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Опис навчальної дисципліни
Мета вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право України» полягає у
формуванні цілісного бачення майбутніх фахівців щодо сутності та змісту України як
держави суверенної і незалежної, демократичної, соціальної та правової, правового
становища особи в державі, системи органів державної влади та місцевого
самоврядування, розуміння нормативних положень, які мають вихідне значення для всіх
інших галузей права.
7 кредитів ЄКТС/210 годин (лекції 34 год., семінарські заняття 46 год., самостійна
робота 130 год.)
Лекційні та семінарські заняття в аудиторії з використанням інформаційних технологій,
самостійна робота із рекомендованими джерелами інформації поза аудиторними
заняттями.
Поточний контроль: відвідування лекційних занять; обговорення теоретичного та
практичного матеріалу на семінарському занятті; тестування; виконання навчальних
завдань, передбачених планом самостійної роботи; поточна модульна робота:
підсумковий контроль: екзамен.
Студенти, які вивчають конституційне право України, повинні знати еволюцію,
сучасний стан й основні тенденції розвитку конституційного права України як провідної
галузі національної системи права; предмет і метод конституційно-правового
регулювання; основні джерела конституційного права України; основні конституційноправові поняття й терміни; сутність і зміст засад конституційного ладу України;
конституційно-правові засади статусу людини і громадянина в Україні, інститутів
громадянського суспільства; конституційні форми безпосередньої демократії в Україні,
зміст їх правового регулювання; конституційно-правовий статус органів державної
влади та місцевого самоврядування в Україні; державний та адміністративнотериторіальний устрій України, правовий статус адміністративно-територіальних
одиниць у складі України.
Студенти повинні володіти навичками будувати професійну діяльність, виходячи з
конституційних принципів (державного суверенітету, верховенства права, законності,
пріоритету прав людини тощо); застосовувати, за потреби, приписи чинної Конституції

Мова викладання

України безпосередньо, без посилань на норми, що їх деталізують; здійснювати
конституційно-правову кваліфікацію подій і явищ, що відбуваються в різних сферах
суспільного життя; давати конституційно-правову оцінку рішень і дій органів публічної
влади та їх посадових осіб; аналізувати чинне конституційне законодавство України та
існуючу практику з точки зору конституційно-правової теорії; аргументовано
відстоювати власну точку зору з позицій науки конституційного права та чинного
конституційного законодавства.
Українська.

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна,
програмні результати навчання
№
з/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

Компетентності, якими повинен оволодіти
Програмні результати
студент
навчання
Загальні компетентності
Здатність до навчання з деяким ступенем Використовувати різноманітні інформаційні джерела
автономії (ЗК-3).
для повного та всебічного встановлення певних
обставин (ПРН 7).
Здатність застосовувати знання на практиці у Визначати вагомість та переконливість аргументів в
стандартних та окремих нестандартних ситуаціях оцінці заздалегіть невідомих умов та обставин (ПРН
(ЗК-8).
1)
Здатність знаходити творчі рішення або відповіді Самостійно визначати ті обставини, у з'ясуванні
на чітко визначені та абстрактні проблеми на яких потрібна допомога, і діяти відповідно до
основі ідентифікації та застосування даних (ЗК- отриманих рекомендацій (ПРН 8).
10).
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
Повага до честі і гідності людини як найвищої Пояснювати природу та зміст основних правових
соціальної цінності, розуміння її правової природи інститутів та процедур національного права (ПРН
(ФК-3).
11).
Знання і розуміння міжнародних стандартів прав Демонструвати необхідні знання та розуміння
людини, їх закріплення у законодавстві України сутності та змісту основних правових інститутів і
(ФК-4).
норм фундаментальних галузей права (ПРН 13).
Здатність
застосовувати
знання
завдань,
принципів і доктрин національного права, а також
змісту правових інститутів, щонайменше з таких
галузей
права,
як
конституційне
право,
адміністративне право, цивільне і цивільне
процесуальне право, кримінальне і кримінальне
процесуальне право (ФК-5).
Здатність до застосування норм матеріального і Застосовувати набуті знання у різних правових
процесуального права при моделюванні правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти
ситуацій, окремих процедур (ФК-6).
і формувати обґрунтовані правові висновки (ПРН
14).
Здатність
кваліфіковано
застосовувати
нормативно-правові акти, реалізовувати норми
права у конкретних сферах професійної діяльності
та самостійно розробляти юридичні документи
(ФК-7).
Здатність
вільно
володіти
юридичною Готувати проекти необхідних актів застосування
термінологією, та основами юридичної техніки права відповідно до правового висновку зробленого
(ФК-8).
у різних правових ситуаціях (ПРН 15).
Здатність юридично правильно
факти та обставини (ФК-9).

кваліфікувати Давати короткий висновок щодо окремих фактичних
обставин (даних) з достатньою обґрунтованістю
(ПРН 5).
Здатність аналізувати правові проблеми та Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті
формувати правові позиції, здійснювати публічні аналізованої проблеми і демонструвати власне
виступи, брати участь в дискусіях з правових бачення шляхів її розв’язання (ПРН 2).
питань (ФК-10).
Здатність до консультування з правових питань, Надавати консультації щодо можливих способів
зокрема, можливих способів захисту прав та захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових
інтересів
клієнтів,
відповідно
до
вимог ситуаціях (ПРН 16).
професійної етики, належного дотримання норм
щодо нерозголошення персональних даних та
конфіденційної інформації (ФК-11).
Здатність до аналізу актів законодавства та Формулювати власні обґрунтовані судження на
судової практики, практики діяльності інститутів основі аналізу відомої проблеми. Оцінювати
публічної влади (ФК-14).
недоліки і переваги аргументів (ПРН 4).

Тематичний план навчальної дисципліни
№
з∕п

1

1.

Назва модуля,
розділу, теми

Вид навчальної
роботи

Завдання самостійної роботи в розрізі тем

2
3
4
Модуль 1. Конституційне право України як галузь національної системи права, наука і навчальна
дисципліна
Розділ 1. Конституційне право як галузь права в системі права України, наука і навчальна
дисципліна

Конституційне
право як галузь
права в системі
права України,
наука і навчальна
дисципліна.

1. Звернутися до основної та додаткової навчальнометодичної літератури, а також бібліотечно-бібліографічних
електронних ресурсів з переліку джерел, основної та
додаткової навсально-методичної літератури – доповнити
таблицю 3.1 та проаналізувати сучасні наукові погляди на
співвідношення галузі конституційного права України, науки
конституційного права України та навчальної дисципліни
«Конституційне право України» (Таблиця 1).
Конституційне право України
Галузь
національного
Навчальна
Наука
права
дисципліна
Система
нормативних
положень,
які
закріплюють та регулюють
політичні
та
інші
найважливіші
суспільні
відносини в економічній,
соціальній,
культурній
1. Відвідування лекції
(духовній)
та
інших
2. Обговорення
сферах життя і діяльності
теоретичного питання на
суспільства і держави.
семінарському занятті
2.
Скористатися джерелами, основною та додатковою
3. Тестування
літературою
(як то Конституційне право України: навч.
4. Виконання навчальних
посіб.
для
підготовки до зовнішнього незалежного
завдань
оцінювання / [ Т. М. Слінько, І. .І. Дахова, Л. І. Летнянчин та
ін.]. – Харків: Право, 2019. – 292 с.) з переліку джерел,
основної та додаткової навчально-методичної літератури
до теми, Інтернет-ресурсами, як то каталог юридичних
позицій на офіційному вебсайті Конституційного Суду
України (для пошуку: Головна- <Корисна інформація>
Каталог юридичних позицій-Каталог юридичних позицій
Конституціного
Суду
України(1997-2018
роки)1. Конституція України 1.2 Розділ 1 Загальні засади (ст. 1-20)
або Головна- <Корисна інформація> Каталог юридичних
позицій-Каталог юридичних позицій Конституціного Суду
України(1997-2019 роки)-3. Основи конституційного ладу
Загальні принципи) ([Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://ccu.gov.ua/storinka-knygy/33-nayvyshcha-yurydychnasyla-ta- pryama-diya-norm-konstytuciyi-ukrayiny) і письмово
розробити
структурно-логічну
схему
«Принципи
конституційного права України», розкрити сутність і зміст
декількох з таких принципів (не менше трьох).

1

2.

3.

4.

2

3

4
1. Письмово провести класифікацію конституційно-правових
відносин
за
юридичним
характером,
часом
дії,
функціональним призначенням, ступенем визначеності
сторін і навести приклади кожного виду конституційноправових відносин. Проаналізувати особливості структури
конституційно-правових відносин.
Письмово навести п’ять прикладів конституційно1. Відвідування лекції
правових відносин, визначити юридичні факти, на підставі
2. Обговорення
яких вони виникли, та структуру наведених правовідносин.
теоретичного питання на 2. Письмово провести класифікацію конституційних
Конституційносемінарському занятті
юридичних фактів за сутністю та змістом юридичних
правові відносини.
3. Тестування
фактів; залежно від впливу волевиявлення суб’єкта, його
4. Виконання навчальних цілеспрямованого впливу на виникнення, зміну та припинення
завдань
конституційно-правових відносин; за призначенням у
механізмі конституційно-правового регулювання; за умовами
існування тощо та навеcти приклади суб’єктивних
конституційних юридичних фактів та об’єктивних
конституційних юридичних фактів.
Письмово продовжити речення: Юридичні факти властиві
конституційним правовідносинам на всіх їх стадіях – ….
Особливим видом юридичних фактів є правовий стан – …..
1. Розглянути конституційно-правову відповідальність як
особливий вид конституційно-правових відносин, пов’язаних
з деліктною поведінкою учасників цих відносин та
доповнити
схему
«Склад
конституційно-правової
1. Відвідування лекції
відповідальності» (див.: Таблиця 1).
2. Обговорення питань
2. Скористатися джерелами з переліку джерел, основної та
для
самостійого
Конституційнододаткової навчально-методичної літератури і, посилаючись
опрацювання
правова
на нормативно-правові акти, письмово викласти сутність і
3. Тестування
відповідальність.
зміст санкцій, передбачених законами і Конституцією
4. Виконання навчальних
України, – 1) відмова у реєстрації політичної партії (ст.11
завдань
Закону України «Про політичні партії в Україні»);
2) висловлення обласною чи районною радою недовіри
голові відповідної місцевої державної адміністрації (ст.118
Конституції України) тощо.
Розділ 2. Конституція як основний закон суспільства і держави
1. Переглянути архівну телепередачу, присвячену прийняттю
Конституції України*, ознайомитися зі спогадами видатного
економіста, депутата двох скликань Верховної Ради України
Вадима Гетьмана про те, як приймалася Конституція України
(Див.: Гетьман В. П. Як приймалась Конституція України:
документальний нарис / В. П Гетьман. – К.: Янко, 1996. – 126
с
[Електронний
ресурс]. –
Режим
доступу:
http://www.twirpx.com/file/365587/.
Письмово
навести
цитати/фрагменти телепередачі, а також фрагменти діалогів,
1. Відвідування лекції
характеристик, аналізів очевидців, які стосуються подій, що
Конституційний
2. Обговорення
передували прийняттю Конституції України.
розвиток України. теоретичного питання на
*Прийняття Конституції України / Політичні етюди;
Сучасний
семінарському занятті
Архівна телепередача, що вийшла в ефір влітку 1996 року,
конституційний
3. Тестування
незабаром після прийняття Конституції України. Більша
процес.
4. Виконання навчальних частина передачі – кінохроніка з історичного засідання
завдань
Верховної Ради України у ніч з 27 на 28 червня 1996 року. –
44 хв. – Опубліковано 29 червня 2013 р. – Дата доступу
30.01.2017
р.
–
Режим
доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=sQZ3lWFa4WM)
2. Звернутися до видань, присвячених характеристиці актів,
що стосуються конституційної нормотворчості в різні
періоди національної державності, а також документів,
прийнятих з початку 1990-х років, які передували
Конституції України 1996 року і є ключовими для
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вдосконалення її положень і послідовно розглянути кожен із
п’яти основних періодів сучасного етапу конституційного
розвитку України (етапу розроблення, прийняття, реалізації
та модернізації Конституції України, а також генезису
конституційного законодавства за часів незалежності
України) (іншими словами кожен із п’яти основних періодів
конституційної реформи в Україні) і вказати супутні йому
державно-правові заходи і події, конституційно-правові
акти в таблиці .2. за зразком: (Див. Таблиця 2)

1. Звернутися до основної та додаткової навчальнометодичної літератури, а також бібліотечно-бібліографічних
електронних ресурсів – проаналізувати сучасні наукові
погляди на сутність, зміст, правову природу Конституції
України і подати декілька (не менше трьох) визначень
поняття «Конституція України», що підтверджують ту чи
іншу наукову позицію, в таблиці 1 за зразком (див. Таблиця
2):
2. Звернутися до статті 159 Конституції України та її
офіційного тлумачення, а також практики Конституційного
Суду України з питань реформування Основного Закону
1. Відвідування лекції
України, і письмово вказати (не менше п’яти, починаючи з 25
Конституція
2. Обговорення
березня 1999 року) як позитивних, так і негативних висновків
України
як теоретичного питання на
Конституційного Суду України щодо відповідності
Основний
Закон семінарському занятті
законопроектів про внесення змін до Конституції України
суспільства
і 3. Тестування
держави.
4. Виконання навчальних вимогам статей 157 і 158 Конституції України, обов’язковість
надання яких є дієвою гарантією, зокрема недопущення
завдань
частих кон’юнктурних змін Конституції України.
Розкрити сутність і зміст Висновку Конституційного Суду
України у справі за зверненням Верховної Ради України про
надання висновку щодо відповідності законопроекту про
внесення змін до Конституції України щодо недоторканності
народних депутатів України та суддів вимогам статей 157 і
158 Конституції України від 16 червня 2015 року № 1в/2015 [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v001v71015/print1480178934343033
6
Поточна модульна робота І
Модуль 2. Конституційний лад України. Конституційна система органів державної влади України
Розділ 3. Конституційний лад України

6.

1. Звернутися до основної та додаткової навчальнометодичної літератури, а також бібліотечно-бібліографічних
електронних ресурсів з тим, щоб проаналізувати сучасні
Конституційний лад 1. Відвідування лекції
наукові погляди на сутність і зміст конституційного ладу і
та його закріплення 2.
Обговорення подати декілька визначень поняття «конституційний лад» (не
в
Конституції теоретичного питання на менше п’яти), що підтверджують ту чи іншу наукову
України.
семінарському занятті
позицію, а також декілька визначень поняття «державний
3. Тестування
лад» (не менше трьох), «суспільний лад» (не менше трьох) в
4. Виконання навчальних таблиці 1. за зразком: (Див.: Таблиця 1).
завдань
2. Звернутися до Конституції України та її офіційного
тлумачення, <…>, основної та додаткової навчальнометодичної літератури (як то Конституція України. Науково–
практичний коментар / редкол. : В. Я. Тацій (голова редкол.),
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О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. : Нац.
акад. прав. наук України. – 2–ге вид., переробл. і допов. – Х. :
Право, 2011 та ін.) в переліку джерел, основної та
додаткової навсально-методичної літератури і письмово
навести фундаментальні конституційні принципи, реалізація
та гарантування яких забезпечує розвиток України як
суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової
держави (не менше п’яти принципів в кожному випадку), в
таблиці 2. за зразком (Див.: таблиця 2).

Розділ 4. Конституційно-прпавовий статус людини і громадянина в Україні

7.

Правовий
статус
людини
і
громадянина та його
закріплення
в
Конституції
України.
Громадянство
України.

8.

Конституційні
права, свободи та
обов’язки людини і
громадянина
в
Україні.

1. Скористатися джерелами з переліку нормативно-правових
актів (Конституція України та її офіційне тлумачення,
міжнародно-правові акти, закони України, <…>, основною та
додатковою навчально-методичною літературою (як то
Конституція України. Науково–практичний коментар /
редкол. : В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп.
секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. : Нац. акад. прав. наук
України. – 2–ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011 та
ін.) до теми і письмово розкрити зміст принципів
конституційно-правового статусу людини і громадянина: 1)
1. Відвідування лекції
свобода людини (ст.21 Конституції України); 2) рівність
2. Обговорення
людей у їх гідності та правах (ст.21 Конституції України);
теоретичного питання на
3) невідчужуваність прав і свобод людини (ст.21 Конституції
семінарському занятті
України); 4) непорушність прав людини (ст.21 Конституції
3. Тестування
України); 5) невичерпність прав людини і громадянина (ч.1
4. Виконання навчальних
ст.22
Конституції
України);
6)
гарантованість
завдань:
конституційних прав та свобод (ч.2 ст.21 Конституції
України); 7) недопущення звуження змісту та обсягу
існуючих прав і свобод (ч.3 ст.21 Конституції України); 8)
рівноправність та рівність громадян перед законом (ст.24
Конституції України).
2. Розробити структурно-логічну схему «Конституційноправовий статус громадян України» або «Конституційноправовий статус іноземців та осіб без громадянства», або
«Конституційно-правовий статус біженців та осіб, які
потребують додаткового або тимчасового захисту».
1. Звернутися до розміщеної на офіційному веб-сайті
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
Щорічної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод
людини і громадянина в Україні (Див.: Щорічна доповідь
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про
стан додержання та захисту прав і свобод людини і
1. Відвідування лекції
громадянина в Україні. – K., 2016. – 538 c. [Електронний
2. Обговорення
ресурс]. – Режим доступу: http://www.ombudsman.gov.ua) з
теоретичного питання на тим, щоб з’ясувати якими юридичними засобами володіє
семінарському занятті
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини для
3. Тестування
припинення порушення прав і свобод людини та
4. Виконання навчальних громадянина, їх захисту.
завдань
Письмово викласти порядок подання звернень до
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
.2. Звернутися до розміщеного на офіційному веб-сайті
Міністерства юстиції України Щорічного звіту про
результати діяльності Урядового уповноваженого у справах
Європейського суду з прав людини у 2015 році.
[Електронний
ресурс]. –
Режим
доступу:
http://www.minjust.gov.ua/9329] з тим, щоб з’ясувати яке
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місце посідає Європейський суд з прав людини у системі
захисту прав людини в Україні.
Письмово викласти порядок звернення громадян України
до Європейського суду з прав людини.

Розділ 5. Конституційно-правове регулювання прямого (беспосереднього) народовладдя

9.

1.Скористатися виборчим законодавством України і
письмово продовжити речення:
«Вибори
депутатів
здійснюються
за
змішаною
(пропорційно-мажоритарною) системою:
1) 225 депутатів обираються за ….»
«Вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться
за ….
«Вибори депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у
містах рад проводяться за … .»
«Вибори міського (міст, кількість виборців у яких
дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч) голови проводяться за
… .»
«Вибори сільського, селищного, міського (міст, кількість
виборців у яких є меншою ніж 90 тисяч) голови проводяться
за … .»
«Вибори старости проводяться за … територіальної
громади» .
2. Скористатися законодавством про вибори і письмомо
вказати засади (принципи), стадії (етапи) та суб’єктів
виборчого процесу а) по виборах народних депутатів
України; б) по виборах Президента України; в) по виборах

депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
обласних, районних, міських, районних у містах,
сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських
голів та старост (місцевих виборах).
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1. Скористатися джерелами з переліку нормативноправових актів (Конституція України та її офіційне
тлумачення, міжнародно-правові акти, закони України,
<…>, основною та додатковою навчально-методичною
літературою (як то Європейський демократичний доробок у
галузі виборчого права: Матеріали Венеціанської Комісії,
Парламентської Асамблеї, Комітету Міністрів, Конгресу
місцевих і регіональних влад Ради Європи : пер. з англ. / за
ред. Ю. Ключковського. – Вид. 2-е, випр. і доповн. – К.,
Конституційно2009. – 500 с [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
правове
1. Відвідування лекції
www.venice.coe.int/files/CDL-elec-opinions-UKR.pdf,
регулювання
2. Обговорення
референдуму
як теоретичного питання на Конституція України. Науково–практичний коментар /
редкол. : В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп.
прямого семінарському занятті
10. форми
секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. : Нац. акад. прав. наук
(безпосереднього) 3. Тестування
України. – 2–ге вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2011 та
народовладдя.
4. Виконання навчальних
ін.) і, посилаючись на них, письмово встановити чи
завдань
відповідають принципи виборчого права, закріплені в
Конституції
і
виборчому
законодавстві
України,
європейським стандартам демократичних виборів, які в
найбільш систематизованому вигляді викладено у Кодексі
належної практики у виборчих справах [Європейський
демократичний доробок… , с. 50–81], прийнятому
Венеціанською комісією на 51 пленарній сесії 5-6 липня 2002
року і визнаному «еталонним документом Ради Європи»
[Європейський демократичний доробок… , с. 457]. Адже така
відповідність сприяє посиленню рівня реалізації відповідних
засад виборчого права, що є додатковою гарантією
дотримання виборчих прав громадян.
2. Скористатися виборчим законодавством України і
письмомо викласти а) порядок призначення і строки
проведення чергових, позачергових, повторних, проміжних
виборів до Верховної Ради України; б) порядок призначення і
строки проведення чергових, позачергових та повторних
виборів Президента України; в) порядок призначення і строки
проведення чергових, позачергових, повторних, проміжних,
додаткових або перших. місцевих виборів.
Встановити дату проведення наступних а) чергових
виборів до Верховної Ради України; б) чергових виборів
Президента України; в) чергових виборів до Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, а також чергових виборів
депутатів обласних, районних, міських, районних у містах,
сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів,
старост.
Розділ 6. Конституційна система органів державної влади України
1. Письмово пояснити, чим орган державної влади
відрізняється від органу місцевого самоврядування.
2. Письмово пояснити, про реалізацію яких функцій іде мова
під час здійснення таких повноважень органами державної
1. Відвідування лекції
Загальні
засади
влади України:
2. Обговорення питань
закріплення,
– Верховна Рада України приймає закон про державний
для
самостійного
організації
і
бюджет;
11.
опрацювання
здійснення
– Президент
України
призначає
Прем’єр-міністра
3. Тестування
державної влади в
України;
4. Виконання навчальних
Україні.
– Верховна Рада України дає згоду на призначення
завдань
Президентом Прем’єр-міністра України;
– Кабінет Міністрів України приймає постанову про
порядок
інформування
місцевими
державними
адміністраціями про їхню діяльність профільних міністерств;
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– Президент України приймає рішення про введення
надзвичайного стану;
– Верховна Рада України затверджує Указ Президента
України про введення надзвичайного стану;
– Президент України призначає суддів Конституційного Суду
України;
– Верховна Рада України приймає постанову про
призначення суддів Конституційного Суду України;
– Президент України укладає міжнародний договір;
– Конституційний Суд України дає висновок щодо
відповідності укладеного Президентом України міжнародного
договору Конституції України;
– Конституційний Суд України приймає рішення про
неконституційність Закону України;
– Президент України підписує закон;
– Президент України накладає вето на закон.

Розділ 7. Законодавча влада в Україні
1. Скориставшись джерелами зі списку нормативно-правових
актів, основної використаної і рекомендованої для
поглибленого вивчення курсу літератури, Інтернет-ресурсів,
доповнити схему «Правове регулювання виборів народних
депутатів України», присвячену системі конституційно1. Відвідування лекції
правових норм, які у своїй сукупності закріплюють процедуру
2. Обговорення
формування шляхом виборів єдиного органу законодавчої
теоретичного питання на влади України – Верховної Ради України.
семінарському занятті
2. Скористатися джерелами з переліку джерел, основної та
3. Тестування
додаткової навчально-методичної літератури до теми,
4. Виконання навчальних Інтернет-ресурсів з тим, щоб проаналізувати фракційну
завдань
структуру чинної Верховної Ради України. Чи усі народні
депутати України поточного скликання Верховної Ради
України є членами фракцій? Чи є конституційним
невходження народного депутата України до жодної
парламентської фракції? Відповідь обґрунтувати з
посиланням на відповідні положення правових актів.

12.

Конституційноправовий статус
Верховної Ради
України.

13.

1. Скористатися джерелами з переліку джерел (Конституція
України та її офіційне тлумачення, міжнародно-правові акти,
закони України, <…>), основної та додаткової навчальнометодичної літератури до теми, Інтернет-ресурсів, як то відео
«Бюджетний процес. Ч.1. Ч. 2. Ч.3. Ч.4»* ([Електронний
ресурс]. –
Режим
доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=KopK2AxDW10) з тим, щоб
схематично зобразити процедуру затвердження Державного
1. Відвідування лекції
Конституційнобюджету України за зразком (див.: Схема «Законодавча
правові
основи 2. Обговорення
організації роботи теоретичного питання на процедура в Україні») та сформулювати власне бачення
відмінності бюджетної процедури та законодавчої
Верховної
Ради семінарському занятті
3.
Тестування
процедури, їх «юридичної спорідненості» (подібності).
України.
4. Виконання навчальних
*Автор відео Програма USAID РАДА / USAID RADA
Законодавчий
завдань
процес.
Program
[Електронний
ресурс]. –
Режим
доступу:
http://www.radaprogram.org
2.2. Звернутися до положень Конституції України та її
офіційного тлумачення, Регламенту Верховної Ради України,
а також практики Конституційного Суду України з питань
реформування Основного Закону України, і письмово
вказати декілька (не менше трьох) рішень Конституційного
Суду України щодо додержання процедури внесення змін до
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Конституції України.
Розкрити сутність і зміст Рішення Конституційного Суду
України у справі за конституційним поданням 51 народного
депутата України щодо офіційного тлумачення положення
«на наступній черговій сесії Верховної Ради України», яке
міститься у статті 155 Конституції України від 15 березня
2016 року № 1-рп/2016 // Офіційний вісник України. – 2016. –
№ 28. – Ст. 1137 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-16/paran49#n49
Розділ 8. Президент України

14.

15.

1. Скориставшись джерелами зі списку нормативно-правових
актів, основної використаної і рекомендованої для
поглибленого вивчення курсу літератури, Інтернет-ресурсів,
встановити
якими
нормативно-правовими
актами
регулюється порядок реалізації Президентом України
функції Верховного Головнокомандувача Збройних Сил
України. Навести приклади видання Президентом України
правових актів на виконання функції Верховного
1. Відвідування лекції
Головнокомандувача Збройних Сил України з 7 червня
2. Обговорення
теоретичного питання на 2014 року – до сьогодні в таблиці «Законодавча та
нормативно-правова база реалізації Президентом України
семінарському занятті
функції Верховного Головнокомандувача Збройних Сил
3. Тестування
4. Виконання навчальних України» за зразком.
2. Скориставшись джерелами зі списку нормативнозавдань.
правових актів, основної використаної і рекомендованої для
поглибленого вивчення курсу літератури, Інтернет-ресурсів,
визначити конституційно-праовий статус Ради національної
Конституційноправовий
статус
безпеки і оборони України (РНБО). Охарактеризувати
Президента
функції та повноваження РНБО, її структуру та порядок
України.
діяльності. Назвати правові акти РНБО і вказати порядок
введення їх в дію.
Розділ 9. Виконавча влада в Україні
1. Скористатися переліком джерел (Конституція України
та її офіційне тлумачення, міжнародно-правові акти, закони
України, <…>), основної та додаткової навчальноКонституційнометодичної літератури, Інтернет-ресурсів, і письмово
1. Відвідування лекції
правовий
статус
перерахувати нормативно-правові акти (не менше п’яти), які
2. Обговорення
органів виконавчої
врегульовують конституційно-правовий статус органів
теоретичного питання на
влади.
виконавчої влади в Україні та їх діяльність в таблиці 1 за
семінарському занятті
зразком: (див.: Таблиця 1).
3. Тестування
2. Скористатися виданнями із переліку джерел
4. Виконання навчальних
(Конституція України та її офіційне тлумачення, міжнароднозавдань
правові акти, закони України, <…>), основної та додаткової
навчально-методичної літератури, Інтернет-ресурсів, і
схематично зобразити конституційний склад і структуру
чинного Кабінету Міністрів України.
Розділ 10. Судова влада, прокуратура в Україні

16.

1. Відвідування лекції
2. Обговорення
теоретичного питання на
семінарському занятті
3. Тестування
4. Виконання навчальних
завдань

1. Скориставшись виданнями із переліку джерел
(Конституція України та її офіційне тлумачення, міжнародноправові акти, закони України, <…>), основної та додаткової
навчально-методичної
літератури,
Інтернет-ресурсів
(Європейські
стандарти
правосуддя
в
інфографіці[Електронний
ресурс]. –
Режим
доступу:
http://eujustice.internews.ua),
свіввіднести
вислів
давньоримського політичного діяча, оратора, філософа та

1
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Конституційноправові
основи
судової
системи
України.
Конституційноправовий
статус
органів прокуратури
в Україні.

17.

Конституційноправовий
статус
Конституційного
Суду України.

3

4
літератора Цицерона «Суддя – це мовлячий закон, а закон –
це німий суддя» із європейськими стандартами правосуддя та
закріпленими у ст. 129 Конституції України основними
засадами судочинства для того, щоб встановити яким з них
той відповідає.
2. Скориставшись
виданнями
із
переліку
джерел
(Конституція України та її офіційне тлумачення, міжнародноправові акти, закони України, <…>), основної та додаткової
навчально-методичної
літератури,
Інтернет-ресурсів,
викласти схему механізму «ваг і стримувань» (системи
«стримувань та противаг»), яка сформована в Україні та
закріплена в її Основному Законі. У цій схемі відобразити
особливості взаємодії між органами законодавчої, виконавчої
та судової влади України, вказати на місце та роль судової
влади в системі організації публічної влади в державі.
Розкриваючи значення судової влади у забезпеченні балансу
механізму
«ваг
і
стримувань»
(чи
забезпеченні
функціонування конституційної системи розподілу влади),
зробити посилання на відповідні статті Конституції та
Рішення Конституційного Суду України, якими ці статті було
розтлумачено. Як взірець для початку роботи, можна
використати Схему «ваг і стримувань», опубліковану в
навчальному посібнику Нор В., Стецюк П. Конституція –
Основний Закон України (в запитаннях і відповідях) (ЛьвівКиїв. – 1996. – С. 35.
1. Скористатися літературою із переліку джерел, основної
та додаткової навчально-методичної літератури і письмово
визначити: у чому полягає суть кожної із існуючих в світі
основних моделей органів конституційної юрисдикці
(американської, австрійської та інших)? Яка з цих моделей є
найбільш прийнятною, ефективною та вдалою?
1. Відвідування лекції
Яка модель конституційного контролю діє в Україні та
2. Обговорення
теоретичного питання на чи можна її вважати для нашого суспільства і держави
вдалою?
семінарському занятті
2. Скористатися джерелами з переліку джерел, основної та
3. Тестування
4. Виконання навчальних додаткової навчально-методичної літератури, Інтернетресурсів, і письмово перерахувати: 1) принципи діяльності
завдань
Конституційного
Суду
України;
2) види
функцій
Конституційного Суду України за об’єктами та способами і
засобами його діяльності; 3) підстави для визнання правових
актів неконституційними.

Поточна модульна робота ІІ
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Модуль 3. Територіальний устрій України.
Місцеве самоврядування в Україні
Розділ 11. Територіальний устрій України

18.

Конституційноправові
основи
територіального
устрою України.

1. Відвідування лекції
2. Обговорення
теоретичного питання на
семінарському занятті
3. Тестування
4.Виконання навчальних
завдань:

1. Скориставшись джерелами зі списку нормативно-правових
актів, основної використаної і рекомендованої для
поглибленого вивчення курсу літератури, Інтернет-ресурсів,
письмово проаналізувати зміст положень Декларації про
державний суверенітет України від 16 липня 1991 року, Акту
проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року,
Закону України «Про правонаступництво України» від 12
вересня 1991 року та Конституції України від 28 червня 1996
року стосовно визначення території Української держави.

1

19.
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Вказати які з цих положень несуть найбільше змістове
значення для конституційно-правового визначення території
України.
2. Скориставшись джерелами зі списку нормативно-правових
актів, основної використаної і рекомендованої для
поглибленого вивчення курсу літератури, Інтернет-ресурсів,
письмово порівняти: 1) державний устрій і територіальний
устрій; 2) територіальний устрій та адміністративнотериторіальний устрій.

1. Скористатися виданнями із переліку нормативноправових актів (Конституція України та її офіційне
тлумачення, міжнародно-правові акти, закони України,
<…>, основної та додаткової навчально-методичної
літератури, як то Федоренко В.Л. Конституційне право
України: підруч. / До 20-ої річниці Конституції України та
25-ої річниці незалежності України / В. Л. Федоренко. – К.:
Видавництво Ліра–К, 2016. – С. 555-565, переглянути
трансляцію урочистого засідання ВРУ, присвяченого 1001. Відвідування лекції
річчю проведення першого Курултаю кримськотатарського
2. Обговорення
народу*, перші із 25-ти серій циклу «Крим. 25 років боротьби
Конституційнотеоретичного питання на за Україну»** та ін., і виявити та письмово викласти основні
правовий
статус семінарському занятті
періоди (періодизувати) генезису конституційно-правового
Автономної
3. Тестування
статусу Автономної Республіки Крим. Вказати супутні йому
Республіки Крим.
4.Виконання навчальних державно-правові заходи і події, конституційно-правові
завдань:
акти в таблиці 1. за зразком
2. Скористатися виданнями із переліку нормативно-правових
актів (Конституція України та її офіційне тлумачення,
міжнародно-правові акти, закони України, <…>, основної та
додаткової навчально-методичної літератури, Інтернетресурсами та заповнити таблицю «Система органів влади
Автономної Республіки Крим» (за зразком*).

Розділ 12. Місцеве самоврядування в Україні

20.

1. Порівняйте та проаналізуйте зміст положень Європейської
хартії про місцеве самоврядування [Європейська хартія
місцевого
самоврядування
Рада
Європи;
Хартія,
Міжнародний документ від 15.10.1985 р. // Офіційний вісник
України. – 2015. – № 24, / № 39, 2013, Ст. 1418 / Ст. 718 ] з
положеннями Розділу XI Конституції України 1996 року
[Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року
1. Відвідування лекції
№ 245к/96-ВР із змінами, внесеними згідно Закону України
2. Обговорення
№ 1401-VIII від 2 червня 2016 року // Відомості Верховної
Конституційноправові
основи теоретичного питання на Ради України. – 2016. – № 28. – Ст. 532 [Електронний
семінарському занятті
місцевого
ресурс]. –
Режим
доступу:
самоврядування в 3. Тестування
]
і
4.Виконання навчальних http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
Україні.
відповідними положеннями Закону України «Про місцеве
завдань
самоврядування в Україні» [Про місцеве самоврядування в
Разом:
Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР //
Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. –
Ст. 170[Електронний
ресурс]. –
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97%D0%B2%D1%80].
Чи відсутні в Конституції України 1996 року і в Законі
України «Про місцеве самоврядування в Україні» положення
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, які викладені в Європейській хартії про місцеве
самоврядування? Якщо так, то чим це можна пояснити?
Обгрунтуйте свої відповіді.
2. Скористатися виданнями із переліку нормативно-правових
актів (Конституція України та її офіційне тлумачення,
міжнародно-правові акти, закони України, <…>, основної та
додаткової навчально-методичної літератури, як то
Остапенко П. Атлас адміністративно-територіального устрою
України. Новий районний поділ та територіальні громади:
2020 /Видання друге /Павло Остапенко, Роман Перхалюк,
Олександр Бончковський, Станіслав Остапенко – Київ. –
2020. – 56 с [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://www.minregion.gov.ua/wpcontent/uploads/2020/10/atlas_novogo_atu_2020.pdf , Інтернетресурсами та знайти, зокрема в Атласі адмінстративнотериторіального устрою України, межі та склад своєї
територіальної громади та свого району.

Поточна модульна робота ІІІ
Екзамен

4
40

Разом за семестр
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Рекомендовані джерела інформації:
Конституція України та її офіційне тлумачення
1.
Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року № 245к/96-ВР із змінами,
внесеними згідно Закону України № 1401-VIII від 2 червня 2016 року // Відомості Верховної Ради
України. – 2016. – № 28. – Ст. 532 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
2.
Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради
України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції
України щодо децентралізації влади вимогам статей 157 і 158 Конституції України від 30 липня 2015
року № 2-в/2015 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 64. – Ст. 2138 [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v002v710-15/print1480164937518046
3. Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України
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6.
Національна служба посередництва і примирення: офіційний сайт. – Режим доступу до
електронних ресурсів : http://www.nspp.gov.ua/
7.
Офіційний український державний сайт «Децентралізація влади». – Режим доступу до
електронних ресурсів : http://decentralization.gov.ua
Пошукові правові системи
1.
Верховна Рада України : офіційний веб-сайт : Законодавство України. – Режим доступу до
електронних документів : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/index/
2.
Верховна Рада України : офіційний веб-сайт : Законотворча діяльність Верховної Ради
України : Законопроекти : Пошук за реквізитами. – Режим доступу до електронних документів :
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc2.
3.
Президент України : офіційне інтернет-представництво : Офіційні документи. – Режим
доступу до електронних ресурсів : http://www.president.gov.ua/documents/.
4.
Урядовий портал : єдиний веб-портал виконавчої влади України : Нормативно-правова база
: База документів : Пошук документів за реквізитами. – Режим доступу до електронних ресурсів :
http://www.kmu.gov.ua/control/npd/search.

5.
Офіційний вісник України : Єдине повне офіційне періодичне видання нормативноправових актів України. – Режим доступу до електронних документів : http://ovu.com.ua/.
6.
Мега-НаУ : професійна юридична система : НаУ-Online : Нормативно-правові документи. –
Режим доступу до електронних документів : http://zakon.nau.ua/.
7.
Ліга:Закон : правовой портал : он-лайн сервисы : Законодательство. – Режим доступу до
електронних ресурсів : http://www.ligazakon.ua/
8.
Право. Украина : информационно-правовая система : Документы : Нормативно-правовые
документы.
–
Режим
доступу
до
електронних
ресурсів
:
http://www.legal.com.ua/cgibin/matrix.cgi/document.html.
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
1.
Верховна Рада України : офіційний веб-сайт/ : Бібліотечно-бібліографічні ресурси :
Бібліографічний моніторінг. – Режим доступу до електронних документів :
2.
http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index.
3.
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : Інтернет-сторінка. – Режим
доступу до електронних документів : http://www.nbuv.gov.ua/.
4.
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : Система каталогів і картотек. –
Режим доступу до електронних документів : http://www.nbuv.gov.ua/db/library_db.html.
5.
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : пошукова система сайту :
Система каталогів і картотек : Каталог книжкових видань : Пошук у електронному каталозі. – Режим
доступу до електронних документів : http://www.nbuv.gov.ua/db/opac.html.
6.
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : пошукова система сайту :
Система каталогів і картотек : Електронний фонд (тематичні та видові зібрання публікацій) :
Електронна бібліотека авторефератів дисертацій : Пошук у електронній бібліотеці авторефератів
дисертацій. – Режим доступу до електронних документів. - http://www.nbuv.gov.ua/eb/ard.html..
7.
Національна парламентська бібліотека України : веб-сайт. – Режим доступу до електронних
ресурсів : http://www.nplu.org/ua/resources/resources.htm.
8.
Національна парламентська бібліотека України : веб-сайт : Політематична база даних статей
з періодичних видань. – Режим доступу до електронних ресурсів : http://analitic.nplu.org/.
9.
Національна парламентська бібліотека України : веб-сайт : Каталог статей зі збірників
наукових праць. – Режим доступу до електронних ресурсів : http://stt.nplu.org/.
10. Бібліотека Полтавського університету економіки і торгівлі : веб-сайт. – Режим доступу до
електронних
ресурсів:
http://lib.uccu.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=36
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).
Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних
причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн
формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем.
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichnainformaciya
Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання

Максимальна
кількість балів

Види робіт
Модуль 1 (теми 1-5): обговорення теоретичного питання на семінарському
занятті (5 балів); тестування (- балів); виконання завдань, передбачених планом
самостійної роботи (5 балів); поточна модульна робота (6 балів)
Модуль 2 (теми 6-17): обговорення теоретичного питання на семінарському
занятті (12 балів); тестування (- балів); виконання завдань, передбачених планом
самостійної роботи (12 балів); поточна модульна робота (10 балів)
Модуль 3 (теми 18-20): обговорення теоретичного питання на семінарському
занятті (3 бали); тестування (- балів); виконання завдань, передбачених планом
самостійної роботи (3 бали); поточна модульна робота (10 балів)
Екзамен
Разом

16

34

10
40
100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
навчальної діяльності
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63

Оцінка за
шкалою ЄКТС
А
В
С
D
Е

35-59

FX

0-34

F

Оцінка за національною шкалою
Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
Задовільно достатньо
Незадовільно з можливістю повторного
складання
Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням навчальної дисципліни

