
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ» 

 

Мета: 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.  

Завдання: 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; 

Предмет: положення Конституції України, інших джерел конституційного 

права, що регламентують: засади конституційного ладу України, правовий статус і 

повноваження органів державної влади і місцевого самоврядування, правовий 

статус людини і громадянина в Україні, засади територіального устрою України та 

місцевого самоврядування в Україні. 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1. Конституційне право України як галузь права  

Тема 2. Конституційне право України як наука і навчальна дисципліна  

Тема 3. Основи теорії конституції та конституціоналізму  

Тема 4. Конституція – Основний Закон України 

Тема 5. Засади конституційного ладу України 

Тема 6. Громадянство України 

Тема 7. Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні 

Тема 8. Конституційний статус суспільно-політичних інститутів  

Тема 9. Форми безпосередньої демократії в Україні  

Тема 10. Конституційна система державних органів України 

Тема 11. Верховна Рада України – орган законодавчої влади України 

Тема 12. Законодавчий процес в Україні 

Тема 13. Президент України – глава Української держави  

Тема 14. Органи виконавчої влади в Україні  

Тема 15. Конституційний Суд України 

Тема 16. Конституційний статус органів суду і прокуратури 

Тема 17. Територіальний устрій України 

Тема 18. Місцеве самоврядування в Україні 
 

 

 

 


