
 

АНОТАЦІЯ  ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ» 

( обов’язкова навчальна дисципліна) 

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Мета  навчальної дисципліни  

М е т а  вивчення дисципліни  полягає в наданні аспірантам системи знань про 

теоретичні й практичні проблеми сучасного конституційного права України, сприянні 
усвідомлення їх як вихідних політико-правових засад формування вітчизняного 
законодавства, а також у виявленні здатності аспірантів аналізувати практику конституційної 

правотворчості та реалізації конституційного законодавства в Україні в аспекті принципу 
верховенства права, формування у аспірантів високого рівня наукової та правової культури.   

Завдання  навчальної  дисципліни  

        Основними  завданнями вивчення дисципліни є  розкриття наукових основ проблем  

вирішення  комплексу конституційно-правових проблем державо- і правотворення у період  
незалежності України, політико-правового значення і функціонального призначення 
Конституції України 1996 року як нормативної основи побудови і розвитку системи 

законодавства України та її окремих галузей як теоретико-прикладного інституту, що єднає 
юридичне втілення положень загальної теорії права і держави з базовими теоретичними 

положеннями усіх галузевих юридичних дисциплін; характеристика актуальних  питань 
змісту Основного Закону та проблем удосконалення  конституційних  положень; розкриття 
поняття правової реформи, її основних видів, стану реалізації та перспектив здійснення в 

Україні; актуальні проблеми  вітчизняного конституційного процесу, його особливостей в 
сучасних умовах; засвоєння та  формування  як  теоретичних знань про конституційно -

правову галузь, так і застосування  теоретичних концепцій до конкретних потреб наукової 
діяльності аспірантів Інституту в залежності від їх наукової спеціалізації. 

        В результаті вивчення навчальної  дисципліни аспірант  повинен 

з н а т и :  

- поняття, ознаки  предмет і методи конституційного права України як галузі  національного 
права права,  його систему; 

- джерела конституційного права, систему законодавства; 
- у чому полягає зв’язок загальної теорії права з конституційним правом;  
- основний зміст положень Конституції України, юридичний механізм їх реалізації у 

чинному законодавстві; 
- основи законодавчого процесу; 

- актуальні проблеми розвитку конституційного законодавства України у його зв’язку з 
міжнародним правом;  
- сутність  правової  реформи та  сучасні актуальні проблеми її здійснення в Україні; 

- теоретичні основи конституційно-правової відповідальності та практику її реалізації в 
Україні. 

 у м і т и: 

- орієнтуватися в системі конституційного законодавства України, вільно оперувати 

конституційно-правовою термінологією та застосовувати її в процесі навчання та наукової 
діяльності; 



- застосовувати норми Конституції України в її прямому зв’язку з відповідними законами та 
іншими нормативно-правовими актами при вирішенні конкретних питань у галузі 
конституційного права; 

- давати науково-експертну оцінку практичних рішень органів державної влади з питань 
застосування конституційного законодавства;  

- аналізувати конституційний процес в Україні та визначати його актуальні проблеми; 
- аналізувати рішення органів влади з питань правової реформи в Україні.  
 

Методи навчання  

У ході вивчення дисципліни використовуються основні навчальні методи: проведення 
лекційних занять; перевірка знань аспірантів на семінарських та практичних заняттях 
шляхом усного опитування, проведення тестових завдань, вирішення практичних ситуацій; 

підготовка аспірантами рефератів.  

Опис дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

очна (заочна) форма навчання 

Кількість кредитів  
– 2 

Галузь знань 
08«Право» 

Нормативна 

(обов’язкова до вивчення) 
 Напрям підготовки 

081«Право» 
 

Рік підготовки 

 2-й 

Модулів – 2 Спеціальність: 

081 «Право» 
 

Семестр 

Змістових модулів - 2 3-й 

 Лекції 

  

третій (освітньо-науковий) 

рівень 
доктор філософії  

 

20 год.  

Практичні, семінарські 

20 год. 

Самостійна робота 

20 год.  

Вид контролю: 

Екзамен 

Критерії оцінювання знань аспіранта з дисципліни 

 Результати навчальної діяльності аспірантів оцінюються шляхом усного опитування, 
тестування, вирішення практичних ситуацій, перевірки самостійних робіт тощо. Оцінювання 
знань аспіранта здійснюється за рівнем засвоєння програмного матеріалу та його вмінням 

самостійно працювати з науковою та навчальною літературою, Конституцією України та 
іншими  актами конституційного законодавства.  

Підсумковий контроль 

       перевірка знань на семінарських заняттях шляхом опитування та проведення тестів; 
проведення модульних контрольних робіт;  

      оцінка результатів проведення індивідуального науково-дослідного завдання;  
      проведення підсумкового екзамену. 



 


