
 

АНОТАЦІЯ  ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«СУЧАСНА КОНСТИТУЦІЙНА ДОКТРИНА І ПРОБЛЕМИ 
КОНСТИТУЦІЙНОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ 

ЕТАПІ» 

( дисципліна вільного вибору аспіранта) 

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Мета дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Сучасна конституційна доктрина і 
проблеми конституційного будівництва в Україні на сучасному етапі» полягає у наданні   

аспірантам системи знань про сучасну конституційну доктрину та актуальні проблеми 
конституційного будівництва на сучасному етапі державотворення і право творення в 
Україні, сприянні вихованню у аспірантів поваги до здобутків і цінностей 

конституціоналізму, Конституції як Основного Закону держави і суспільства, 
фундаментальних конституційно-правових інститутів; виявлення здатності аспірантів 

аналізувати концептуальних проблем конституційного процесу та практики удосконалення 
конституційного законодавства; створення передумов для формування у аспірантів правової 
культури. 

Основні завдання вивчення навчальної дисципліни полягають у тому, щоб дати 
аспірантам систему знань про конституційну доктрину та її місце в правовій системі; 

сприяти вихованню поваги до таких фундаментальних конституційних цінностей як 
конституціоналізм, права людини, парламентаризм, народовладдя; ознайомити аспірантів із 
конституційним процесом та проблемами оновлення Конституції України на сучасному 

етапі. 
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірантмає  

знати: 
- що таке конституційно-правова доктрина та її місце в системі права; 

- поняття категорії «конституційно-правова доктрина» в конституційнім праві; 
- що являє собою поняття та сутність сучасного конституціоналізму; 
- які існують теоретико-правові проблеми оновлення Конституції України; 

- конституційну реформу як головний напрям формування сучасного 
конституціоналізму; 

- поняття та зміст фундаментальних прав людини, класифікація прав і свобод 
людини  в Україні; 

- тенденції удосконалення конституційно-правового регулювання у сфері прав 

людини; 
- у чому полягає реформа виборчої системи, яка оптимальна виборча система для 

сучасної України; 
- основні підходи до поняття форми правління; 
- конституційно-правові форми народовладдя та взаємозв’язок форми правління з 

іншими елементами форми держави; 
- які історичні етапи у своєму розвиткові пройшов український парламентаризм, в 

чому полягає сутність парламентської реформи; 
- основні конституційні принципи організації і порядку діяльності парламенту 

України; 

- сутність та головні положення судової реформи в Україні. 



вміти: 
- орієнтуватися у теоретичних поняттях, давати визначення понять основних 

категорій, розуміти їх сутність та вільно оперувати ними у процесі навчання та 

наукової діяльності; 
- опрацьовувати наукові та нормативні джерела з метою узагальнення знань, 

підготовки дисертації та інших наукових праць та виступів на конференціях, 
семінарах, круглих столах та інших наукових і науково-практичних заходах; 

- застосовувати набуті знання у правотворчій, правозастосовній, 

правореалізаційній діяльності. 
 

 

Методичне забезпеченнякурсу:опорний конспект лекцій «Сучасна конституційна 
доктрина і проблеми конституційного будівництва в Україні на сучасному етапі».  

Опис дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

очна (заочна) форма навчання 

Кількість кредитів  – 1 

Галузь знань 

08«Право» Нормативна 

(за вибором) 
 

Напрям підготовки 
081«Право» 

 

Модулів – 2 
Спеціальність: 
081 «Право» 

 

Рік підготовки - 3-й 
Змістових модулів - 2 

Загальна кількість годин 

– 30 
Семестр - 5-й 

 

третій (освітньо-науковий) 

рівень доктор філософії 
 

Лекції - 12 год. 

Практичні, семінарські - 

8год. 

Самостійна робота - 10год. 

Вид контролю: Екзамен 

 

 

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. 



 


