
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Конституційне право 

1. Кафедра: 
Кафедра теорії та філософії права,  

 

2.Інформація про 

викладачів 

Магновський Ігор Йосифович – доктор юридичних 

наук, доцент, професор кафедри теорії та філософії права 

факультету підготовки фахівців для органів досудового 

розслідування. Автор більше 100 наукових праць, досвід 

роботи більше 19 років. 

У 2020 р. пройшов стажування в Університеті Марії 

Кюрі Склодовської (Польща). 

Сфера наукових інтересів: теорія держави та права,  

конституційне право, проблеми забезпечення прав і 

свобод людини. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

Старокиївське шосе, 42 б, каб. 101 тел. (097) 896 1967 

Viber, Telegram, електронна адреса: magn.igor@ukr.net 

Львова Єлизавета Олегівна - доктор юридичних наук, 

доцент, професор кафедри конституційного та 

міжнародного права факультету №1 Навчально-

наукового інституту права та кібербезпеки. У 2015 році 

проходила навчання в Інституті порівняльного 

публічного права та міжнародного права ім. Макса 

Планка (м. Гейдельберг, Німеччина), у 2016 році із 

навчальним візитом відвідала Європейський суд з прав 

людини (м. Страсбург, Франція) та Суд ЄС 

(Люксембург), у 2019 році проходила стажування у 

Шанхайській академії суспільних наук (м. Шанхай, 

КНР), з 2015 р. по теп. час – в рамках німецько-

українського співробітництва підвищує кваліфікацію у 

проектах Берлінської школи економіки і права (м. Берлін, 

Німеччина). 

Сфера наукових інтересів – міжнародне конституційне 

право, міжнародне економічне право, правове 

забезпечення управлінської діяльності.  

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

вул. Успенська, 1, каб. 103, тел. (0956232252) Telegram, 

електронна адреса: ielyzavetalvova@gmail.com 

3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

mailto:magn.igor@ukr.net


4. Форма навчання  Денна, заочна  

5. Статус навчальної 

дисципліни 

Обов’язкова  

6. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у другому семестрі на першому році 

навчання.  

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

- з них аудиторних годин: 

- лекції:  

- семінарські заняття: 

- самостійна робота: 

3                       

 

 

90 (денна)     90 (заочна)   

16 (денна)     8 (заочна)  

24 (денна)     6 (заочна)     

50 (денна)     76 (заочна)  

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

У рамках навчальної дисципліни постають актуальні 

питання щодо засвоєння конституційно-правових основ 

суспільного ладу, конституційно-правових засад 

територіального устрою держави, конституційно-

правового статусу людини і громадянина, 

конституційно-правових форм організації та здійснення 

державної влади й місцевого самоврядування тощо. 

        Метою викладання дисципліни є набуття 

здобувачами вищої освіти теоретичним і практичних 

знань у галузі опанування найважливіших категорій та 

положень науки конституційного права, конституційно-

правових інститутів, які ґрунтуються на Конституції 

України, загальновизнаних принципах та нормах 

міжнародного права. 

9. Міждисциплінарні 

зв’язки 

«Теорія держави та права», «Історія держави та 

права», «Логіка». 

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських  

занять. Лекції здійснюються із ключових проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний,  дослідницький методи. 

 



11 Форма контролю: Екзамен 

12. Методи та критерії 

оцінювання: 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 

балів з кожної навчальної дисципліни, які 

перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за 

виконання завдань у рамках аудиторної, самостійної 

роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів;         

40 балів - за виконання завдань, винесених на 

підсумковий контроль. 

 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) 
≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) ≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 
 

13. Результати навчання: 

         У результаті вивчення здобувач вищої освіти має: 

знати: поняття і предмет конституційно права та його 

принципи; методи конституційно-правового 

регулювання суспільних відносин; зміст інститутів 

конституційного права; функції та завдання 

конституційного права та законодавства; сучасний стан 

конституційно-правового регулювання різноманітних 

сфер суспільно-політичного життя в Україні; сутність 

основних проблем конституційного процесу в Україні; 



основні напрямки забезпечення правового становища 

особи та інститутів громадянського суспільства, 

конституційних форм безпосередньої демократії в 

Україні. 

вміти: обґрунтовувати основні тенденції розвитку 

конституціоналізму на сучасному етапі 

державотворення; аналізувати чинне конституційне 

законодавство з точки зору конституційно-правової 

теорії; здійснювати конституційно-правову кваліфікацію 

подій і явищ, що відбуваються у різних сферах 

суспільного життя України; надавати конституційно-

правову оцінку правових актів, що складаються у 

процесі професійної діяльності або надходять від інших 

органів та посадових осіб; застосовувати норми 

конституційного права з практикою їх 

правозастосування. 

14. Основні 

інформаційні джерела 

1. Конституція України. Науково-практичний коментар / 

редкол.: В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин 

(відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. ; Нац. акад. прав. 

наук України. 2-ге вид., переробл. і допов. Харків : 

Право, 2011.1128 с. 

2. Козаченко В. І. Історія розвитку конституціоналізму в 

Україні: навч. посібник.Полтава : Астрая, 2020. 217 с. 
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Афанасьєвої М. В., Єзерова А. А. Одеса : Юридична 

література, 2017. 256 с.   

4. Конституційне право України:  підручник  / І.М. 

Алмаші, М.М. Алмаші, А.В. Белюга та ін.; вид. 9, 

перероб. та доп. Ужгород. Видавничий дім 

«Гельветика», 2018. 462 с. 

5. Конституційне право : підручник / МВС України, 

Харків. нац. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. О. С. 

Бакумова, Т. І. Гудзь, М. І. Марчука ; О. С. Бакумов, Л. 

Д. Варунц, Т. І. Гудзь та ін. ; передм. М. І. Марчука. 

Харків, 2019. 484 с. 

6. Конституційне право України : посібник для 

підготовки до іспитів / Ю.Г. Барабаш, Т.М. Слінько, Л.І. 

Летнянчин та ін. Вид. 6-те видання, перероб. та допов. 

Харків: Право, 2019. 388 с.  

7. Конституційне право: метод. рекомендації для підгот. 

до семінарських занять (для здоб. вищ. освіти 2 курсу 

http://pli.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%90.%D0%86.-%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC%D1%83-%D0%B2-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%961.pdf
http://pli.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%90.%D0%86.-%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC%D1%83-%D0%B2-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%961.pdf
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