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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість  

кредитів 

- 2 

Галузь знань 

0304  - право 

(шифр, назва) 

1,5 

Модулів 

- 1 

Напрям 

6.030401  - право 

(шифр, назва) 

Рік підготовки: 

2016-2017 н.р. 

Змістових  

модулів  

- 2 

Спеціальність: 

правознавство 8.060101 

5 -й  

Курсова робота 

--- 
Семестр 

Загальна  

кількість годин  

- 120 год. 

9 -й  

Лекції 

Тижневих годин 

навчання – 2,5 год 

 

аудиторних – 40 год 

 

самостійної роботи 

студента – 80 год 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

спеціаліст 

16 год.  

Практичні, семінарські 

24 год.  

Лабораторні 

--- --- 

Самостійна робота 

80 год.  

ІНДЗ: 4 год. 

Вид контролю: 

екзамен 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить  1:2 

 

  



 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

«Конституційні засади охорони і захисту прав людини і громадянина в 

діяльності органів публічної влади в Україні» - навчальна дисципліна, яка передбачає 

поглиблене вивчення конституційно-правових механізмів забезпечення прав і свобод 

людини і громадянина органами місцевого самоврядування і місцевими державними 

адміністраціями в Україні. 

Актуальність навчальної дисципліни обумовлюється сучасними тенденціями 

розвитку інституту місцевого самоврядування й місцевих державних адміністрацій: 

імплементація нових конституційно-правових інструментів, зокрема з метою 

вдосконалення діяльності органів місцевого самоврядування і місцевих державних 

адміністрацій із охорони і захисту конституційних прав і свобод; законодавче 

закріплення концепції публічних послуг, які надаються насамперед на 

муніципальному рівні; зростання ролі принципу верховенства права у процесі 

підготовки та прийняття рішень органами місцевого самоврядування і місцевими 

державними адміністраціями. 

Метою вивчення навчальної дисципліни є вивчення теоретичних і 

практичних проблем забезпечення конституційних прав людини і громадянина у 

відносинах з органами муніципальної влади і місцевими державними 

адміністраціями. Вивчення дисципліни, зокрема, передбачає аналіз практики розгляду 

адміністративними судами України публічно-правових спорів, стороною в яких 

виступає людина і громадянин. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є аналіз конституційного та 

муніципального законодавства України, актів Конституційного Суду України, 

Вищого адміністративного суду України, Європейського суду з прав людини, 

навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та 

практичних казусів; навчити студентів застосовувати засвоєні теоретичні положення 

на практиці. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: 
конституційно-правові засади діяльності органів місцевого самоврядування і 

місцевих державних адміністрацій в Україні; 

механізм реалізації ними своїх повноважень; 

конституційно-правові засади реалізації принципу верховенства права в умовах 

сучасного стану функціонування системи місцевого самоврядування в Україні; 

вміти: 
застосовувати на практиці норми, які забезпечують додержання прав і свобод 

людини органами місцевого самоврядування і місцевими державними 

адміністраціями в Україні; 

конституційно-правові механізми розв’язання правових конфліктів, що можуть 

виникати внаслідок реалізації місцевого самоврядування виключної компетенції, 

власних (самоврядних) та делегованих повноважень; 

складати проекти позовних заяв та рішень за результатами розгляду справ про 

додержання прав і свобод людини в діяльності органів місцевого самоврядування і 

місцевих державних адміністрацій в Україні; 

аналізувати практичні казуси. 

 



 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

Права і свободи людини і громадянина 

та їх стандарти в діяльності органів місцевого самоврядування і місцевих державних 

адміністрацій в Україні 

 

Тема 1. Забезпечення, охорона і захист конституційних прав і свобод людини і 

громадянина органами місцевого самоврядування і місцевими державними 

адміністраціями 

Поняття забезпечення, охорони і захисту прав і свобод людини в діяльності органів 

публічної влади. 

Конституційні права та інтереси як об’єкти правового забезпечення. Співвідношення 

конституційних прав і свобод людини та охоронюваних інтересів. Види інтересів у 

конституційному праві. 

Акти (рішення) місцевого самоврядування і місцевих державних адміністрацій у 

механізмі забезпечення прав людини. Особливості актів місцевого самоврядування. Види 

актів місцевого самоврядування. Акти (рішення) місцевого самоврядування і місцевих 

державних адміністрацій як предмет оскарження. Дії органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування і місцевих державних адміністрацій як предмет оскарження. Бездіяльність 

органів і посадових осіб місцевого самоврядування і місцевих державних адміністрацій як 

предмет оскарження. 

 

 

Тема 2. Конституційні й міжнародні джерела стандартів прав і свобод людини в 

Україні 

 

Конституційні стандарти прав і свобод людини і громадянина в Україні. Джерела 
конституційних стандартів прав людини. 

Поняття міжнародних стандартів прав людини. Система міжнародних стандартів 
прав людини. Джерела міжнародних стандартів прав людини. Європейські стандарти 
прав людини. Конвенція (ЄКПЛ) про захист прав людини і основоположних свобод як 
складова національного законодавства. Практика ЄСПЛ як джерело міжнародних 
стандартів прав людини та її місце у конституційному праві України. 

Вимоги належного управління як засіб забезпечення прав людини в діяльності 
органів місцевого самоврядування і місцевих державних адміністрацій. Європейська 
хартія місцевого самоврядування (Страсбург, 15.10.1985). Декларація щодо 
забезпечення доброго врядування на місцевому і регіональному рівнях (Будапешт, 24–
25.02.2005). Декларація щодо вирішення питань доброго врядування на місцевому і 
регіональну рівнях (Валенсія, 15–16.10.2007). Заключна декларація «Добре місцеве та 
регіональне врядування у нестабільний час: запорука змін» (Утрехт, 16–17.11.2009). 

Стратегія інновацій та належного врядування на місцевому рівні (2008), Резолюція 
(77) 31 Комітету міністрів РЄ про захист особи стосовно актів адміністративних органів від 
28.09.1977. Рекомендація № R (80) 2 щодо здійснення дискреційних повноважень 
адміністративними органами. Кодекс належного управління (Code of good 
administration). 

 
 

  



 

 

Тема 3. Конституційні умови правомірності рішень, дій та бездіяльності органів 

державної влади і органів місцевого самоврядування 

Забезпечення прав людини при прийнятті актів органів місцевого 
самоврядування і місцевих державних адміністрацій. Верховенство права як вимога до 
діяльності органів місцевого самоврядування і місцевих державних адміністрацій. 
Основний зміст принципу верховенства права згідно з Доповіддю про верховенство 
права Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія) від 25–
26.03.2011. Законність. Правова певність. Заборона на свавілля. Доступ до правосуддя, 
забезпечуваного незалежними і неупередженими судами, у тому числі судовий розгляд 
адміністративних актів. Дотримання прав людини. Недискримінація та рівність перед 
законом. Вимоги верховенства права згідно з практикою ЄСПЛ. Вимоги верховенства 
права згідно з практикою КСУ. 

Принцип законності у діяльності органів місцевого самоврядування і місцевих 
державних адміністрацій.  Вимога відповідності закону змісту актів місцевого 
самоврядування і місцевих державних адміністрацій. Дотримання меж повноважень 
органів місцевого самоврядування і місцевих державних адміністрацій. Поняття та 
особливості здійснення дискреційних повноважень. Вимоги до форми, порядку 
прийняття та введення в дію акта місцевого самоврядування і місцевих державних 
адміністрацій. 

 

 

Тема 4. Окремі вимоги верховенства права у практиці органів місцевого 

самоврядування і місцевих державних адміністрацій 

 

Дотримання засади рівності перед законом в діяльності органів місцевого 
самоврядування і місцевих державних адміністрацій. Зміст принципу рівного 
поводження і заборони дискримінації в праві РЄ та ЄС. Несамостійний характер права 
на недискримінацію в ЄКПЛ. Поняття і мотиви дискримінації. Ситуації дискримінації, 
які можна і не можна порівнювати. Обов’язки держави із забезпечення права на 
недискримінацію. «Позитивна дискримінація». 

Співвідношення принципів рівності і недискримінації. Загальні засади 
застосування принципу рівноправності громадян у практиці КСУ. Правові позиції КСУ з 
питань рівності і недискримінації у сфері громадянських і політичних прав. Юридична і 
фактична рівність у сфері економічних прав. Принцип рівності та права у сфері 
соціального забезпечення. Рівність і конституційна засада соціальної держави. 
Взаємодія принципу пропорційності й недискримінації у рішеннях КСУ та ЄСПЛ. 

Пропорційність (домірність). Зміст принципу пропорційності у практиці у 
практиці КСУ та ЄСПЛ. Тест на пропорційність. Чинники, які мають братись до уваги 
для визначення домірності обмеження прав і свобод у рішеннях КСУ та ЄСПЛ. 

Розсудливість (розумність) як вимога до діяльності органів місцевого 
самоврядування і місцевих державних адміністрацій. Добросовісність рішень, дій та 
бездіяльності органів місцевого самоврядування і місцевих державних адміністрацій. 

Додержання мети надання владного повноваження органів місцевого самоврядування 
і місцевих державних адміністрацій. 

Принцип безсторонності (неупередженості) в діяльності органів місцевого 
самоврядування і місцевих державних адміністрацій. Урахування права особи на участь у 
прийнятті рішення. Доступ до інформації. Вимога обґрунтованості акта. 
Обгрунтованість і мотивованість актів органів місцевого самоврядування і місцевих 

державних адміністрацій. Своєчасність прийняття акта. Критерій «розумного» строку. 
Право на правову допомогу. 
  



 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Охорона і захист окремих прав і свобод людини і громадянина в діяльності 

органів місцевого самоврядування і місцевих державних адміністрацій в Україні 

 
Тема 5. Правомірні обмеження конституційних прав і свобод людини в діяльності  

органів місцевого самоврядування і місцевих державних адміністрацій 

Джерела правового регулювання обмежень прав і свобод людини. 

Поняття змісту, обсягу, меж та обмежень прав і свобод в практиці КСУ. Звуження 

змісту прав і свобод. Звуження обсягу прав і свобод. Скасування прав і свобод. 

Конституційні та міжнародні стандарти обмеження прав людини. Конституційні 

принципи обмеження прав і свобод. Міжнародно-правові стандарти обмеження прав і 

свобод. Встановлення підстав втручання законом. Поняття «закону» в практиці ЄСПЛ. 

Справа «Санді Таймс». 

Легітимність мети втручання. Легітимні цілі обмежень прав людини в діяльності 

органів місцевого самоврядування і місцевих державних адміністрацій. 

 Інтереси національної безпеки.  Інтереси територіальної цілісності. Інтереси 

громадського порядку. Охорона здоров’я населення. Охорона моральності населення. Захист 

репутації або прав інших людей. Підтримання авторитету і неупередженості правосуддя. 

Необхідність втручання у демократичному суспільстві згідно з практикою ЄСПЛ. 

Справа «Хендісайд». 

Правомірні обмеження конституційних прав і свобод людини в діяльності  органів 

місцевого самоврядування. Правомірні обмеження конституційних прав і свобод людини в 

діяльності  місцевих державних адміністрацій. 

 

 

Тема 6. Способи захисту конституційних прав та інтересів особи у відносинах з 

органами місцевого самоврядування і місцевими державними адміністраціями 

 

Позасудовий порядок захисту прав і свобод у відносинах з органами місцевого 

самоврядування і місцевими державними адміністраціями. Адміністративні та інші форми 

позасудового оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів т посадових осіб публічної 

влади. Судовий порядок захисту прав і свобод у відносинах з органами місцевого 

самоврядування і місцевими державними адміністраціями. 

Система способів судового захисту прав та інтересів особи у відносинах з органами 

місцевого самоврядування. Види способів захисту прав та інтересів особи. Способи захисту 

прав і свобод, що можуть бути реалізовані як у судовому, так і в позасудовому порядку. 

Судові способи захисту прав і свобод людини. Вибір способу судового захисту порушених 

прав та інтересів. Суб’єкти, акти яких можуть бути оскаржені. Строки звернення за судовим 

захистом прав та інтересів від порушень з боку суб’єкта владних повноважень. 

Визнання незаконним (неконституційним) акта місцевого самоврядування як спосіб 

захисту прав та інтересів особи. Оцінка конституційності акта місцевого самоврядування 

судом. Проблемні питання прямої дії Конституції України. Проблема загального 

конституційного контролю. 

Підстави, умови та наслідки визнання незаконними рішень, дій та бездіяльності органів 

і посадових осіб місцевого самоврядування. Підстави визнання незаконними рішень, дій та 

бездіяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування і місцевих державних 

адміністрацій. Умови визнання незаконним (протиправним) акта місцевого самоврядування 

Умови визнання незаконними (протиправними) актів місцевих державних адміністрацій. 

Правові наслідки визнання акта місцевого самоврядування і місцевих державних 

адміністрацій незаконними. 

 



 

 

Тема 7. Конституційне право  на доступ до публічної інформації та його 

гарантування в діяльності органів місцевого самоврядування і місцевих державних 

адміністрацій 

Міжнародні та національні стандарти права на доступ до публічної інформації. 

Конвенція Ради Європи про доступ до офіційних документів від 18.06.2009. Конвенція про 

доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до 

правосуддя з питань, що стосуються довкілля, ратифікована Законом України № 832-XIV від 

6.07.99 (Орхуська конвенція). Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи: «Про доступ до 

офіційних документів» № Rec (2002) 2 від 21.02.2002, «Про доступ до інформації, що 

перебуває в розпорядженні державних органів» № R (81) 19 від 25.11.1981; Рекомендація 

№ 854 (1979) ПАРЄ «Про доступ громадськості до інформації, що є в розпорядженні 

державних органів, і свободу інформації». Практика ЄСПЛ (Sdruženi Jihočeské Matky v. 

Czech Republic; «Társaság a Szabadságjogokért v. Hungary»). 

Конституційне право  на доступ до публічної інформації у практиці КСУ. 

Публічна інформація та інформація, яка становить суспільний інтерес. 

Обмеження доступу до публічної інформації. Конфіденційна інформація. Таємна 

інформація. службова інформація. «Трискладовий тест». 

Реалізація права на доступ до інформації в діяльності органів місцевого 

самоврядування і місцевих державних адміністрацій. Запит на інформацію. Інші форми 

реалізації права на доступ до інформації. Доступ до засідань колегіальних суб’єктів владних 

повноважень. 

 

 

 

Тема 8. Забезпечення свободи мирних зібрань органами місцевого самоврядування і 

місцевими державними адміністраціями 

 

 Право на свободу мирних зібрань: джерела правового регулювання 

 Правові форми мирних зібрань. Збори. Демонстрація і похід (хода). Маніфестація. 

Мітинг. інші форми мирних зібрань. Пікет.  

Основоположні принципи здійснення свободи мирних зібрань. Керівні принципи щодо 

свободи мирних зібрань (ОБСЄ, Венеціанська Комісія). Презумпція на користь проведення 

зібрань. Позитивні обов’язки держави із сприяння мирним зібранням та їх захисту. 

Законність. Пропорційність. Недискримінаційність. Відповідальність адміністративного 

органу. 

Забезпечення органами місцевого самоврядування права організації й проведення 

мирних зібрань. Механізм забезпечення організації й проведення мирних зібрань. 

. Компетенція органів місцевого самоврядування і місцевих органів виконавчої влади із 

забезпечення свободи мирних зібрань. 

Обмеження реалізації свободи мирних зібрань.  Конституційні підстави обмеження 

реалізації свободи мирних зібрань. Підстави для застосування обмежень у реалізації свободи 

мирних зібрань у практиці КСУ та ЄСПЛ. 

 



 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

 

Усього 
у тому числі 

л с прк інд ср 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Модуль 1 

 

Змістовий модуль 1. 

Права і свободи людини і громадянина 

та їх стандарти в діяльності органів місцевого самоврядування і місцевих 

державних адміністрацій в Україні 
Тема 1. 

Забезпечення, 

охорона і захист 

конституційних прав і 

свобод людини і 

громадянина 

органами місцевого 

самоврядування і 

місцевими 

державними 

адміністраціями 

16 2 4 --- --- 10 

Тема 2. 

Конституційні й 

міжнародні джерела 

стандартів прав і 

свобод людини в 

Україні 

16 2 4 --- --- 10 

Тема 3. 

Конституційні умови 

правомірності рішень, 

дій та бездіяльності 

органів державної 

влади і органів 

місцевого 

самоврядування 

16 2 2 4 --- 10 

Тема 4. 

Окремі вимоги 

верховенства права у 

практиці органів 

місцевого 

самоврядування і 

місцевих державних 

адміністрацій 

16 2 2 4 --- 10 



 

 

 

Змістовий модуль 2. 

Охорона і захист окремих прав і свобод людини і громадянина в діяльності 

органів місцевого самоврядування і місцевих державних адміністрацій в Україні 

 

Тема 5. 

Правомірні 

обмеження 

конституційних прав і 

свобод людини в 

діяльності  органів 

місцевого 

самоврядування і 

місцевих державних 

адміністрацій 

16 2 -- 4 --- 10 

Тема 6. 

Способи захисту 

конституційних прав 

та інтересів особи у 

відносинах з органами 

місцевого 

самоврядування і 

місцевими 

державними 

адміністраціями 

16 2 -- 4 --- 10 

Тема 7. 

Конституційне право  

на доступ до 

публічної інформації 

та його гарантування 

в діяльності органів 

місцевого 

самоврядування і 

місцевих державних 

адміністрацій 

 

16 2 -- 4 --- 15 

Тема 8. 

Забезпечення свободи 

мирних зібрань 

органами місцевого 

самоврядування і 

місцевими 

державними 

адміністраціями 

16 2 -- 4 --- 15 

Усього годин 120 16 24 --- --- 90 

 

  



 

 

5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кіль-

кість 

годин 

I. II. III. 

1.  Забезпечення, охорона і захист конституційних прав і свобод 

людини і громадянина органами місцевого самоврядування і 

місцевими державними адміністраціями 

4 

2.  Конституційні й міжнародні джерела стандартів прав і свобод 

людини в Україні 
4 

3.  Правомірні обмеження конституційних прав і свобод людини в 

діяльності  органів місцевого самоврядування і місцевих 

державних адміністрацій 

4 

 Всього: 16 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кіль-

кість 

годин 

I. II. III. 

1.  
Конституційні умови правомірності рішень, дій та бездіяльності 

органів державної влади і органів місцевого самоврядування 
4 

2.  
Окремі вимоги верховенства права у практиці органів місцевого 

самоврядування і місцевих державних адміністрацій 
4 

3.  

Способи захисту конституційних прав та інтересів особи у 

відносинах з органами місцевого самоврядування і місцевими 

державними адміністраціями 

4 

4.  

Конституційне право  на доступ до публічної інформації та його 

гарантування в діяльності органів місцевого самоврядування і 

місцевих державних адміністрацій 

4 

5.  
Забезпечення свободи мирних зібрань органами місцевого 

самоврядування і місцевими державними адміністраціями 
4 

Всього: 24 

7. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

I. II. III. 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

Всього: 90 



 

 

8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання виконується за бажанням студента 

та оцінюється за шкалою оцінювання семінарських занять. Вказана оцінка 

враховується при виведенні поточної успішності нарівні із оцінкою за семінарське 

заняття. 

 

№ 

з/п 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Кількість 

годин 

I. II. ІІІ. 

1.  Використовуючи положення конституційного законодавства, намалюйте 

схему «Органи, які здійснюють захист конституційних прав і свобод 

людини і громадянина в Україні», відобразивши в ній органи, які 

належать до різних «гілок» державної влади. Визначте на місце органів 

місцевого самоврядування в системі органів, які здійснюють захист 

конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

1 

2.  Проаналізуйте положення Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» і випишіть повноваження органів місцевого самоврядування, 

спрямовані на охорону і захист конституційних прав і свобод людини і 

громадянина. 

Згрупуйте ці повноваження відповідно до класифікації прав і свобод 

людини і громадянина. 

1 

3.  

Проаналізуйте положення ЗУ «Про місцеве самоврядування в 

Україні» і випишіть норми, які: закріплюють компетенцію органів 

місцевого самоврядування у сфері: 

-створення загальних умов для реалізації муніципальних прав членів 

територіальної громади; 

-охорони муніципальних прав членів територіальної громади; 

-захисту муніципальних прав членів територіальної громади. 

    1 

4.  

Проаналізуйте Розділ ІІ Конституції України й складіть таблицю 

«Система конституційних прав людини і громадянина, які реалізуються у 

відносинах з органами місцевого самоврядування». 

1 

5.                                                                                                        Всього: 4 

 

 

9. Методи навчання 

У ході викладання навчальної дисципліни підлягають використанню методи, 

спрямовані на: 

- формування у студентів інтересу до пізнавальної діяльності й відповідальності 

за навчальну працю; 

- забезпечення мисленнєвої діяльності (індуктивного, дедуктивного, 

репродуктивного й пошукового характеру); 

- а також методи, пов´язані з контролем за навчальною діяльністю студентів.  

Серед методів навчання, зокрема, підлягають застосуванню наступні: розповідь, 

пояснення, бесіда, лекція, демонстрація, спостереження, практичне заняття. 

10. Методи контролю 

Опитування на семінарських заняттях, реферати з тем, що виносяться на 

самостійне вивчення студентів, виконання письмового завдання, модульний 

контроль та залік. 

  



 

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота  

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Сума 

Т. 1 Т. 2 Т. 3 Т. 4 Т. 5 Т. 6 Т. 7 Т. 8 
100 

5+5=10 5+5=10 5+5=10 5+5=10 5+5=10 5+5=10 15+15=30 5+5=10 

 

Змістовий модуль № 1 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 

Семінарське 

заняття  

+ реферат 

(презентація) 

Семінарське 

заняття  

+ реферат 

(презентація) 

Семінарське 

заняття  

+ реферат 

(презентація) 

Семінарське 

заняття  

+ реферат 

(презентація) 

5+5=10 5+5=10 5+5=10 5+5=10 

 

Змістовий модуль № 2 

Тема 5 Тема 6 Тема 7 Тема 8 

Семінарське 

заняття  

+ реферат 

(презентація) 

Семінарське 

заняття  

+ реферат 

(презентація) 

Семінарське 

заняття  

+ реферат 

(презентація) 

Семінарське 

заняття  

+ реферат 

(презентація) 

5+5=10 5+5=10 15+15=30 5+5=10 

 

 

Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTS 

 

Оцінка в балах 
Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 
За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка 

90 – 100 А Відмінно Відмінно 

81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

0-50 FX 

Незадовільно з 

правом 

перескладання 

Незадовільно 

0-50 F 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

Незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

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. 

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.  

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 курсу. 

 

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи 

контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка 

встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі 

ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або 

кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін. 



 

 

12. Методичне забезпечення 

 

Методичні матеріали 

1.  1. Гураль П.Ф. Інститут конституційно-правового статусу особи у 

зарубіжних країнах. Частина 1: Громадянство у зарубіжних країнах: Навч. – 

метод. матеріали / П.Ф. Гураль, О.З. Панкевич. – Львів : Львів. юрид. ін-т МВС 

України, 2005. – 96 с. 

2. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в Україні: Навч. 

посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 336 с. 

3. Молдован В.В., Чулінда Л.І. Конституційні права, свободи та обов’язки 

людини і громадянина : Навч. посіб. / В. В. Молдован, Л. І. Чулінда;– К. : Центр 

учбової літератури. – 2012. – 206 с. 

4. Рабінович С.П. Забезпечення прав і свобод людини і громадянина в 

діяльності органів місцевого самоврядування : конспект лекцій / С. П. Рабінович ; 

Юрид. фак.-т Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка. – Львів : Малий видавн. центр 

ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 184 с. 

 

 

 

 
Джерела до окремих тем 

 

Тема І 

Нормативно-правові акти та інші документи 

1. Загальна декларація прав людини (ООН, 10 грудня 1948 р.) // Офіційний вісник України. 

– 2008. – № 93. – Ст. 3103. 

2. Всемирная декларация Международного союза местных органов власти о роли женщин в 

местном самоуправлении (Зимбабве, ноябрь 1998 г.) [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.owl.ru/ win/docum/un/habitat/declar.htm 

3. Декларація про міста та інші населені пункти в новому тисячолітті (ООН, 9 червня 2001 

р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_849 

4. Заключение 17 (2002) 1 о втором проекте Всемирной хартии местного самоуправления 

(Конгресс Местных и Региональных властей Европы, 4–6 июня 2002 г.) [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=942545&Site=COE#P9_31 

5. Декларація щодо забезпечення доброго врядування на місцевому і регіональному рівнях 

(Будапешт, 24–25 лютого 2005 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.slg-

coe.org.ua/wp-content/ uploads/2012/10/Tolkovanov_Dobre_final.pdf 

6. Декларація щодо вирішення питань доброго врядування на місцевому і регіональну 

рівнях (Європейська Конференція міністрів держав-членів Ради Європи, відповідальних за 

регіональне та місцеве врядування (Валенсія, 15–16 жовтня 2007 р.) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2012/10/ 

Tolkovanov_Dobre_final.pdf 

7. Європейська Рамкова Конвенція про транскордонне співробітництво між 

територіальними общинами або властями (Мадрид, 21 травня 1980 р.) // Офіційний вісник 

України. – 2006. – № 9. – Ст. 585. 

8. Європейська ландшафтна конвенція (Флоренція, 20 жовтня 2000 р.) // Офіційний вісник 

України. – 2006. – № 37. – Стор. 133. – Ст. 2566. 

9. Європейська хартія регіональних мов або мов меншин (Страсбург, 5 листопада 1992 р.) // 

Офіційний вісник України. – 2006. – № 50. – Ст. 3381. 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=942545&Site=COE#P9_31


 

 

10. Європейська хартія місцевого самоврядування (Страсбург, 15.10.1985 р.) // Офіційний 

вісник України. – 2013. – № 39. – Ст. 1418. 

Практика Конституційного Суду України 

1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 

народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої 

статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом 

інтерес) // Офіційний вісник України. – 2004. – № 50. – Ст. 3288. 

2. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 

Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) 

положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш 

м’якого покарання) від 2 листопада 2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 45. – Ст. 

2975. 

Література 

1. Батанов О. В. Місцеве самоврядування в умовах глобалізації / О. В. Батанов ; НАН 

України ; Відділення історії, філософії і права ; Відділення літератури, мови та 

мистецтвознавства ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького // Міждисциплінарні 

гуманітарні студії. Серія : Правничі науки. – 2014. – Вип. 1 – К., 2014. – С. 5–14. 

2. Батанов О. В. Правові акти місцевого самоврядування: нариси про юридичну природу : 

монографія / О. В. Батанов, В. М. Бесчастний, Ю. В. Делія ; Донец. юрид. ін-т Луган. держ. 

ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Донецьк, 2010. – 234 с. 

3. Баймуратов М. О. Локальна система захисту прав людини в Україні: сутність та 

становлення / М. О. Баймуратов // Юридична освіта і правова держава : зб. наук. пр. – Одеса, 

1997. – С. 96–101.  

4. Кравчук В. М. Роль суду й прокуратури в забезпеченні законності правових актів 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування : Монографія / 

В. М. Кравчук ; Волинськ. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – 228 с. 

5. Олійник А. Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і 

громадянина в Україні : монографія / А. Ю. Олійник. – К. : Алерта : КНТ, Центр навчальної 

літератури, 2008. – 470 с. 

6. Пушкіна О. В. Система прав і свобод людини та громадянина в Україні: теоретичні і 

практичні аспекти забезпечення : монографія / О. В. Пушкіна. – К. : Логос, 2006. – 416 с. 

7. Литвиненко І. Л. Особливості муніципально-правового статусу людини і громадянина в 

Україні / І. Л. Литвиненко // Держава і право : зб. наук. пр. юрид. і політ. науки. – 2000. – Вип. 

8. – С. 175–182.  

 

Тема ІІ 

Нормативно-правові акти та інші документи 

1. Європейська хартія місцевого самоврядування (Рада Європи, 15 жовтня 1985 р.) // Віче. – 

1993. – №6. – С. 33–39. 

2. Кодекс адміністративного судочинства від 06.07.2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/ 2747-15 

3. Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 07.06.2001 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175. 

4. Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця : Наказ Головного 

управління державної служби України від 04.08.2010 № 214 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : //http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1089-10 

5. Про адміністративні послуги : Закон України від 06.09.2012 р. // Відомості Верховної 

Ради України. – 2013. – № 32. – Ст. 409. 

6. Про зупинення дії абзацу другого пункту 2 роз’яснення президії Вищого арбітражного 

суду України від 26.01.2000 № 02-5/35 «Про деякі питання практики вирішення спорів, 



 

 

пов’язаних з визнанням недійсними актів державних чи інших органів»: Рекомендації 

Вищого господарського суду № 04-5/934а від 16.08.2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v934a 600-02 

7. Декларация Совещания на высоком уровне Генеральной Ассамблеи о верховенстве права 

на национальном и международном уровнях, принятая Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций 24 сентября 2012 года [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N12/516/53/PDF/ 

N1251653.pdf?OpenElement. 

8. Верховенство права : Доповідь, схвалена Венеційською Комісією на 86-му пленарному 

засіданні 25–26 березня 2011 р. // Право України. – 2011. – N 10. – С. 168–184. 

 

Практика Конституційного Суду України 

1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 
Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) 
положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш 
м’якого покарання) від 2 листопада 2004 р. № 15-рп/2004 // Офіційний вісник України. – 
2004. – № 45. – Ст. 2975. 

2. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 
Харківської міської ради щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 19, 
статті 144 Конституції України, статті 25, частини чотирнадцятої статті 46, частин першої, 
десятої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 16.04.2009 р. 
(справа про скасування актів органів місцевого самоврядування) // Вісник Конституційного 
суду України. – 2009. – № 3. 

3. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 
народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої 
статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом 
інтерес) // Офіційний вісник України. – 2004. – № 50. – Ст. 3288. 

Література 

1. Авер’янов В. Б. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове 
забезпечення реалізації та захисту / В. Б. Авер’янов, М. А. Бояринцева, І. А. Кресіна та ін. – 
К. : Наукова думка, 2007. – 586 с. 

2. Батанов О. В. Проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті реалізації 
принципу верховенства права / О. В. Батанов // Часопис Київського університету права. – 
2008. – № 1. – С. 62–68. 

3. Досвід впровадження стандартів доброго врядування на місцевому рівні в Україні та 
інших європейських країнах : Зб. наук.-аналіт. та навч.-метод. мат-лів, норм.-прав. актів з 
питань впровадження стандартів доброго врядування на місц. рівні / В. С. Куйбіда, В. В. Тол-
кованов. – К. : ТОВ «Поліграфічний Центр «Крамар». – 2010. – 258 с. [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу : http://www.slg-coe.org.ua/ wp-
content/uploads/2012/10/Tolkovanov_Dobre_final.pdf 

4. Кодекс адміністративного судочинства України : наук.-практ. комент. / за заг. ред.: 
С. В. Ківалова, О. М. Пасенюка, О. І. Харитонової. – К. : Прав. єдність, 2009. – 656 с. 

5. Козюбра М. Верховенство права та Україна / М. Козюбра // Загальнотеоретичне 
правознавство, верховенство права та Україна : зб. наук. ст. / гол. ред.: А. Мелешевич. – К. : ДУХ 
І ЛІТЕРА, 2013. – С. 271–328. 

6. Кравчук В. М. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства 
України / В. М. Кравчук. – Харків : Фактор, 2011. – 800 с. 

7. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / 

О. М. Пасенюк, О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов та ін. – К. : Юрінком Інтер, 2009. –704 с. 

8. Пухтецька А. Європейський адміністративний простір і принцип верховенства права : 

монографія / А. Пухтецька. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2010. – 140 с. 

9. Рабінович П. Верховенство права в інтерпретації Страсбурзького суду та 



 

 

Конституційного Суду України / П. Рабінович // Українське право. – 2006. – № 1. – С. 210–

220. 

10. Уварова О. О. Принципи права у правозастосуванні: загальнотеоретична характеристика 

: монографія / О. О. Уварова. – Харків : «Друкарня МАДРИД», 2012. – 196 с. 

 

Тема ІІІ 

Нормативно-правові акти та інші документи 

1. Про правовий режим надзвичайного стану : Закон України від 16.03.2000 р. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4. rada. gov.ua/ laws/show/1550-14 

2. Про боротьбу з тероризмом : Закон України від 20.03.2003 р. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/ show/638-15 

3. Про свободу совісті та релігійні організації : Закон України від 23.04.1991 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/987-12 

4. Йоганесбурзькі принципи. Національна безпека, свобода висловлювання і доступ до 

інформації (Йоганесбург, 01.10.1995 р.) : неофіц. пер. О. Дащаківської [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : // www.ji.lviv.ua/ n32texts/johannesburg.htm 

5. Лимбургские принципы осуществления Международного Пакта об экономических, 

социальных и культурных правах (Маастрихт,  

2–6 июня 1986 г.) : UN doc/ E/CN.4/1987/17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/RLimburg uidelines.html 

6. Сиракузские принципы толкования ограничений и отступлений от положений 

Международного пакта о гражданских и политических правах : Документ ООН 

E/CN.4/1985/4, Приложение (1985) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://legislationline.org/ru/ documents/ action/popup/id/14624 

7. Резолюція (77) 31 Комітету Міністрів Ради Європи від від 28 вересня 1977 р. про захист 

особи стосовно актів адміністративних органів // Адміністративна процедура та 

адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / авт.-упор. 

В. П. Тимощук. – К. : Факт, 2003. – С. 459–469. 

8. Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи від 11 березня 1980 р. № (80) 2 щодо 

здійснення дискреційних повноважень адміністративними органами // Адміністративна 

процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / авт.-

упор. В. П. Тимощук. – К. : Факт, 2003. – С. 470–479. 

Практика Конституційного Суду України 
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