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Назва навчальної 

дисципліни 
Конституційний контроль в Україні 

Кафедра  конституційного, адміністративного та фінансового права 

Курс та семестр 2 курс, 3 семестр 

Форма контролю Екзамен 

Викладач (орієнтовно) 

Лекції, консультації:  

Івановська Алла Миколаївна, професор конституційного, 

адміністративного та фінансового права, доктор юридичних наук, 

професор (https://univer.km.ua/profile/ivanovska-alla-mykolayivna). 

Семінарські заняття, консультації:  

Рижук Ірина Володимирівна, доцент кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права, кандидат юридичних наук, 

доцент (https://univer.km.ua/profile/ryzhuk-iryna-volodymyrivna). 

Мета навчальної 

дисципліни  

Основна мета навчальної дисципліни — набуття знань з питань 

конституційного контролю,  основних напрямків діяльності 

Конституційного Суду України за чинним законодавством України, 

правової природи та проблем реалізації його актів, процедури 

конституційного провадження; напрацювання практичних навичок у 

складанні відповідних письмових клопотань до Конституційного Суду 

України у визначеній законом формі. 

Програмні 

компетентності, які 

здобуваються під час 

вивчення навчальної 

дисципліни відповідно 

до стандарту вищої 

освіти 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК8. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

ЗК12. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми.  

ЗК13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку права, його місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК2. Знання і розуміння ретроспективи формування правових та 

державних інститутів.  



СК3. Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, 

розуміння їх правової природи. 

СК7. Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин 

національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше 

з таких галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і 

адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне 

право, кримінальне і кримінальне процесуальне право.  

СК8. Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм 

матеріального і процесуального права. 

С11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу 

факти  

СК12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції.  

СК13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності. 

СК15. Здатність до самостійної підготовки проектів актів 

правозастосування  

СК16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення  

Результати навчання 

відповідно до стандарту 

вищої освіти 

РН2.  Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої 

проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання . 

РН3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.  

РН4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми. 

РН5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин 

(даних) з достатньою обґрунтованістю. 

РН21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані 

правові висновки. 

РН22. Готувати проекти необхідних актів застосування права 

відповідно до правового висновку зробленого у різних правових 

ситуаціях. 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1. Теоретичні основи інституту конституційного контролю в 

Україні 

Тема 2. Організаційно-правові засади діяльності Конституційного Суду 

України  

Тема 3. Правовий статус судді Конституційного Суду України 

Тема 4. Повноваження  Конституційного Суду України 

Тема 5. Конституційне провадження 

Тема 6. Юридична природа актів  Конституційного Суду України 

 

 


