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КАРТА ДИСЦИПЛІНИ (СИЛАБУС) 
 
1) НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ: КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ОК8 

2) Карта дисципліни дійсна протягом навчального року: 2019/2020 

3) Освітній рівень:  перший рівень вищої освіти (бакалавр) 

4) Форма навчання: денна 

5) Галузь знань: 08 «Право» 

6) Спеціальність: 081 «Право» 

8) Компонента спеціальності: обов’язкова  

9) Семестр: І, ІІ 

10) Цикл дисципліни: дисципліна профільної підготовки 

11) Викладач (розробник карти): проф., д.і.н. Пилипенко Олександр Євгенович 

Ауд. 431 Центрального корпусу КНУБА 

Профіль на сайті КНУБА: http://www.knuba.edu.ua/?page_id=47977 

E-mail: pylypenko.oe@knuba.edu.ua 
12) Мова навчання: українська 

13) Необхідні ввідні дисципліни: (що треба вивчити, щоб слухати цей курс) «Історія держави і права 

України» 

14) Мета курсу:  
формування правосвідомості студентів шляхом глибокого оволодіння ними положеннями національних 

нормативно-правових актів з конституційно-правових питань, набуття навичок для подальшої роботи як 

висококваліфікованих спеціалістів. 

 

 

15) Результати навчання: 

№ Програмний результат навчання  
Метод перевірки 

навчального ефекту 

Форма 

проведення 

занять 

Посилання 

компетентності 

1. ПРН2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у 

контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання. 

Обговорення під час 

занять, тематичне 

дослідження, 

контрольна робота, 

есе 

Лекція, 

практичні 
заняття 

ІК 

ЗК1 
ЗК2 
ЗК3 
ЗК7 
ЗК11 
ЗК14 
СК4 
СК7 

СК8 
СК12 
СК13 
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2. ПРН3. Проводити збір і інтегрований аналіз 

матеріалів з різних джерел. 

Обговорення під час 

занять, тематичне 

дослідження, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК1 

ЗК3 

ЗК7 

СК4 

СК7 

СК8 

СК12 

СК13 

ДСК1 

3. ПРН4. Формулювати власні обґрунтовані 

судження на основі аналізу відомої проблеми. 

Обговорення під час 

занять, захист 
індивідуального 

завдання, есе 

Лекція, 

практичні 
заняття 

ІК 

ЗК1 
ЗК2 

ЗК3 

ЗК7 

ЗК14 

СК4 

СК7 

СК8 

СК12 

4. ПРН5. Давати короткий висновок щодо окремих 

фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК1 

ЗК2 

ЗК3 
ЗК11 

ЗК14 

СК1 

СК2 

СК4 

СК7 

СК8 

СК12 

СК13 

5. ПРН6. Оцінювати недоліки і переваги 

аргументів, аналізуючи відому проблему. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК1 

ЗК2 

ЗК3 
ЗК7 

ЗК11 

ЗК14 

СК1 

СК2 

СК4 

СК7 

СК8 

СК13 

6. ПРН7. Складати та узгоджувати план власного 

дослідження і самостійно формувати матеріали 

за визначеними джерелами. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 
завдання, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК1 

ЗК3 
ЗК7 

СК1 

СК2 
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7. ПРН8. Використовувати різноманітні 

інформаційні джерела для повного і всебічного 

встановлення певних обставин. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК1 

ЗК3 

СК4 

СК7 

СК8 

СК12 

СК13 

ДСК1 

8. ПРН12. Доносити до респондента матеріал з 

певної проблематики доступно і зрозуміло. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 
завдання, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК1 

ЗК3 
ЗК7 

СК4 

СК7 

СК8 

СК12 

9. ПРН13. Пояснювати характер певних подій та 

процесів з розумінням професійного та 

суспільного контексту. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК1 

ЗК2 

ЗК11 

ЗК14 

СК4 

СК7 
СК8 

СК12 

ДСК1 

10. ПРН14. Належно використовувати статистичну 

інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних джерел для своєї професійної 

діяльності. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК1 

ЗК2 

ЗК3 

ЗК7 

СК4 

СК7 

СК8 

СК12 

СК13 
ДСК1 

11. ПРН18. Виявляти знання і розуміння основних 

сучасних правових доктрин, цінностей та 

принципів функціонування національної 

правової системи. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК2 

ЗК3 

ЗК11 

ЗК14 

СК1 

СК2 

СК4 

СК7 

СК8 

СК12 
СК13 

12. ПРН19. Демонструвати необхідні знання та 

розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів та норм фундаментальних галузей 

права. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК2 

ЗК3 

ЗК7 

ЗК11 

СК1 

СК2 

СК4 

СК7 

СК8 
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13. ПРН20. Пояснювати природу та зміст основних 

правових явищ і процесів. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК2 

ЗК3 

ЗК7 

ЗК11 

ЗК14 

СК1 

СК2 

СК4 

СК7 

СК8 
СК13 

ДСК1 

14. ПРН21. Застосовувати набуті знання у різних 

правових ситуаціях, виокремлювати юридично 

значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК1 

ЗК3 

ЗК7 

ЗК11 

ЗК14 

СК4 

СК7 

СК8 

СК12 
СК13 

15. ПРН23. Надавати консультації щодо можливих 

способів захисту прав та інтересів клієнтів у  

різних правових ситуаціях. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК2 

ЗК3 

ЗК7 

ЗК11 

ЗК14 

СК4 

СК7 

СК8 

ДСК1 

 

За підсумками вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: 
- поняття, предмет, метод, систему та джерела конституційного права; 

- історичний досвід конституційного будівництва, основи теорії конституціоналізму; 

- характеристики загальних засад конституційного ладу України; 

- конституційну регламентацію прав, свобод та обов’язків людини і громадянина; 

- характеристики конституційно-правового регулювання виборів та референдуму; 

- конституційні положення організації та функціонування законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні; 

- конституційно-правові основи територіального устрою України; 

- конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні; 

- особливості конституцій у різних правових системах; 

- основи конституційного ладу в Україні; 

- особливості форми держави в Україні; 
- основи правового статусу особи в Україні; 

- інститути безпосередньої демократії в Україні; 

- правове становище органів законодавчої влади в Україні; 

- правовий статус глави держави в Україні; 

- поняття та систему органів виконавчої влади в Україні; 

- особливості судової влади в Україні; 

- правове становище органів місцевого управління і самоврядування в Україні; 

вміти: 

- давати усні та письмові аргументовані відповіді з питань навчальної дисципліни;  

- володіти конституційно-правовими поняттями і категоріями; 

- використовувати знання з конституційного права в юридичній практиці; 

- відслідковувати зв’язки норм конституційного права з нормами інших галузей права; 
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- в межах допустимого давати аналіз і тлумачення норм конституційного права; 

- використовувати конституційно-правові процедури захисту прав і свобод людини і громадянина; 

- обґрунтовувати конституційність і доцільність правових рішень. 

16) Форми занять та їх тривалість (кількість годин) 

Семестр Лекція Практичне 

заняття 

Лабораторні 

заняття 
Курсовий проект/ 

курсова робота 

РГР/Контрольна 

робота 

Самостійна 

робота студента 

І 8 6  1 16 

ІІ 46 32  1 42 

 
17) Зміст курсу 

Змістовий модуль 1. 

Конституційне право: основні поняття 

(перший семестр згідно з навчальним планом) 

 

Тема 1 

Конституційне право як галузь права, науки і навчальна дисципліна 

1. Поняття конституційного права 

2. Предмет і метод конституційного права  

3. Принципи конституційного права 

 

Тема 2. 

Теоретичні засади конституціоналізму в Україні 

1. Поняття конституції та конституціоналізму. 

2. Структура і система Конституції України 

3. Правова охорона конституційного стану України 

 

Тема 3. 

Система конституційного права  

1. Поняття системи конституційного права та її складові. 

2. Норми конституційного права.  

3. Інститути конституційного права. 

4. Види джерел конституційного права. 
 

Тема 4. 

Конституційно-правові відносини 

1. Поняття і склад конституційно-правових відносин 

2. Суб’єкти і об’єкти конституційно-правових відносин 

3. Юридичні факти як елементи конституційно-правових відносин 

4. Конституційно-правова відповідальність 

 

 

Змістовий модуль 2. 

Конституційно-правові основи організації та функціонування суспільного ладу в Україні 

(другий семестр згідно з навчальним планом) 
 

Тема 5. 

Загальні засади конституційного ладу в Україні 

1. Загальна характеристика конституційного ладу та його гарантії  

2. Державний устрій України 

3. Конституційні засади внутрішньої і зовнішньої політики держави 

4. Конституційне закріплення основ громадянського суспільства в Україні. 

 

Тема 6. 

Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні 

1. Конституційно-правовий статус громадянина України 
2. Конституційно-правовий статус іноземців і біженців в Україні 

3. Поняття і види основних прав, свобод і обов’язків людини і громадянина в Україні  

4. Механізм реалізації, гарантії та захист прав і свобод людини і громадянина   
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5. Співвідношення міжнародно-правового інституту регулювання прав і свобод  людини та забезпечення 

міжнародних стандартів прав і свобод людини в Україні  

6. Конституційні обов’язки людини і громадянина 

 

Тема 7. 

Конституційні основи здійснення народовладдя в Україні. Виборча система і виборче право. 

1. Основні форми безпосереднього народовладдя та представницька демократія Загальна характеристика 

виборчої системи та принципи виборчого права 

2. Види виборів та виборчих систем. Правова регламентація порядку організації та проведення виборів 

народних депутатів України 
3. Поняття і види референдумів 

 

Тема 8. 

Конституційний статус Верховної Ради України. 

1. Верховна Рада України в системі органів державної влади 

2. Функції і повноваження Верховної Ради України 

3. Порядок формування і організація роботи Верховної Ради та її комітетів 

4. Законодавчий процес в Україні 

 

Тема 9. 

Президент України – глава Української держави. 
1. Правовий статус Президента України в системі органів державної влади України 

2. Порядок обрання і повноваження Президента України 

3. Підстави дострокового припинення  повноважень Президента України 

4. Президент і Верховна Рада та Кабінет Міністрів України 

 

Тема 10. 

Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади. 

1. Органи виконавчої влади в системі органів державної влади України та їх класифікація. 

2. Порядок формування, повноваження та акти Кабінету Міністрів України 

3. Центральні та місцеві органи виконавчої влади. 

 

Тема 11. 

Конституційний статус Конституційного суду України, судів, прокуратури. 

1. Основні засади судочинства в Україні. 

2. Структура судової системи України. 

3. Конституційне судочинство в Україні. 

4. Прокуратура в системі державного механізму, її завдання і функції. 

 

Тема 12. 

Конституційно-правове регулювання регіонального управління та місцевого самоврядування. 

1. Поняття регіонального управління та місцевого самоврядування, його система і структура. 

2. Реформа місцевого самоврядування в Україні. 

3. Організаційно-правові форми та гарантії місцевого самоврядування. 

 

 

 
Лабораторне: Не передбачено НП. 

Курсовий проект/курсова робота/РГР/Контрольна робота. 

Тематика індивідуальних завдань та контрольних робіт (на вибір студентів) 

Поняття та предмет галузі конституційного права. 

Місце та роль конституційного права в системі національного права України. 
Конституційно-правові норми та їх специфіка. 

Конституційно-правові інститути та їх характеристика. 

Поняття та система джерел конституційного права України. Специфічні джерела конституційного права 

України. 

Конституційно-правова відповідальність. 

Види конституцій та способи їх ухвалення. 

Історія конституційного розвитку України. 

Правонаступність України. 
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Загальна характеристика Конституції України 1996 р. 

Поняття конституційного ладу та його основні характеристики. 

Конституційне закріплення форми Української держави. 

Політичні, економічні і соціальні засади конституційного ладу України. 

Конституційні принципи культурної і мовної політики України. 

Державна символіка України. 

Громадянство України: поняття та ознаки. 

Єдність і відмінність понять “людина”, “особистість”, “громадянин”. 

Визнання громадянства України. 

Підстави набуття та умови прийняття до громадянства України. 

Підстави припинення громадянства України. 
Повноваження державних органів та посадових осіб щодо вирішення питань громадянства України. 

Поняття, природа та риси конституційних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина. Поняття 

невід’ємних прав людини. 

Єдність та відмінність прав людини і прав громадянина. 

Класифікація та загальна характеристика конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

Аналіз соціально-економічних прав та свобод. 

Політичні права і свободи. 

Гарантії забезпечення та механізми захисту прав і свобод особистості в Україні. 

Міжнародні стандарти прав людини та їх вплив на розвиток законодавства України. 

Основні конституційні обов’язки громадян України. 

Правовий статус іноземців в Україні. 
Статус біженців в Україні. 

Право та притулок, депортація та екстрадиція іноземців. 

Форми здійснення народного суверенітету. 

Поняття та суть інституту виборчого права. Основні виборчі системи світу. 

Основи виборчого законодавства України. 

Особливості виборчої системи України. 

Порядок організації та проведення виборів депутатів Верховної Ради України. 

Поняття та види референдумів. Предмет референдуму. 

Законодавство про референдум. 

Порядок організації та проведення референдумів в Україні. 

Конституційне регулювання питань організації і діяльності органів державної влади. 

Поняття та основні принципи парламентаризму. Види парламентів. 
Статус і структура Верховної Ради України. 

Комітети і комісії Верховної Ради: склад, порядок формування, функції та повноваження.  

Депутатські фракції. 

Статус народного депутата України. 

Функції та повноваження Верховної Ради України. 

Поняття та стадії законодавчого процесу. 

Прийняття, оприлюднення та введення в дію законів України. 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини: функції та повноваження.  

Конституційний статус Рахункової палати. 

Структура Апарату Верховної Ради України. 

Загальна характеристика Регламенту Верховної Ради України. 
Поняття та основні етапи розвитку інституту президентства. 

Конституційний статус Президента України та його роль в механізмі державної влади. 

Порядок обрання Президента України. 

Функції та повноваження Президента України. Акти Президента України. 

Апарат Президента України. Секретаріат Президента України. 

Дострокове припинення повноважень Президента України: процедура імпічменту. 

Правовий статус Ради національної безпеки і оборони України. 

Конституційний статус Кабінету Міністрів України. 

Склад, порядок формування та повноваження Кабінету Міністрів України. 

Система органів виконавчої влади. Центральні органи виконавчої влади. 

Місцеві органи виконавчої влади: система, порядок формування та повноваження. 

Конституційні основи організації і діяльності органів прокуратури. 
Система органів прокуратури. 

Засоби прокурорського реагування та їх правові наслідки. 

Конституційні принципи правосуддя. 
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Система судових органів України. 

Законодавство про судоустрій та судочинство. 

Конституційно-правовий статус Конституційного Суду України. 

Склад, порядок організації та повноваження Конституційного Суду України. 

Процедура розгляду справ Конституційним Судом України та її юридичні наслідки. 

Правовий статус Вищої ради юстиції. 

Загальні засади та система адміністративно-територіального устрою України. 

Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим. 

Організація та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 

Поняття, природа та ознаки місцевого самоврядування. 

Історія становлення місцевого самоврядування в Україні. 
Законодавство про місцеве самоврядування. 

Система місцевого самоврядування. 

Порядок організації та проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. 

Органи місцевого самоврядування: ради та їх виконавчі органи. 

Особливості статусу районних та обласних рад як органів місцевого самоврядування, що представляють 

спільні інтереси територіальних громад, сіл, селищ, міст. 

Статус депутатів місцевих рад. 

Особливості здійснення місцевого самоврядування в м. Києві за Законом України “Про столицю 

України – місто-герой Київ” від 15 січня 1999 р. 

Порядок внесення змін до Конституції України. 

Прикінцеві та перехідні положення Конституції України. 
Конституційно-правові основи національної безпеки і оборони України. 

 

Індивідуальне завдання підлягає захисту студентом на заняттях, які призначаються додатково.  

Індивідуальне завдання може бути виконане у різних формах. Студенти можуть зробити його у вигляді 

реферату. Реферат повинен мати обсяг 18-24 сторінок А4 тексту (кегль Times New Roman, шрифт 14, інтервал 

1,5), включати план, структуру основної частини тексту відповідно до плану, висновки і список літератури, 

складений відповідно до ДСТУ 8302:2015. В рефераті можна помістити словник базових понять до теми. 

Водночас індивідуальне завдання може бути виконане в інших формах, наприклад, у вигляді презентації у форматі 

Power Point. В цьому разі обсяг роботи визначається індивідуально – залежно від теми. 

Література, що рекомендується для виконання індивідуального завдання, наведена, а в електронному 

вигляді вона розміщена на Освітньому сайті КНУБА, на сторінці кафедри політичних наук і права. 

Як виконання індивідуального завдання за рішенням викладача може бути зарахована участь студента у 
міжнародній або всеукраїнській науково-практичній конференції з публікацією у матеріалах конференції тез на 

одну з тем, дотичних до змісту дисципліни, або публікація статті на одну з таких тем в інших наукових виданнях. 

Текст індивідуального завдання подається викладачу не пізніше, ніж за 2 тижні до закінчення семестру. 

Заняття із захисту індивідуальних завдань призначаються не пізніше, ніж за 1 тиждень до закінчення семестру. 

Викладач має право вимагати доопрацювання індивідуального завдання, якщо воно не відповідає вимогам. 

 

 

18) Іспит. 

Питання екзаменаційних білетів: 

Поняття і предмет конституційного права як галузі права України. 

Місце конституційного права в системі права України. 
Поняття і особливості конституційно-правових норм. 

Види конституційно-правових норм. 

Особливості структури конституційно-правових норм. 

Поняття і особливості конституційно-правових відносин. 

Джерела галузі конституційного права України. 

Прогалини і колізії у конституційному праві та шляхи їх усунення. 

Конституційно-правові інститути: поняття і види. 

Поняття і предмет науки конституційного права України. 

Методи науки конституційного права України. 

Функції науки конституційного права України. 

Конституційне закріплення принципу розподілу влади та його реалізація в механізмі держави. 
Закріплення принципу народного суверенітету Конституції України. 

Роль науки конституційного права у розбудові держави і права України. 

Поняття і сутність конституції. 

Конституційна реформа в Україні від 02.06.2016 року. 
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Функції конституції. 

Місце конституції в системі національного законодавства України. 

Юридичні властивості конституції України. 

Особливості суб’єктів і порядку прийняття, зміни та відміни конституцій. 

Конституційне закріплення принципу розподілу влади та його реалізація в механізмі держави 

Пряма дія норм конституції України. 

Конституція України і міжнародно-правові акти. 

Властивості Конституції України як Основного Закону. 

Правова охорона Конституції України. 

Основні принципи Конституції України. 

Основні етапи конституційного розвитку України. 
Загальні засади конституційного ладу як конституційний інститут. 

Конституційне визначення України як суверенної, незалежної, демократичної держави. 

Конституційне визначення України як соціальної і правової держави. 

Закріплення принципу народного суверенітету в Конституції України. 

Гуманістичні засади конституційного ладу України. 

Конституційне закріплення форми правління Української держави. 

Конституційні засади форми державного устрою України. 

Конституційні засади державного режиму в Україні. 

Конституційні засади здійснення функцій Української держави. 

Конституційні засади політичних відносин в Україні. 

Конституційні засади економічних відносин в Україні. 
Конституційне визначення об’єктів права власності українського народу. 

Конституційне регулювання права власності на землю в Україні. 

Конституційні форми здійснення демократії в Україні. 

Конституційний принцип політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності суспільного життя в 

Україні. 

Конституційні засади національної політики Української держави. 

Конституційні засади культурної політики Української держави. 

Конституційний статус української мови. 

Конституційні засади зовнішньополітичної діяльності України. 

Державні символи України. 

Порядок підготовки прийняття та внесення змін до Конституції України. 

Зміст і співвідношення понять «людина», «особа», «громадянин». 
Конституційні засади правового статусу людини і громадянина в Україні.  

Поняття громадянства. Конституційні засади громадянства України. 

Підстави і порядок виникнення і припинення громадянства України. Закон «Про громадянство України» 

від 18 січня 2001 року. 

Поняття, зміст і види конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

Поняття і зміст обов’язків людини і громадянина в Україні та їх конституційна регламентація. 

Поняття і види гарантій прав і обов’язків людини і громадянина та їх закріплення в Конституції України. 

Конституційно-правовий статус Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. 

Правовий статус іноземців в Україні. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства» від 22 вересня 2011 року. 

Право на притулок і його регламентація в конституційному праві України. 
Характеристика Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового 

захисту» від 8 липня 2011року. 

Виборча система України. 

Безпосередня і представницька демократія: поняття і форми прояву. 

Поняття і види виборів. 

Поняття і зміст активного і пасивного виборчого права в Україні. 

Поняття і види референдумів. 

Конституційне закріплення системи державних органів України.  

Конституційні принципи організації і діяльності органів державної влади в Україні. 

Поняття і соціальне призначення законодавчої влади. Її співвідношення з виконавчою та судовими владою.. 

Конституційний склад, порядок обрання і строк повноважень Верховної Ради України. 

Мажоритарна та пропорційна виборчі системи. Особливості правового регулювання в законодавстві 
України. 

Статус народного депутата України.  

Підстави дострокового припинення повноважень народного депутата України. 
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Компетенція Верховної Ради України. 

Конституційний статус Президента України. 

Компетенція Президента України. 

Контрасигнація актів Президента України. 

Конституційні підстави і процедура дострокового припинення повноважень Президента України. 

Усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.  

Поняття і соціальне призначення виконавчої влади. Її співвідношення з законодавчою та судовою владою. 

Конституційна система органів виконавчої влади в Україні. 

Порядок формування і компетенція Кабінету Міністрів України. 

Підстави і порядок припинення повноважень Кабінету Міністрів, Прем’єр-міністра та інших членів 

Кабінету Міністрів України. 
Місцеві органи виконавчої влади (система, склад, порядок формування і компетенція) 

Поняття і соціальне призначення судової влади. Її співвідношення з законодавчою та виконавчою владою. 

Форми звернення до Конституційного Суду України. 

Система судоустрою України. 

Конституційний статус суддів в Україні. 

Конституційна юрисдикція (поняття, сутність і форми здійснення). 

Порядок формування і повноваження Конституційного Суду України. 

Статус суддів Конституційного Суду України. 

Конституційні засади територіального устрою України. 

Конституційний статус Автономної Республіки Крим. 

Поняття, сутність і форми місцевого самоврядування. 
Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні. 

Конституційні засади співвідношення норм міжнародного права і законодавства України. 

Принцип недискримінації у законодавстві України. 

Зміст принципу рівності прав і свобод людини і громадянина. 

Свобода пересування та вільний вибір місця проживання в Україні. 

Електронна петиція. Порядок її подання та розгляд. 

Конституційна скарга. 

Депутатська недоторканність. 

 
19) Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Розподіл балів для першого семестру з формою контролю залік 

 

Поточне оцінювання Індивідуальне 

завдання 

Сума балів 

Змістовний модуль 1 

Т1 Т2 Т3 Т4 

10 15 20 20 35 100 

 

Розподіл балів для першого семестру з формою контролю іспит 

 

Інтегрована 

оцінка за 1 

семестр* 

Поточне оцінювання Індиві-

дуальне 

завдання 

Іспит  Сума 

балів Змістовний модуль 2 

Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

20 5 5 5 5 5 5 5 5 20 20 100 

*/ Приклади розрахунку: 

1) якщо за 1 семестр студент(ка) отримав(ла) 100 балів, то у другому семестрі йому (їй) 

враховується: 20 балів х 100% = 20 балів; 

2) якщо за 1 семестр студент(ка) отримав(ла) 90 балів, то у другому семестрі йому (їй) 

враховується: 20 балів х 90% = 18 балів; 

3) якщо за 1 семестр студент(ка) отримав(ла) 70 балів, то у другому семестрі йому (їй) 

враховується: 20 балів х 70% = 14 балів. 

 

1. Консультації з дисципліни проводяться керівником курсу щотижнево у понеделок о 15:20 в ауд. 431. 

Центрального корпусу КНУБА. Якщо заняття з дисципліни проводить інший викладач, графік консультаційних 

занять доводиться ним до студентів на початку вивчення дисципліни. 

2. Студенту, який має підсумкову оцінку за дисципліну від 35 до 59 балів, призначається додаткова 

залікова сесія. В цьому разі він повинен виконати додаткові завдання, визначені викладачем. 



 

 

081 ОіО Будівельне та 
містобудівне 

право 

Сторінка 1 з 3 

5. Студент, який не здав та/або не захистив індивідуальне завдання, не допускається до складання 

заліку.  

6. Студент має право на опротестування результатів контроля (апеляцію). Правила подання та 

розгляду апеляції визначені внутрішніми документами КНУБА, які розміщені на сайті КНУБА та зміст яких 

доводиться до студентів на початку вивчення дисципліни. 

 

Політика щодо академічної доброчесності 

1. Списування під час тестування та інших опитувань, які проводяться у письмовій формі, заборонені (в 

т.ч. із використанням мобільних девайсів). У разі виявлення фактів списування з боку студента він отримує 

інше завдання. У разі повторного виявлення призначається додаткове заняття для проходження тестування. 
2. Тексти індивідуальних завдань (в т.ч. у разі, коли вони виконуються у формі презентацій або в інших 

формах) перевіряються на плагіат. Для цілей захисту індивідуального завдання оригінальність тексту має 

складати не менше 70%. Виключення становлять випадки зарахування публікацій студентів у матеріалах 

наукових конференціях та інших наукових збірниках, які вже пройшли перевірку на плагіат. 

 

Політика щодо відвідування 

1. Студент, який пропустив аудиторне заняття з поважних причин, має продемонструвати викладачу та надати 

до деканату ФУПП документ, який засвідчує ці причини. 

2. Студент, який пропустив лекційне заняття, повинен законспектувати зміст цього заняття та 

продемонструвати конспект викладачу до складання заліку. 

3. Студент, який пропустив практичне заняття, повинен законспектувати джерела, які були визначені 
викладачем як обов’язкові для конспектування, та продемонструвати конспект викладачу до складання заліку. 

4. За об’єктивних причин (хвороба, міжнародне стажування тощо) навчання може відбуватись в он-лайн формі 

за погодженням із керівником курсу. 

 

 

20) Робоче навантаження студента, необхідне для досягнення результатів навчання 

№ Форма занять 
Кількість годин 

аудиторні/ СРС 

1. Лекція  54/10 

2. 
Практичне 

заняття 
38/16 

3. 
Лабораторні 

заняття 
 

4. 
КП/КР/РГР/ 

Контр.роб. 
2 Контрольні роботи/12 

5.  
Форма 

контролю 
Іспит /20 

 Всього годин 92/58 

21) Сума всіх годин: 150 

22) Загальна кількість кредитів ЕСТS  5,0 

23) Кількість годин (кредитів ЕСТS) аудиторного навантаження: 92(3,07) 

24) Кількість необхідних годин (кредитів ЕСТS)  СРС для забезпечення 

аудиторного навантаження: 
58(1,93) 

25) Кількість годин (кредитів ЕСТS) СРС ,  забезпечених навчальним планом: 58(1,93) 

 
 


