
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Назва дисципліни Проблеми конституційного процесу 

Рівень вищої освіти  третій (освітньо-науковий) 

Кількість кредитів ЄКТС 5  

Форма контролю Залік 

Мета системне вивчення конституційно-процесуального 

права  як галузі права, чинного  законодавства 

України і зарубіжних країн, юридичних аспектів його 

реалізації, відповідальності за його порушення, 

проблем реалізації окремих конституційних норм і 

вирішення на цій підставі складних спеціалізованих 

завдань. 

Завдання  виявляти особливості діяльності суб'єктів 

конституційно-правових правовідносин; 

 здійснювати аналіз норм конституційного та 

конституційно-процесуального  законодавства, 

проводити їх наукову експертизу, узагальнювати 

практику їх застосування; 

 вміти визначати рівень відповідності чинного 

конституційного та конституційно-процесуального 

законодавства України актам права ЄС та 

міжнародним актам; 

 виробити вміння професійно вирішувати 

складні завдання у сфері реалізації конституційних 

норм і захисту прав людини. 

Загальні компетентності, що 

будуть сформовані у здобувача в 

результаті опанування дисципліни 

 Здатність аналізувати складні явища 

суспільного життя на основі загально-філософських 

методів, пов’язувати загально-філософські проблеми 

з вирішенням завдань, що виникають у професійній 

та науково-інноваційній діяльності; 

 здатність приймати обґрунтовані рішення, 

 здатність спілкуватися з представниками 

інших професійних груп різного рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів економічної діяльності); 

здатність до пошуку і оброблення інформації з різних 

джерел. 

Результати навчання  на основі загально-філософських методів 

аналізувати складні явища суспільного життя, 

пов’язувати загально-філософські проблеми з 

вирішенням завдань, що виникають у професійній та 

науково-інноваційній діяльності з урахуванням 

інтересів фізичних і юридичних осіб, пошуку 

компромісу між сторонами з протилежними 

інтересами, втілювати вироблене рішення у життя; 

 здійснювати пошук та оброблення інформації 

з різних джерел, застосовувати сучасні інформаційні 

технології, бази даних та інші електронні ресурси, 

спеціалізоване програмне забезпечення при 

здійсненні наукової та педагогічної діяльності; 

 вміти працювати з великою кількістю 



правових джерел, тлумачити, узагальнювати та 

систематизувати викладені в них юридичні 

аргументи та правові позиції; 

 проявляти у професійній діяльності 

комунікабельність, толерантність, адаптивність, 

координацію і субординацію, здатність до 

встановлення і підтримання зв’язків з іншими 

учасниками суспільних відносин, навички публічного 

виступу і ведення дискусії у юридичній площині. 

Зміст дисципліни Стабільність Конституції України в аспекті 

суспільних трансформацій. Властивості Конституції 

України та їх співвідношення з її стабільністю. 

Законодавчий процес: теоретичні та практичні 

проблеми. Стан і проблеми адміністративно-

територіального устрою України. Процесуальні 

аспекти діяльності Конституційного Суду України: 

роль  Конституційного Суду в захисті прав і свобод 

людини і громадянина; конституційна скарга; 

правове регулювання виконання рішень; роль 

Верховної Ради України в забезпеченні виконання 

рішень Конституційного Суду. Процесуальні питання 

організації і діяльності політичних партій в Україні: 

поняття та інституціоналізація політичних партій; 

функції та організаційна структура політичних 

партій; класифікація політичних партій; державне 

фінансування політичних партій. Коаліція 

депутатських фракцій: поняття та порядок утворення; 

організація діяльності коаліції депутатських фракцій; 

припинення діяльності коаліції депутатських 

фракцій. Проблеми правового регулювання 

діяльності комітетів Верховної Ради України, 

підвищення ефективності роботи тимчасових слідчих 

комісій Верховної Ради України. Процесуальні 

питання статусу і діяльності Президента України. 

Проблеми правового регулювання припинення 

діяльності Верховної Ради України, Президента 

України. Проблеми правового регулювання статусу 

народних депутатів України: мандат народного 

депутата України; проблеми особистого голосування 

народними депутатами України; відповідальність 

народних депутатів України; дострокове припинення 

повноважень народних депутатів України: підстави 

та процедура. Процесуальні питання статусу і 

діяльності Прем`єр-Міністра України: процедура 

призначення на посаду та припинення повноважень 

Прем`єр-Міністра  України. 

 


