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ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ 

 

Тип Дисципліна професійної та практичної 

підготовки 

Код ОК-7 

Семестр 1-й 

Загальна кількість кредитів/годин: 3,5 кредити / 105 годин  

Форма контролю іспит 

Викладач (і) Гринюк Р,Ф, д.ю.н., професор, 

професор кафедри конституційного, 

міжнародного і кримінального права 

Необхідні обов’язкові попередні та 

супутні навчальні дисципліни: 

«Конституційне порівняльне право», 

«Конституційне право України», 

«Конституційне та інституційне право 

ЄС», «Теорія держави і права» 

Місце у структурно-логічній схемі: Дисципліна викладається на першому 

році навчання 

Форми навчання:  лекції, практичні, самостійна робота 

Критерії оцінювання:  поточний контроль – 100 балів 

Мова викладання:  українська  

 

ЗМІСТ  

 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування цілісної системи 

знань щодо всебічного пізнання та осмислення теорії та практики 

конституціоналізму; науково-практичної парадигми вітчизняного 

конституціоналізму, його значення для процесів європейської інтеграції 

України, усвідомлення проблем на шляху запровадження в Україні 

європейської доктрини конституціоналізму та перспектив його подальшого 

розвитку. 

Навчальна дисципліна формує міждисциплінарні взаємозв’язки із іншими 

дисциплінами, зокрема, такими як «Теорія держави і права», «Конституційне 

право»,  

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

здобувачів вищої освіти компетентностей та програмних результатів навчання: 

 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК-1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК-4 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації 

 

Фахові компетентності (СК): 



СК-1 Здатність застосовувати принципи верховенства права для 

розв’язання складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової 

невизначеності 

СК-3 Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист 

прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду 

з прав людини на розвиток правової системи та правозастосування в Україні 

СК-4 Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та 

міжнародних правових систем з правовою системою України 

СК-9 Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці 

правових явищ та правозастосовній діяльності 

СК-14 Здатність самостійно готувати проєкти нормативно-правових 

актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати 

результати їх впливу на відповідні суспільні відносини 

 

Результати навчання (РН): 

РН-1 Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і 

виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання 

РН-2 Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з 

правовими цінностями, принципами та професійними етичними стандартами  

РН-16 Брати продуктивну участь у розробці проєктів нормативно-

правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, 

прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини 

 
 

 


