
Додаток1. МАКЕТ 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ПП-20 

2. Назва:Державний устрій України; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти:І(бакалаврський), 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:3 ; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4 ; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Цецик Ярослав 

Петрович кандидат історичних наук, доцент кафедри державного управління, 

документознавства та інформаційної діяльності:  
9. Результати навчання: 

• опанувати основні принципи взаємозв’язку політичних та державотворчих 

процесів сучасності та засвоїти сучасні досягнення в галузі публічного 

управління; 

•  використовуючи відповідні знання для дослідження змін політичної системи 

України, особливостей реформування нашої держави та уміти аналізувати 

причини розмежувань владних повноважень органів влади. 

10. Форми організації занять: лекції; ситуаційні завдання; ділові ігри; практичні 

завдання; наукова робота; дискусійні запитання; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Історія України, 

Правознавство. 

12. Зміст курсу:Етапи становлення державного устрою України. Основні види 

державного устрою. Унітаризм як базова цінність конституційного ладу України. 

Політичні режими та їх роль у формування державного устрою.Форми державного 

правління. Форма державного правління у сучасній України. Політична система 

сучасної України: стан і тенденції розвитку. Особливості становлення демократії та 

впровадження демократичних цінностей в Україні й світі. Державний устрій України. 

Формування парламенту, уряду, органів місцевого самоврядування. Президент 

України, умови обрання, його повноваження щодо вступу законів у дію. Місцеві 

державні адміністрації та органи місцевого самоврядування: взаємодія і розмежування 

повноважень. Концептуальні положення адміністративно-територіальної реформи в 

Україні. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Бебик, В. М. Політологія: Теорія, методологія, практика [Текст] : підручник / В. М. 

Бебик. - К. : МАУП, 1997. - 248 с. 

2. Політологія [Текст] : Навч. посібник  / С. Н. Давидович, А. В. Сталовєрова, Г. І. 

Ткаченко, Я. П. Цецик та ін. – Рівне : НУВНП, 2014. – 218 с. 

3. Гелей, С. Політологія [Текст] : навч. посібник / С. Гелей, С. Рутар. - К. : Знання, 

2009. - 415 с.  

4. Войнович Р. В. Ідеологія, технологія та стиль державного управління [Текст] : навч. 

– метод. посіб. / Р. В.  Войнович. — К. : Вид – во НАДУ, 2003. — 192 с. 

5. Дубенко С. Д.  Державна служба і державні  службовці в Україні [Текст] : навч. 

посіб. / С. Д. Губенко. — К. : Ін Юре, 1999 — 244 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22год. лекцій, 20год. практичних занять, 78 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи: інтерактивні лекції, проблемні лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль: залік в кінці 3 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, вирішення проблемних 

ситуацій, ділові ігри; 

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри державного управління,  

документознавства та інформаційної діяльності 

д.е.н., професор                                                                                               І. Л. Сазонець 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Code: PP-20; 

2. Title: State system of Ukraine; 

3. Type: Required; 

4. Higher education level:And (Bachelor) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 2; 

6. Semester when the discipline is studied:3; 

7. Number of established ECTS credits:4; 

8. Surname, initials of the lecturer, scientific degree, position: Tsetsyk Yaroslav Petrovich 

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor Department of Public Administration, 

Documentation and Information Activity; 

9. Resultsofstudies: 

• master the basic principles of the interconnection of the political and state-building 

processes of the present and master modern achievements in the field of public 

administration; 

• using the relevant knowledge to study the changes in the political system of Ukraine, the 

peculiarities of reforming our country and be able to analyze the reasons for the delineation 

of the authorities of the authorities. 

10. Formsoforganizingclasses: lectures; situational tasks; business games; practical tasks; 

scientific work; discussion questions; 

11.Disciplines preceding the study of the specified discipline:History of Ukraine, 

Jurisprudence. 

12.Course contents:Stages of the formation of the state system of Ukraine. The main types 

of state structure. Unitarism as the basic value of the constitutional order of Ukraine. Political 

regimes and their role in the formation of a state system. Forms of government. Form of 

government in modern Ukraine. The political system of modern Ukraine: the state and trends 

of development. Features of the establishment of democracy and the introduction of 

democratic values in Ukraine and in the world.The state system of Ukraine. Formation of 

parliament, government, local self-government bodies. The President of Ukraine, the 

conditions of election, his powers regarding the entry into force of the laws. Local state 

administrations and local self-government bodies: interaction and division of powers. 

Conceptual provisions of administrative-territorial reform in Ukraine. 

13. Recommended educational editions:  
1. Bebik, VM Politology: Theory, Methodology, Practice [Text]: Textbook / V.M. Bebik. - 

K.: MAUP, 1997. - 248 p. 

2. Politics [Text]: Teaching. manual / S. N. Davidovich, AV Stalovierov, G. I. Tkachenko, 

Ya. P. Tsetsyk and others. - Rivne: NUVNP, 2014 - 218 p. 

3. Geley S. Politology [Text]: Teach. manual S. S. Gelei, S. Rutar. - K.: Knowledge, 2009. - 

415 p. 

4. Voinovich RV Ideology, Technology and Style of Public Administration [Text]: Teach. - 

method. manual / R. V. Voinovich. - K.: View - in NAPA, 2003. - 192 p. 

5. Dubenko S. D. Civil Service and Civil Servants in Ukraine [Text]: Teach. manual / S. D. 

Gubenko. - K.: Y. Yure, 1999 - 244 pp. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
22 years lectures, 20 hours. practical lessons 78 years. independent work. Together - 120 

years. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Methods: interactive lectures, problem lectures, individual tasks, implementation of business 

and role games, individual and group research tasks. 

15. Forms and assessment criteria: 
Final control: completion at the end of 3 semesters. 

Current control (100 points): testing, questioning, problem solving, business games; 

16. Languageofteaching:Ukrainian. 
 

 

 

Завідувач кафедри державного управління,  

документознавства та інформаційної діяльності 

д.е.н., професор                                                                                               І. Л. Сазонець 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


