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СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ 

 

Тип Дисципліна за вибором 

Код  

Семестр 4-й 

Загальна кількість кредитів/годин: 5 кредитів / 150 годин  

Форма контролю Залік 

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

професор кафедри конституційного, 

міжнародного і кримінального права 

Необхідні обов’язкові попередні та 

супутні навчальні дисципліни: 

Проблеми теорії держави та права, 

філософія права 

Місце у структурно-логічній схемі: Дисципліна викладається на другому 

році навчання 

Форми навчання:  лекції, практичні, самостійна робота 

Критерії оцінювання:  поточний контроль – 100 балів 

Мова викладання:  українська  

 

ЗМІСТ  

 

Метою вивчення навчальної дисципліни є всебічне пізнання та осмислення 

теорії та практики конституціоналізму; формування системи знань і вмінь щодо 

розуміння сутності основних концепцій конституціоналізму, що складають 

доктринальну основу сучасних моделей конституціоналізму та її застосування в 

науково-професійній діяльності. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

здобувачів компетентностей та програмних результатів навчання: 

 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК-2. 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.  

ЗК-3. Здатність до пошуку і оброблення інформації з різних джерел. 

ЗК-6. Здатність здійснювати наукову комунікацію, наводити аргументи під 

час наукових дискусій, переговорів, дебатів, інтегруватись у міжнародний 

науковий простір.  

  

Спеціальні компетентності (СК): 

СК-5. Здатність керуватися засадничими доктринами юридичної науки при 

здійсненні дисертаційного дослідження.  



СК-7. Здатність здійснювати аналіз нормативно-правових актів, проводити 

їх наукову експертизу.  

СК-10. Здатність планувати та здійснювати науковий пошук, робити 

постановку наукових проблем у сфері права, формулювати та обґрунтовувати 

наукові висновки, пропозиції, рекомендації щодо вирішення таких проблем.  

СК-11. Здатність готувати наукові публікації різних видів.  

 

Результати навчання (РН):  

- 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.  

- 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.  
 


