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 ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Конституційний 

процес в Україні” складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавр зі спеціальності 081 – «Право». 

Конституційно-процесуальне право України є однією з вибіркових 

навчальних дисциплін конституційно-правового циклу, які викладаються для 

студентів юридичних факультетів та є логічним продовженням і поглибленням 

теоретико-практичного матеріалу засвоєного в курсах «Теорія держави і 

права», «Конституційне право зарубіжних країн» та «Конституційне право 

України».  

Сьогоденна конституційно-правова практика свідчить, що основною 

проблемою з якою зустрічаються правники на практиці є не стільки знання 

матеріальних норм, а вміння їх безпосередньо реалізовувати на підставі, в 

межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 

України. У світлі конституційних положень важливість процесу зростає. 

Сутність і призначення курсу розкривається в його найменуванні.  

Вивчення даної навчальної дисципліни має на меті допомогти студентам в 

з’ясуванні порядку та процедури реалізації конституційно-правових засад 

здійснення державотворчого процесу в Україні. Вона передбачає вивчення 

таких важливих процесуально-процедурно конституційних інститутів та 

правових явищ як: державотворчий, референдний, виборчий, організаційно-

правовий,  правотворчий та процес реалізації конституційних прав, свобод і 

обов’язків громадян в Україні тощо. 

Семінарські та практичні заняття проводяться з основних тем курсу і 

мають на меті поглиблення теоретичних знань студентів, набуття ними 

необхідних навичок у майбутній практичній діяльності, розв’язанні конкретних 

юридичних проблем, застосуванні чинного законодавства. 

Самостійна робота планується як форма навчання, що має на меті надати 

допомогу у вивченні запропонованої літератури, у пошуку відповідей на 

проблемні питання курсу, вирішенні практичних завдань курсу. 



В результаті засвоєння курсу студенти повинні вивчити конституційно-

процесуальне право України в його загальних теоретичних і нормативних 

основах, вміти при самих загальних підходах аналізувати, пояснити і оцінювати 

конституційно-процесуальні норми і інститути у зв’язку з конкретною 

ситуацією, яка їх породила і стала сферою їх реалізації. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1.                

Змістовий модуль 2.   

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Формування знань про правове регулювання конституційного процесу 

України  та основних умінь по застосуванню основних норм процесуального 

права. 

1.2. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

теоретико-правові засади і принципи порядку і процедуру реалізації 

конституційно-правових норм, стадійність, етапність та процедурність процесу 

реалізації. 

вміти: 

 аналізувати конкретні ситуації, їх можливе моделювання, а також 

прогнозування; застосовувати теоретичні положення у практичній діяльності 

щодо реалізації конституційно-правових норм, пропонувати економіко-

оптимальні процедурно-процесуальні умови і шляхи реалізації конституційно-

правових приписів; складати процесуальні документи (звернення, запити, 

рішення тощо). 

1.3. На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/ 3 кредити 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Конституційно-процесуальне право України як галузь права і 

галузь законодавства.   



Тема 2. Процедури організації та проведення виборів і референдумів. 

Тема 3. Порядок діяльності Верховної Ради України.   

Тема 4. Законодавча процедура у Верховній Раді України.   

Тема 5. Розгляд питань і прийняття законів у Верховній Раді України за 

спеціальними процедурами.  

Тема 6. Порядок утворення та діяльності комітетів і комісій Верховної 

Ради України. 

Змістовий модуль 2. 

Тема 7. Організація роботи народних депутатів України.   

Тема 8. Конституційно-процесуальні засади утворення і діяльності 

Конституційного Суду України.  

Тема 9.  Порядок утворення місцевих державних адміністрацій. 

Тема 10. Порядок організації і функціонування місцевого самоврядування.  
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання іспит. 

5. Засоби діагностики успішності навчання  опитування, тестування. 

 


