
Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«Конституційне право України» 
Галузь знань: 08 «Право»  

Спеціальність: 081 «Право»  

Освітньо-професійна програма: 

«Право» 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Обов’язкова навчальна дисципліна 

Форма 

навчання 
Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 

загальна кількість годин 

5 кредити / 180 годин 

Мова викладання Українська 

Анотація 

дисципліни 

Сучасна правова освіта є неможливою без вивчення такої 

важливої навчальної дисципліни як «Конституційне право України», 

оскільки саме з неї починається викладання всієї гами галузевих 

юридичних наук. Виключне значення і фундаментальний характер 

конституційного права України викликають необхідність 

ґрунтовного вивчення основних конституційно-правових інститутів і 

категорій, системи конституційного законодавства, їх аналізу, 

виявлення тенденцій їх становлення та поступальний розвиток.  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом навчальної дисципліни «Конституційне право 

України» є дослідження процесу  становлення конституціоналізму в 

Україні на демократичних засадах; забезпечення прав людини та 

громадянина; реалізація різних форм народовладдя; формування 

дієздатних структур громадянського суспільства, правового статусу 

органів державної влади; конституційних принципів 

територіального устрою України, конституційно-правових засад 

організації та функціонування місцевого самоврядування в Україні; 

питань конституційної реформи в Україні. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Виключне значення і фундаментальний характер 

конституційного права України викликають необхідність 

ґрунтовного вивчення основних конституційно-правових інститутів і 

категорій, системи конституційного законодавства, їх аналізу, 

виявлення тенденцій їх становлення і розвитку і, в першу чергу, 

Конституції України як Основного Закону держави, який має 

найвищу юридичну силу по відношенню до інших нормативно-

правових актів, і є головним джерелом конституційного права 

України. 
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Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Здійснювати синтез відповідних концепцій і доктринальних 

положень публічної політики у контексті аналізованої проблеми і 

демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

Самостійно визначати та формулювати ті питання, з яких 

потрібна допомога і діяти відповідно до рекомендацій. 

Викладати матеріал з певної проблематики таким чином, щоб 

розкрити зміст основних питань. 

Працювати в групі як учасник, формуючи власний внесок у 

виконання завдань групи. 

Демонструвати знання і розуміння щодо визначення основних 

сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національної правової системи. 

Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та 

процедур національного права. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність застосовувати знання в професійній діяльності у 

стандартних та окремих нестандартних ситуаціях. 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Вміння працювати самостійно, проявляти добросовісність, 

дисциплінованість, пунктуальність та відповідальність, а також 

працювати у команді колег за фахом. 

Знання Конвенції з захисту прав людини та основоположних 

свобод, а також прецедентної практики Європейського суду з прав 

людини. 

Знання основ права Європейського Союзу. 

Знання засад і доктрин національного права, а також змісту 

правових інститутів таких фундаментальних галузей права, як: 

конституційне право, адміністративне право і адміністративне 

процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, 

сімейне, трудове право, господарське і господарське процесуальне 

право, кримінальне і кримінальне процесуальне право. 

Навички консультування з правових питань, зокрема, можливих 

способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог 

професійної етики, належного дотримання норм щодо 

нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації. 

 

 

 

 

 

Навчальна 

логістика 

 

МОДУЛЬ І 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА 

Тема 1. Конституційне право як галузь права. 

Тема 2. Конституційне право як наука та навчальна дисципліна 

Тема 3. Конституція України – основне джерело конституційного 

права України 

Тема 4. Конституційний лад України як інститут конституційного  

права  

Тема 5. Конституційно-правовий статус людини і громадянина як 

інститут конституційного права  

Тема 6. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина 

   Тема 7. Форми безпосередньої демократії в Україні як інститут 

конституційного права  

   Тема 8. Органи державної влади як інститут конституційного 

права 
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                                                                                              МОДУЛЬ ІI 

РОЗДІЛ 2. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ 

ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ.  

Тема 9. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України 

Тема 10. Конституційно-правовий статус Президента України 

Тема 11. Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів 

України 

Тема 12. Конституційно-правовий статус органів судової влади 

Тема 13. Конституційно-правовий статус органів прокуратури 

Тема 14. Конституційно-правовий статус органів місцевого 

самоврядування 

Тема 15. Територіальний устрій України як інститут 

конституційного права 

Тема 16. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки 

Крим 

Пререквізити 

Дисципліна «Конституційне право України» може вивчатись 

студентами після набуття окремих компетентностей на дисциплінах 

«Теорія держави і права», «Історія держави і права України», 

«Судові та правоохоронні органи». 

Постреквізити 

Дисципліна «Конституційне право України « є складовою циклу 

професійної а практичної підготовки фахового молодшого бакалавра 

з права. Знання з даного курсу будуть використовуватися при 

вивченні дисциплін: «Адміністративне право», «Кримінальне 

право», «Фінансове право», «Трудове право», «Господарське право», 

«Фінансове право», «Екологічне та земельне право», «Цивільне та 

сімейне право», та ряд інших галузевих правових дисциплін. 

Рекомендована 

література 

Основна (базова)  

1. Кoнcтитуцiя Укpaїни вiд 28 чepвня 1996 poку.  

2. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. 

закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – Х.: Право, 2008. 

– 416 с. 

3. Конституційне право України : підручник / відп. ред. проф., 

д.ю.н. М.О. Баймуратов. – К. : Правова єдність, 2009. – 1008 с. 

4. Ковалів М.В., Гаврильців М.Т., Бліхар М.М. 

5. К64 Конституційне право України: Навчальний посібник. – 

Львів: ТОВ «Ліга-прес», 2014. – 402 с. 

6. Конституційне право України : підручник / Т. М. Слінько, Л. І. 

Летнянчин, В.П. Колісник та ін.; за заг. ред. Т. М. Слінько. Харків: 

Право, 2020. 592 с. 

7. Шляхтун П. П. Конституційне право України: Підручник. - К.: 

«Освіта України», КНТ, 2008. - 592 с. 

Допоміжна 

1. Zabokrytskyy I. Поділ влади як елемент сучасного 

конституціоналізму: український та зарубіжний досвід у контексті 

моделей організації влади. Вісник Національного університету 

«Львівська політехніка». Серія Юридичні науки. 2016. №. 837. С. 

122-130. 

2. Агафонова Н. В. Конституційна реформа в Україні: поняття, 

інституційний механізм та забезпечення ефективності: автореф. дис. 

на здобуття наук ступеня к.ю.н.: 12.00.02 / Інститут законодавства 

Верховної Ради України. Київ. 2017. 38 с. 
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3. Бєлов Д. М., Бисага Ю. М. Парадигма українського 

конституціоналізму та конституційна реформа: питання 

співвідношення. Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія Право. 2014. №. 28 (1). С.64-68. 

4. Виборчий кодекс України: Кодекс України від 19.12.2019 № 

396-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20#Text (дата 

звернення: 12.08.2020) 

Інформаційні 

ресурси 

1. www.president.gov.ua – Офіційна сторінка Президента 

України  

2. www.rada.gov.ua – Офіційна сторінка Верховної Ради України 

3. www.kmu.gov.ua - Офіційна сторінка Кабінету Міністрів 

України 

4. www.rainbow.gov.ua - Офіційна сторінка Ради національної 

безпеки та оборони України 

5. www.ombudsman.kiev.ua  – Офіційна сторінка 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

6. www.cvk.gov.ua - Офіційна сторінка Центральної виборчої 

комісії України 

7. http://vkksu.gov.ua  - Офіційна сторінка Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України 

8. http://nsj.gov.ua - Офіційна сторінка Національної школи 

суддів України 

9. http://www.nau.kiev.ua - правові системи НаУ 

10.  www.lawukraine.com – База українського законодавства в 

Інтернеті; 

11. http//www.nbuv.gov.ua – Офіційний сайт Національної 

бібліотеки України ім. В.І. Вернадського; 

12. http//www.alpha.rada.kiev.ua  – Офіційний сайт Національної 

парламентської бібліотеки.  

Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 51 

Семінари 51 

Самостійна робота 48 

Розподіл балів, 

форма контролю 

Форми контролю Максимальна кількість балів 

Модуль 1 25 

Модуль 2 25 

ІСПИТ 50 

Циклова комісія Правничих дисциплін  

Відділення Юридичне відділення 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка 

за національною шкалою 

90-100 А 5 (відмінно) 

80-89 В 
4 (добре) 

70-79 С 

60-69 D 
3 (задовільно) 

50-59 Е 

35-49 FX 
Незадовільно 

(з можливістю повторного 

складання) 

0-34 F 
Незадовільно  

(з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

http://www.president.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.rainbow.gov.ua/
http://www.ombudsman.kiev.ua/
http://www.cvk.gov.ua/
http://vkksu.gov.ua/
http://nsj.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.lawukraine.com/
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Викладач(і) 

 

ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА ЗВОЗДЕЦЬКА 

Посада: викладач 

Категорія: друга кваліфікаційна категорії 

Педагогічне звання: – 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук 

Вчене звання: – 

Профайл викладача (-ів): 

http://college-chnu.cv.ua/article/Legal 
E-mail: i.zvozdetska@chnu.edu.ua  

 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 

в Moodle) 
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