
студент 

Програмні результати 
навчання 

Загальні компетентності 
1.  -здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу (ЗК-1); 

-здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел(ЗК-3) 

 

2.  -здатність удосконалювати й розвивати 

професійний, інтелектуальний і культурний 

рівні; 

-здатність генерувати нові ідеї (креативність) 

(ЗК-6); 
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№ 
з/п 

Компетентності, якими повинен оволодіти 
студент 

Програмні результати 
навчання 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 
3.  -здатність застосовувати принципи 

верховенства права для розв’язання складних 
задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях 
правової невизначеності (СК-1) 

-демонструвати необхідні знання та 
розуміння сутності та змісту основних 
правових інститутів і норм 
фундаментальних галузей права (ПРН 13) 

4.  здатність до застосування норм матеріального і 
процесуального права при моделюванні правових 
ситуацій, окремих процедур (ФК 6) 

-застосовувати набуті знання у різних 
правових ситуаціях, наближених до 
конкретної юридичної професії, 
виокремлювати юридично значущі факти і 
формувати обґрунтовані правові 
висновки (ПРН 14) 
-вміння на підставі наявної інформації, 
доказів формувати власну думку чи 
позицію, вмотивовуючи чи обґрунтовуючи 
її 

5.  здатність кваліфіковано застосовувати нормативно-
правові акти, реалізовувати норми права у 
конкретних сферах професійної діяльності та 
самостійно розробляти юридичні документи (ФК 7) 

6.  - здатність використовувати наукові теорії та 
концепції, а також набуті практичні знання 
при проведенні наукових досліджень (СК-18). 

7.  -здатність організовувати інформаційно- 
аналітичне забезпечення управлінських 
процесів із використанням сучасних 
інформаційних ресурсів та технологій, зокрема 
розробляти заходи щодо 
впровадження електронного урядування в 
різних сферах юридичної науки. 

-давати аргументований висновок щодо 
окремих фактичних обставин (даних) з 
достатньою обґрунтованістю (ПРН 5) 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Модуль 1. Загальна характеристика елементів організації та діяльності органів державної влади, 

органів Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування в Україні.  
 

Тема 1. Державне будівництво і 

місцеве самоврядування як 

категорія державознавства, наука 
та навчальна дисципліна 

  

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу 
теми, моделювання 
правових ситуацій; 
виконання навчальних та 
практичних завдань; 
завдання самостійної 
роботи; вибіркове 
тестування 

1. Опишіть схематично навчальний матеріал з 

поданої схеми. 

 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

 

Тема 2. Поняття й елементи 

організації та діяльності органів 

державної влади, органів влади 

Автономної Республіки Крим і 

місцевого самоврядування в 

Україні 
  

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу 
теми, моделювання 
правових ситуацій; 
виконання навчальних та 
практичних завдань; 
завдання самостійної 
роботи; вибіркове 
тестування 

1. Опишіть схематично навчальний матеріал з 

поданої схеми. 

 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

Тема 3. Основи організації та 

діяльності органів державної 

влади, органів влади Автономної 

Республіки Крим і місцевого 

самоврядування в Україні  
 

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу 
теми, моделювання 
правових ситуацій; 
виконання навчальних та 
практичних завдань; 
завдання самостійної 
роботи; вибіркове 
тестування 

1. Опишіть схематично навчальний матеріал з 

поданої схеми. 

 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

Модуль 2. Організація роботи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та 

органів місцевого самоврядування  



Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Тема 4. Організація роботи 

Верховної Ради України 

 

  

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу 
теми, моделювання 
правових ситуацій; 
виконання навчальних та 
практичних завдань; 
завдання самостійної 
роботи; вибіркове 
тестування 

1. Опишіть схематично навчальний матеріал з 

поданої схеми. 

 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

 
Тема 5. Організація роботи 

органів та посадових осіб 

Верховної Ради України 
  

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу 
теми, моделювання 
правових ситуацій; 
виконання навчальних та 
практичних завдань; 
завдання самостійної 
роботи; вибіркове 
тестування 

1. Опишіть схематично навчальний матеріал з 

поданої схеми. 

 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

Тема 6. Організація роботи 
народних депутатів України 

  

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу 
теми, моделювання 
правових ситуацій; 
виконання навчальних та 
практичних завдань; 
завдання самостійної 
роботи; вибіркове 
тестування 

1. Опишіть схематично навчальний матеріал з 

поданої схеми. 

 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

Тема 7. Організація роботи 

Президента України 

  

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу 
теми, моделювання 
правових ситуацій; 
виконання навчальних та 
практичних завдань; 
завдання самостійної 
роботи; вибіркове 
тестування 

1. Опишіть схематично навчальний матеріал з 

поданої схеми. 

 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

Тема 8. Організація роботи 

Кабінету Міністрів України 

  

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу 
теми, моделювання 
правових ситуацій; 
виконання навчальних та 
практичних завдань; 
завдання самостійної 
роботи; вибіркове 
тестування 

1. Опишіть схематично навчальний матеріал з 

поданої схеми. 

 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

Тема 9. Організація роботи 

центральних органів виконавчої 

влади в Україні 

  

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу 
теми, моделювання 
правових ситуацій; 
виконання навчальних та 
практичних завдань; 
завдання самостійної 
роботи; вибіркове 
тестування. 
Поточна модульна робота 
(тестування) 

1. Опишіть схематично навчальний матеріал з 

поданої схеми. 

 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

Тема 10. Організація роботи 

місцевих державних адміністрацій 

  

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу 
теми, моделювання 
правових ситуацій; 
виконання навчальних та 
практичних завдань; 
завдання самостійної 
роботи; вибіркове 
тестування 

1. Опишіть схематично навчальний матеріал з 

поданої схеми. 

 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 



Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Тема 11. Організація роботи 

Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим 

  

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу 
теми, моделювання 
правових ситуацій; 
виконання навчальних та 
практичних завдань; 
завдання самостійної 
роботи; вибіркове 
тестування 

1. Опишіть схематично навчальний матеріал з 

поданої схеми. 

 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

Тема 12. Організація роботи 

органів виконавчої влади 
Автономної Республіки Крим 

  

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу 
теми, моделювання 
правових ситуацій; 
виконання навчальних та 
практичних завдань; 
завдання самостійної 
роботи; вибіркове 
тестування 

1. Опишіть схематично навчальний матеріал з 

поданої схеми. 

 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

Тема 13. Засади місцевого 
самоврядування 

  

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу 
теми, моделювання 
правових ситуацій; 
виконання навчальних та 
практичних завдань; 
завдання самостійної 
роботи; вибіркове 
тестування 

1. Опишіть схематично навчальний матеріал з 

поданої схеми. 

 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

Тема 14. Організація роботи 

представницьких органів і 

посадових осіб місцевого 

самоврядування 

  

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу 
теми, моделювання 
правових ситуацій; 
виконання навчальних та 
практичних завдань; 
завдання самостійної 
роботи; вибіркове 
тестування 
 

1. Опишіть схематично навчальний матеріал з 

поданої схеми. 

 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

Тема 15. Організація роботи 

депутатів місцевих рад 

  

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу 
теми, моделювання 
правових ситуацій; 
виконання навчальних та 
практичних завдань; 
завдання самостійної 
роботи; вибіркове 
тестування 

1. Опишіть схематично навчальний матеріал з 

поданої схеми. 

 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

Тема 16. Організація роботи 

виконавчих органів місцевих рад 

 

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу 
теми, моделювання 
правових ситуацій; 
виконання навчальних та 
практичних завдань; 
завдання самостійної 
роботи; вибіркове 
тестування 

 

Тема 17. Відносини органів 

державної влади, органів влади 

автономної республіки крим і 

органів місцевого самоврядування 

з громадськими об’єднаннями, 

судовими, правоохоронними 
органами та органами юстиції 

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу 
теми, моделювання 
правових ситуацій; 
виконання навчальних та 
практичних завдань; 
завдання самостійної 
роботи; вибіркове 
тестування 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point). 
 Презентації Microsoft PowerPoint з тем курсу; 
 Кримінально-процесуальне доказування : Дистанційний курс з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030401 

«Правознавство» / спеціальності 081 «Право»  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=2592 

 Бази нормативних документів (Ліга:Закон, НАУ; online-системи, у т.ч. «Законодавство України». URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index). 

 пакети тестів до тем навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання, розміщені в системі Оpentest. 
 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 
 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання модулів 
відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 
заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час 
он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття (бази нормативних документів, судова практика). 

 Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, 

http://res.in.ua/osvita-vihovannya-navchannya-aktualeni-pitannya-problemi.html
http://jurliga.ligazakon.ua/news/2012/7/25/69171.htm
http://cau.in.ua/ua/activities/analytics/id/ju.g.barabash-komisija-z-pitan-zdijsnennja-narodovladdja.-schodo-465/
http://cau.in.ua/ua/activities/analytics/id/ju.g.barabash-komisija-z-pitan-zdijsnennja-narodovladdja.-schodo-465/


хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись за індивідуальним графіком, з використанням 
он-лайн платформи (Moodle) для організації самостійної роботи здобувача за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya  
 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Семестр 1 (Модулі 1-2): відвідування занять (не більше 10 балів – за наявності конспектів 
семінарських занять та за умови присутності на них); обговорення матеріалу тем семінарських занять 
(30 балів); виконання навчальних та практичних завдань, завдань самостійної роботи, вибіркове 
тестування (загалом – 20 балів); дві поточні модульні роботи (тестування) (загалом – 40 балів) 

60 

Залік (тест – 40 балів; відповідь на 4 питання екзаменаційного білета – 60 балів) 100 
  
Разом Семестр 2 +  

Екзамен 
------------------------ 

2 
 

 
 
 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за шкалою 
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  
82-89 В Дуже добре  
74-81 С Добре 
64-73 D Задовільно 
60-63 Е Задовільно достатньо 
35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 

 

http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya

