
МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета навчальної дисципліни «Конституційне право України»:  

а) науково-юридична: сформувати у студентів знання з провідної галузі 

національного права, зорієнтувати майбутніх юристів на творче осмислення 

сутності та змісту конституційно-правових явищ, основ теорії конституції, 

конституційно-правового статусу людини і громадянина, конституційно-

правового регулювання територіальної організації держави, конституційних 

основ організації і здійснення державної влади та діяльності органів місцевого 

самоврядування, а також дати чітке уявлення щодо їх органічних зв’язків з 

окремими галузями права; 

б) загальноосвітня: вивчення історичних передумов конституційного 

процесу в Україні та впливу конституційного права на інші галузі права і 

міжгалузеві зв’язки, на сучасні державотворчі та правотворчі процеси в 

Україні; 

в) виховна: сприяти формуванню патріотизму, підвищенню рівня 

правової культури майбутніх юристів та їх політико-правової активності, 

усвідомленню ними тих загальнолюдських цінностей, на яких базується 

Конституція України. 

  

Основними завданнями вивчення дисципліни є засвоєння студентами 

системи знань у галузі конституційного права, ознайомлення з новелами 

конституційного законодавства України, набуття здатностей (компетенцій) 

ефективно реалізовувати теоретичні знання у повсякденному житті та 

професійній діяльності. 

У результаті вивчення дисципліни «Конституційне право України» 

студент повинен 

знати:  
- поняття, місце і роль конституційного права у системі права України; 

- джерела та систему конституційного права України; 

- стан основних проблем науки конституційно-правового регулювання 

суспільних відносин; 

- структуру, функції та юридичні властивості Конституції України, її роль та 

місце у правовій системі держави; 

- основи конституційного ладу України; 

- конституційні форми безпосередньої демократії в Україні; 

- конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина в 

Україні, гарантії реалізації основних прав і свобод громадян України; 

- принципи організації та діяльності органів державної влади в Україні; 

- конституційно-правовий статус органів законодавчої, виконавчої, судової 

влади в Україні та Президента України; 

- конституційні засади судочинства в Україні; 

- конституційні основи місцевого самоврядування в Україні; 

- територіальний устрій України; 

- механізми правового захисту Конституції України; 

 

 



вміти:  
- ефективно застосовувати положення Конституції України та інших 

нормативно-правових документів, які є джерелами конституційного права 

України, у своїй діяльності; 

- володіти основними конституційно-правовими категоріями; 

- оперувати набутими знаннями у галузі конституційного права України при 

вирішенні професійних завдань; 

- складати основні види документів, які випливають із застосування норм 

конституційного права; 

- використовувати конституційно-правові процедури захисту прав і 

свобод людини. 


