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A〃O朋叩窃〃a鋤α月的Oi ∂〃e′‑〃朋諦〃
HaBraJII,Ha脚CI岬ⅢiI]a C O脚ieIO i3 $axoBHX樹C叩rIJIiH i 3a疏Mae IIPOBi脚e Micue y ni,町OTOBui
心ax血iB OCBiTⅢ,0「O Pi棚くく6aKaJIaBP

3a CⅡe叫ianI,HicTro O81くくnPaBO〉〉 3a OCBiTHbO‑nPO加ci軸oIO

nporpaMOIO (IIpaBO)〉. JIHC岬rIJliHa nOKJII4KaHa C4)OPMyBarH y CTy凪eⅢiB CHCTeMy TeOPen間HHX 3HaHb Ta

npaRTIIⅢ肱HaBI4KiB叫OflO nOP糊ny PeaJri3auiitoHCTHry壇HO‑IIPaBOBHX HOPM, nPOIIeCy d)OPMyBaH聞i
AiⅢbHOCTi opraHiB AePXaBHOT BJIaAII Ta OP「aHiB Mic叫eBOrO CaMOBPnyBaI棚, Il)OMaACbKHX 4,OPMyBaHb Ta

xpoIIejIyP Peani3auiT npaB i cBO6〇月rPOMaH州, nOprJuey明諦cHeHⅢ KOHCTⅢy叫i融Oro IIPOBa跡eH皿BoHa
noB,月3aHa 3 IIOJIO氷eHHjIMII 6a「aTI

OX IOP叩IHⅧHX Ta HeIOP叩IrmHI

X J叩C岬nJIin: J]O「iKH, TeOPll J]eP)KaBH Ta

npaBa, KOHCTⅢy叫i融oro npaBa Ta iHⅢHMHJ叫C叩HJIiHa BI弧EaJlaerbc月ur CTyHeHTiB勝HHO串OPMII
HaBqaHⅢ IOP叩岬IHOT crleIIianbHOCTi. IIpII BH肌aJIaHHi B肌OPIICTOByroTbC月a調鵬Hi i TBOPqi q)OPMH
IIPOBeJIeH棚3aHjITb, 3OKPeMa JIe叫ii (3 BIIKOPI4CTaHⅢM MeTOJIiB IIPO6neMHO「O HaBqaH朋, KOMⅡ
ⅡPe3eHTauiD; yCHe OIInyBaHHjI Ta BllPiⅢeHⅡ組3aJIaH Ha CeMiHaPCbKHX 3a朋TI
po6ora (B T.H. BHKOHaHHjI i即間血yaJII,HHX 3aBJ]aHb)・

IOTePHOl

flX, TeCryBaHHfl, CaMOC揃Ha

｢
ｸ

ｲ

ｴ

Пререквізити:– теорія держави і права України; конституційне право України, конституційне
право зарубіжних країн; логіка; кореквізити: – адміністративне право України, адвокатура України.
Мета і завдання дисципліни
Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань і практичних навичок з проведення
виборчих і референдних процесів, конституційних процедур здійснення державної влади та місцевого
самоврядування, конституційно-судового процесу.
Завдання дисципліни: формувати у здобувачів вищої освіти здатність застосовувати знання у
практичних ситуаціях, здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного
права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з таких галузей права як: конституційне
право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне
процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне право, Знання і розуміння
особливостей реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права, здатність
аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції, здатність до самостійної
підготовки проектів актів правозастосування.
Очікувані результати навчання.
Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни повинен: складати та узгоджувати план
власного дослідження і самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами; використовувати
різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення певних обставин;
застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і
формувати обґрунтовані правові висновки; готувати проекти необхідних актів застосування права
відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях; надавати консультації
щодо можливих способів захисту прав і інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях
Тематичний план дисципліни і календар його виконання.
Таблиця 2 – Тематичний план дисципліни
Самостійна робота студентів
Тема лекції*
№
Тема практичного
*
тижн
заняття
Год Література
Зміст
я
.
1
2
3
4
5
Т.1. Конституційне Конституційне
Опрацювання лекційного
10 [1, c.8-22; 3;
1
процесуальне право Процесуальне право
матеріалу, підготовка до
4; 14, c.8-83]
як галузь права
як галузь права
семінарського заняття та
Т.2.
Загальна Загальна
виконання завдань для
2
характеристика
характеристика
самостійної роботи по
виборчого процесу виборчого процесу в темі 1, 2
Україні
в Україні
3

4

5

6

Т.3.
Порядок
організації
і
проведення виборів
Президента
України.
Т.4.
Порядок
організації
і
проведення виборів
народних депутатів
України.
Т.5.
Порядок
організації
і
проведення
місцевих
виборів
(частина 1)
Т.5.
Порядок
організації
і
проведення
місцевих
виборів
(частина 2)

Порядок організації і Опрацювання лекційного
проведення виборів матеріалу і нормативноПрезидента України. правових актів,
підготовка до
семінарського заняття та
виконання завдань для
самостійної роботи по
темі 3.

10

[1, c.118-137;
3; 4; 14,
c.124-144]

Порядок організації і
Проведення виборів
Народних депутатів
України.

10

[1, c.20-45; 3;
4; 14, c.145158]

Опрацювання лекційного
матеріалу і нормативноправових актів,
підготовка до
семінарського заняття та
виконання завдань для
самостійної роботи по
темі 4.

7.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17.

Т.6. Процесуальні
основи роботи
Верховної Ради
України
Т.7. Здійснення
законодавчої
процедури
Т.8. Процесуальна
регламентація
діяльності
Президента
України
Т.9. Процесуальна
регламентація
діяльності органів
державної
виконавчої влади
Т.10. Організація
Роботи органів
місцевого
самоврядування
Т.11.
Конституційно –
процесуальний
Аспект правового
статусу
громадянина
України (ч.1)

Т.11.
Конституційно –
процесуальний
аспект
правового
статусу
громадянина
України (ч.2)
Т.12. Процесуальні
аспекти заснування
Та діяльності
громадських
формувань
Т.13.
Конституційне
провадження
(частина 1)
Т.13.
Конституційне
провадження
(частина 2)
Т.14. Референдний
процес в Україні

Порядок організації і Опрацювання лекційного
проведення місцевих матеріалу і нормативновиборів
правових актів,
підготовка до
семінарського заняття та
виконання завдань для
самостійної роботи по
темі 5.
Процесуальні основи Опрацювання лекційного
роботи
Верховної матеріалу і нормативноРади України.
правових актів,
підготовка до
Здійснення
семінарського заняття та
законодавчої
виконання завдань для
процедури
самостійної роботи по
темі 6, 7

12

[3; 4; 14,
c.159-166]

12

[1, c.46-74,
78-99; 2,
c.179-193; 3;
6; 14, c.190290]

Процесуальна
регламентація
діяльності
Президента України.
Процесуальна
регламентація
діяльності
органів
державної
виконавчої влади.
Організація роботи
органів
місцевого
самоврядування

Опрацювання лекційного
матеріалу і нормативноправових актів,
підготовка до
семінарського заняття та
виконання завдань для
самостійної роботи
по темі 8-10

12

[1, c.138-148;
2, c.194-254;
3; 8; 9; 12]

Конституційно
–
процесуальний
аспект
правового
статусу громадянина
України.
Процесуальні
аспекти заснування
та
діяльності
громадських
формувань

Опрацювання лекційного
матеріалу і нормативноправових
актів,
підготовка
до
семінарського заняття та
виконання завдань для
самостійної роботи по
темі 11, 12

12

[1, c.173-180,
195-201; 3; 7;
11; 14, c.445470]

Конституційне
провадження
(частини 1, 2)

Опрацювання лекційного
матеріалу і нормативноправових
актів,
підготовка
до
семінарського заняття та
виконання завдань для
самостійної роботи по
темі 13
Опрацювання лекційного
матеріалу і нормативноправових
актів,
підготовка
до
семінарського заняття та
виконання завдань для
самостійної роботи по
темі 14. Підготовка до

12

[1, с.181-194;
2, c.230-242;
5]

9

[1, c.161-172;
3; 14, c.169182]

Референдний процес
в Україні

тестування
Всього
99
Примітка: *Лекції проводяться щотижня, а практичні заняття через тиждень по дві години.
Політика дисципліни.
Політика навчальної дисципліни визначається системою загальних вимог до здобувача вищої
освіти, що передбачені чинним Положенням про організацію освітнього процесу у Хмельницькому
національному університеті. Студент зобов’язаний відвідувати лекції і практичні заняття згідно з
розкладом, не запізнюватися на заняття. До практичних занять студент має підготуватися за
відповідною темою і проявляти активність. Пропущене практичне заняття студент зобов’язаний
опрацювати самостійно у повному обсязі. Якщо заняття пропущено без поважної причини, то студент
повинен перездати пропуск і отримати оцінку не пізніше, ніж за тиждень до чергової атестації чи
підсумкового заходу. При вирішенні практичних завдань, які потребують використання нормативноправових актів, студенти можуть користуватись власними пристроями (ноутбуками, планшетами,
смартфонами).
Індивідуальні завдання передбачаються у формі таких індивідуальних науково-дослідних
завдань (ІНДЗ): складання кросворду на одну з тем семінарського заняття; складання тестів по одній з
тем семінарського заняття; написання реферату-огляду. Тематика рефератів-оглядів міститься в
робочій програмі навчальної дисципліни. Форма і тема ІНДЗ обирається студентом добровільно і
закріплюється за студентом викладачем на першому семінарському занятті. Виконані ІНДЗ
прикріплюються окремим файлом у модульному середовищі та оцінюються викладачем
При виконанні індивідуального завдання з дисципліни студент має дотримуватися політики
доброчесності. У разі наявності плагіату він отримує незадовільну оцінку і має виконати
індивідуальне завдання заново.
Критерії оцінювання результатів навчання.
Кожний вид роботи з дисципліни оцінюється за чотирибальною шкалою. Семестрова
підсумкова оцінка визначається як середньозважена з усіх видів навчальної роботи, виконаних і зданих
позитивно з урахуванням коефіцієнта вагомості. Вагові коефіцієнти змінюються залежно від
структури дисципліни і важливості окремих видів її робіт.
Оцінка, яка виставляється за семінарське заняття, складається з таких елементів: знання
студентом відповідного теоретичного матеріалу з теми; вільне володіння студентом спеціальною
термінологією і уміння професійно обґрунтувати прийняті конструктивні рішення; виконання завдань
для самостійної роботи.
Засвоєння студентом теоретичного матеріалу з дисципліни оцінюється тестуванням.
Виконання індивідуального завдання завершується його презентацією у терміни, встановлені графіком
самостійної роботи.
Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів навчання
студентів денної форми навчання у семестрі за ваговими коефіцієнтами
Аудиторна робота
Індивідуальна
Підсумковий
робота
контроль
III семестр
Залік за
Семінарські заняття
Тестовий контроль
Індивідуальне
рейтингом
завдання
УО (мінімальна кількість
ТК
1
оцінок усього опитування – 8)
ВК .........................0,6
0,2
0,2
Оцінювання тестових завдань
Тематичний тест для кожного студента складається з тестових завдань, кожне з яких
оцінюється одним балом Максимальна сума балів, яку може набрати студент, складає 40.
Оцінювання здійснюється за чотирибальною шкалою.
Відповідність набраних балів за тестове завдання оцінці, що виставляється студенту,
представлена у нижченаведеній таблиці:
Сума балів за тестові завдання
0 –20
21-27
28–34
35-40
Оцінка за 4-бальною шкалою
2
3
4
5
На тестування відводиться 40 хвилин. Правильні відповіді студент записує у талоні відповідей.
При цьому усі графи для відповідей мають бути заповнені цифрами, що відповідають правильним, на
погляд студента, відповідям. Викладач на наступному занятті оголошує результати тестування.
Тестування студент може також пройти і в он-лайн режимі у модульному середовищі для навчання
MOODLE.
Якщо студент отримав негативну оцінку, то він має перездати її в установленому порядку, але

обов’язково до терміну наступного контролю.

F

0,00–1,99

2

Незараховано

Зараховано

Підсумкова семестрова оцінка за інституційною шкалою і шкалою ЄКТС встановлюється в
автоматизованому режимі після внесення викладачем усіх оцінок до електронного журналу.
Співвідношення інституційної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС наведені у таблиці.
Співвідношення інституційної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС
Інституційна
Оцінка
Інституційна оцінка, критерії оцінювання
інтервальна
ЄКТС
шкала балів
Відмінно – глибоке і повне опанування навчального
A
4,75–5,00
5
матеріалу і виявлення відповідних умінь та навичок
Добре – повне знання навчального матеріалу з кількома
B
4,25–4,74
4
незначними помилками
Добре – в загальному правильна відповідь з двома-трьома
C
3,75–4,24
4
суттєвими помилками
Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу,
D
3,25–3,74
3
але достатнє для практичної діяльності за професією
Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу,
E
3,00–3,24
3
що задовольняє мінімальні критерії оцінювання
Незадовільно – безсистемність одержаних знань і
FX
2,00–2,99
2
неможливість продовжити навчання без додаткових знань з
дисципліни
Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота і
повторне вивчення дисципліни

Залік виставляється, якщо середньозважений бал, який отримав студент з дисципліни, знаходиться у межах від 3,00 до 5,00 балів. При цьому за інституційною шкалою ставиться оцінка
«зараховано», а за шкалою ЄКТС – буквене позначення оцінки, що відповідає набраній студентом
кількості балів відповідно до таблиці Співвідношення.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Питання для самостійного контролю
Поняття, предмет та метод конституційного процесуального права як галузі права.
Конституційно – процесуальні норми, їх особливості та класифікація.
Відмінність конституційно – процесуальних норм від інших правових норм.
Конституційно – процесуальні відносини: поняття, зміст, особливості та види.
Підстави виникнення, зміни і припинення конституційно – процесуальних відносин.
Джерела конституційного процесуального права: поняття і характеристика.
Загальна характеристика виборчого процесу в Україні.
Поняття, принципи, суб’єкти, стадії виборчого процесу в Україні.
Правове регулювання порядку проведення виборів в Україні.
Організаційно – правові заходи по підготовці і проведенню виборів народних депутатів
України.
Порядок висування та реєстрації кандидатів у народні депутати України.
Організація голосування, підрахунок голосів виборців, встановлення підсумків голосування та
встановлення результатів виборів народних депутатів України.
Організаційно – правові заходи по підготовці виборів Президента України.
Порядок висування та реєстрації кандидатів на пост Президента України.
Порядок проведення передвиборної агітації.
Порядок проведення голосування в день виборів, підрахунку голосів виборців та
встановлення підсумків голосування і результатів виборів Президента України.
Особливості організації і проведення місцевих виборів.
Порядок скликання та проведення сесій Верховної Ради України.
Процедура формування органів Верховної Ради України.
Розгляд і прийняття рішень Верховною Радою України за спеціальними процедурами.
Процедура розгляду питань, пов’язаних із здійсненням Верховною Радою України та її
органами контрольних функцій.
Реалізація повноважень народного депутата України у Верховній Раді та її органах.
Депутатський запит: процедура винесення, направлення та обговорення відповіді на запит.
Поняття законодавчого процесу і його стадії. Порядок здійснення законодавчої процедури.
Підготовка законопроектів та їх експертиза.
Внесення законодавчих пропозицій, законопроектів та поправок, їх експертиза і обговорення.

26. Розгляд законодавчих пропозицій, законопроектів та поправок. Прийняття законодавчих
пропозицій, законів, поправок.
27. Процедура підписання законів та їх оприлюднення.
28. Прийняття постанов та інших актів Верховною Радою України, її органами і посадовими
особами.
29. Порядок і процедура вирішення питань, пов’язаних з проведенням конституційної реформи,
внесення змін до Конституції України.
30. Поняття та стадії конституційного процесу.
31. Процедури реалізації повноважень Президентом України.
32. Підготовка питання до розгляду Президентом України.
33. Порядок прийняття та офіційного оприлюднення актів Президента України та набрання ними
чинності.
34. Інститут контрасигнування.
35. Порядок формування Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади.
36. Підстави і порядок припинення повноважень Кабінету Міністрів України.
37. Організація роботи Кабінету Міністрів України.
38. Акти Кабінету Міністрів України: види, порядок прийняття та набуття чинності.
39. Процесуальна регламентація діяльності центральних органів виконавчої влади.
40. Порядок формування місцевих державних адміністрацій, призначення на посади та
припинення діяльності їх посадових осіб.
41. Організаційно – процедурна діяльність місцевих державних адміністрацій.
42. Сесія як основна організаційно – правова форма роботи ради. Порядок скликання та
правомочність сесії.
43. Порядок прийняття рішень радою. Голосування в органах місцевого самоврядування.
44. Організація роботи постійних комісій та тимчасових контрольних комісій рад.
45. Організація роботи виконавчих органів рад.
46. Процедура затвердження місцевого бюджету і внесення до нього змін. Затвердження звіту про
виконання місцевого бюджету.
47. Здійснення радами контрольних функцій та повноважень.
48. Організація роботи сільського, селищного, міського голови.
49. Повноваження державних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства.
50. Порядок подання заяв. з питань громадянства.
51. Порядок провадження за заявами і поданнями з питань громадянства.
52. Порядок прийняття та виконання прийнятих рішень з питань громадянства.
53. Порядок подачі пропозицій, заяв і скарг громадян. Вимоги до звернення.
54. Стадії провадження по розгляду звернень громадян. Строки розгляду.
55. Порядок розгляду електронних петицій.
56. Порядок реалізації права громадян на участь у місцевому самоврядуванні.
57. Порядок проведення загальних зборів громадян за місцем проживання.
58. Процедура внесення місцевих ініціатив на розгляд місцевої ради.
59. Порядок проведення громадських слухань.
60. Порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення.
61. Поняття, ознаки та види громадських формувань.
62. Порядок створення та реєстрації громадських об'єднань та політичних партій.
63. Обмеження щодо утворення і діяльності громадських об'єднань та політичних партій.
64. Участь громадських формувань в суспільно-політичній діяльності.
65. Процедура притягнення до відповідальності політичних партій і громадських організацій та
порядок припинення їх діяльності.
66. Організація і структура Конституційного Суду України.
67. Приймання, реєстрація та попередня перевірка звернень до КСУ.
68. Порядок відкриття конституційного провадження.
69. Процедура розгляду конституційних подань, конституційних звернень та конституційних
скарг.
70. Правовий статус учасників конституційного провадження.
71. Прийняття рішень та дача висновків Конституційним Судом України.
72. Порядок виконання рішень та висновків КСУ.
73. Поняття та види референдумів.
74. Нормативне регулювання референдного процесу в Україні.
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