
Конституційне право України 
Тип дисципліни: вибіркова (за вибором спеціальності) 
Семестр: 
Другий  
Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), лекції – 16, 
семінарські заняття – 16, самостійна робота –58. 
Лектори: к. ю. н., доцент Проць О.Є. 
Результати навчання: 

Знання: 
 понять і категорій конституційного права України; 
 джерел конституційного права України як галузі права та їх ієрархію; 
 основних етапів історичного розвитку конституційного процесу в Україні; 
 загальних засад конституційного ладу України 
 основних iнститутів конституційного права України. 

Уміння: 
 визначати сутність конституційно-правових явищ та процесів,  
 вiдшуковувати необхiдну для конкретного випадку норму у конституційному 

законодавстві; 
 правильно тлумачити конституційно-правові норми; 
 визначати зміст основних інститутів конституційного права. 

Здатності: 
 сприймати та засвоювати досягнення світового та вітчизняного конституціоналізму; 
 розрізняти предмет і метод конституційного права як галузі національного права; 
 реалізовувати норми конституційного права у формах використання. Виконання і 

дотримання; 
 використовувати набуті знання у професійній діяльності вчителя;  
 виховувати в учнів поважне ставлення до Конституції України як Основного Закону 

держави.  
Спосіб навчання: аудиторне 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

 Історія України. 
 Теорія держави і права. 

Зміст дисципліни: 
Конституційне право України як провідна галузь національної системи права. Теоретичні 
основи конституції. Основні етапи розвитку конституційно-правової думки в Україні. 
Сучасний вітчизняний конституціоналізм. Загальні засади конституційного ладу в Україні. 
Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні. Поняття і форми 
безпосередньої демократії в Україні. Конституційно-правовий інститут державної влади в 
Україні Адміністративно-територіальний устрій і місцеве самоврядування в Україні. 
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Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 
Методи і критерії оцінювання:  
• Поточний контроль (60%): відповіді на семінарських заняттях, вионання завдань для 
самостійної (індивідуальної) роботи.  
• Підсумковий контроль (40%, письмова підсумкова робота). 
100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання: українська. 
Кафедра: правознавства, соціології та політології. 


