
 
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ 

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права  

 

СИЛАБУС 

з навчальної дисципліни  

«ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА» 

 

Освітньо-професійна програма «Бакалавр з фінансів, банківської справи та 

страхування» 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

галузі знань 07 Управління та адміністрування 

(http://univer.km.ua/doc/OPP_Bakalavr_072_Finansi_bankivska_sprava.pdf) 

 

Назва 

навчальної 

дисципліни  

ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА 

Викладач 

Лекції, семінарські заняття, консультації: Рижук Ірина Володимирівна, 

кандидат юридичних наук 
(http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=11&w=sklad). 

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

Електронна адреса: kursu@univer.km.ua 
Профіль у соціальних мережах: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002566605922 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5916-3774 

GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?user=_8-NEJ0AAAAJ 

Academia.edu: https://independent.academia.edu/ИринаРыжук 

Інформаційні 

ресурси  
Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус №4, вул.Проскурівська, 57  

ауд. 227: 
Рижук Ірина Володимирівна: понеділок з 15.00 до 16.20; 

Рижук Ірина Володимирівна: середа з 15.00 до 16.20. 
Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою у 
робочі дні з 9.00 до 17.00 

Консультації до заліку: напередодні екзамену згідно із затвердженим 
розкладом. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни  

Основними цілями вивчення дисципліни «Конституційне право України» є 
набуття студентами знань та розуміння змісту  предмету галузі конституційного 
права;  місця та ролі конституційного права в системі права України;   щодо методів  
Конституційного права України;  основних  етапів та напрямків новітньої 
конституційної реформи в Україні;  Конституційне закріплення форми Української 
держави; поняття Конституційно-правової норми; поняття конституційно-правових 

https://orcid.org/0000-0002-5916-3774
https://scholar.google.com/citations?user=_8-NEJ0AAAAJ
https://independent.academia.edu/ИринаРыжук


відносин;  системи нормативних джерел галузі конституційного права України;  
поняття конституційного ладу; структуру політичної системи України;   статусу 
української мови як державної мови; основ правового статусу людини і громадянина;    
конституційних  прав, свобод  людини і громадянина; інституту та форм демократії;   
конституційної системи органів державної влади України;  поняття територіального 
устрою держави. 

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Загальні компетентності: 
ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 06. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 
ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
ЗК 13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена громадянського 
(вільного демократичного) суспільства, усвідомлювати його цінності та 

необхідність сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні. 

Спеціальні компетентності: 
СК 02. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та 
національних фінансових систем та їх структури . 

СК 11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 
підвищувати свою професійну підготовку. 

СК 15. Розуміння особливостей функціонування місцевих фінансів і бюджетів 
місцевого самоврядування. 

Результати 

навчання 

Після завершення вивчення дисципліни здобувач повинен 

продемонструвати наступні результати навчання: 

ПР 01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та 

функціональні зв’язки між процесами та явищами на різних рівнях 
економічних систем. 

ПР 16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 
завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 
ПР 18. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у 

дослідженнях та професійному спілкуванні. 
ПР 19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості 

до нових знань. 
ПР 21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені 
необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової держави. 
ПР 22. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти цінності 

вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод 
людини і громадянина в Україні. 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

(Передреквізити 

і постреквізити 

навчальної 

дисципліни)  

Курс навчання –3-й, семестр – 5-й. 
Тип дисципліни -  вибіркова. 
Компоненти, що передують вивченню навчальної дисципліни – ЗПВ 2.2. 

Історія політичних і правових учень. 
Компоненти, на які безпосередньо впливає вивчення навчальної дисципліни – 

ППВ 7.3. Фінанси територіальних громад. 

Обсяг 

навчальної 

дисципліни 

3 кредити ЄКТС / 90 годин, у тому числі, самостійної роботи - 36 годин, 
лекційних - 26 годин, семінарських - 28 годин.  



Форма навчання  денна 

Мова 

викладання 
українська 

Формат 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Лекції, семінарські заняття, виконання самостійної роботи, консультації, 
екзамен тощо.  

Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  
розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни.  

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер, фліпчат. 

Зміст навчальної 

дисципліни та 

організація 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

Години  

(лек. / 
сем. / 

СРС) 

Тема Методи навчання та 

форми поточного 
контролю 

Максимальна 

кількість 
балів 

1./ 2 / 3 

Конституційне право 

України як галузь 
права, наука та 

навчальна 
дисципліна 

Усний виклад, 
слайдові презентації, 

дискусійні 
обговорення 

проблемних питань,  
індивідуальні 
завдання. 

Лекція – 0,77 
Семінарське 
заняття – 5 
СРС –1 

1./ 2 / 3 
Основи вчення про 

Конституцію України 

Усний виклад, 

слайдові презентації, 
дискусійні 

обговорення, 
індивідуальні 
завдання. 

Лекція – 0,77 
Семінарське 
заняття – 5 
СРС –1 

2./ 2 / 2 

Загальні засади 

конституційного ладу 
України 

Усний виклад, 

дискусійні 
обговорення 

проблемних питань, 
тести, бліц-
опитування, 

індивідуальні 
завдання. 

Лекція – 0,77 
Семінарське 
заняття – 5 
СРС –1,5 

2./ 2 / 2 

Конституція України 
та громадянське 

суспільство 

Усний виклад, 

дискусійні 
обговорення 
проблемних питань, 

тести,  індивідуальні 
завдання. 

Лекція – 0,77 
Семінарське 
заняття – 5 
СРС –1,5 

2./ 2 / 2 

Основи 
конституційно-
правового статусу 

людини і 
громадянина в 

Україні 

Усний виклад, 

дискусійні 
обговорення 

проблемних питань, 
тести,  індивідуальні 
завдання, слайдові 

презентації. 

Лекція – 0,77 
Семінарське 
заняття – 5 
СРС –1,5 

2./ 2 / 2 

Конституційні права, 
свободи та обов’язки 

людини і 

Усний виклад, 
дискусійні 

обговорення 

Лекція – 0,77 
Семінарське 
заняття – 5 
СРС –1,5 



громадянина в 
Україні 

проблемних питань, 
тести,  індивідуальні 

завдання, слайдові 
презентації. 

2./ 2 / 3 

Форми 

безпосередньої 
демократії в Україні 

Усний виклад, тести,  
дискусійні питання, 

індивідуальні 
завдання, слайдові 

презентації. 

Лекція – 0,77 
Семінарське 
заняття – 5 
СРС –1,5 

2./ 2 / 3 
Верховна Рада 

України 

Усний виклад, тести,  
дискусійні питання, 
індивідуальні 

завдання, слайдові 
презентації. 

 
Лекція – 0,77 
Семінарське 
заняття – 5 
СРС –1,5 

2./ 2 / 3 Президент України 

Усний виклад, тести,  

дискусійні питання, 
індивідуальні 

завдання, слайдові 
презентації. 

 
Лекція – 0,77 
Семінарське 
заняття – 5 
СРС –1,5 

2./ 2 / 3 

Кабінет Міністрів 

України та інші 
органи виконавчої 
влади 

Усний виклад, тести,  
дискусійні питання, 

індивідуальні 
завдання, слайдові 

презентації. 

 
Лекція – 0,77 
Семінарське 
заняття – 5 
СРС –1,5 

2./ 2 / 3 

Конституційні 
засади 
функціонування 

судової влади в 
Україні 

Усний виклад, тести,  
дискусійні питання, 
індивідуальні 

завдання, слайдові 
презентації. 

 
Лекція – 0,77 
Семінарське 
заняття – 5 
СРС –1,5 

2./ 2 / 2 
Конституційний Суд 
України 

Усний виклад, тести,  

дискусійні питання, 
індивідуальні 
завдання, слайдові 

презентації. 

 
Лекція – 0,77 
Семінарське 
заняття – 5 
СРС –1,5 

2./ 2 / 2 
Територіальний 
устрій України 

Усний виклад, тести,  
дискусійні питання, 

індивідуальні 
завдання, слайдові 

презентації. 

 
Лекція – 0,77 
Семінарське 
заняття – 5 
СРС –1,5 

2./ 2 / 3 

Місцеве 
самоврядування в 

Україні 

Усний виклад, тести,  
дискусійні питання, 
індивідуальні 

завдання, слайдові 
презентації. 

 
Лекція – 0,77 
Семінарське 
заняття – 5 
СРС –1,5 

 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 
визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах навчальної 
дисципліни «Основи конституційного права» розміщені в електронній 

бібліотеці університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php) 
 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 



матеріалах дисципліни «Основи конституційного права», які розміщені в 
електронній бібліотеці університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php) 

Залік усно-письмовий. Структура залікового білету включає 3 теоретичних 
питання . 

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни  

1. Батанов О. В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики: 
монографія / НАН України, Ін-т держави і права ім В. М. Корецького. К. : 

Юридична думка, 2010. 653 с. 
2.Конституційне право України. Академічний курс: підручник для студ. вищих 

навч. зак.: У 2 т. / НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького 
/ заг. ред. Ю.С. Шемшученко. Т. 2. К.: ТОВ «Вид-во «Юридична думка», 2008. 
800 с. 

3.Кравченко В. В. Конституційне право України: навч. посібник. 4-е вид. К.: 
Атіка, 2007. 568 с. 

4.Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право України. 
Академічний курс: підручник для студ. вищих навч. закл.: У 2 т. / НАН 
України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького / ред. В. Ф. Погорілко 

Т.1. К. : ТОВ «Вид-во «Юридична думка», 2006. 544 с. 
5. Любченко П. М. Муніципальне право: підручник. Харків: Право, 2019. 512 

с. 
6. Нестерович В. Ф. Виборче право України: підручник. К.: Вид-во Ліра-К, 
2017. 504 с. 

7. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право України: підручник. 
4-те вид., переробл. та доопр.. К.: Видавництво «Ліра-К», 2012. 576 с. 
8. Практикум з Конституційного права: навчальний посібник / кол. авт.; за заг. 

ред. д.ю.н., проф. Л. Р. Наливайко. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 
2018. 604 с. 

9. Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. Конституційне право України. Повний курс: 
навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2020. 556 с. 
10. Фрицький Ю. О. Конституційне право України : навч. посіб.; Ін-т права та 

суспільних відносин Відкритого міжнародного ун-ту розвитку людини 
"Україна".  Київ : Ун-т "Україна", 2018.  220 с. 

Політика щодо 

дедлайнів та 

здобуття балів за 

пропущені 

заняття  

Здобуття балів за пропущені лекції та семінарські заняття відбувається у 
порядку, визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у 

ХУУПі імені Леоніда Юзькова, затвердженим рішенням вченої ради від 
29.05.2017 р., протокол №14, введеним в дію наказом від 06.06.2017 р. № 

279/17  
(http://univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_202
0.pdf). 

Критерії 

оцінювання 

Положення про організацію освітнього процесу у ХУУПі імені Леоніда 
Юзькова, затверджене рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, 

введене в дію наказом від 06.06.2017 р. № 279/17 
(http://univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_202

0.pdf). 

Можливість 

визнання 

результатів 

неформальної 

освіти  

Студенту визнаються результати участі у: конференціях, тренінгах, круглих 
столах за тематикою, пов’язаною з навчальною дисципліною, у порядку, 
визначеному Положенням про організацію освітнього процесу. 

Політика 

академічної  

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 
http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/397023/default
http://univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2020.pdf
http://univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2020.pdf
http://univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2020.pdf
http://univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2020.pdf
http://univer.km.ua/page.php?pid=188


 


