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ВСТУП 

 

1. Мета дисципліни. 

 Ознайомити  із сутністю конституційної реформи, її особливостями, основними 

завданнями та показниками; надати знання щодо особливостей гуманітарної, парламентської, 

адміністративної, судової, муніципальної реформ в Україні; удосконалити правовий статус 

інших інституцій українського суспільства; сприяти патріотичному вихованню студентів, 

формуванню високої правової культури та виробленню вміння аналізувати і прогнозувати роз-

виток політико-правових інститутів. 

 

 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни. 

Навчальна дисципліна “Конституційна реформа” логічно продовжує цикл підготовки 

доктора філософії, органічно поєднуючи у собі попередні знання, вміння та компетенції, 

визначені державними стандартами для освітніх рівнів “Бакалавр”, “Магістр”; особливо 

важливе успішне опанування дисциплін “Конституційне право”, “Адміністративне право”, 

“Муніципальне право”. 

 

 

3. Анотація навчальної дисципліни. 

 Дана навчальна дисципліна присвячена всебічному дослідженню проблематики 

конституційної реформи в Україні. Висвітлює основні положення теорії конституціоналізму, 

поняття і етапи конституційної реформи в Україні, її головні напрямки; поняття та ознаки 

гуманітарної реформи в нашій державі; конституційно-правові основи реформування 

народного волевиявлення в Україні; модернізацію конституційно-правового статусу 

державних органів; основні напрямки парламентської реформи, реформування статусу 

Президента України, засади адміністративної реформи, особливості проведення судово-

правового оновлення, головні напрями муніципальної реформи, особливості вдосконалення 

республіканських органів Автономної Республіки Крим.  

 

 

4. Завдання вивчення дисципліни. 

 Правильно розуміти теоретичні і методичні засади конституційної реформи в Україні; 

вміти визначити її сутність, інституційний механізм; знати та розуміти зміст конституційної 

реформи, сучасних проблем державотворення в Україні, конституційно-правового статусу 

органів державної влади та місцевого самоврядування;  вміти визначити теоретичні і практичні 

проблеми забезпечення  дієвості і результативності конституційної реформи в Україні; вміти 

розробити пропозиції щодо їх вирішення, враховуючи і аналізуючи досвід зарубіжних країн, а 

також євроінтеграційні та євроатлантичні прагнення України. 

 

 

5. Результати навчання за дисципліною:  

 

Результат навчання 

(1 - знати; 2 - вміти; 3 - комунікація; 4 - 

автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1. предмет, завдання та методологію 

навчальної дисципліни, її особливості 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

Експрес 

опитування,  

10% 



самостійна 

робота  

  

тестування, 

модульна  

контрольна 

робота, 

проміжний 

контроль 

(підсумкова 

контрольна 

робота) 

 

1.2. періодизацію конституційної 

реформи в Україні, характеристику 

кожного з етапів; особливості 

формування політико-правової 

системи українського 

конституціоналізму на сучасному 

етапі   

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота  

Експрес 

опитування,  

тестування, 

модульна  

контрольна 

робота, 

проміжний 

контроль 

(підсумкова 

контрольна 

робота) 

10% 

1.3. основні наукові проблеми та 

напрямки удосконалення виборчого 

та референдного законодавства 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота  

Експрес 

опитування,  

тестування, 

доповіді, наукова 

робота, модульна  

контрольна 

робота, 

проміжний 

контроль 

(підсумкова 

контрольна 

робота) 

 

10% 

1.4. особливості реформування 

конституційно-правового статусу 

державних органів в Україні  

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота   

Експрес 

опитування, 

тестування, 

модульна 

контрольна 

робота, колоквіум, 

проміжний 

контроль 

(підсумкова 

контрольна 

робота) 

 

10% 

1.5. основні засади реформування 

інституцій українського суспільства, 

головні тенденції муніципальної 

реформи в Україні  

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота  

Експрес 

опитування, 

тестування, 

доповіді, наукова 

робота, модульна 

10% 



контрольна 

робота, колоквіум, 

проміжний 

контроль 

(підсумкова 

контрольна 

робота) 

 

2.1. досліджувати та робити висновки 

щодо неефективного 

конституційного регулювання; 

аналізувати практичну дієвість 

Конституції України  

 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота  

Експрес 

опитування, 

тестування, 

модульна 

контрольна 

робота, колоквіум 

10% 

2.2. на основі знань вміти визначати  

сучасні виклики для нашої держави у 

контексті реалізації 

конституціоналізму  

Семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота  

експрес 

опитування, 

доповідь, наукова 

робота, колоквіум 

10% 

3.1 формулювати та доносити до 

фахівців свої позиції, ідеї з 

актуальних питань конституційної 

реформи; брати участь в 

аргументованій професійній дискусії 

при аналізі необхідності 

концептуального оновлення та 

обгрунтування конституційних змін 

 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота   

Експрес 

опитування, 

тестування, 

модульна  

контрольна 

робота, колоквіум,  

 

10% 

3.2. взаємодіяти з фахівцями різних 

галузей при усуненні суперечностей 

та прогалин у праві, що 

модернізується  

 

Семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота  

Експрес 

опитування, 

тестування, 

модульна  

контрольна 

робота, колоквіум  

 

10% 

4.1. 

 

 

 

професійно представляти інтереси 

клієнтів в органах державної влади та 

місцевого самоврядування, 

формулювати правову позицію у 

процесі практичної діяльності, 

спрямованої на забезпечення 

конституційного реформування, 

враховуючи вже існуючі рішення 

Конституційного Суду Україні та 

положення чинного законодавства 

України 

 

Семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота  

Експрес 

опитування, 

тестування, 

модульна  

контрольна 

робота, 

10% 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання     дисципліни 

(код)  

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2.        3  4.1. 



Програмні результати  

навчання (назва) 

ПРН 1 Вміти застосовувати нові цілісні 

знання у власних наукових 

дослідженнях та у професійній 

практиці.  

+ +  + + + + +  + 

ПРН 4 Вміти формулювати робочі 

гіпотези досліджуваної проблеми, які 

які мають розширювати і поглиблювати 

стан наукових досліджень в обраній 

сфері.  

 +  +  + +  + + 

ПРН 5 Вміти спілкуватися в 

діалоговому режимі з широкою 

науковою спільнотою та громадськістю 

в галузі наукової та професійної 

діяльності, в тому числі і на 

міжнародному рівні, демонструючи 

системний науковий світоглад та 

культурний кругозір.  

+  +  +  + + + + 

ПРН 6  Вміти збирати, обробляти та 

аналізувати теоретичні та прикладні 

дослідження провідних зарубіжних 

вчених; формулювати мету власного 

наукового дослідження як складову 

загальноцивілізаційного процесу.  

  +  +  + + + + 

ПРН 9 Здійснювати професійну 

презентацію результатів своїх 

досліджень на міжнародних 

конференціях, семінарах, практично 

використовувати іноземну мову ( в 

першу чергу – англійську) у науковій, 

інноваційній діяльності та педагогічній 

діяльності. 

 + + +  +  +   

ПРН 13 Вміти кваліфіковано 

відображати результати наукових 

досліджень у наукових статтях, 

опублікованих як у фахових 

вітчизняних виданнях, так і у виданнях, 

які входять до міжнародних 

наукометричних баз.  

+ +  +  +  + + + 

 

 

7.1 Форми оцінювання студентів  

- семестрові форми оцінювання:  

1. експрес опитування – від 1 до 4 балів; 

2. колоквіум – від 3 до 4 балів; 

3. доповіді та наукові роботи – від 6 до 7 балів; 

4. тестування (з набору суджень вибрати вірні) – від 6 до 7 балів; 

5. три модульні контрольні роботи – від 2 до 4 балів за кожну (всього: від 6 до 12 балів); 

6. проміжний контроль (підсумкова контрольна робота) – 2 до 6 балів. 



Мінімальний бал, який має бути отриманий студентом за відповідними формами 

оцінювання складає 24 бали. Максимальний бал, який може бути отриманий студентом за 

семестр складає 40 балів. Передбачені форми семестрового оцінювання сумарно не можуть 

перевищувати 40 балів.     

 

- підсумкове оцінювання: письмовий іспит 

 ЗМ1  Проміжний 

контроль 

ЗМ3  іспит Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 10 2 12      36 60 

Максимум 14 6 20 60 100 

 

Максимальна підсумкова оцінка за цю дисципліну може становити 100 балів. Студент 
може отримати на іспиті максимально 60 балів до яких додаються бали отримані студентом під 
час семінарських занять. Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за 
іспитову роботу не може бути меншою 36 балів. У випадку коли студент на іспиті набрав 
менше 36 балів, останні не додаються до семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, 
отриманих під час семестру), у відомості в колонці «бали за іспит» ставиться «0», а в колонку  
«результуюча оцінка» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру.  

 

7.2 Організація оцінювання: 

 

Види поточного контролю обираються викладачем, який веде семінарські  заняття, за 

погодженням з лектором та у відповідності з даною програмою. Видами поточного контролю 

можуть бути: експрес опитування, колоквіум, доповідь, наукова робота, тестування (з набору 

суджень вибрати вірні), модульні контрольні роботи, проміжний контроль (підсумкова 

контрольна робота).  

При поточному контролі під час семінарських занять оцінці підлягають: рівень знань, 

продемонстрований студентом у відповіді, активність при обговоренні питань семінарського 

заняття, систематичність роботи на заняттях, результати виконання домашніх завдань.  

Викладач, який проводить семінарські заняття, виставляє у визначений термін кількість 

набраних з поточного контролю балів і заносить їх у відповідні документи обліку успішності 

студентів. У випадку відсутності студента на семінарському занятті з поважних причин, він 

може відпрацювати пропущене заняття в позааудиторний час (час консультацій викладача), 

шляхом усного опитування, тестування, підготовки наукової доповіді. За результатами 

відпрацювання пропущеного заняття з поважних причин викладачем нараховуються бали. За 

невідпрацьовані заняття бали не нараховуються.  

Дисципліна викладається в одному семестрі (ЗМ 1 та ЗМ 2 – перший семестр; . За 5 днів 

до початку екзаменаційної сесії у кожному з семестрів викладач, який веде семінарські заняття, 

припиняє приймати відпрацювання. Заняття пропущені та не відпрацьовані студентом у 

першому семестрі не допускаються до відпрацювання в другому семестрі. Для студентів, які 

упродовж двох семестрів не досягли мінімального рубіжного рівня оцінки (60% від 

максимально можливої кількості балів) проводиться заключна контрольна робота, 

максимальна оцінка за яку не може перевищувати 40% підсумкової оцінки (до 40 балів за 100 

– бальною шкалою. 

 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 

Відмінно / Excellent 90-100 



Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 



8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний  план  лекцій, семінарських занять та 

самостійної роботи 

Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 

Лекцій – 18 год. 

Практичні – 10 год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота - 120 год. 

 

9. Рекомендовані джерела: 

 

Основні:  

1. Агафонова Н.В. Конституційна реформа в Україні: механізми реалізації та 

проблеми ефективності: монографія/ Н.В. Агафонова. - К.: Інститут 

законодавства Верховної Ради України, 2016. - 416 с. 

2. Актуальні проблеми конституційного права України: підручник /за заг. ред. 

проф. Олійника А.Ю. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. -554 с. 

3. Бутько Л.В.  Конституционанная реформа: теоретико-правовой анализ: 

дисс. докт.юрид.наук: 12.00.02 /Л.В. Бутько – СПб., 1998 – 426 с. 

4. Влада в Україні: шляхи до ефективності. : Всеукр. форум учених-

правознавців. / відп. ред. О. Д. Святоцький. — К.: Ін Юре, 2010. — 686 с. 

 Кількість годин 

Лекції 
Семінарські 

заняття 

Самостій

на 

робота Назва теми 

 

Змістовий модуль 1. 

Теоретико-методологічні підходи до теорії конституціоналізму та конституційної реформи в  

Тема 1. Основні доктринальні підходи до теорії 

конституціоналізму та конституційної реформи в Україні 
2 

2  

10 

Тема 2. Конституційний реформаційний процес як форма та засіб 

реалізації конституційної реформи 
2 10 

Тема 3. Системні основи закріплення правового статусу 

людини і громадянина в Україні: теоретичні та практичні 

проблеми та шляхи їх вирішення 

2 - 20 

Тема 4. Народ України як суверенний носій установчої влади та 

суб’єкт конституційної реформи  
2 

2 
20 

Модульна контрольна робота 1 - - 

Змістовий модуль 2. 

Теоретичні і практичні проблеми реформування конституційно-правового статусу державних органів України  

Тема 5. Верховна Рада України – суб’єкт конституційної 

(нормотворчої) діяльності 
2 

2 

10 

Тема 6.   Конституційно правові засади реформування статусу  

Президента України як гаранта додержання Конституції України 2 10 

Тема 7.  Правова доктрина адміністративної реформи та реформа 

децентралізації в Україні 
2 2 10 

Тема 8. Концепція судово-правової рефрми в Україні: аналіз 

головних напрямків і проблеми правозастосування 
2 - 20 

Тема 9.  Конституційно-правові засади муніципальної реформи в 

Україні 
2 2 10 

Модульна контрольна робота 2 -  - 

Всього 18 10 120 



5. Годованець В.Ф., Головін А.С. Конституційне право України: навч. посіб./ 

В.Ф.Годованець, А.С.Головін. – К.: ДП "Видавничий дім "Персонал", 2011. – 384 

с. 

6. Государственное управление и исполнительная власть: содержание и 

соотношение: Монография / Л.Л. Попов, Ю.И. Мигачев, С.В. Тихомиров; Под 

ред. Л.Л. Попова. – М.: Норма:  ИНФРА-М, 2011. - 320 с. 

7. Демиденко В.О. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: 

Посібник. – К.: КНТ, 2007. – 440 с. 

8. Демиденко В.О. Загальна характеристика конституційного права України 

(у схемах): Посібник. – К., 2011. – 100 с. 

9. Еллинек Г. Конституции, их изменения и преобразования / Г.Еллинек. – 

СПб. «Право», 1907. – 95 c. 

10.  Керимов А.Д. Современное государство: вопросы теории. – М: Норма, 

2011. – 144 с. 

11.  Киреев В.В. Теоретические проблемы реформирования Конституции 

Российской Федерации: автореф. Дисс. …докт.юрид.наук: 12.00.02 / В.В. Киреев 

– Челябинск, 2010. – 42 с. 

12.  Козырин А.Н., Глушко Е.К. Министерства и ведомства: Учебное пособие– 

М: Норма, 2012. – 256 с. 

13.  Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве 

самоврядування в Україні: Підручник/ 2-е вид., перероб. і доп.  – К.: Юрінком 

Інтер, 2007. – 504 с. 

14.  Конституційне право України : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / В. Ф. 

Погорілко, В. Л. Федоренко; М-во освіти і науки України, М-во юстиції України. 

— 2-ге вид., переробл. та доопрац. — К.: Всеукр. асоц. видавців «Правова 

єдність»: Алерта: КНТ: ЦУЛ, 2010. — 429 с.: табл. 

15.  Конституційне право України : темат. слов. / М-во внутр. справ України, 

Харк. нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т; [упоряд.: Галунько В. В. та ін.; 

за ред. В. В. Галунька] — Херсон: Херсон. міська друк., 2010. — 131 с. 

16.  Конституційне право України: Підручник / за заг. ред. В. Л. Федоренка. – 

4-е вид., перероб. і доопр.; передмова проф. В. М. Шаповала. – К.: 2012. –727 с. 

17.  Конституція України в актах Конституційного Суду України (аналітичний 

огляд та коментар) / А. Стрижак. — К.: Ін Юре, 2010. — 629 с., 

18.  Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник. – 

Вид. 6-те, виправл. та доповн. – К.: Атіка, 2009. – 608 с. 

19.  Міжкафедральний науково-практичний семінар "Конституція України: 

питання теорії та практики". -  К.: "МП Леся", 2012. – 220 с. 

20.  Муниципальное право: системно-структурный анализ юридических 

конструкций: Монография / И.В. Бабичев. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2011. – 336 

с. 

21.  Муниципальное право: Учебник / Е.С. Шугрина. – 3-e изд., перераб. и доп. 

– М.: Норма, 2010. – 528 с. 

22.  Орзих М. Современный конституционализм: цель и средства 

конституционной реформы в Украине // Юридический весник. – О., 2001. – № 3. 



23.  Орзих М.Ф. Современный конституционализм в Украине. Введение в 

украинское конституционное право: Монография / М. Орзих, А. Крусли. – К.: 

издательство “Алерта”, 2006. – 290 с. 

24.  Погорілко В.Ф., Баймуратов М.О., Бальций Ю.Ю. та ін. Муніципальне 

право України: Підручник / За ред. Баймуратова М.О. – 2-ге вид. доп. – К.: 

Правова єдність, 2009. – 720 с. 

25.  Права людини: інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України 

/А.С. Головін. – К.:Логос, 2012. – 369 с. 

26.  Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні: зб. 

Матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-теорет. конф. – К.: Нац. акад. внутр.. справ, 2012. – 

260 с. 

27.  Шаповал В.М. Сучасний конституціоналізм: Монографія.-К.: Юридична 

фірма « Салком», Хрінком Інтер, 2005. – 560с. 

28.  Шаптала Н.К., Задорожня Г.В. Конституційне право України / Н.К. 

Шаптала, Г.В.Задорожня. Дніпропетровськ.: ТОВ "ЛізуновПрес", 2012. – 472 с.  

 Додаткові джерела:  

 

1. А. Крусян Методологія сучасного українського конституціоналізму // 

Юридичний вісник. – 2012. – № 2. – С. 4-12. 

2.  Андрусяк В. Обеспечение прав человека и гражданина – основное 

функциональное назначение современного государства // Юридичний вісник. – 

2012. – № 2. – С. 32-36. 

3. Афанасьева М. Виборча система: поняття та сучасне розуміння // 

Юридичний вісник. – 2012. – № 1. – С. 21-30. 

4. Афанасьєва М. Критерії законодавчого проектування територіальної 

організації виборів // Юридичний вісник. – 2012. – № 2. – С. 17-23. 

5. Бальцій Ю. Районна, обласна рада в системі місцевого 

самоврядування України // Юридичний вісник. – 2012. – № 2. – С. 37-40. 

6. Барський B. Офіційне оприлюднення нормативно-правового акта 

представницького органу місцевого самоврядування як стадія муніципального 

нормотворчого процесу // Юридичний вісник. – 2012. –  № 1. – С. 41-46. 

7. Бідняжевська А. Ю. Конституційне право на недоторканність житла 

людини і громадянина та його забезпечення правоохоронними органами в 

Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / А. Ю. Бідняжевська; Нац. 

акад. внутр. справ. – К., 2012. – 20 с. 

8. Бровченко Н. В. Юридичні факти в конституційному праві України: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Н. В. Бровченко; Маріуп. держ.          

ун-т. – Маріуполь, 2012. – 20 с. 

9. Джунь В. Цивілізаційна парадигма соціології конституційного права 

// Право України. – 2012. – № 7. – С. 151-161. 

10. Жуган М., Марченко В. Принцип поділу влади: сучасні інтерпретації 

// Право України. – 2011. – № 2. – С. 193-200. 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Yurv/2012_2/Krysyan.pdf
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11. Ключковський Ю. Чи є змішаною виборча система України? // Право 

України. – 2012. – № 3-4. – С. 418-425. 

12. Кожара Л., Лесюк В. Міжнародно-правові аспекти участі делегацій 

Верховної Ради України в європейських парламентських установах // Право 

України. – 2012. – № 3-4. – С. 67-78. 

13. Кравчук В. Інформатизація як засіб підвищення ефективності 

діяльності прокуратури // Публічне право. – 2011. – № 1. – С. 103-107. 
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15. Мартинюк Р. Конституційні повноваження президента змішаної 
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