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ЧАСТИНА ЗАГАЛЬНА
  

 

  

§1. Поняття, предмет і джерела науки державного будівництва та місцевого
самоврядування

  

Державне будівництво і місцеве самоврядування – це наука, що являє собою систему
узагальнених знань про організацію роботи органів публічної влади. Її 
предметом
є суспільні відносини, які складаються у процесі організації та діяльності органів
державної влади та місцевого самоврядування.

  

У сучасній науці термін «організація» вживається для означення певних процесів або
явищ. Цей термін походить від латинського «оrganizо» – узгоджено, стрункий вигляд,
укладаю. Як процес організація – це сукупність дій, що призводять до створення і
покращання взаємозв’язків між частинами цілого. Організація як яви
ще  –
це об’єднання елементів для реалізації програми або мети, що здійснюється на підставі
певних правил і процедур.

  

Сучасний світ нерідко розглядається як світ найрізноманітніших організацій, які
являють собою «сукупність людей, груп, об’єднаних для досягнення якоїсь мети,
вирішення якогось завдання на основі принципів поділу праці, розподілу обов’язків та
ієрархічної структури». [1]  Організації створюються для задоволення різноманітних
потреб людей і тому мають різне призначення, розміри, будову та інші характеристики.
Органи публічної влади належать до формальних, політичних, бюджетних,
некомерційних, державних чи муніципальних юридичних осіб.

  

З точки зору сучасної теорії державного будівництва, органи публічної влади являють
собою цілісну систему інституцій, призначених здійснювати управління суспільно
значущими справами від імені й за дорученням суверена, – народу, – або відповідної
територіальної громади. Як різновид соціальних систем, органи публічної влади
складаються з людей і регулюють відносини між людьми, їм притаманні такі ознаки, як
множинність елементів, єдність головної мети для всіх елементів, наявність зв’язків між

 1 / 15

#_ftn1


Розділ І  ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ Глава 1  Державне будівництво та місцеве самоврядування як наука і навчальна дисципліна

ними, цілісність елементів, структурованість, ієрархічність, відносна самостійність. Усі
органи публічної влади є штучними системами, тобто цілеспрямовано створюваними для
реалізації заданих програм і цілей. Більшість з них мають значний ступінь відкритості,
тобто характеризуються розгалуженістю зв’язків з іншими складовими суспільства і,
відповідно, значною залежністю від них. Водночас деякі органи публічної влади
(особливо виконавчі) досі залишаються відносно закритими системами, що
характеризуються переважно внутрішніми зв’язками і задовольняють у першу чергу
потреби свого бюрократичного персоналу.

  

Складність суспільних проблем, що підлягають вирішенню, і розвиток апарату публічної
влади породжують необхідність належної організації управління, узгодження діяльності
всіх складових цього апарату, тобто обумовлюють необхідність організаційних відносин.
Саме організаційні відносини складають серцевину предмету науки державного
будівництва та місцевого самоврядування. До таких відносин у сфері здійснення
публічної влади належать суспільні відносини, що складаються у процесі взаємодії чи
протидії між елементами всередині загальної системи органів публічної влади, а також
поза нею при створенні, функціонуванні, реорганізації та руйнації цієї системи. Метою
організаційних відносин є забезпечення оптимального використання потенційних
можливостей органу публічної влади, його ефективної роботи. У найзагальнішому
вигляді середовище організаційних відносин відображене на мал.1.

  

 

  

Мал.1. Середовище організаційних відносин (В – взаємодія, П – протидія )

  

Організація роботи кожного з органів публічної влади може бути визначена через
систему певних показників, які отримали назву «елементи державного будівництва і
місцевого самоврядування ». До них
належать:

  

1. Система органів державної влади і місцевого самоврядування, тобто види органів
публічної влади, місце кожного з них у загальній системі, характер відносин цих органів
між собою.
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2. Принципи, тобто основоположні керівні засади, покладені в основу організації та
діяльності органів публічної влади.

  

3. Функції органів державної влади і місцевого самоврядування як основні напрямки їх
діяльності.

  

4. Компетенція як юридичні межі владної діяльності органів публічної влади.

  

5. Територіальні, правові, матеріально-фінансові основи організації та діяльності органів
публічної влади.

  

6. Структура, тобто внутрішньоорганізаційна будова, поділ органів державної влади і
місцевого самоврядування на складові частини.

  

7. Форми діяльності як види однорідної діяльності органів публічної влади та їх
структурних підрозділів, управлінського апарату стосовно реалізації компетенції, що
здійснюються у певних організаційних рамках, встановлених законодавством.

  

8. Методи діяльності органів публічної влади як способи та інструментальні засоби
здійснення владної діяльності.

  

Державне будівництво та місцеве самоврядування не є галузевою наукою. Публічна
влада здійснюється у всіх сферах життєдіяльності суспільства, а тому організаційні
відносини, пов’язані з її здійсненням, не можуть складати самостійного предмета
правового регулювання. Більше того, далеко не всі організаційні відносини регулюються
правом. Деякі з них регламентуються звичаями, нормами моралі і корпоративними
нормами. Тому предмет державного будівництва і самоврядування виходить далеко за
межі правової сфери і охоплює собою широкий спектр суспільних наук від політології та
економічної теорії до соціальної й навіть особистої психології.
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Наука державного будівництва і місцевого самоврядування – це сукупність науково
обгрунтованих ідей, поглядів, уявлень про організацію та діяльність органів публічної
влади. Її основна увага спрямована на динамічні аспекти реалізації публічної влади
компетентними органами, на практику їх діяльності, на втілення правових приписів у
життя.

  

Джерелами науки державного будівництва і місцевого самоврядування є:

  

1) праці вчених, спеціалістів у галузі державного будівництва і місцевого самоврядування
(монографії, наукові доповіді, статті тощо);

  

2) правові акти, що регламентують організацію і діяльність органів публічної влади
(Конституція України, Регламент Верховної Ради України, Закон “Про місцеве
самоврядування вУкраїні” та ін.);

  

3) матеріали практики діяльності органів публічної влади (стенограми, протоколи,
статистичні дані про роботу, архівні матеріали).

  

   

  

  

 

  

§2. Методологія науки державного будівництва 
 та місцевого самоврядування

  

Методологія науки державного будівництва та місцевого самоврядування - це система
теоретичних принципів і спеціальних засобів дослідження предмета.
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Сучасний етап розвитку державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні
характеризується критичним переглядом методології радянської науки. На зміну
принципам класовості й партійності приходять принципи об’єктивності та плюралізму.
Водночас, дослідження організації діяльності органів публічної влади продовжують
базуватися на принципах науковості, історизму, комплексності, всебічності, поєднання
теорії і практики.

  

Загальнотеоретичним, філософським методом даної науки є діалектичний
матеріалізм, в основі якого лежить “вчення про матеріальну природу світу, що змінюється
і розвивається”. [2]  Його загальність,
універсальність виражається у всіх конкретних науках і на всіх етапах наукового
пізнання. Діалектичний підхід означає неприпустимість одностороннього підходу до
явищ, врахування їх суперечливості; цей метод вимагає розглядати дійсність у постійній
динаміці, вважає лише практику критерієм істинності. Матеріалізм передбачає пояснення
будь-яких суспільних явищ з матеріалістичних позицій, що заперечують їх містичний,
суб’єктивно-ідеалістичний характер. Будучи вченням про рух і розвиток, матеріалістична
діалектика спрямована на те, щоб виявляти сутність розвитку, його джерело, механізм,
форми, закони тощо. Вона виходить з того, що суспільне буття являє собою матеріальну
реальність, яка існує об’єктивно і постійно розвивається під впливом внутрішніх протиріч
при активній, творчій ролі людини.

  

Згідно з вимогами методу матеріалістичної діалектики, всі державно-правові явища
розглядаються як елементи суспільного буття, у взаємозв’язку між собою і суспільним
життям, у їхній взаємообумовленості і взаємозалежності. Вони знаходяться не у статиці,
а в динаміці, розвитку на основі дії законів переходу від поступових кількісних змін до
корінних якісних перетворень, боротьби протиріч між старим і новим, між відмираючим і
новонароджуваним, заперечення заперечення у суспільному житті, з якими пов’язані
виникнення, розвиток і функціонування органів публічної влади.

  

Водночас, при дослідженні проблем організації діяльності органів публічної влади
використовується цілий ряд загальних методів, які застосовуються не тільки
державним будівництвом, але й іншими науками: системний, функціональний, історичний,
порівняльно-правовий, формально-логічний, формально-юридичний, моделювання,
аналіз, синтез та ін.

  

Системний метод (метод системно-структурного аналізу) полягає в тому, що органи
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публічної влади розглядаються як особливі соціальні системи, що взаємодіють одна з
одною та з іншими елементами політичної системи. Даний метод виходить з того, що: 1)
система являє собою цілісний комплекс взаємопов’язаних елементів; 2) вона складає
єдність із середовищем; 3) як правило, будь-яка досліджувана система являє собою
елемент системи більш високого рівня; 4) елементи будь-якої досліджуваної системи, у
свою чергу, зазвичай виступають як системи більш низького порядку. З системним
методом тісно пов’язаний функціональний метод, який
використовується для виділення у системах органів публічної влади складових
структурних частин з точки зору їх соціального призначення, ролі, функцій, зв’язків між
ними.

  

Історичний метод – вимагає розглядати органи публічної влади у розвитку, в їх
історичному взаємозв’язку; дозволяє прослідкувати зародження і дію тенденцій розвитку
органів публічної влади на різних етапах, враховуючи фактори наступництва і змін.

  

Особливої актуальності в сучасних умовах реформування державно-політичної і правової
практики набуває порівняльний (компаративний) метод, який полягає у виявленні й
дослідженні спільних і відмінних рис в організації роботи аналогічних або близьких за
статусом органів публічної влади різних країн. Застосування цього методу має на меті
виявити переваги та недоліки певних органів і процедур, а також умови, в яких вони
проявляють себе. Компаративізм є важливим інструментом виявлення найбільш
ефективних моделей організації роботи органів публічної влади. Однак застосовувати
порівняльний аналіз слід коректно, критично оцінюючи зарубіжний досвід, враховуючи
особливості національної правової системи, вітчизняну історію владних інституцій,
специфіку національного менталітету, соціально-економічні і політичні умови України
тощо.

  

Важливим засобом дослідження суспільних явищ є метод формалізації, який дає
можливість встановити логічні зв’язки і співвідношення між вихідними елементами
об’єкта, відволікаючись від другорядних властивостей і ознак. При дослідженні
організації роботи органів публічної влади цей метод використовується переважно у
двох варіаціях: як формально-логічний і формально-юридичний.

  

Формально-логічний метод – передбачає дослідження правил організації роботи
органів публічної влади з точки зору їх відповідності законам формальної логіки,
закономірностям людського мислення.
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При застосуванні формально-юридичного методу здійснюється, з одного боку, - аналіз
організації діяльності органів публічної влади з точки зору її відповідності догмі права, а з
іншого - дослідження нормативно-правової основи організації роботи органів публічної
влади через призму юридичних категорій.

  

Метод моделювання у науці державного будівництва і місцевого самоврядування
полягає в уявному створенні моделей організації роботи органів публічної влади і
наступному оперуванні ними з метою пошуку оптимальних варіантів вирішення
конкретних організаційно-правових проблем. Моделювання виходить з ідеї подібності,
тобто з припущення, що між різними об’єктами можуть встановлюватися взаємно
однозначні відповідності, так що, знаючи характеристики одного з них (моделі), можна з
достатньою певністю робити висновок про інший (про оригінал).

  

В умовах пошуку оптимальних моделей організації роботи органів публічної влади, що
відбувається в Україні на сучасному етапі, дедалі більшої ваги набуває метод державно-
правового експерименту
.
[3]
У загальному вигляді експеримент у державному будівництві – це науково поставлений
дослід, який проводиться з метою перевірки певних гіпотез, нововведень і змін в
організації роботи органів публічної влади. В основі цього методу лежить
діалектико-матеріалістичний постулат про практику як критерій істини. Водночас цінність
державно-правового експериментування полягає не тільки в практичній спрямованості
на вирішення конкретних проблем організації роботи органів публічної влади, але й у
тому, що воно слугує джерелом нових ідей, гіпотез, теоретичних положень, тобто
дозволяє комплексно підійти до вивчення проблем державного будівництва.

  

В якості загальних методів вивчення предмету державного будівництва і місцевого
самоврядування використовуються також такі логічні прийоми, як аналіз і синтез,
індукція і дедукція, аналогія, гіпотеза та ін. Вони є тими робочими механізмами, через які
теоретичні принципи дослідження переводяться у площину реальності, стають
працюючою теорією.

  

Зокрема, аналіз являє собою процес уявного або фактичного розкладання цілого на
частини, а синтез - відновлення цілого з частин. Розчленування
державного апарату на складові частини дозволяє виявити його структуру. Одна з форм
аналізу – класифікація предметів і явищ (наприклад, класифікація органів публічної
влади, їхніх функцій, повноважень тощо). Навпаки, синтез, дозволяє виявляти спільні
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риси досліджуваних явищ і формулювати загальні поняття, давати визначення. Аналіз і
синтез доповнюють один одного, знаходяться у нерозривній єдності.

  

У науці державного будівництва і місцевого самоврядування широко використовуються і
спеціальні методи, 
які розробляються в межах окремих спеціальних наук. Серед них найбільш поширеними є
статистичний і соціометричний методи. Є підстави сподіватись, що з подальшим
розвитком науки державного будівництва і місцевого самоврядування при дослідженні
організації роботи органів публічної влади дедалі ширше будуть застосовуватися знання
таких наук, як синергетика (наука про самоорганізацію у складних системах), юридична
герменевтика (наука про тлумачення правових норм), семіотика (наука про знакові
системи) тощо.

  

Статистичний метод полягає у дослідженні закономірностей розвитку і функціонування
системи органів публічної влади шляхом аналізу великих кількісних показників. Він
дозволяє, базуючись на кількісних способах отримання даних, отримати інформацію, що
об’єктивно відображає стан, динаміку і тенденції розвитку досліджуваних явищ.
Статистичні дослідження, що оперують цифрами, які нерідко виявляються більш
доказовими, ніж будь-які слова, включають в себе декілька стадій: статистичне
спостереження, загальну обробку статистичних даних та їх аналіз.

  

Соціометричний метод включає в себе збір інформації щодо організації та діяльності
органів публічної влади за допомогою анкетування, вибіркових опитувань та інших
засобів виявлення громадської думки.

  

Для державного будівництва як науки про оптимальну організацію роботи органів
публічної влади як різновиду соціальних організацій дуже перспективним уявляється син
ергетичний метод
,
в основі якого лежить застосування Закону синергії. Зміст цього закону полягає в тому,
що для будь-якої організації існує такий набір елементів, при якому її потенціал завжди
буде або істотно більше простої суми потенціалів елементів, які входять до неї, або
істотно менше. При цьому потенціал такої організації, як орган публічної влади, залежить
від кожного працівника (службових і посадових осіб), їх розстановки, технологічної
оснащеності й професіоналізму. Завдання науки державного будівництва і місцевого
самоврядування у даному контексті зводиться до пошуку такого набору елементів, при
якому синергія носила б позитивний характер.
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Водночас усі зазначені методи вимагають безпосереднього ознайомлення з практикою
діяльності органів публічної влади і являють собою систему, тобто  потребують
комплексного застосування в процесі наукового аналізу організації роботи органів
публічної влади.

  

   

  

  

 

  

§3. Система науки державного будівництва і місцевого    самоврядування

  

Система науки державного будівництва та місцевого самоврядування обумовлена перш
за все особливостями її предмета, а також значенням тих чи інших знань для системи в
цілому. З огляду на це, найбільш крупними системоутворюючими компонентами теорії й
практики державного будівництва та місцевого самоврядування виступають Загальна та
Особлива частини.

  

Загальна частина включає в себе систему знань, що мають вихідне значення для
усвідомлення особливостей організації та діяльності усіх органів публічної влади, для
виявлення їх спільних рис та характеристики всієї системи органів публічної влади. До
Загальної частини входять загальнотеоретичні положення про поняття державного
будівництва і місцевого самоврядування як наукової дисципліни, її предмет і методологію,
про загальну систему органів публічної влади в Україні та її підсистеми, принципи,
функції, компетенцію, форми і методи діяльності органів публічної влади в цілому, а
також про їх правові, територіальні та матеріально-фінансові основи діяльності.

  

Особлива частина дисципліни державного будівництва та місцевого самоврядування
охоплює сукупність конкретних знань про організацію та діяльність окремих органів
державної влади та місцевого самоврядування з урахуванням їх місця в загальній системі
органів публічної влади та інших особливостей. У цій частині виділяються наукові
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положення про порядок формування, функції, компетенцію, структуру, принципи
організації та діяльності органів законодавчої й виконавчої влади, Президента України,
органів влади Автономної Республіки Крим, а також органів місцевого самоврядування.
При цьому система органів місцевого самоврядування розглядається як самостійна
система органів публічної влади, виведена за межі державного механізму, але активно
взаємодіюча з ним на місцевому рівні. Окремий блок знань становлять питання
взаємовідносин зазначених органів публічної влади з правоохоронними органами,
об’єднаннями громадян та трудовими колективами.

  

Слід відзначити, що питання організації та діяльності органів судової влади та
правоохоронних органів не розглядаються як предмет вивчення у сфері державного
будівництва та місцевого самоврядування, оскільки становлять предмет окремої
комплексної дисципліни – «Система судових та правоохоронних органів». Однак,
зважаючи на те, що зазначена наука акцентує увагу саме на правоохоронній діяльності,
за її межами залишається значна кількість питань щодо організації роботи цих органів як
органів публічної влади, зокрема, організаційні форми і методи діяльності,
взаємовідносини між структурними ланками цих органів, матеріально-фінансова основа
їх діяльності тощо. Водночас, організаційні питання діяльності низки органів державної
влади залишається поза межами предмету науки державного будівництва та місцевого
самоврядування. Мається на увазі, перш за все, Конституційний Суд України, система
виборчих комісій, Рахункова палата та ін. Тому, на наш погляд, теоретичний розвиток у
сфері державного будівництва найближчим часом йтиме по шляху включення до своєї
системи знань про організацію роботи дедалі більшого числа органів публічної влади.

  

   

  

  

 

  

§4. Державне будівництво і місцеве самоврядування 
 у системі суспільних та юридичних наук

  

Особливістю науки державного будівництва і місцевого самоврядування є те, що вона
має комплексний, міжгалузевий характер. Систему органів публічної влади вивчає ціла
низка суспільних наук – історія держави і права, теорія держави і права, політологія,
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наука конституційного права, наука адміністративного права та
ін. Однак, для всіх цих наук вивчення системи органів публічної влади не є єдиним
об’єктом дослідження; вони розглядають ці органи, досліджуючи лише певний зріз
суспільних відносин стосовно свого предмету, тобто фрагментарно. Так, філософія
вивчає державу в контексті дослідження загальних закономірностей фізичного,
соціального і духовного світу, буття і мислення і т.д. Загальна історія вивчає держави в їх
конкретно-історичних проявах і значеннях, перш за все як особливі історичні явища, як
історичні факти, об’єктивний емпіричний матеріал і змістовну характеристику соціальної
історії даного народу на певному етапі його життя. Наука ж державного будівництва
вивчає організацію та діяльність органів публічної влади як свій основний об’єкт з
політичних, економічних, правових, організаційних, соціологічних сторін в їх єдності, що є
надзвичайно корисним для практичних працівників.

  

Сфера державного будівництва і місцевого самоврядування має тісні зв’язки з багатьма
суспільними науками. Зокрема, наука державного управління озброює науки державного
будівництва знанням принципів організації державного управління, теоретичними
розробками питань прийняття управлінських рішень, проблем прогнозування,
планування, координації, контролю, що є загальними методами роботи органів публічної
влади. Зв’язки накуи державного будівництва із 
соціологією 
виявляються як на теоретико-методологічному рівні (соціологія організацій, соціологія
праці, інші численні галузеві та спеціальні соціологічні теорії), так і на рівні емпірічних
досліджень (соціометрія). Соціометричні методи дослідження є важливим інструментом
одержання достовірної інформації про роботу органів публічної влади, допомагають
досліджувати реальне представництво соціальних шарів і груп населення у цих органах.
Соціальна психологія допомагає досліджувати мотивацію поведінки різних груп
посадових осіб, простежити їхній зв’язок із населенням.

  

Не менш істотні зв’язки поєднують науку державного будівництва і місцевого
самоврядування з юридичними науками. Зокрема, історія держави і права дає
можливість розглядати існуючу систему органів державної влади у загальному контексті
еволюції державно-правових явищ, а теорія держави і права розкриває основні
закономірності виникнення, розвитку у функціонування держави та органів місцевого
самоврядування, виявляє сутнісні ознаки органів публічної влади та форми їх діяльності.
Однак найбільш тісно наука державного будівництва пов’язана з галузевими науками, у
першу чергу – з конституційним, адміністративним та фінансовим правом.

  

Наука конституційного права вивчає конституційно-правові норми, що закріплюють
систему, організацію і форми діяльності органів публічної влади, їхню компетенцію, і
таким чином слугують правовим фундаментом для науки державного будівництва, яка, у
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свою чергу, поглиблено вивчає саме організацію роботи, звертаючи особливу увагу на
практику діяльності органів публічної влади. Наука адміністративного права має справу з
правовими нормами, що визначають організацію і форми діяльності виконавчих органів,
статус і функції керівників і співробітників апарату в органах публічної влади, і таким
чином надає науці державного будівництва знання щодо оптимального внормування
управлінських відносин. Наука фінансового права вивчає регламентацію порядку
підготовки і прийняття бюджетів, бюджетну та податкову системи, а науку державного
будівництва ці питання цікавлять в аспекті дослідження матеріально-фінансової основи
організації й діяльності органів публічної влади.

  

Наука державного будівництва та місцевого самоврядування використовує знання інших
наук не прямо і безпосередньо, а лише у заломленні під специфічним понятійно-правовим
кутом зору свого предмета і методів, перетворюючи їх у свої складові частини. Таким
чином, розвиток міждисциплінарних зв’язків державного будівництва з іншими науками
на сучасному рівні – це не просте запозичення у суміжних наук готових знань і їх
безпосереднє використання у своїх дослідженнях, а творчий процес удосконалення і
поглиблення специфічного юридичного знання про організацію роботи органів публічної
влади з урахуванням пізнавального досвіду і досягнень інших наук.

  

Наука державного будівництва має свої функції, які визначаються, насамперед, її
предметом. Як слушно зауважує з цього приводу Ю.М.Тодика, у функціях науки
розкриваються її сутність, призначення, роль для правотворчого і правозастосовчого
процесів, підвищення політико-правової культури населення, фахівців-юристів, для
навчального процесу [4] . Серед функцій науки державного будівництва і місцевого
самоврядування на сьогодні можна виділити наступні:

  

1. Гносеологічна – пізнання процесів організації та діяльності органів публічної влади.

  

2. Евристична – відкриття загальних закономірностей розвитку системи органів публічної
влади, обґрунтування оптимальних моделей їхньої організації й діяльності.

  

3. Прикладна – надання необхідних знань практичним працівникам для їх застосування у
повсякденній діяльності, при реалізації посадовими особами своїх повноважень, для
оптимальної організації праці.
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4. Прогностична – виявлення перспектив розвитку системи органів публічної влади,
висунення прогнозів про наступні зміни елементів організації їхньої діяльності (функцій,
компетенції, форм і методів роботи тощо).

  

5. Виховна – прищеплення демократичних принципів розвитку, поваги до закону.

  

Державне будівництво і місцеве самоврядування – наука відносно молода, але її
значення для успішного втілення в життя декларованих Конституцією принципів
суверенної, демократичної, правової, соціальної держави постійно збільшується. Вона
інтенсивно розвивається, і можна з певністю сказати, що в Україні на сьогодні
формується власна наукова школа державного будівництва та місцевого
самоврядування.

  

   

  

  

 

  

§5. Поняття, система і завдання державного будівництва та місцевого
самоврядування як навчальної дисципліни

  

Державне будівництво і місцеве самоврядування як навчальний курс має більш вузький
зміст, ніж однойменна наукова галузь оскільки являє собою частину науки державного
будівництва, тобто систему узагальнених знань про організацію роботи органів публічної
влади, обсяг і спрямованість яких обумовлені специфікою навчального закладу і мають
на меті формування повноцінного спеціаліста. Водночас завданням навчального курсу
державного будівництва і місцевого самоврядування є надання знань про організацію
діяльності органів публічної влади не тільки студентам-юристам, але й фахівцям,
працівникам державного апарату.

  

Матеріал для навчального курсу надає наука державного будівництва та місцевого
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самоврядування, однак обсяг і зміст пропонованого матеріалу визначаються
навчальними програмами, які розробляються кафедрами і затверджуються радами вузів
і факультетів.

  

Навчальний курс має свою систему, тобто логічне, послідовне розташування матеріалу
про організацію і діяльність органів публічної влади. Система навчального курсу
побудована відповідно до програми і складається з розділів і тем.

  

Значення навчального курсу полягає в тому, що він повинен дати студентам основні
поняття і розкрити зміст предмета державного будівництва на сучасному етапі, основні
положення про форми і методи діяльності органів державної влади і місцевого
самоврядування, основи їх діяльності, структуру і компетенцію. Ознайомлення
студентів-юристів з науковими положеннями про організацію роботи органів публічної
влади має велике значення для формування в них демократичного світогляду і
патріотичного ставлення до правової системи держави, дає можливість краще
орієнтуватися в загальнотеоретичних проблемах, розширює світогляд.

  

Система навчального курсу «Державне будівництво і місцеве самоврядування»
побудована за принципом «від загального – до конкретного, від простого – до
складного», щоб надати студентові можливість поступово осмислити сутність
досліджуваних явищ, зрозуміти їх у всій повноті, системно вивчити матеріал. Спочатку
висвітлюються питання, що мають вихідне значення для засвоєння подальших тем:
поняття державного будівництва та місцевого самоврядування, його елементи,
загальнотеоретичні аспекти організації та діяльності органів публічної влади та ін.
Засвоєння цих питань дає можливість перейти до аналізу найбільш суттєвих аспектів
організації роботи окремих органів публічної влади, зокрема структури, функцій,
компетенції, основ, форм і методів діяльності вищих органів державної влади України,
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки
Крим, органів місцевого самоврядування. Завершується навчальний курс аналізом
питань взаємодії владних структур між собою та з громадськими формуваннями і
трудовими колективами.

  

В усіх темах особлива увага приділяється рівню організації роботи органів публічної
влади та шляхам її оптимізації в умовах політико-правової реформи.
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