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1. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Основна мета вивчення дисципліни – набуття студентами за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» знань та навичок 

щодо основних принципів будови та функціонування суспільства, держави та 

системи органів виконавчої влади. Актуальність цього навчального курсу 

обумовлена необхідністю узагальнення та закріплення знань слухачів з 

проблематики суспільного устрою, організації держави та її інституційної 

будови. Він розроблений для підготовки фахівців з публічного 

адміністрування як потенційних безпосередніх учасників або дослідників 

процесів взаємодії суспільство-двержава. Курс охоплює ключову 

проблематику – від підходів до розуміння суспільства та форм самоорганізації 

громадян до поняття політичної системи та устрою систем державних органів 

усіх гілок влади.   

Реалізація зазначеної мети передбачає виконання низки завдань: 

- розглянути основні підходи до розуміння суспільства, цілей 

суспільного розвитку, прав, потреб і обов’язків громадян у процесах 

суспільного розвитку; 

- проаналізувати форми й методи самоорганізації громадян, зокрема, у 

вигляді самоврядування, демократії та референдумів; 

- висвітлити основні засади та проблеми адміністративно-

територіального устрою України та місцевого самоврядування, а також 

реформу децентралізації;  

- ознайомитися із засадами регіональної політики в Європі та Україні; 

- розглянути організацію державної виконавчої влади та її діяльність 

шляхом аналізу законодавства України та практики його застосування; 

- висвітлити основі підходи до аналізу політичної системи суспільства та 

розглянути її основні елементи, такі як політичний процес, політичні 

партії, виборчий процес; 

- проаналізувати поняття форми державного правління та розглянути 

форму державного правління в Україні крізь призму діяльності вищих 

органів державної влади; 

- ознайомитися з принципами організації, завданнями та складовими 

судової влади, а також висвітлити проблеми реформування судової 

влади в Україні. 

 

 

Після вивчення дисципліни студенти повинні:  

знати:  
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- засади функціонування суспільства як системи і усвідомлювати роль 

громадянина в процесах суспільного розвитку; 

- принципи та основи самоорганізації громадян, місцевого та 

регіонального самоврядування;  

- основні принципи інституційної організації держави, структуру 

органів виконавчої влади, їхню діяльність та завдання; 

уміти: 

- визначати особливості функціонування суспільства як системи, 

вирізняти тенденції суспільно-політичного розвитку країни; 

- висловлювати аргументовані судження щодо функціонування 

суспільства в цілому, його політичної системи, системи виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування в ньому тощо; 

- визначати особливості проведення політичних реформ в Україні.  

володіти навичками щодо:  

- формулювання обґрунтованих пропозицій щодо  самоврядування 

громадян та реформування органів державної влади; 

- здійснення аналізу державної політики та діяльності органів 

виконавчої влади і місцевого самоврядування. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні отримати такі 

загальні компетентності, як здатність:  

- до абстрактного мислення і до застосування методів аналізу та 

синтезу; 

- удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і 

культурний рівні; 

- налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво; 

- здійснювати професійну діяльність і приймати обґрунтовані рішення, 

керуючись засадами соціальної відповідальності, правових та етичних 

норм. 

 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні отримати такі 

спеціальні (фахові, предметні) компетентності, як здатність:  

- здійснювати професійну діяльність, що передбачає взаємодію з 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування; 

- вести дослідницьку діяльність, спрямовану на вивчення напрямків 

діяльності, завдань і проблем органів державної влади і місцевого 

самоврядування; 

- надавати поради та експертні оцінки щодо діяльності органів 

державної влади і місцевого самоврядування.  
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2. ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчальна дисципліна «Конституція й інституційна організація держави 

та суспільства» вивчається за навчальними планами підготовки магістрів зі 

спеціальності «Публічне управління та адміністрування». 

У структурній схемі підготовки магістра спеціальності «Публічне 

управління та адміністрування» навчальна дисципліна «Конституція й 

інституційна організація держави та суспільства» викладається паралельно з 

дисциплінами «Філософія та історія демократичного врядування», «Методи для 

суспільного врядування», «Економіка для врядування», «Управління 

професійним розвитком і HRM», «Процес та процедури політики», «Економіка 

для врядування», «Творення політики в ЄС та євроінтеграція України» та є 

підґрунтям для вивчення дисциплін «Верховенство права», «Державні фінансу 

та бюджетування», «Запобігання корупції у врядуванні», «Регіональний та 

місцевий розвиток», «Сервісна держава та стандарти відносин інституцій з 

приватними особами» та дисциплін спеціалізації.  
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3. РЕЗУЛЬТАТИ І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Визначення загальної підсумкової оцінки з навчальної дисципліни 

 

Структура та критерії  
Екзамен 

 

Семінарські заняття 

(Дисципліна: 2 кредити – 5 занять) 

40 

Критерії оцінювання за одне заняття  (максимально - 

8 балів)   

Відмінно: участь в дискусії/доповнення розв’язання 

практичного завдання (кейсу).  

100% 

Дуже добре: участь в дискусії - більше ніж середнє, 

але з деякими помилками 

90% 

Добре: загалом, гарна робота, але є достатня кількість 

помітних помилок 

80% 

Задовільно. участь в дискусії/відповідь на запитання 

зі значними недоліками 

70% 

Достатньо: відповідь на запитання - досягнуті 

мінімальні критерії 

65% 

Індивідуальні завдання/Аналітична записка (20 

балів – за одне або по 10 балів – за 2 завдання) 

20 

1. Текст завдання 

 

10 

Відмінно: завдання/АЗ представлено правильно з 

належною аргументацією, логічно побудовано та 

презентовано. 

100% 

Дуже добре: більше ніж середнє, але з деякими 

помилками 

90% 

Добре: загалом, гарна робота, але є достатня кількість 

помітних помилок 

80% 

Задовільно. завдання/АЗ представлено, але зі 

значними недоліками 

70% 

Достатньо: досягнуті мінімальні критерії 65% 

2. Презентація 10 

Відмінно: ґрунтовно та структуровано побудована 

доповідь з належною аргументацією; дотримано 

регламенту виступу;  дано відповіді на усі запитання. 

100% 

Дуже добре: ґрунтовна та структуровано побудована 

доповідь, але з деякими помилками. 

90% 
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Добре: ґрунтовна та структуровано побудована 

доповідь, але є достатня кількість помітних помилок; 

не дотримано регламенту.  

80% 

Задовільно: доповідь  зі значними недоліками. 70% 

Достатньо: досягнуті мінімальні критерії до 

презентації. 

65% 

Підсумковий контроль знань: 40 

Усна відповідь на екзаменаційні питання  40 

Відмінно: відповідь на питання викладена правильно 

з належною аргументацією і логічно побудована, дані 

відповіді на додаткові питання 

100% 

Дуже добре: більше ніж середнє, але з деякими 

помилками 

90% 

Добре: загалом, гарна відповідь, але є достатня 

кількість помітних помилок 

80% 

Задовільно: відповіді на питання надано, але зі 

значними недоліками 

70% 

Достатньо: досягнуті мінімальні критерії 65% 

Разом 100 

 

Допуск студента до “іспиту (заліку)” відбувається тільки за умови 

отримання ним підсумкової оцінки за “роботу в триместрі” не менше як 35 

балів. 

 

Заохочувальні бали за активну діяльність* 10 10 

 

*Заохочувальні бали за активну діяльність студента в триместрі (участь у 

конференціях, написання статей, тез, участь у Міжнародних та Всеукраїнських 

олімпіадах, конкурсах, у громадській діяльності) у максимальній сумі – 10 

балів, загальна сума не повинна перевищувати 100 балів. Додання студенту 

певної кількості заохочувальних балів до підсумкової суми балів за “активну 

діяльність в триместрі” є правом, а не обов’язком викладача. 

 

Підсумкове поточне оцінювання знань слухачів із дисципліни 

«Конституція й інституційна організація держави та суспільства» здійснюється 

за результатами поточного контролю, виконання індивідуальних завдань, 

практичних заняттях та усного іспиту.  

Загальна (сумарна) кількість балів з навчальної дисципліни є основою для 

прийняття рішення щодо отримання слухачем балів з дисципліни «Конституція 

й інституційна організація держави та суспільства» після отримання оцінки за 

усний іспит. Визначені таким чином бали вносяться викладачем в 

екзаменаційну відомість та залікову книжку студента. 
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4. ФОРМИ ТА ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ 

 

ДИСЦИПЛІНИ «КОНСТИТУЦІЯ Й ІНСТИТУЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА» 

 

 

 

Назва теми 

Кількість навчальних 

годин 

Ф
о
р
м

и
  

ко
н

тр
о
л
ю

  

зн
ан

ь*
 

У
сь

о
го

 г
о
д
и

н
/ 

кр
ед

и
ті

в 

Л
ек

ц
ій

 

С
ем

ін
ар

сь
к
и

х
 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
 

р
о
б
о
та

 

Тема 1.  

 

6 1 - 5  

Тема 2.  9 2 2 5  

Тема 3.  

 

14 2 2 10  

Тема 4.  16 2 4 10 ДП 

Тема 5.  9 2 2 5  

Тема 6.  6 1 - 5  

Підсумковий контроль знань     Іспит 

 

РАЗОМ 

 

60/2 

 

10 

 

10 

 

40 

 

 

*ДС – дискусія; ДГ – ділова гра; КС – кейс-стаді (кейсові завдання); ДП –

доповідь з індивідуального  завдання; ВЗ – виїзне заняття в органі державної 

влади. 
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ЗМІСТ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ  

«КОНСТИТУЦІЯ Й ІНСТИТУЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ ТА 

СУСПІЛЬСТВА» 
 

Тема 1. Суспільство як система та місце громадянина в ньому. 

Суспільство: поняття та складові елементи. Цілі суспільного розвитку. 

Цінності громадян у суспільстві як індикатор спроможності та темпів 

суспільного розвитку. Потреби, права та обов’язки громадян, їхній вплив на 

розвиток суспільства. Проблеми реалізації законодавства про права та 

обов’язки громадян в Україні. 

Рекомендовані джерела: 

Основні:1, 12 

Додаткові:39, 42, 44, 52-60, 67, 70 

 

Тема 2. Самоорганізація громадян. Демократія та проблеми її 

функціонування. 

Самоорганізація громадян: форми та методи. Професійне 

самоврядування. Соціальний капітал. Пряма і представницька демократія. 

«Кінець історії» та криза ліберальної демократії. Референдуми як 

конструктивний та деструктивний інститут прямої демократії. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1 

Додаткові: 39, 42, 44, 50, 52-60, 67, 70, 71 

 

Тема 3. Місцеве самоврядування як форма самоорганізації громадян 

та її регулювання законодавством України. Основи регіонального 

самоврядування та регіональної політики: європейський досвід та 

українські реалії. 

Місцеве самоврядування. Реформа децентралізації та адміністративно-

територіальний устрій в Україні. Закони України про місцеве самоврядування: 

основні положення та суперечності. Компетенція місцевого самоврядування на 

різних рівнях. Фінанси місцевого самоврядування. Регіони та регіональне 

самоврядування. Європейська регіональна політика. Єврорегіони: участь 

українських регіонів у них. Державна регіональна політика в Україні. Дискусія 

про доцільність реформування регіонального устрою в Україні. 

Рекомендовані джерела: 

Основні:1, 2, 4, 9, 16 

Додаткові:17, 18, 21, 27, 28, 32, 41, 45, 50 
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Тема 4. Державна виконавча влада: діяльність, структура, 

законодавче регулювання.  

Державна виконавча влада. Закони України про Кабінет Міністрів, про 

ЦОВВ, про інші органи виконавчої влади. Завдання, структура та діяльність 

міністерств. Аналіз політики та стратегічне планування. Діяльність ЦОВВ 

(адміністративні послуги, інспекційна діяльність, інші повноваження) та 

адміністративна процедура. Місцеві органи виконавчої влади.  

Рекомендовані джерела: 

Основні:1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15 

Додаткові: 18, 19, 22, 23-26, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 46, 47, 48, 49, 51, 

63-66, 68, 69.  

 

Тема 5. Політична система суспільства та її основні елементи. Форма 

державного правління та державна політика. 

Політична система суспільства. Політичні партії як елементи політичної 

системи:  їх законодавче регулювання та принципи політичної діяльності. 

Вибори як ключовий механізм формування влади. Виборчі системи. 

Законодавство про вибори, система забезпечення виборів в Україні. Форма 

державного правління. Конституція України про вищі органи державної влади. 

Парламент і Президент в Україні. Державна політика: процеси формування та 

здійснення. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 5,  8, 10, 11, 12. 

Додаткові:20, 22, 42, 50, 60, 61, 62 

 

Тема 6. Судова влада та судова реформа.   

Судова влада в Україні: її завдання та складові елементи. Допоміжні 

органи судової влади. Адміністративна та кримінальна юстиції, їхній вплив на 

діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування. Конституція 

та судова реформа. 

Рекомендовані джерела: 

Основні:1  

Додаткові: 22, 36. 

CЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ. САМОСТІЙНА РОБОТА  

З ДИСЦИПЛІНИ «КОНСТИТУЦІЯ Й ІНСТИТУЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА» 
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Тема 1. Суспільство як система та місце громадянина в ньому. 

Самостійна робота студента: опрацювання літератур і джерел, 

рекомендованих до теми.  

 

Рекомендовані джерела: 

Основні:1, 12 

Додаткові:39, 42, 44, 52-60, 67, 70 

 

Тема 2. Самоорганізація громадян. Демократія та проблеми її 

функціонування. 

 

Практичне заняття: виступи студентів з питань, винесених на 

семінарське заняття, загальне обговорення виступів. 

 

1. Громадянин як елемент суспільства: потреби, права та обов’язки 

громадян в контексті розвитку суспільства.  

2. Поняття самоорганізації громадян, її форми та методи.  

3. Поняття соціального капіталу та його значення в суспільному 

розвитку.  

4. Демократія як форма самоорганізації та проблеми її 

функціонування в сучасному світі.  

Самостійна робота студента: опрацювання літератур і джерел, 

рекомендованих до теми.  

 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1 

Додаткові: 39, 42, 44, 50, 52-60, 67, 70, 71 

 

Тема  3. Місцеве самоврядування як форма самоорганізації 

громадян та її регулювання законодавством України. Основи 

регіонального самоврядування та регіональної політики: європейський 

досвід та українські реалії. 

Практичне заняття: виступи студентів з питань, винесених на 

семінарське заняття, загальне обговорення виступів. 

 

1. Місцеве самоврядування, його структура, цілі діяльності, 

компетенція.  

2. Законодавство України про місцеве самоврядування.  

3. Реформа децентралізації в Україні: цілі та очікувані результати.  
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4. Значення реформи децентралізації для розвитку країни.  

 

Самостійна робота студента: опрацювання літератур і джерел, 

рекомендованих до теми, підготовка матеріалів для кейс-стаді.  

 

Рекомендовані джерела: 

Основні:1, 2, 4, 9, 16 

Додаткові:17, 18, 21, 27, 28, 32, 41, 45, 50 

 

Тема 4. Державна виконавча влада: діяльність, структура, 

законодавче регулювання.  

Практичне заняття: виступи студентів з з питань, винесених на 

семінарське заняття, презентації доповідей студентів, загальне обговорення 

виступів.  

1. Система органів виконавчої влади в Україні. 

2. Конституційне регулювання виконавчої влади.  

3. Склад і порядок формування КМУ.  

4. Урядові комітети: завдання, порядок організації. 

5. Секретаріат КМУ: завдання та організація.  

6. Місія та завдання міністерств в системі влади України. 

7. Організаційна структура міністерства.  

8. Роль державного секретаря в організації роботи міністерства. 

 

Доповіді на тему  «Приклади реформування структури апаратів 

міністерств».  

Самостійна робота студента: опрацювання літератур і джерел, 

рекомендованих до теми, підготовка матеріалів для кейс-стаді. 

 

Рекомендовані джерела: 

Основні:1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15 

Додаткові: 18, 19, 22, 23-26, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 46, 47, 48, 49, 51, 

63-66, 68, 69.  
 

Тема 5. Політична система суспільства та її основні елементи. Форма 

державного правління та державна політика. 

Практичне заняття: виступи студентів з з питань, винесених на 

семінарське заняття, презентації доповідей студентів, загальне обговорення 

виступів.  
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1. Політична система суспільства та її основні елементи: партії, 

вибори, політичний процес.  

2. Конституційна будова вищих органів влади.  

3. Парламент та Президент в Україні: функції, компетенції.  

4. Державна політика в Україні: цілі, засоби, основні етапи 

формування та здійснення.  

 

Самостійна робота студента: опрацювання літератур і джерел, 

рекомендованих до теми. 

 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 5,  8, 10, 11, 12. 

Додаткові:20, 22, 42, 50, 60, 61, 62 
 

Тема 6. Судова влада та судова реформа. 

Самостійна робота студента: опрацювання літератур і джерел, 

рекомендованих до теми. 

 

Рекомендовані джерела: 

Основні:1  

Додаткові: 22, 36. 
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