
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ» 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 
Питання конституційного та  

муніципального права 

Освітня програма 
Рівень вищої 

освіти 

Форма 

навчання 

Курс 

вивчення 

Семестр 

вивчення 

Кількість 

кредитів 

«Право» 

третій 

(освітньо-

науковий) 

рівень 

денна 2 3 3/90 

заочна 2 3 3/90 

 

 

Викладачі 

навчальної 

дисципліни 

Мішина Наталя Вікторівна, 

Лекції, практичні зайняття, 

професор кафедри, д.ю.н., професор 

кабінет 405, 

контактний телефон +38(048)719-88-15 

контактна електронна адреса: 37023505@mail.ru 

 

 

Короткий 

опис 

навчальної 

дисципліни 

конституційне право як галузь права та наука; конституційно-правова практика; 

конституціоналізм; конституційний розвиток сучасних держав; конституційний 

лад; відповідальність у конституційному праві; конституційно-правові засади  

громадянського суспільства; конституційно-правовий статус особи; форми 

безпосередньої демократії; конституційні основи організації та діяльності 

органів публічної влади; система місцевого самоврядування; проблеми 

муніципального права. 

 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

 Надати уявлення про сучасні тенденції розвитку теорії та практики 

сучасного конституційного і муніципального права. 

 

Мова 

викладання  Українська 

 

 
Навчальне 

навантаження 

Лекції, 

год. 

Практичні заняття, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

Обсяг, 

кредити 

ЄКТС 

Денна форма 16 14 60 3/90 

Заочна форма 4 4 82 3/90 



Зв’язок з нормативними результатами навчання 

Символ 

ПРН 

Підсумкові результати навчання цієї навчальної дисципліни деталізують  

такі нормативнірезультати навчання: 

ПРНК02 Інтерпретувати сучасні гуманітарні дискурси 

ПРНК05 

Виділяти особливості сучасних загальнотеоретичних концепцій у сфері 

тлумачення держави та права як суспільного явища чи окремих його галузей та 

інститутів 

ПРНК06 

Продемонструвати інтегральне розуміння закономірностей та тенденцій 

розвитку філософії та теорії права, доктрини верховенства права, окремих 

правових галузей та інститутів 

ПРНК07 

Пояснювати та інтерпретувати різні прояви правової ідеї та сучасної держави зі 

встановленням зв’язку між сучасним станом та новітніми процесами і 

тенденціями розвитку правової системи як явища або її окремих елементів 

ПРНК08 
Демонструвати глибинне розуміння доктрини прав людини, людиномірності та 

людиноцентризму, правової політики та способів реалізації правових приписів 

ПРНА03 Розв’язувати наукові проблеми на основі досягнень сучасної гносеології 

ПРНА06 
Пояснювати фундаментальні аспекти правової реальності та засади і завдання 

функціонування права як соціального явища 

ПРНА07 
Розкривати та застосовувати міждисциплінарні знання та творчі здібності до 

формування нових наукових ідей в сфері науки держави і права 

ПРНА09 
Концептуалізувати відомості про вітчизняну правову традицію та поширювати 

ідеї оновлення в українському праві та державі 

ПРНА10 

Узагальнювати закономірності розвитку української юриспруденції з точки 

зору поєднання в ній теоретичних концепцій та юридичної практики з 

подальшим формуванням відповідних концепцій щодо особливостей 

функціонування держави та права 

ПРНП04 

Інтегрувати знання і вирішити комплексні дослідницькі задачі, пов’язані з 

філософськими, загальнотеоретичними та практичними аспектами 

функціонування держави, права в цілому та окремих його галузях та інститутах 

ПРНП05 
Удосконалити існуючі філософсько-правові, теоретичні та практичні концепти, 

конструкти та теорії функціонування держави і права 

ПРНП06 
Адаптувати наукові здобутки та навички наукового обґрунтування до 

формування пропозицій щодо вдосконалення сфери функціонування права 

 
 

 

 



Результати 

навчання 

Символ 

ПРН 

Після успішного завершення 

цього модуля здобувач вищої 

освіти буде: 

Методи 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 

досягнення ПРН 

ПРНК02 

 

Інтерпретувати сучасні 

гуманітарні дискурси 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Перевірка самостійної 

роботи, усне опитування, 

екзамен 

ПРНК05 

 

Виділяти особливості сучасних 

загальнотеоретичних концепцій у 

сфері тлумачення держави та 

права як суспільного явища чи 

окремих його галузей та 

інститутів 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Перевірка самостійної 

роботи, усне опитування, 

перевірка письмових робіт 

(проектів наукових робіт), 

екзамен 

ПРНК06 

 

Продемонструвати інтегральне 

розуміння закономірностей та 

тенденцій розвитку філософії та 

теорії права, доктрини 

верховенства права, окремих 

правових галузей та інститутів  

Лекції, 

практичні 

заняття 

Перевіркасамостійноїробо

ти, уснеопитування, 

перевіркаписьмовихробіт 

(проектівнауковихробіт), 

екзамен 

ПРНК07 

 

Пояснювати та інтерпретувати 

різні прояви правової ідеї та 

сучасної держави зі 

встановленням зв’язку між 

сучасним станом та новітніми 

процесами і тенденціями розвитку 

правової системи як явища або її 

окремих елементів 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Перевіркасамостійноїробо

ти, уснеопитування, 

перевіркаписьмовихробіт 

(проектівнауковихробіт), 

екзамен 

ПРНК08 

 

Демонструвати глибинне 

розуміння доктрини прав людини, 

людиномірності та 

людиноцентризму, правової 

політики та способів реалізації 

правових приписів 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Перевіркасамостійноїробо

ти, уснеопитування, 

перевіркаписьмовихробіт 

(проектівнауковихробіт), 

екзамен 

ПРНА03 

 

Розв’язувати наукові проблеми на 

основі досягнень сучасної 

гносеології 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Перевіркасамостійноїробо

ти, уснеопитування, 

перевіркаписьмовихробіт 

(проектівнауковихробіт), 

екзамен 

ПРНА06 

 

Пояснювати фундаментальні 

аспекти правової реальності та 

засади і завдання функціонування 

права як соціального явища 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Перевіркасамостійноїробо

ти, уснеопитування, 

перевіркаписьмовихробіт 

(проектівнауковихробіт), 

екзамен 

ПРНА07 

 

Розкривати та застосовувати 

міждисциплінарні знання татворчі 

здібності до формування нових 

наукових ідей всфері науки 

держави і права 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Перевіркасамостійноїробо

ти, уснеопитування, 

перевіркаписьмовихробіт 

(проектівнауковихробіт), 

екзамен 

ПРНА09 

 

Концептуалізувати відомості про 

вітчизняну правову традицію та 
Лекції, 

практичні 

Перевіркасамостійноїробо

ти, уснеопитування, 



поширювати ідеї оновлення в 

українському праві та державі 

заняття перевіркаписьмовихробіт 

(проектівнауковихробіт), 

екзамен 

ПРНА10 

 

Узагальнювати закономірності 

розвитку української 

юриспруденції з точки зору 

поєднання в ній теоретичних 

концепцій та юридичної практики 

з подальшим формуванням 

відповідних концепцій щодо 

особливостей функціонування 

держави та права 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Перевіркасамостійноїробо

ти, уснеопитування, 

перевіркаписьмовихробіт 

(проектівнауковихробіт), 

екзамен 

ПРНП04 

 

Інтегрувати знання і вирішити 

комплексні дослідницькі задачі, 

пов’язані з філософськими, 

загальнотеоретичними та 

практичними аспектами 

функціонування держави, права в 

цілому та окремих його галузях та 

інститутах 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Перевіркасамостійноїробо

ти, уснеопитування, 

перевіркаписьмовихробіт 

(проектівнауковихробіт), 

екзамен 

ПРНП05 

 

Удосконалити існуючі 

філософсько-правові, теоретичні 

та практичні концепти, 

конструкти та теорії 

функціонування держави і права 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Перевіркасамостійноїробо

ти, уснеопитування, 

перевіркаписьмовихробіт 

(проектівнауковихробіт), 

екзамен 

ПРНП06 

 

Адаптувати наукові здобутки та 

навички наукового обґрунтування 

до формування пропозицій щодо 

вдосконалення сфери 

функціонування права 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Перевіркасамостійноїробо

ти, уснеопитування, 

перевіркаписьмовихробіт 

(проектівнауковихробіт), 

екзамен 
 

 

 

 

Зміст навчання 

Тема за п/п 
Назва теми 

Посилання на 

ПРН модуля 
Л/ПЗ/СРЗ, год. 

(денна ф/н) 

Л/ПЗ/СРЗ, год. 

(заочна ф/н) 

 Тема 1. 

Конституційне право: галузь 

права, юридична наука та 

конституційна практика 

ПРНК02 

ПРНК05 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНК08 

ПРНА03 

ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНА09 

ПРНА10 

ПРНП04 

ПРНП05 

ПРНП06 

2/2/9 
 

1/1/11 



 Тема 2. 
Сучасний конституціоналізм: 

теорія та практика 

ПРНК02 

ПРНК05 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНК08 

ПРНА03 

ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНА09 

ПРНА10 

ПРНП04 

ПРНП05 

ПРНП06 

4/2/9 1/1/11 

 Тема 3. Конституційний лад України 

ПРНК02 

ПРНК05 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНК08 

ПРНА03 

ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНА09 

ПРНА10 

ПРНП04 

ПРНП05 

ПРНП06 

2/2/9 1/1/12 

Тема 4. 

Конституційні основи 

публічної влади в 

Україні 

ПРНК02 

ПРНК05 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНК08 

ПРНА03 

ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНА09 

ПРНА10 

ПРНП04 

ПРНП05 

ПРНП06 

2/2/9 1/1/12 

 Тема 5. 

Сучасна конституціоналістика: 

напрямки розвитку та основні 

проблеми 

ПРНК02 

ПРНК05 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНК08 

ПРНА03 

ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНА09 

ПРНА10 

ПРНП04 

ПРНП05 

ПРНП06 

2/2/8 

 

-/-/12 

 



 Тема 6. 

Місцеве самоврядування в 

Україні: проблеми теорії та 

практики 

ПРНК02 

ПРНК05 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНК08 

ПРНА03 

ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНА09 

ПРНА10 

ПРНП04 

ПРНП05 

ПРНП06 

2/2/8 -/-/12 

 Тема 7. 

Конституційне реформування 

та модернізація в умовах 

євроінтеграції України 

ПРНК02 

ПРНК05 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНК08 

ПРНА03 

ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНА09 

ПРНА10 

ПРНП04 

ПРНП05 

ПРНП06 

2/2/8 

 

-/-/12 

 

 

Список основної 

літератури 

1. Проблеми сучасної конституціоналістики: навч. посіб. / М. П. Орзіх, В. 

М. Шаповал, А. Р. Крусян [та ін.] ; за ред. М. П. Орзіха. – К. : Юрінком Інтер, 

2012. – 448 с. – (серія «Проблеми сучасної конституціоналістики». Вип. 2: 

Конституційні перетворення в Україні). 

2. Проблеми теорії конституційного права України / за заг. ред. Ю. С. 

Шемшученка. – К. : Парламентське вид-во, 2013. – 616 с. 

3. Крусян А. Р. Сучасний український конституціоналізм / А. Р. Крусян. – К. : 

Юрінком Інтер, 2010. – 560 с.  

4. Проблемисучасноїконституціоналістики: навч. посіб. [М. В. Афанасьєва, О. В. 

Батанов, А. А. Єзеров та ін.] ; за ред. А. Р. Крусян. — О. :Фенікс, 2015. — Вип. 3 : 

Сучаснийукраїнськийконституціоналізм. — 526 с. — (Серія: 

«Проблемисучасноїконституціоналістики»). 

5. Конституційне право України: прагматичний курс : навч. посіб. / М. В. 

Афанасьєва, Ю. Ю. Бальцій, Ю. Д. Батан [та ін.] : за заг. ред. М. В. Афанасьєвої, А. 

А. Єзерова ; тех. ред. Ю. Д. Батан. - Одеса : Юридичналітература, 2017. - 256 с. 

 

 

 

Дотриманнявимогака

демічноїдоброчеснос

ті 

Відповідно до Закону України ―Про освіту‖ академічна доброчесність - це 

сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають 

керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, икладання та 

провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до 

результатів навчання та/або наукових досягнень. 

Дотримання академічної доброчесності передбачає: самостійне виконання 

навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів 

навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується 

з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); посилання на 



джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; надання 

достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ ―ОЮА‖ 

визначено у Положенні про дотримання академічної доброчесності в НУ 

«ОЮА» https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-

dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua 

 

 

Оцінювання 

Вид оцінювання % 

Поточний контроль, 

разом, у т.ч. 
80 

Практичні заняття 40 

Самостійна робота, індивідуальні 

завдання 
40 

Підсумковий контроль, 

разом, у т.ч. 
20 

Письмова компонента 10 

Усна компонента 10 

Разом за дисципліну: 100 

 

Шкала 

оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

 
A 

 
90-100 

Відмінно 

B 82-89 
Добре 

 
C 

 
75-81 

Добре 

 
D 

 
67-74 

Задовільно 

 
E 

 
60-66 

Задовільно (достатньо) 

Fx 35-59 
Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

 
F 

 
1-34 Незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 

https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua


Навчальне навантаження здобувача вищої освіти 

 

Види навантаження 

Середня 

кількість год. 

на кожен вид 

(денна 

форма) 

Середня 

кількість год. 

на кожен вид 

(заочна форма) 

Кількість кредитів/год 
3/90 3/90 

Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.:  30 8 

● лекційні заняття, год. 
16 4 

● практичні заняття, год. 
14 4 

● семінарські заняття, год. 
- - 

● лабораторні заняття, год. 
- - 

Усього годин самостійної роботи, у т.ч.: 60 82 

● контрольні роботи, к-сть/год. 
- - 

● індивідуальне науково-дослідне завдання, год. 
20 32 

● підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, год. 
40 50 

Екзамен + + 

Залік 
- - 

 


