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ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права 

 

 

 

СИЛАБУС 

з навчальної дисципліни «Конституційне право» 

 

 

Освітньо-професійна програма «Бакалавр публічного управління та адміністрування» 

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування   

галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування  

(http://univer.km.ua/doc/OPP_Bakalavr_281_Publichne_upravlinnya_ta_administruvannya.pdf) 

 

Назва навчальної 

дисципліни  
________ 

Викладач 

Лекції, консультації: Галус Олена Олександрівна, кандидат юридичних 

наук, доцент (http://univer.km.ua/kafedra.php?kafid=11&w=sklad). 

Семінарські заняття, консультації: Галус Олена Олександрівна, кандидат 

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

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

Електронна адреса: nauka_kaf@univer.km.ua 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5474-3323 

GoogleScholar: https://scholar.google.ru/citations?hl=uk&user=Y5YD-

2IAAAAJ  

Інформаційні 

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

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус №4,  

ауд. 227: 

Галус Олена Олександрівна: вівторок з 10.00 до 12.00; 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою у 

робочі дні з 9.00 до 17.00 

Консультації до екзамену: напередодні екзамену згідно із затвердженим 

розкладом. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни  

Метою дисципліни є опанування студентами змісту основних 

конституційно-правових положень, формування комплексних знань та умінь, 

оперування конституційно-правовим інструментарієм, формування навичок 

використання чинних конституційно-правових норм; підвищення правової 

культури і правосвідомості, а також виховання у студентів правового 

мислення, подальше розширення і поглиблення світогляду, що є необхідним 

для практичної діяльності майбутніх спеціалістів. 
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Найважливішим завданням курсу є надання студентам глибоких знань 

галузевого законодавства, положень Конституції України, встановлених нею 

засад конституційного ладу, механізму здійснення публічної влади, змісту та 

обсягу прав і свобод людини і громадянина.  

Завдання навчального курсу полягає у освоєнні майбутніми 

управлінцями комплексу знань, умінь та навичок, які необхідні для виконання 

ними своїх майбутніх посадових обов’язків на необхідному професійному 

рівні.  

Конституційне право - обов’язкова навчальна дисципліна, що 

передбачає вивчення конституційного права як галузі права, основ 

конституційного ладу, конституційно-правового статусу людини і 

громадянина, правового статусу органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, об’єднань громадян.   

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Здатність реалізувати свої конституційні права, свободи та обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; здатність 

до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних нормативно-правових та 

наукових джерел; здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових 

актів; здатність готувати проекти нормативно-правових та індивідуально-

правових актів органів публічної влади. 

Результати 

навчання 

Знати структуру та особливості функціонування системи органів публічної 

влади; знати принципи та порядок створення та діяльності органів публічної 

влади, об’єднань громадян; знати основні нормативно-правові акти та 

положення законодавства у сфері публічного управління та адміністрування; 

розуміти процедуру розробки та прийняття нормативно-правових актів 

органами публічної влади та використовувати правила юридичної техніки при 

розробці проектів цих актів; уміти налагодити комунікацію між громадянами,  

об’єднаннями громадян та органами державної влади і місцевого 

самоврядування. 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

(Передреквізтти і 

постреквізтти 

навчальної 

дисципліни)  

Курс навчання – _2-й, семестр – _3-4-й. 

Тип дисципліни - обов’язкова. 

Для успішного опанування дисципліни студенти повинні володіти знаннями 

навчальних дисциплін Теорія держави і права, Взаємодія держави і 

громадянського суспільства.  

Дисципліна вивчається паралельно із такими спорідненими навчальними 

дисциплінами: Політологія, Система публічного адміністрування. 

Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для подальшого 

вивчення дисциплін: Документаційне забезпечення діяльності органів 

публічного управління, Місцеве самоврядування, Адміністративне право, 

Державно-управлінські рішення, Організаційно-правові засади публічної 

служби, Адміністративне судочинство, Адміністративне процесуальне право . 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

5 кредитів ЄКТС /150 годин, у тому числі, самостійної роботи - 132 години, 

лекційних - 12 годин, семінарських - 6 годин.  

Форма навчання  Заочна 

Мова 

викладання 
Українська 

Формат 

вивчення 

Лекції, семінарські заняття, виконання самостійної роботи, консультації, 

іспит тощо.  
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навчальної 

дисципліни 

Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  

розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни. 

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер. 

Зміст навчальної 

дисципліни та 

організація 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

Години  

(лек. / сем. / 

СРС) 

Тема Методи навчання та 

форми поточного 

контролю 

Максимальна 

кількість балів 

1/0/9 

Конституційне 

право України як 

галузь права, 

наука та 

навчальна 

дисципліна 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 
тести, ситуаційні 

завдання 

тощо 

Лекція – 0,4 

СРС –1 

1/0/9 

Основи вчення 

про Конституцію 

України 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

усне опитування, тести,  
дискусійні питання, 

ситуаційні завдання 

тощо 

Лекція – 0,4 
СРС –1 

0/0/10 

Загальні засади 

конституційного 

ладу України 

Тести, ситуаційні 
завдання 

тощо 

СРС –1 

0/0/10 

Конституція 

України та 

громадянське 

суспільство 

Тести, ситуаційні 

завдання 
тощо 

СРС –1 

1/1/12 

Основи 

конституційно-

правового статусу 

людини і 

громадянина в 

Україні  

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

усне опитування, тести,  

дискусійні питання, 
ситуаційні завдання 

тощо 

Лекція – 0,45 

Семінарське 

заняття – 2,5 
СРС –1 

1/0/8 

Конституційні 

права, свободи та 

обов’язки людини 

і громадянина в 

Україні 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу,  

тести, дискусійні 
питання, ситуаційні 

завдання 

тощо 

Лекція – 0,45 
СРС –1 

2/1/11 

Форми 

безпосередньої 

демократії в 

Україні 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

усне опитування, тести,  

дискусійні питання, 
ситуаційні завдання 

тощо 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 2,5 
СРС –2 

1/1/12 

Верховна Рада 

України 

Усний виклад, слайдова 
презентація матеріалу, 

усне опитування, тести,  

дискусійні питання, 

ситуаційні завдання 
тощо 

Лекція – 0,4 

Семінарське 

заняття – 2,5 

СРС –1 

1/1/7 

Президент 

України 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

усне опитування, тести,  
дискусійні питання, 

ситуаційні завдання 

Лекція – 0,4 

Семінарське 

заняття – 2,5 

СРС –1 
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тощо 

1/0/8 

Кабінет Міністрів 

України та інші 

органи виконавчої 

влади 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 
тести, дискусійні 

питання, ситуаційні 

завдання 
тощо 

Лекція – 0,45 

СРС –1 

0/0/9 

Конституційні 

засади 

функціонування 

судової влади в 

Україні 

Тести, ситуаційні 

завдання тощо 
СРС –1 

1/0/8 

Конституційний 

Суд України 

Усний виклад, слайдова 
презентація матеріалу, 

тести, дискусійні 

питання, ситуаційні 

завдання 
тощо 

Лекція – 0,45 

СРС –1 

1/1/7 

Територіальний 

устрій України 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 
усне опитування, тести,  

дискусійні питання, 

ситуаційні завдання 

тощо 

Лекція – 0,4 
Семінарське 

заняття – 2,5 

СРС –1 

1/1/12 

Місцеве 

самоврядування в 

Україні 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

усне опитування, тести,  
дискусійні питання, 

ситуаційні завдання 

тощо 

Лекція – 0,4 

Семінарське 
заняття – 2,5 

СРС –2 

 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 

визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах навчальної 

дисципліни «Конституційне право» (розміщені у електронній бібліотеці 

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

 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни «Конституційне право» (в електронній бібліотеці 

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

Екзамен усно-письмовий. Структура екзаменаційного/залікового білету 

включає 3 теоретичних питання. 

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни  

1. Конституційне право України : навч. посібник для підгот. до іспиту 

за кредитно-модульною сист. навчання.  2-е вид., перероб. і доп. / В. О. Боняк, 

В. А. Завгородній, А. В. Самотуга, Л. А. Філяніна. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-

т внутр. справ, 2017.  293 с. 

2. Конституційне право України : посіб. для підготовки до іспитів / Ю. 

Г. Барабаш, Т. М. Слінько, Л. І. Летнянчин та ін. 3-тє вид., переробл. та допов. 

– Х. : Право, 2016. – 346 с. 

3. 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. 800с.  

4. Конституційне право України: прагматичний курс : навч. посіб. / М. 

В. Афанасьєва, Ю. Ю. Бальцій, Ю. Д. Батан та ін.; за заг. ред. М. В. 

Афанасьєвої, А. А. Єзерова ; тех. ред Ю. Д. Батан.  Одеса : Юридична 
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література, 2017  256 с. 

5. Конституція України : наук.-практ. комент. / Нац. акад. правов. наук 

України; редкол.: В. Я. Тацій та ін. 2-ге вид., переробл. і допов. Х.: Право, 2011. 

1128 с. 

6. Нестерович В.Ф. Практикум з Конституційного права України.  Київ 

: Видавництво Ліра-К, 2018.  640 с. 

7. 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.  

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, 2018. 556 с. 

10.Федоренко В. Л. Конституційне право України: підручник. Київ : 

НАДУ, 2016. 616 с. 

11.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 

ХУУП, 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_20

20.pdf). 

Лекції відпрацьовуються у вигляді написання реферату по темі лекції. 

Семінарське заняття відпрацьовується шляхом усного опитування та 

вирішення практично-ситуативного завдання по даній темі. 

Критерії 

оцінювання 

Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, 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_20

20.pdf). 

Можливість 

визнання 

результатів 

неформальної 

освіти  

Студенту визнаються результати участі у: наукових конференціях за 

тематикою, пов’язаною з навчальною дисципліною, у порядку, визначеному 

Положенням про організацію освітнього процесу. 

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 

2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20  

(http://www.univer.km.ua/) 

Політика щодо 

інших питань 

Тут відображаються ті особливості викладання, навчання, інші організаційні 

аспекти, які не були відображені у попередніх розділах силабусу 

Зворотній зв’язок 1) Під час аудиторних занять, консультацій. 

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
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2) За допомогою анкетування після завершення вивчення 

навчальної дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що 

проводяться в університеті. 

 

 

 

 

Викладач дисципліни: 

доцент  кафедри конституційного,  

адміністративного та фінансового права,  

к.ю.н, доцент                                                               ____________________      О.О. Галус 

                                                                                             

 

Затверджено на засіданні кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права 

26 серпня 2020 року, протокол № 1. 

 

В.о. завідувача кафедри   конституційного,  

адміністративного та фінансового права, 

д.ю.н., професор                                                          ____________________     І.Л. Самсін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Обліковий обсяг – 0,32 ум.др.арк. 


