
Конституційне право України 

 

Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування високого рівня 

правової культури майбутнього юриста на основі засвоєння правових знань, 

умінь і навичок з навчальної дисципліни «Конституційне право України» та 

можливості їх практичного застосування.  

Основні завдання навчальної дисципліни: формування у майбутніх 

фахівців: знань про: поняття «конституційне право України», його місце в 

системі галузей публічного права; основні положення теорії 

конституціоналізму та конституції; систему і зміст основних конституційно-

правових інститутів; систему конституційного законодавства України; зміст 

прав людини і основоположних свобод; механізм реалізації та захисту прав і 

свобод людини та громадянина; джерела конституційного права; засади 

конституційного ладу України; конституційно-правове регулювання питань 

організації та діяльності органів державної влади; поняття та конституційні 

засади територіального устрою України; засади місцевого самоврядування;  

вмінь: володіти конституційно-правовими поняттями та категоріями; вміти 

аналізувати норми різних конституційно-правових актів; застосовувати 

нормативну базу з конституційного права для вирішення науково-практичних 

завдань; відслідковувати зв’язки норм конституційного права з нормами інших 

галузей права; визначати сутність конституційної системи органів державної 

влади та їх правосуб'єктність; 

Компетентності: 

Загальні: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 6. Навички використання інформаційних комунікаційних технологій.  

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 8. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК 11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні.  

ЗК 12. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми.  

ЗК 14. Цінування та повага різноманітності і мультикультурності.  

ЗК 15. Прагнення до збереження навколишнього середовища.  

Фахові: 

ФК 3. Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, 

розуміння їх правової природи. 

ФК 7. 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.  



ФК 8. Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм 

матеріального і процесуального права.  

ФК 11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу 

факти 

Програмні результати навчання: 

ПРН 5. Давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою 

обґрунтованістю. 

ПРН 15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних.  

ПРН 18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових 

доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової 

системи 

ПРН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту 

основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права.  

ПРН 21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки.  

 

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Конституційне право України як галузь права  

Тема 2. Конституція – Основний Закон України 

Тема 3. Засади конституційного ладу України 

Тема 4. Громадянство України 

Тема 5. Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні 

Тема 6. Конституційний статус суспільно-політичних інститутів  

Тема 7. Форми безпосередньої демократії в Україні  

Тема 8. Конституційна система державних органів України 

Тема 9. Верховна Рада України – орган законодавчої влади України 

Тема 10. Законодавчий процес в Україні 

Тема 11. Президент України – глава Української держави  

Тема 12. Органи виконавчої влади в Україні  

Тема 13. Конституційний Суд України 

Тема 14. Конституційний статус органів суду і прокуратури 

Тема 15. Територіальний устрій України 

Тема 16. Місцеве самоврядування в Україні 

 

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин 150 год 

Кількість кредитів 5 

Форма семестрового контролю екзамен 
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