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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 4,5 

 

Галузь знань 

08 «Право» 

Обов’язкова 

Спеціальність 081 «Право» 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин 135 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 6,4 

Освітньо-професійна 

програма ОС 

Магістра 

16 год. 12 год. 

Практичні 

16 год. 8 год. 

Самостійна робота 

103  115 

Вид контролю: іспит 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 1:3,2 

для заочної форми навчання – 1:5,75 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета – всебічне пізнання та осмислення теорії та практики конституції та 

конституціоналізму; отримання студентами фундаментальних знань щодо 

конституції як складного феномену, у якому знаходять своє відображення 

історія, політика, особливості державного життя тієї чи іншої країни, а також 

формування у студентів-магістрів цілісної системи знань щодо теоретичної та 

практичної складових конституціоналізму.  

 

Завдання – забезпечити підготовку висококваліфікованих спеціалістів, 

що володіють ґрунтовними знаннями в галузі конституційного права, вміють 
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використовувати їх у повсякденному житті та професійній діяльності у 

відповідності із системою конституційних цінностей. 

 

Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 

студенти повинні: 

 

знати: 

 передумови та причини виникнення конституцій, особливості 

формування понять „конституція” та «конституціоналізм»; 

 вихідні засади доктрини конституціоналізму; 

 концепції та сучасні моделі конституціоналізму; 

 визначення поняття конституції у розумінні представників різних 

юридичних шкіл;  

 основні етапи розвитку конституціоналізму у світі; 

 особливості та головні етапи конституційного розвитку України; 

 види конституцій за основними класифікаційними критеріями;  

 засоби забезпечення легітимності конституції; 

 елементи механізму реалізації конституції, засоби забезпечення 

ефективності такої реалізації; 

 поняття, види та способи тлумачення конституції; 

 

уміти: 

 вільно володіти юридичними поняттями та категоріями у межах тем 

спецкурсу; 

 тлумачити сутність конституціоналізму, природу та призначення 

конституції; 

 розрізняти теоретичну та практичну складові конституціоналізму; 

 тлумачити та застосовувати конституційні норми відповідно до “духу 

Конституції” (системи конституційних цінностей); 

 характеризувати конституцію з точки зору її класифікаційних 

характеристик, легітимності, ефективності її дії, ступеню реалізації 

конституційних норм; 

 виявляти причини неефективності реалізації норм конституції та 

знаходити способи їх усунення; 

 аналізувати особливості функціонування системи публічної влади 

України з точки зору його відповідності конституційним нормам і 

принципам конституціоналізму 
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 логічно грамотно виражати та обґрунтовувати свою точку зору з 

приводу реалізації засад конституціоналізму в Україні; 

 аргументовано кваліфікувати систему державного правління як 

конституційно обмежену чи необмежену; 

 самостійно обґрунтовувати сутність конституційних цінностей і 

принципів та їх порушення. 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ 

КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ 

Тема 1. Поняття та сутність конституціоналізму 

Проблема визначення поняття конституціоналізму. Термінологічна 

спорідненість з іншими категоріями. Гносеологічні основи конституціоналізму. 

Концепції конституціоналізму. Конституціоналізм як верховенство і 

стабільність писаної конституції, як система обмеження державного свавілля, 

як інституційна система конституційного правління. Формальна концепція 

конституціоналізму, її поширення у сучасному світі, різновиди. Матеріальна 

концепція конституціоналізму: характерні риси, особливості реалізації на 

практиці. Інституційна концепція конституціоналізму. 

Конституціоналізм як єдність ідеології, доктрини та практики 

обмеженого правління. Ідеологічні основи конституціоналізму. Лібералізм та 

ліберальна демократія як ідеологія конституціоналізму. Доктрина обмеженого 

правління. Конституційна система обмеженого правління як практичний “зріз” 

конституціоналізму. 

Вихідні засади конституціоналізму. Повага до людської гідності, свобода 

людини, гарантованість її прав. Верховенство права. Народний суверенітет. 

Поділ державної влади. Відображення засад конституціоналізму у позитивному 

праві. Втілення засад конституціоналізму у практиці функціонування сучасної 

держави. Сутність конституційної держави, її устрій. Конституція, 

конституційний лад, конституційна держава. Конституційний лад як втілення 

доктринальних засад конституціоналізму. 

 

Тема 2. Формування конституціоналізму та виникнення конституції 

Проблеми періодизації процесу розвитку конституціоналізму. Основні 

періоди розвитку конституціоналізму: античні часи (до 476 р.); період 
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Середньовіччя (476 -1492 р.); ранній Новий час (1492-1789); Новий час (1789-

1914); Новітній час (1914-1945); Сучасний період (після 1945). 

Зародження ідей конституції та обмеженого правління в античний період 

(Сократ, Платон, Арістотель, Цицерон). Конституція як устрій держави. Ідея 

“доброго правління”. 

Зародження та розвиток англійської традиції верховенства права. Велика 

Хартія вольностей (Magna Carta) 1215 р., Петиція про права 1628 р., Біль про 

права 1689 р., Акт про престолоспадкування 1701 р. Німецька традиція 

обмеження влади монарха церковною владою, зародження інституту присяги 

глави держави. Право народу на опір – приклад крайнього тлумачення 

обмеженості влади монарха. 

Причини та передумови виникнення перших конституцій. Конституційні 

ідеї Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.Ж. Руссо, Ш.-Л. Монтеск’є, їхня реалізація після 

Війни за незалежність США та Великої французької революції. Декларація 

незалежності США 1776 р. Декларація прав людини і громадянина 1789 р. 

Теорія верховенства права А. Дайсі. Особливості прийняття перших писаних 

конституцій (Конституції штатів у США, Конституція США 1787 р., 

Конституції Польщі та Франції 1791 р., Конституція Норвегії 1814 р., Бельгії 

1831 р.). 

Повага до людської гідності та гарантії прав людини як основна ідея 

сучасного конституціоналізму. Розвиток міжнародного права та універсалізація 

засад конституціоналізму. Роль ООН в універсалізації принципів 

конституціоналізму. Національний та наднаціональний рівні 

конституціоналізму. Вплив інстутів Ради Європи, Європейського Союзу на 

розвиток конституціоналізму. 

 

Тема 3. Зародження та проблеми розвитку конституціоналізму в 

Україні 

Еволюція поняття конституціоналізму в Україні. Етапи її 

конституційного розвитку. Зародження українського конституціоналізму. 

Конституція Пилипа Орлика 1710 р.  

Розвиток конституційних ідей в період боротьби за незалежність (19-поч. 

20 ст.). Конституційні проекти Георгія Андрузького „Начерк Конституції 

Республіки” (1850 р.), Михайла Драгоманова „Вільна спілка”(1884 р.), Миколи 

Міхновського „Основний Закон Самостійної України” (1905 р.), Михайла 

Грушевського (стаття „Конституційне питання і українство в Росії” 1905 р.), 

Отто Ейхельмана (1920 р.). Універсали Центральної Ради. Конституція УНР 

1918 р.   
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Проект Конституції ЗУНР Станіслава Дністрянського 1920 р. 

Конституційний процес в Україні після проголошення незалежності 24 серпня 

1991 р.  

Основні етапи новітнього конституційного процесу України. Прийняття 

Конституції України 28 червня 1996 р. Відображення засад конституціоналізму 

в тексті Конституції та проблеми їхньої реалізації. Внесення змін до 

Конституції у 2004, 2011, 2013 рр.  Рішення Конституційного Суду України від 

30 вересня 2010 р. Конституційна реформа 2004 р. та антиреформа  2010 р.: 

політико-юридичний аналіз. Відновлення чинності окремих положень 

Конституції редакції 2004 р. (21-22 лютого 2014 р.). 

 

Тема 4. Сучасні моделі конституціоналізму 

Конституціоналізм як універсальне явище, прояв національної 

конституційної ідентичності. Гносеологічні основи виокремлення моделей 

конституціоналізму.  

Передумови виникнення американської моделі конституціоналізму, її 

характерні риси. Ідеологічна основа американського конституціоналізму. 

Доктринальні особливості американської моделі конституціоналізму. 

Особливості функціонування американської моделі конституціоналізму на 

практиці: писана конституція, жорсткий поділ державної влади, 

президенталізм, федералізм, незалежність судової влади. 

Верховенство права як сутність англійського конституціоналізму. 

Передумови формування та особливості розвитку англійської моделі 

конституціоналізму. Ідеологічна основа англійського конституціоналізму. 

Функціонування англійської моделі конституціоналізму на практиці: 

парламентаризм, інтерпретаційні та контрольні повноваження судів, 

децентралізація. 

Європейська модель конституціоналізму, її характерні риси. Ідеї 

обмеженого правління та демократії як основа європейської моделі 

конституціоналізму. Особливості функціонування європейської моделі 

конституціоналізму на практиці: гнучкий поділ державної влади, 

парламентаризм, конституційна юстиція, децентралізованість влади, незалежна 

судова влада. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. КОНСТИТУЦІЯ ЯК АКТ ОБМЕЖЕННЯ 

ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 
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Тема 5. Конституція як акт установчої влади та основоположний 

закон 

Поняття та сутність установчої влади: погляди Е.-Ж. Сійеса, сучасне 

трактування. Влада установча і встановлена: проблеми співвідношення та 

взаємодії. Правовий механізм реалізації установчої влади. Гарантії установчої 

влади. Установчі та неустановчі конституції, способи їх прийняття. 

Дотримання процедур прийняття конституції та її зміни як гарантії установчої 

влади. Проблеми реалізації установчої влади Українського народу в процесі 

прийняття Конституції України 1996 р. Правові позиції Конституційного суду 

України щодо установчої природи Конституції України. 

Поняття конституції у розумінні представників різних юридичних шкіл. 

Сутність конституції у розумінні концепцій ліберального політичного порядку, 

юридичного позитивізму, у поглядах школи природничого права, 

нормативістів, інституціоналістів, марксистів. 

Риси конституції як акту установчої влади народу. Юридичне 

верховенство та стабільність конституції. Конституція як акт обмеження 

державної влади, гарантія недопущення державного свавілля. Верховенство 

Конституції і верховенство права. Верховенство конституції і принцип 

пріоритету норм міжнародного права. Юридичний механізм забезпечення 

стабільності Конституції України. Стабільність конституції і динамізм 

конституційно-правового регулювання. 

Конституція як основоположний закон. Форма та структура конституції. 

Основні підходи до розуміння змісту та регулюючої ролі преамбули. 

Прикінцеві та перехідні положення Конституції. Проблеми чинності 

конституції. Момент набрання чинності Конституції України. Чинність і дія 

Конституції. Введення в дію Конституції України. Проблеми відновлення дії 

окремих положень Конституції України. Пряма дія норм конституції. Проблеми 

співвідношення норм конституції та міжнародно-правових актів. 

Функції конституції. Функціональна характеристика Конституції 

України. Проблеми співвідношення юридичної, політичної та ідеологічної 

функцій конституції. Консолідуюча функція Конституції. 

  

Тема 6. Конституційні цінності 

Поняття, природа та сутність конституційних цінностей. Конституційні 

цінності – універсальне чи національне явище ? Конституційні цінності як 

системне явище. Людська гідність – основоположна конституційна цінність. 

Свбода людини, рівність, справедливість, демократія, верховенство права та 

інші конституційні цінності. 
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Конституційні цінності і позитивне право. Буква і дух закону: питання 

співвідношення і пріоритету. Конституція як акт, у якому відображена система 

цінностей. Цінності як джерело конституційних принципів та норм. “Дух 

конституції”: сутність і практичне значення. Вплив конституційних цінностей 

на конституційний лад. 

Принципи Конституції України, їх співвідношення із засадами 

конституціоналізму, основами конституційного ладу. Роль принципів 

Конституції у конституційно-правовому регулюванні суспільних відносин. 

Конституційна культура: поняття, сутність. Суспільне визнання 

конституційних цінностей. Загальносуспільний консенсус навколо 

конституційних цінностей як передумова прийняття конституції. 

Конституційна етика правлчих еліт – умова існування конституціоналізму. 

Проблема готовності правлячих еліт до самообмеження, визнання 

конституційних та законодавчих меж своєї діяльності. 

 

Тема 7. Конституційні інструменти обмеження державної влади 

Природа конституційних інструментів недопущення державного свавілля, 

обмеження державної влади, їхня відповідність конституційним цінностям. 

Система конституційних інструментів обмеження державної влади. Практика 

самообмеження державної влади. Види конституційних інструментів 

обмеження державної влади. 

Загальний інструментарій. Зв’язаність державної влади правами людини 

та основоположними свободами. Гарантії невтручання у сферу індивідуальної 

свободи. Верховенство права: правова визначеність, пропорційність, рівність, 

справедливість. Поділ державної влади як конституційний засіб обмеження 

державної влади. Гнучкий та жорсткий поділ державної влади. Чіткі 

конституційні і законодавчі межі діяльності органів публічної влади, їх 

посадових осіб. Суспільний контроль за всією системою органів публічної 

влади. Гарантії мирних зібрань. Право народу на опір. 

Інструменти обмеження влади глави держави. Парламентаризм. 

Незалежна судова влада, що здійснює контроль за діяльністю глави держави. 

Інструменти обмеження законодавчої влади. Поділ влади по вертикалі 

(федералзація, автономізація, децентралізація). Конституційна юстиція. 

Інструменти обмеження виконавчої влади. Парламентський контроль. 

Судовий контроль за діяльністю виконавчої влади. 

Неупереджений та справедливий судовий контроль за діяльністю 

правоохоронних органів. 
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Тема 8. Легітимність конституції 

Поняття та сутність легітимності конституції. Змістовий та процедурний 

компоненти легітимності конституції.  

Дотримання процедури прийняття Конституції як гарантія її легітимності. 

Специфіка прийняття установчих конституцій та внесення до них змін. 

Процедура прийняття конституції спеціально створеним установчим органом. 

Парламентський спосіб прийняття конституції. Правова природа конституції, 

прийнятої парламентським способом. Правові позиції Конституційного Суду 

України щодо прийняття Конституції України Верховною Радою України. 

Референдний спосіб прийняття конституції та забезпечення її легітимності. 

Конституційно-правове регулювання референдного способу прийняття 

Конституції України. Практика зарубіжних держав щодо застосування 

референдуму як способу прийняття конституції. Проблеми легітимності 

октройованих конституцій. 

Політико-правові проблеми прийняття Конституції України у 1996 р. та 

введення її у дію. Аналіз легітимності Конституції України станом на 1997 рік. 

Особливості процедури внесення змін до жорстких конституцій. 

Дотримання процедури змін – гарантія легітимності Конституції. Аналіз 

процедури внесення змін до Конституції України у 2004 р. Рішення КСУ від 

30.09.2010 р. Відновлення чинності Конституції України в редакції 2004 року. 

Проблеми забезпечення легітимності Конституції України на сучасному етапі 

конституційного процесу. Способи забезпечення легітимності Конституції 

України в ході майбутньої конституційної реформи. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. ПРАКТИЧНИЙ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ 

(проблеми функціонування конституційної системи обмеженого 

правління) 

 

Тема 9. Конституційна система обмеженого правління та її елементи 

Конституційна система обмеженого правління – практична складова 

конституціоналізму. Конституційний зміст правління. Обмеження та 

самообмеження демократії. Збалансованість системи державної влади. 

Конституційна держава: поняття, сутність, риси. Конституційна держава і 

держава демократична, правова, соціальна. Неконституційні держави. 

Елементи конституційної системи обмеженого правління. Писана 

конституція, що є актом установчої влади народу та гарантує похідний 

(встановлений) характер влади держави. Юридично (конституційно) закріплені 
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права та свободи людини і громадянина та система їх захисту. Конституційна 

юстиція. Парламентаризм. Децентралізованість влади. Незалежна судова влада. 

Проблеми функціонування конституційної системи обмеженого 

правління в умовах парламентаризму. Особливості функціонування системи 

обмеженого правління в умовах президенталізму. Проблеми гарантування 

конституційного характеру правління в умовах напівпрезидентського 

правління. Конституційні гарантії обмеженості парламентсько-президентського 

правління. 

 

Тема 10. Конституційна юстиція як гарантія обмеженого правління 

Конституційний контроль, конституційна юрисдикція, конституційна 

юстиція та конституційне правосуддя: поняття, сутність, співвідношення. Роль 

конституційної юстиції у забезпеченні верховенства права. Конституційна 

юстиція як механізм забезпечення справделивості між людиною та державою.  

Конституційне правосуддя у механізмі реалізації конституції. 

Місце органу конституційної юрисдикції у конституційній системі. 

Напрями впливу органу конституційної юрисдикції на інші елементи системи 

обмеженого правління.  

Гарантування та забезпечення легітимності конституції. Гарантування 

верховенства і стабільністі конституції. Обмеження законодавчих повноважень 

парламенту. Негативна законотворчість. Захист прав та свобод людини і 

громадянина: безпосередній та опосередкований. Вирішення компетенційних 

спорів. Розв’язання конфліктів між центральними та децентралізованими 

органами влади. Забезпечення стійкості конституційної системи.  

Проблеми гарантування незалежності та політичної неупередженості в 

діяльності конституційної юстиції. Досвід функціонування Конституційного 

Суду України та його місце в конституційній системі. Проблеми вдосконалення 

інституту конституційної юрисдикції в Україні. 

 

Тема 11. Проблеми формування конституційної системи обмеженого 

правління в Україні 

Людиноцентричність Конституції України та проблеми її реалізації. 

Вирішення проблеми легітимності Конституції України. Способи 

проведення конституційної реформи. Конституційна реформа шляхом 

прийняття нової Конституції: “за” і “проти”. Внесення змін до Конституції як 

спосіб проведення конституційної реформи. Забезпечення легітимності 

Конституції України у разі внесення до неї змін. 



 12 

Проблеми визначення оптимальної форми правління з точки зору 

забезпечення обмеженості державної влади. Гарантії недопущення 

концентрації влади в руках глави держави в умовах президентської та 

напівпрезидентської форм правління. Парламентська форма правління: 

переваги та недоліки. Парламентсько-президентське правління: питання 

оптимальності та шляхів удосконалення. 

Проблеми розвитку парламентаризму. Бікамералізм: доцільність 

запровадження з точки зору формування конституційної системи обмеженого 

правління. Реформа виборчої системи як необхідна умова розвитку 

парламентаризму. Удосконалення інституту конституційної юрисдикції: 

гарантування незалежності та неупередженості. Забезпечення незалежності 

судової гілки влади. Децентралізація влади – необхідна умова формування 

системи обмеженого правління. Роль Конституційного суду України у 

формуванні системи обмеженого правління. 

 

Тема 12. Проблеми конституційного забезпечення розвитку України 

як національної держави 

Сутність національної держави. Держави національні та імперсько-

інтегрального типу. Передумови утворення національних держав. Демократія 

як компонент національної держави. Досвід функціонування європейських 

держав як національних. Сутнісні ознаки національної держави. Гарантії прав 

титульної нації та національних меншин. Транснаціональні сили і криза 

національної держави. 

Україна – національна держава чи держава інтегрального типу ? 

Проблеми визначення та використання у законодавстві України базової 

термінології: нація, народ, національна меншина. Політична нація та народ: 

співвідношення понять. Національний суверенітет як визначальна ознака 

національної держави. Проблеми співвідношення національного та народного 

суверенітету. 

Конституція як відображення національної ідентичності. Конституційна 

ідентичність України. Українська конституційна традиція: народне віче, опір 

свавільній владі. Державна мова. Гарантії мовних прав титульної нації та 

національних меншин. Проблеми статусу української мови як державної.  

Статус російської мови та інших мов національних меншин України. 

Державні символи інші атрибути державності: проблеми законодавчого 

забезпечення. Національна ідея як консолідуюча основа держави. Забезпечення 

національних інтересів та національної безпеки як функція Української 

держави. 
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4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьог

о 

у тому числі 
Усь

ого 

у тому числі 

л п 
л

аб 

ін

д 
ср л п 

ла

б 

ін

д 
ср 

Тема 1. Поняття та 

сутність 

конституціоналізм

у 

12,6 2 2   8,6 13,6 2 2   9,6 

Тема 2. 

Формування 

конституціоналізм

у та виникнення 

конституції 

10,6 2 -   8,6 13,6 2 2   9,6 

Тема 3. 

Зародження та 

проблеми розвитку 

конституціоналізм

у в Україні 

10,6 - 2   8,6 9,6 - -   9,6 

Тема 4. Сучасні 

моделі 

конституціоналізм

у 

12,6 2 2   8,6 13,6 2 2   9,6 

Тема 5. 

Конституція як акт 

установчої влади 

10,6 2 -   8,6 13,6 2 2   9,6 

Тема 6. 

Конституційні 

цінності та 

проблеми їх 

реалізації в 

правотворенні та 

правозастосуванні 

12,6 2 2   8,6 11,6 2 -   9,6 

Тема 7. 

Конституційні 

інструменти 

обмеження 

державної влади. 

10,6 - 2   8,6 9,6 - -   9,6 

Тема 8. 

Легітимність 

конституції 

12,6 2 2   8,6 9,6 - -   9,6 
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Тема 9. 

Конституційна 

система 

обмеженого 

правління та її 

елементи 

 

10,6 2 -   8,6 11,6 2 -   9,6 

Тема 10. 

Конституційна 

юстиція як гарантія 

обмеженого 

правління 

 

10,6 - 2   8,6 9,6 - -   9,6 

Тема 11. Проблеми 

формування 

конституційної 

системи 

обмеженого 

правління в 

Україні 

10,6 2 -   8,6 9,6 - -   9,6 

Тема 12. Проблеми 

конституційного 

забезпечення 

розвитку України 

як національної 

держави 

10,6 - 2   8,6 9,6 - -   9,6 

Разом 135 16 16   103 135 12 8   115 

 

 

 

Лекційний курс (денна - 16 год., заочна – 12 год.) 

 

№ 

з/

п 

Назва теми Кількість 

годин 

(денна) 

Кількість 

годин 

(заочна) 

1 Поняття та сутність конституціоналізму 2 2 

2 Формування конституціоналізму та виникнення 

конституції 
2 2 

3 Сучасні моделі конституціоналізму 2 2 

4 Конституція як акт установчої влади 2 2 

5 Конституційні цінності та проблеми їх реалізації в 

правотворенні та правозастосуванні 
2 2 

6 Легітимність конституції 2 - 

7 Конституційна система обмеженого правління та її 

елементи 

2 2 
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8 Проблеми формування конституційної системи 

обмеженого правління в Україні 
2 - 

 Разом 16 12 

 

 

Практичні  заняття (денна - 16 год., заочна – 8 год.) 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

(денна) 

Кількість 

годин 

(заочна) 

1 Поняття та сутність конституціоналізму 2 2 

2 Формування конституціоналізму та виникнення 

конституції 
- 2 

3 Зародження та проблеми розвитку конституціоналізму 

в Україні 
2 - 

4 Сучасні моделі конституціоналізму 2 2 

5 Конституція як акт установчої влади - 2 

6 Конституційні цінності та проблеми їх реалізації в 

правотворенні та правозастосуванні 
2 - 

7 Конституційні інструменти обмеження державної 

влади. 
2 - 

8 Легітимність конституції 2 - 

9 Конституційна система обмеженого правління та її 

елементи 
- - 

10 Конституційна юстиція як гарантія обмеженого 

правління 
2 - 

11 Проблеми формування конституційної системи 

обмеженого правління в Україні 
- - 

12 Проблеми конституційного забезпечення розвитку 

України як національної держави 
2 - 

 Разом 16 8 

 

Самостійна робота (денна - 103 год., заочна – 115 год.) 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

(денна) 

Кількість 

годин 

(заочна) 

1 Поняття та сутність конституціоналізму 8,6 9,6 

2 Формування конституціоналізму та виникнення 

конституції 

8,6 9,6 

3 Зародження та проблеми розвитку 

конституціоналізму в Україні 

8,6 9,6 

4 Сучасні моделі конституціоналізму 8,6 9,6 

5 Конституція як акт установчої влади 8,6 9,6 

6 Конституційні цінності та проблеми їх реалізації в 

правотворенні та правозастосуванні 

8,6 9,6 
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7 Конституційні інструменти обмеження державної 

влади. 

8,6 9,6 

8 Легітимність конституції 8,6 9,6 

9 Конституційна система обмеженого правління та її 

елементи 

8,6 9,6 

10 Конституційна юстиція як гарантія обмеженого 

правління 

8,6 9,6 

11 Проблеми формування конституційної системи 

обмеженого правління в Україні 

8,6 9,6 

12 Проблеми конституційного забезпечення розвитку 

України як національної держави 

 

8,6 9,6 

10 УСЬОГО ГОДИН 103 115 

 

5. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Знання та навички студентів, отримані при засвоєнні навчальної 

дисципліни, оцінюється за рейтинговою системою. 

Форми поточного контролю включають: оцінювання виконання домашніх 

самостійних завдань, тестів та контрольних робіт, виконаних студентами під 

час практичних занять.  

Студент може отримати максимально 50 балів за усні відповіді або 

виконання тестів чи контрольних робіт, задач та інших завдань на практичних 

заняттях.  

Неготовність до заняття або незадовільна відповідь (розв'язання задачі) 

також підлягають відповідній оцінці і студенту виставляється “0” балів. 

Студент повинен перездати незадовільну оцінку протягом двох тижнів і 

отримати позитивну оцінку, яка враховується під час визначення середнього 

балу поточної успішності. Не перескладена заборгованість тягне виставлення за 

іспит оцінки «0» FX.  

Формою підсумкового контролю знань та навичок студентів по 

дисципліні є іспит, на якому результати їх навчальної роботи оцінюються за 

весь період вивчення дисципліни за 50 – бальною шкалою. Іспит проводиться в 

усній формі. 

 

За результатами вивчення дисципліни при складанні іспиту студент 

отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як 

середньозважене оцінок за поточну успішність і оцінки за іспит.  
 

6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ 

 

Розподіл балів, які отримують студенти для екзамену 

 

Поточна Іспит  Сума 
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успішність 

Т1-Т8 Т1-Т8  

50 50 100 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для 

екзаменів і заліків). 

 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з 

дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну 

успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів; 

 при оформленні документів за екзаменаційну сесію 

використовується таблиця відповідності оцінювання знань 

студентів за різними системами. 

 

Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 
За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з 

диференційованого 

заліку 

 

Залік 

90 – 100 А Відмінно Відмінно  

 

Зараховано 

81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

 

90-100 балів (відмінно) - виставляється студенту, який дав повну і 

правильну відповідь на всі питання, що базуються на знанні нормативно-

правових актів, судової практики та спеціальної літератури. Прояви уміння 

застосування набуті знання до конкретних суспільно-економічних ситуацій та 

здібності аналізу джерел вивчення даного курсу. 

 

81-89 балів (дуже добре) - виставляється студенту, який дав не цілком 

повну але правильну відповідь на всі питання, що базується на знанні предмету. 

 

71-80 балів (добре) - виставляється студенту, який дав повну і правильну 

відповідь, але не на всі питання, або відповідь не базується на всіх складових 

джерелах вивчення. Тобто знав нормативно-правовий акт та судову практику 

але не знав інформації, що міститься у спеціальній літературі, чи інформації, 

яка міститься у інших джерелах. Однак у підсумку його відповідь повинна 

базуватись не менше ніж на двох базових джерелах.  
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61-70 балів (задовільно) - виставляється студенту, який не дав вичерпної 

детальної відповіді на питання контрольних завдань і яка базується тільки на 

одному із рекомендованих джерел вивчення матеріалу. 

 

51-60 балів (достатньо) - виставляється студенту, який не дав вичерпної 

(достатньої) відповіді на питання контрольних завдань та не може назвати 

джерела інформації навчальної дисципліни. 

 

0-50 балів (незадовільно) - виставляється студентові, який виявив значні 

прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, допустив принципові 

помилки у виконанні передбачених програмою завдань, незнайомий з 

основною юридичною літературою з дисципліни. 
 

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Правові акти 

1.  Конституція України від 28.06.96 р. зі змінами – К.: Атіка, 2014. 

2.  Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради 

Української РСР. – 1990. - №31. – Ст.429. 

3.  Акт проголошення незалежності України // Відомості Верховної Ради 

Української РСР. – 1991. - №38. – Ст.502. 

4.  Закон України від 28.06.1996 р. “Про прийняття Конституції України і 

введення її в дію” // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – ст. 

142. 

5.  Закон України від 21.02.2014 р. № 742-18 “Про відновлення дії окремих 

положень Конституції України” // Відомості Верховної Ради України. – 2014. 

-  № 11. - ст.143. 

6.  Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 р. № 20-рп/2010 

(справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України) // 

Вісник Конституційного суду України 

2010 р., № 5, стор. 36 

7.  Рішення Конституційного Суду України від 16.04.2008 р. №6-рп/2008 (справа 

про прийняття Конституції та законів України на референдумі) // 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v006p710-08 

8.  Рішення Конституційного Суду України від 05.10.2005р. №6-рп/2005  (справа 

про здійснення влади народом) //Урядовий кур’єр-17.10.2005. 

9.  Рішення Конституційного Суду України від 3 жовтня 1997 р. №4-зп (справа 

про набуття чинності Конституцією України) // Офіційний вісник України. - 
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http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v006p710-08
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1997.- № 42. - С. 59, код акту 4146/1997. 

10.  Указ Президента України від 18 лютого 2008 року № 139/2008  „Про склад 

Національної конституційної ради” // Офіційний вісник Президента України 

вiд 21.02.2008 - 2008 р., № 5, стор. 56, стаття 230. 

11.  Указ Президента України від 25.08.2009  № 671/2009 „Про винесення на 

всенародне обговорення проекту Закону України "Про внесення змін до 

Конституції України” // Офіційний вісник Президента України вiд 25.08.2009 

- 2009 р., № 25, / Спеціальний випуск /, стор. 8, стаття 821. 

12.  Указ Президента України вiд „Про Національну конституційну раду” від 27 

грудня 2007 року № 1294/2007 // Офіційний вісник України вiд 10.01.2008 - 

2007 р., № 99, стор. 29, стаття 3583, код акту 41895/2007. 

13.  Указ Президента України від 15.05.2012 р. № 328/2012 “Про Конституційну 

Асамблею” // Офіційний вісник Президента України. - 2012 р., № 19, стор. 4, 

стаття 404 

14.  Положення про Конституційну Асамблею, затв. Указом Президента України 

від 15.05.2012 р. № 328/2012 “Про Конституційну Асамблею” // Офіційний 

вісник Президента України. - 2012 р., № 19, стор. 4, стаття 404 

15.  Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. Постанова 

Пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996 р. // 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-96 

16.  Висновок Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження 

верховенства права щодо дотримання конституційної процедури під час 

внесення змін до Конституції України 1996 року шляхом ухвалення Закону 

України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року 

№ 2222-ІV та щодо відповідності його положень загальним засадам 

Конституції України 1996 року і європейським стандартам від 27 грудня 2005 

року // Розвиток публічного права в Україні (доповідь за 2003-2004 роки) // За 

заг. ред. І.Б. Коліушка, Н.В. Александрової. – К. – Вид. Лікей. 2005. – С. 62-

112. 

17.  Декларація незалежності США 1776 р. //Антологія лібералізму: політико-

правничі вчення та верховенство права. - К.: Книги для бізнесу, 2008. – С. 444 

– 448.  

18.  Magna Carta 1215 р. // Антологія лібералізму: політико-правничі вчення та 

верховенство права. - К.: Книги для бізнесу, 2008. – С. 219 – 233.  

19.  Французька декларація прав людини і громадянина 1789 р. // Антологія 

лібералізму: політико-правничі вчення та верховенство права. - К.: Книги для 

бізнесу, 2008. – С. 449 – 451. 
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