
Повна назва: Конституційне право України 

Статус: Нормативна 

Мета:засвоєння студентами основних теоретичних понять навчальної дисципліни 

та науки конституційного права України для використання отриманих знань у майбутній 

практичній діяльності, формування вміння правильно оцінювати конкретні 

конституційно-правові явища, а також отримання знань та вмінь правильно застосовувати 

конституційне законодавство. 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Тематичний план дисципліни «Конституційне право України» складається з 19 тем, 

які розміщені у логічній послідовності, взаємопов’язані та взаємообумовлені, дозволяють 

охопити увесь навчальний курс. .  

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу 

використовуються такі форми та методи навчання: 

1) лекційні заняття, на яких викладається теоретичний матеріал, наводяться 

практичні приклади; заняття проводяться з використанням технічних та програмних 

засобів; 

2) семінарські заняття, що передбачають підготовку теоретичних та практичних 

питань конституційного права та їх обговорення в аудиторії; 

3) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у виконанні їх 

індивідуальних завдань та роз’яснення окремих розділів теоретичного матеріалу, 

відпрацювання студентами пропущених занять. 
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Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Конституційне право як галузь права. Засади конституційного 

ладу 
Тема 1. Конституційне право 

України як 

провіднагалузьнаціонального права 
10 2 2   6 4 2 2    

Тема 2. Основитеоріїконституції. 

Конституція та конституціоналізм в 

Україні 
10 2 2   6       

Тема 3. Засади конституційного ладу 

України 
14 4 4   6       

Разом за  змістовим модулем 34 8 8   18 4 2 2    

Змістовий модуль 2. Конституційно-правовий статус людини і громадянина. 

Інститутигромадянськогосуспільства 
Тема 4. Конституційно-правовий 

статус людини та громадянина в 

Україні 
14 4 4   6 4 2 2    

Тема 5. Конституційні права, 

свободи та обов’язкилюдини і 

громадянина в Україні 
14 4 4   6       

Тема 6. Конституційні засади 

громадянськогосуспільства. 
10 2 2   6       

Тема 7. Правовий статус 

політичнихпартій та 

громадськихоб’єднань. 
10 2 2   6       

Тема 8. Конституційно-правовий 

статус релігійнихорганізацій та 
18 2 2   4       



засобівмасовоїінформації. 

Разом за змістовим модулем 56 
1

4 

1

4 
  28 4 2 2    

Змістовий модуль 3. Народовладдя в Україні. Конституційно-правовий статус 

вищихпредставницькихдержавнихорганів 
Тема 9. Народневолевиявлення в 

Україні. Вибори. Референдум 
12 4 4   4       

Тема 10. 

Конституційніосновиорганізації і 

здійсненнядержавноївлади в 

Україні. 

8 2 2   4       

Тема 11. Законодавчавлада в 

Україні. Верховна Рада України 
14 4 4   6 4 2 2    

Тема 12. Законодавчийпроцес та 

іншіпарламентськіпроцедури. 
8 2 2   4       

Тема 13. Президент 

Українивсистемідержавноївлади 
12 4 4   4 4 2 2    

Разом за змістовим модулем 54 
1

6 

1

6 
  22 8 4 4    

Змістовий модуль 4. Виконавча та судовавлада в Україні 
Тема 14. КабінетміністрівУкраїни та 

іншіорганивиконавчоївлади. 
14 4 4   6 2 2     

Тема 15. Конституційний статус 

органівправосуддя і 

прокуратуриУкраїни 
10 2 2   6       

Тема 16. Конституційний  суд 

України – єдиний орган 

конституційноїюрисдикції 
14 4 4   6       

Разом за змістовим модулем 4 38 
1

0 

1

0 
  18 2 2     

Змістовий модуль 5. Конституційніосновитериторіального устрою та 

місцевогосамоврядування 
Тема 17. 

Конституційніосновитериторіальног

о устрою України 

10 2 2   6       

Тема 18. 

Конституційніосновимісцевогосамо

врядування в Україні. 

14 4 4   6       

Тема 19. Конституційно-

правовіосновинаціональноїбезпеки 

та оборони України 

10 2 2   6       

Разом за змістовим модулем 5 34 8 8   18       

Усього годин 216 
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6 
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Згідно з вимогами освітньо-кваліфікаційного рівня студенти повинні: 

Знати: 

– основні поняття та категорії з курсу «Конституційне право України», зміст 

предмету «Конституційне право України» як навчальної дисципліни,   систему галузі 

конституційного права, особливості його норм та інститутів;  

– основи теорії конституції та конституціоналізму, особливості правового 

положення людини і громадянина в Україні, основи парламентаризму, зміст 

конституційно-правової системи організації Україні органів державної влади та місцевого 

самоврядування в Україні, основи територіальної організації України;  

– вимоги, які ставляться до юриста як фахівця,  юристів, які працюють в органах 

державної виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, суддів, прокурорів, 

адвокатів, нотаріусів, тощо. 

Уміти:  

– аналізувати та адекватно оцінювати сутність та зміст конкретних конституційно-

правових явищ, орієнтуватися в чинному конституційному законодавстві, актах 

Конституційного Суду України, Верховного Суду України, відповідних підзаконних 

нормативно-правових актах, застосовувати їх у практичній діяльності;  

– використовувати свої особисті якості у підвищенні якості професійної діяльності, 

досліджувати конституційно-правові явища, формулювати наукові проблеми.  

Вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право України» сприяє 

формуванню у студентів професійної правосвідомості, демократичного світогляду, поваги 

до Конституції України, законів, держави, державних символів, мови, а також 

усвідомленню студентами загальнолюдських цінностей, на яких базується Конституція 

України.  

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 216 годин / 6 кредитів ECTS. 

Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів 

проводиться у таких формах:виконання індивідуальних завдань;виконання самостійних 

письмових аудиторних робіт;усні відповіді на семінарських заняттях;іспит. 

Протягом триместру здійснюється поточний та підсумковий контроль.Поточний 

контроль здійснюється під час захисту індивідуальних завдань, перевірки самостійний 

робіт, надання відповідей біля дошки, перевірки виконаних творчо-пошукових завдань. 

Підсумковий контрольз дисципліни «Конституційне право України» проводиться 

відповідно до навчального плану у вигляді іспиту в 5 триместрі, в терміни, встановлені 

графіком навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу. 

Оцінювання:  

Форма контролю  Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів  

Сума 

балів 

Доповідьна сем. заняттях  5 2 10 

Опитування на сем. заняттях 5 6 30 

Наукова робота 10 1 10 

Виконання письмової самостійної 

роботи 

10 1 10 

Загальна кількість балів   60 

Іспит   40 

Всього за триместр   100 

 

Викладач: 

Коваль Алла Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент,  доцент кафедри 

конституційного та адміністративного права і процесу ЧНУ ім. Петра Могили. Стаж 

педагогічної діяльності – 11 років. Кількість виданих наукових праць – близько30. В 2011 

році захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 



12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-

розшукова діяльність). Тема дисертації: «Техніка формування норм права: кримінально-

процесуальний аспект» 

Сфера наукових інтересів – захист конституційних прав людини, провадження 

негласних слідчих (розшукових) дій,запровадження європейських стандартів у 

реформуванні судових, правоохоронних та правозахисних органів України. 


