
  

 

Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка  

факультет історичний 

кафедра архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін 

 

1. Загальна інформація про курс 
 

Назва курсу, мова 

викладання 

Основи конституційного та адміністративного права України. Українська. 

Викладачі Хоптяр Юрій Анатолійович, доцент, 0673698376 

Профайл викладачів http://kaf-archives.kpnu.edu.ua/khoptiar-iu-a/ 

E-mail: 
khoptyar_uriy@ukr.net 

 

Сторінка курсу в 

MOODLE 

 https://moodle.kpnu.edu.ua/enrol/index.php?id=436 

Консультації Щовівторка 14.20-15.35. 

 

 
 

 
 

 

2. Анотація до курсу 

http://kaf-archives.kpnu.edu.ua/khoptiar-iu-a/
https://moodle.kpnu.edu.ua/enrol/index.php?id=436


 

Основи конституційного та адміністративного права – це одна із вагомих юридичних дисциплін, що створює відповідне 

підгрунття для формування правосвідомості, а також вивчення інших навчальних дисциплін. Предметом вивчення курсу 

виступає вивчення системи правових норм, що регулюють суспільні відносини, що виникають у процесі організації та 

здійснення публічної влади в Україні. У даному курсі також вивчаються суспільні відносини у сфері виборчої системи та 

виборчого права, державного правління та устрою, а також адміністративно-правового управління тощо. 

 

3. Мета та цілі курсу 
 

Мета та цілі курсу є: 

 засвоєння найвагоміших правових норм та відносин; 

 вивчення системи конституційного права; 

 опанування Конституції та ряду законів; 

 формування у студентів юридичного мислення; 

 набуття умінь роботи з юридичними джерелами. 
 

4. Формат курсу 
 

Стандартний курс (очний). 

5. Результати навчання 
 

Вивчивши курс «Основи конституційного та адміністративного права», студенти повинні знати: 

 походження держави і права; 

 ознаки і визначення держави; 

 історичні типи держави; 

 загальні засади конституційного ладу України; 

 виборче право і виборчу систему; 

 поняття і основні ознаки права; 

 конституційні права та свободи; 

 поняття та організаційно-правові форми працевлаштування; 



 умови припинення трудового договору; 

 адміністративне право та державне управління; 

 основні положення цивільного права; 

 поняття кримінального злочину та види покарання. 

Засвоївши курс «Основи конституційного та адміністративного права», студенти повинні вміти: 

 застосовувати знання про державно-правову систему України; 

 застосовувати Конституцію України, як Основний Закон прямої дії; 

 застосовувати Адміністративний кодекс; 

 орієнтуватися в системі чинного законодавства; 

 розробляти проекти угод, інших юридичних документів. 

 
 

6. Обсяг і ознаки курсу 
 

   

 

Найменування показників Характеристика навчального курсу  

денна форма навчання заочна форма навчання 

Освітня програма, спеціальність наприклад:Політологія  

Рік навчання/ рік викладання наприклад: перший /2019-2020  

Семестр вивчення наприклад: перший  

нормативна/вибіркова наприклад:нормативна  

Кількість кредитів ЄКТС наприклад: 2 кредити ЄКТС  

Загальний обсяг годин наприклад:43 год.  

Кількість годин навчальних занять наприклад:40 год.  

Лекційні заняття наприклад:24 год.  

Практичні заняття наприклад:16 год.  

Семінарські заняття наприклад:0 год.  

Лабораторні заняття наприклад: 0 год.  

Самостійна та індивідуальна робота наприклад:0 год.  



Форма підсумкового контролю наприклад: залік  

 

7. Пререквізити курсу 
 

Вивчивши курс «Основи конституційного та адміністративного права», студенти повинні знати: походження держави і 

права; ознаки і визначення держави; історичні типи держави; загальні засади конституційного ладу України; виборче право і 

виборчу систему; поняття і основні ознаки права; конституційні права та свободи; поняття та організаційно-правові форми 

працевлаштування; умови припинення трудового договору; адміністративне право та державне управління; основні 

положення цивільного права; поняття кримінального злочину та види покарання. 

Засвоївши курс «Основи конституційного та адміністративного права», студенти повинні вміти: застосовувати знання 

про державно-правову систему України; застосовувати Конституцію України, як Основний Закон прямої дії; орієнтуватися в 

системі чинного законодавства; розробляти проекти угод, інших юридичних документів. 

  

8. Технічне й програмне забезпечення /обладнання 
 

Вивчення курсу не потребує використання програмного забезпечення, крім загальновживаних програм і 

операційних систем. 

 
 

9.  Політики курсу 
 

Письмові роботи. Очікується, що студенти виконають декілька видів письмових робіт (есе, реферат, курсова 

робота). 

Академічна доброчесність. Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи 

міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел списування, втручання в роботу 

інших студентів становлять, але не обмежують приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахування викладачем, незалежно 

від масштабів плагіату чи обману. 

Відвідання занять. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти 

мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися термінів виконання усіх видів робіт, передбачених курсом. 

Література.  



Уся література, яку студенти не можуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх 

цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

 

Схема курсу 
 

 

Дата / 

кількість 

акад. год. 

Тема, план  Форма заняття Матеріали 
Література 

Інтернетре 

сурси 

Завдання, 

год 

Вага оцінки 

(балів) 

Термін 

виконан

ня 

6.09. 

2 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.09. 

2 год. 

 

 

 

Тема №1.Конституційне 

право – базова галузь 

системи права. 

1. Поняття 

конституційного 

права та його 

джерел. 

2. Поняття, сутність та 

класифікація 

конституцій. 

3. Розробка та 

прийняття 

Конституції України 

1996 р. 

4. Загальна 

характеристика 

структури 

Конституції України. 

 

Тема № 2. 

Характеристика 

загальних засад 

конституційного ладу в 

лекція  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекція 

 

 

 

 

 

відеоматеріали 

з 

«Конституцій-

ного права» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відеоматеріали 

з 

«Конституцій-

ного ладу» 

1. Аграрне 

право 

України // За 
ред. 

В.З.Янчука. -

К., 2000. 
2. Вивід прав 

України. 

М.Грушевськ
ий, І.Франко, 

М.Костомаро

в.-Львів, 
1992. 

3. Возняк К.М. 
Кирило-

Мефодієвськ

е братство -
Львів, 1921. 

4. Господарськ

е право // За 
ред. 

О.С.Щербин

и. -К., 2001. 
5. Государствен

ное право 

буржуазных 
й 

освободивши

хся стран // 
За ред. 

Б.А.Староду

бского. -
М.,1986. 

6. Грушевський 

М. 
Конституцій

не питання і 

Переглянути 

презентацію / 

2 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

написати 

реферат на 

вказану  

3 год. 

 

Рівень 

залишкових 

знань 

студентів 

визначається 

на основі 

комплексу 

питань 

теоретичного 

та 

практичного 

характеру. 

Кожне 

завдання 

складається з 

п'яти питань: 

з них закриті ( 

третього рівня 

складності), 

одне - другого 

рівня 

Протягом 

семестру 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.09. 

2 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.09. 

2 год. 

 

 

 

 

Україні. 

1. Конституційні 

основи Української 

держави. 

2. Державна влада в 

Україні, її розподіл і 

форми державного 

управління та 

устрою. 

3. Поняття та зміст 

громадянства в 

Україні. 

4. Державна мова в 

Україні. 

5. Державні символи. 

Тема № 3. Права, свободи 

та обов’язки людини та 

громадянина. 

1. Поняття прав, 

свобод і обов’язків 

людини і 

громадянина. 

2. Міжнародні угоди з 

питань прав людини. 

3. Конституційні 

гарантії захисту прав 

і свобод людини і 

громадянина. 

4. Обов’язки людини і 

громадянина. 

Тема № 4. Конституційне 

регулювання виборів і 

референдуму. 

1. Поняття демократії 

та форм її 

здійснення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відеоматеріали 

з 

«Конституцій-

них прав, 

свобод та 

обов’язків» 

 

 

 

 

 

 

 

відеоматеріали 

з 

«Конституцій-

ного 

регулювання 

українство в 
Росії // 

Літературно-

науковий 
вісник. -

Львів, 1905. 

7. Грушевський 
М. Хто такі 

українці і 

чого вони 
хочуть? -К., 

1981. 

8. Дністрянськи
й С. Загальна 

наука права і 

політики. -

Прага, 1923. 

9. Дорошенко 

Д. Історія 
України. -

Т.І-ІІ. -

Ужгород, 
1932. 

10. Драгоманов 

М. Вибране. 
-К., 1991. 

11. Ейхельман 

Отто. Проект 
конституції 

УНР. -КиЇв-

Тарнів, 1920-
1921. 

12. Еремов С. 

Біля початків 
українства. 

Генезис ідей 

Кирило-
Мефодіївськ

ого братства 
// Україна. -

Т.1-2. -К., 

1924. 
13. Загальна 

теорія 

держави і 
права // За 

ред. 

В.В.Копейчи
кова. -К., 

2000. 

14. Завальнюк 
О.М. 

Кам’янець-

Подільський 
державний 

університет – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опрацювати 

текст 

Конституції 

України (ІІІ 

розділ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пройти тест 

по темі 

 

 

 

 

складності, 

ще два - 

відкритого 

типу ( 

першого рівня 

складності). 

Правильна 

відповідь 

одного 

відкритого 

завдання 

оцінюється 

максимально 

1 балом, 

практичного 

завдання - 3 

бали, 

закритого 

завдання - 5 

балами. 

Загальна 

оцінка за 

виконання 

контрольного 

завдання 

виставляється 

середнє 

арифметичне 

із трьох і 

відповідає: 



 

 

 

 

 

 

 

 

4.10. 

2 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.10. 

2.год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Види виборчої 

системи та 

виборчого права. 

3. Характеристика 

інституту виборів в 

Україні. 

4. Поняття 

референдуму та його 

види. 

Тема№ 5. Верховна Рада 

України – єдиний орган 

законодавчої влади. 

1. Верховна Рада 

України – її значення 

в організації 

держави. 

2. Процедура 

формування 

парламенту. 

3. Поняття статусу 

народного депутата. 

4. Порядок роботи 

Верховної Ради. 

5. Повноваження 

вищого 

законодавчого 

органу. 

Тема №6. 

Конституційний статус 

Президента України. 

1. Місце і роль Президента 

в системі державних 

органів. 

2. Порядок обрання 

Президента України. 

3. Повноваження 

Президента України. 

 

 

 

 

 

Лекція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекція 

 

 

 

 

виборів» 

 

 

опора 
українського 

державотвор

ення (1918-
1920 рр.). – 

Симон 

Петлюра у 
контексті 

національно-

визвольних 
змагань. – 

Збірник 

наукових 
праць. -

Фастів, 1999. 

–С.163-170. 

15. Институт 

президенства 

в 
современном 

мире. -М., 

1994. 
16. Історія 

держави і 

права 
України // За 

ред. 

А.Й.Рогожин
а, -Харків, 

1993. 

17. Історія 
держави і 

права 

України // За 
ред. 

А.С.Чайковс

ького. -К., 
2000. 

18. Качан О.О. 
Банківське 

право. -К., 

2000. 
19. Ковальський 

В.С. Судові, 

правоохорон
ні та 

правозахисні 

органи 
України. -К., 

2001. 

20. Колпаков 
В.К. 

Адміністрати

вне право 
України. -К., 

2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

підготувати 

рефера по 

темі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анотувати 

прочитану 

додаткову 

літературу 

"відмінно" 

- 14-15 балів 

"добре"- 

11-13 балів 

"задовільно" - 

8-10 балів 

"незадовільно

" — 0-7 балів 

Для 

виконання 

комплексної 

контрольної 

роботи 

відводиться 

одна пара. 

При 

оцінюванні 

завдань 

теоретичного 

характеру 

виставляється

: 

" відмінно" 

- студент 

виявив 

всебічні та 

глибокі 

знання 

програмного 



 

 

 

18.10. 

2 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.10  

2 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Дострокове припинення 

повноважень 

Президента України. 

Тема № 7. Кабінет 

Міністрів України. 

1. Кабінет Міністрів 

України – вищий 

виконавчий орган у 

системі виконавчої 

влади. 

2. Порядок формування 

та склад Кабінету 

Міністрів. 

3. Повноваження 

Кабінету Міністрів. 

4. Припиненні 

повноважень 

Кабінету Міністрів. 

5. Центральні та 

місцеві органи 

виконавчої влади. 

 

Тема№8. Конституційне  

регулювання питань  

здійснення правосуддя 

1. Поняття та завдання 

судової влади. 

2. Судова система 

України. 

3. Конституційний 

статус суддів. 

4. Порядок  утворення, 

завдання та склад 

Вищої ради юстиції. 

5. Конституційний 

статус прокуратури. 

 

Лекція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекція 

 

 

 

 

 

 

 

21. Коментар до 
Конституції 

України. -К., 

1996. 
22. Конституцій

не право 

України./ За 
ред. Тація 

В.Я., 

Погорілка 
В.Ф., Тодики 

Ю.М. – 

К.,1999. 
23. Конституцио

нное 

(государстве

нное) право 

зарубежнных 

стран.-В 2-х 
Т. -М., 1996. 

24. Конституцій

ні акти 
України 

1917-1920 рр. 

Невідомі 
Конституції 

України. -К., 

1992. 
25. Копиленко 

М., 

Копиленко 
О. Еволюція 

українського 

конституціон
алізму // 

Право 

України. -
1992. -№6. 

26. Котюк В.О. 
Основи 

держави і 

права. -К., 
1997. 

27. Лисенков 

С.Л. 
Конституція 

України: 

матеріали до 
вивчення. -

К., 1997. 

28. Лисяк-
Рудницький 

І. Між 

історією і 
політикою // 

Сучасність. -

матеріалу, 

вірно 

аргументує 

свої 

положення, 

відповідь має 

чітку та 

завершену 

форму; 

"добре" - 

студент 

виявив повне 

знання 

програмного 

матеріалу, але 

недостатньо 

аргументує 

свою 

відповідь; 

"задовільно

" - студент 

виявив 

недостатнє 

знання 

програмного 

матеріалу, 

аргументація 

висновки 

слабкі; 

"незадовіль



1.11. 

2 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.11. 

2 год. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема№ 9. Територіальний 

устрій України.  

1. Конституція України 

про територіальний 

устрій України. 

2. Основні засади 

територіального 

устрою України. 

3. Система 

адміністративно-

територіального 

устрою України. 

4. Історичні аспекти 

становлення 

сучасного 

адміністративно-

територіального 

устрою. 

5. Автономна 

Республіка Крим – 

невід’ємна складова 

частина України.  

Тема № 10. Місцеве 

самоврядування. 

1. Поняття місцевого 

самоврядування та 

його принципи. 

2. Світовий досвід 

місцевого 

самоврядування. 

3. Формування органів 

місцевого 

самоврядування. 

4. Компетенція органів 

місцевого 

самоврядування. 

5. Проблеми місцевого 
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Тема 11. Адміністративне 

право. 

1. Предмет та система 

адмінправа. 

2. Адміністративно-

правові норми та 

відносини. 

3. Управління, як 

об’єкт адмінправа. 

4. Форми, методи і 

акти державного 

управління. 

5. Поняття державної 
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 Тема №1.Конституційне 

право – базова галузь 

системи права. Історичні 

передумови розвитку 

конституційного процесу. 

1. Поняття 

конституційного 

права та його 

джерел. 

2. Поняття, сутність та 

класифікація 
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3. Конституція 
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особливості та 
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4. Конституція України 
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5. Історія світового 
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досвіду. 
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7. Розробка та 

прийняття 

Конституції України 

1996 р. 

 

Тема № 2. 

Характеристика 

загальних засад 

конституційного ладу в 

Україні. 

1. Конституційні 

основи Української 

держави. 

2. Державна влада в 

Україні, її розподіл і 

форми державного 

управління та 

устрою. 
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3. Поняття та зміст 

громадянства в 

Україні. 

4. Державна мова в 

Україні. 

5. Основи економічних 

відносин. 

6. Державні символи. 

 

Тема № 3. Права, свободи 

та обов’язки людини та 

громадянина. 

1. Поняття прав, 

свобод і обов’язків 

людини і 

громадянина. 

2. Міжнародні угоди з 

питань прав людини. 

3. Система прав та 

свобод людини і 

громадянина. 

4. Конституційні 

гарантії захисту прав 

і свобод людини і 
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5. Обов’язки людини і 

громадянина. 

 

Тема № 4. Конституційне 

регулювання виборів і 

референдуму. 
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та форм її 
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2. Види виборчої 

системи. 

3. Види виборчого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне заняття 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне заняття 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генезис ідей 
Кирило-

Мефодіївськ

ого братства 
// Україна. -

Т.1-2. -К., 

1924. 
78. Загальна 

теорія 

держави і 
права // За 

ред. 

В.В.Копейчи
кова. -К., 

2000. 

79. Завальнюк 

О.М. 

Кам’янець-

Подільський 
державний 

університет – 

опора 
українського 

державотвор

ення (1918-
1920 рр.). – 

Симон 

Петлюра у 
контексті 

національно-

визвольних 
змагань. – 

Збірник 

наукових 
праць. -

Фастів, 1999. 

–С.163-170. 
80. Институт 

президенства 
в 

современном 

мире. -М., 
1994. 

81. Історія 

держави і 
права 

України // За 

ред. 
А.Й.Рогожин

а, -Харків, 

1993. 
82. Історія 

держави і 

права 
України // За 

ред. 



права. 

4. Характеристика 

інституту виборів в 

Україні. 

5. Поняття 

референдуму та його 

види. 

 

Тема№ 5. Верховна Рада 

України – єдиний орган 

законодавчої влади. 

1. Верховна Рада 

України – її значення 

в організації 

держави. 

2. Процедура 

формування 

парламенту. 

3. Поняття статусу 

народного депутата. 

4. Порядок роботи 

Верховної Ради. 

5. Повноваження 

вищого 

законодавчого 

органу. 

6. Конституційні 

питання 

законодавчого 

процесу. 

7. Внесення змін та 

доповнень до 

Конституції України. 

 

Тема №6. Виконавча та 

судова влада в Україні 

1. Конституційний 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне заняття 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне заняття 

 

 

А.С.Чайковс
ького. -К., 

2000. 

83. Качан О.О. 
Банківське 

право. -К., 

2000. 
84. Ковальський 

В.С. Судові, 

правоохорон
ні та 

правозахисні 

органи 
України. -К., 

2001. 

85. Колпаков 

В.К. 

Адміністрати

вне право 
України. -К., 

2000. 

86. Коментар до 
Конституції 

України. -К., 

1996. 
87. Конституцій

не право 

України./ За 
ред. Тація 

В.Я., 

Погорілка 
В.Ф., Тодики 

Ю.М. – 

К.,1999. 
88. Конституцио

нное 

(государстве
нное) право 

зарубежнных 
стран.-В 2-х 

Т. -М., 1996. 

89. Конституцій
ні акти 

України 

1917-1920 рр. 
Невідомі 

Конституції 

України. -К., 
1992. 

90. Копиленко 

М., 
Копиленко 

О. Еволюція 

українського 
конституціон

алізму // 



статус Президента 

України. 

2. Кабінет Міністрів 

України. 

3. Конституційний 

статус прокуратури 

України. 

4. Конституційне  

регулювання питань  

здійснення 

правосуддя.  

5. Територіальний 

устрій. Місцеве 

самоврядування. 

Тема №7. 

Адміністративне право. 

1. Предмет та 

система 

адмінправа. 

2. Адміністративно-

правові норми та 

відносини. 

3. Управління, як 

об’єкт 

адмінправа. 

4. Форми, методи і 

акти державного 

управління. 

5. Поняття 

державної 

служби. 

 

Тема №8. 

Адміністративне 

правопорушення та 

відповідальність за нього. 

1. Поняття та юридичні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне заняття 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне заняття 

 

 

 

 

Право 
України. -

1992. -№6. 

91. Котюк В.О. 
Основи 

держави і 

права. -К., 
1997. 

92. Лисенков 

С.Л. 
Конституція 

України: 

матеріали до 
вивчення. -

К., 1997. 

93. Лисяк-

Рудницький 

І. Між 

історією і 
політикою // 

Сучасність. -

1996. 
94. Матишевськ

ий П.С. 

Кримінальне 
право 

України. -К., 

2000. 
95. Мелащенко 

В.Ф. Основи 

Конституцій
ного права 

України. -К., 

1995. 
96. Міхновський 

М. 

Самостійна 
Україна // 

Українська 
суспільно-

політична 

думка в XX 
столітті. -Т.І. 

-Сучасність. 

-1989. 
97. Молдован В. 

Основи 

держави і 
права. -К., 

1996. 

98. Муравьев Н. 
Проект 

Конституції 

// Фонвизин 
М. 

Обозрение 



ознаки 

адміністративного 

правопорушення. 

2. Відповідальність за 

скоєння 

адміністративного 

правопорушення. 

3. Органи та посадові 

особи, що 

уповноважені 

здійснювати 

провадження в 

справах про 

адміністративні 

правопорушення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проявлений 
политическо

й жизни в 

России. -М., 
1907. 

99. Мухіна М.Ю. 

Перша 
Конституція 

Радянської 

України // 
Трибуна 

лектора. -

1989. -№10. 
100. Нагаєвський 

І. Історія 

української 

держави. -К., 

1994. 

101. Основи 
держави і 

права 

України // 3а 
ред. 

І.Усенка. -К., 

1994 
102. Основи 

конституційн

ого права 
України // За 

ред. 

В.В.Копейчи
кова.-К., 

2000. 

103. Пестель П. 
Русская 

правда. 

Наказ 
Временному 

правлению. -
СПБ., 1906. 

104. Погорілко 

В.Ф. Нова 
Конституція 

України. -К., 

1996. 
105. Права 

людини. 

Міжнародні 
договори 

України. -К., 

1992. 
106. Правознавств

о // 3а ред. 

М.Наснюка. -
Львів, 1994. 

107. Правознавств



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о // За ред. 
В.В.Копейчи

кова. -К., 

2001. 
108. Приймак Т. 

Конституцій

ний проект 
М.Грушевськ

ого з 1905 

року // 
Український 

історичний 

журнал. -
1991. -№1. 

109. Пріцак О. 

Пилип 

Орлик, його 

конституція і 

бачення 
проблем 

тогочасної 

України // 
Дзвін. -1990. 

-№2. 

110. Сергійчук 
В.І. 

Національна 

символіка 
України. -К., 

1992. 

111. Скотинський 
Т.Українськи

й герб та 

прапор. -
Львів,1995. 

112. Слюсаренко 

А.Г., 
Томенко 

М.В. Історія 
української 

конституції.-

К., 1993. 
113. Смолій В.А., 

Степанков 

В.С. Богдан 
Хмельницьки

й. -К., 1995. 

114. Стахів М. 
Гетьманськи

й режим в 

1918 р. і його 
праводержав

ні якості. -

Скрептон, 
1950. 

115. Теорія 



 

 

 

 

 

 

держави і 
права // За 

ред. 

С.Д.Гусарева
. -К., 2001. 

116. Ткаченко В. 

Національна 
символіка в 

контексті 

історії 
України // 

Голос 

України. -
1991. -№107, 

108, 110. 

117. Трембіцькии 

В. 

Український 

гімн та інші 
патріотичні 

пісні. –Рим, 

1973. 
118. Хоптяр Ю.А. 

Основи 

конституційн
ого права. – 

Кам’янець-

Подільський, 
2000. 

119. Хоптяр Ю.А. 

Основи 
права. –

Кам’янець-

Подільський, 
2002. 

120. Хрестоматія 

з 
правознавств

а. -К., 1998. 
121. Цивільне 

право // 3а 

ред. 
О.В.Дзери. -

К., 2001. 

122. Чотири 
Універсали. -

К., 1990. 

123. Чубатий М. 
Огляд історії 

українського 

права. -
Мюнхен,194

6-1947. 

124. Чубатий М. 
Основи 

державного 



устрою 
Західно-

Української 

республіки. -
Львів, 1920.  

125. Шелухін С. 

Історико-
правничі 

підстави 

української 
державності. 

-Вінніпег, 

1929. 
126. Шульженко 

Ф.П., 

Андрузяк 

Т.Т. Історія 

політичних 

правових 
вчень. –К., 

2001. 

127. Яковлів А. 
Основи 

Конституції 

УНР. -
Париж, 1935. 

128. Яковлів А. 

Україйсько-
московські 

договори в 

XVII-XVIII 
ст. –Вашава, 

1994. 

129. Яневський Д. 
XI 

Конституція 

України в 
XX сторіччі 

// 
Філософська 

і 

соціологічна 
думка. -1991. 

-№8. 

130. Яневський Д. 
Маловідомі 

конституційн

і акти 
України 

1917-

1920#рр. -К., 
1991. 

 



 

 

 

 ***Якщо література подається в скороченому вигляді, то розшифрування розмістити в кінці (Список рекомендованої 

літератури). 

 

10. Система оцінювання та вимоги 

11.  
Рівень залишкових знань студентів визначається на основі комплексу питань теоретичного та практичного характеру. Кожне завдання 

складається з п'яти питань: з них закриті ( третього рівня складності), одне - другого рівня складності, ще два - відкритого типу ( першого рівня 

складності). 

Правильна відповідь одного відкритого завдання оцінюється максимально 1 балом, практичного завдання - 3 бали, закритого завдання - 5 

балами. 

Загальна оцінка за виконання контрольного завдання виставляється середнє арифметичне із трьох і відповідає: 

"відмінно" - 14-15 балів 

"добре"- 11-13 балів "задовільно" - 8-10 балів "незадовільно" — 0-7 балів 

Для виконання комплексної контрольної роботи відводиться одна пара. 

При оцінюванні завдань теоретичного характеру виставляється: 

" відмінно" - студент виявив всебічні та глибокі знання програмного матеріалу, вірно аргументує свої положення, відповідь має чітку та 

завершену форму; 

"добре" - студент виявив повне знання програмного матеріалу, але недостатньо аргументує свою відповідь; 

"задовільно" - студент виявив недостатнє знання програмного матеріалу, аргументація висновки слабкі; 

"незадовільно" - студент виявив серйозні огріхи в знанні програмного матеріалу, не вміє робити самостійних висновків. 



 
 

 


