АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
2 КУРС
3 СЕМЕСТР
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Викладач: Марцеляк Олег Володимирович, доктор юридичних наук,
професор кафедри конституційного, муніципального і міжнародного права
Мета курсу: Курс має предметом вивчення конституційно-правові
явища, інститути і норми вітчизняного конституційного права, процеси,
пов'язані з їхнім становленням, розвитком та функціонуванням По закінченню
дисципліни студенти знатимуть зміст основних інститутів конституційного
права України, вмітимуть їх аналізувати в історичному та порівняльному плані,
отримають всебічну картину конституційного ладу нашої країни і водночас
будуть розуміти нормативні положення, які мають вихідне значення для всіх
інших галузей права.
Завдання:
• забезпечення
засвоєння
сукупності
юридичних
норм,
які
закріплюють конституційний лад України, форму правління і форму
державного устрою,
політичний режим,
визначають організацію,
компетенцію і порядок діяльності вищих, центральних і місцевих органів
державної влади, місцевого самоврядування, основні права й обов'язки
громадян, іноземців та осіб без громадянства, виборче право і виборчу
систему України;
• формування самостійного мислення, навичок аналізу основ
конституційного права України, порівняння та співставлення його з
основами державного (конституційного) права зарубіжних країн;
• формування понятійного апарату, що використовується в межах
конституційного права України, та вміння ним користуватися;
• поглиблення знань прикладного характеру;
• розвиток загальної політико-правової культури студентів.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
 еволюцію,
сучасний
стан
й
основні
тенденції
розвитку
конституційного права України як провідної галузі національної системи
права;
 предмет і метод конституційно-правового регулювання; основні джерела
конституційного права України; основні конституційно-правові поняття й
терміни; сутність і зміст засад конституційного ладу України;

конституційно-правові засади статусу людини і громадянина в
Україні, інститутів громадянського суспільства;
 конституційні форми безпосередньої демократії в Україні, зміст їх
правового регулювання;
 конституційно-правовий статус органів державної влади та
місцевого самоврядування в Україні;
 державний та адміністративно-територіальний устрій України, правовий
статус адміністративно-територіальних одиниць у складі України
вміти:
• будувати професійну діяльність, виходячи з конституційних
принципів (державного суверенітету,
верховенства права, законності,
пріоритету прав людини тощо);
• застосовувати, за необхідності, приписи чинної Конституції України
безпосередньо, без посилань на норми, що їх деталізують;
• здійснювати конституційно-правову кваліфікацію подій і явищ, що
відбуваються у різних сферах суспільного життя;
• давати конституційно-правову оцінку рішень і дій органів
публічної влади та їх посадових осіб;
• аналізувати чинне конституційне законодавство України та існуючу
практику з точки зору конституційно-правової теорії;
• аргументовано відстоювати власну точку зору з позицій науки
конституційного права та чинного конституційного законодавства.
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Викладач: Марцеляк Олег Володимирович, доктор юридичних наук,
професор кафедри конституційного, муніципального і міжнародного
права
Мета курсу: Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Виборче
право України” розроблений з метою методичного забезпечення вивчення
відповідного курсу, який є обов’язвою складовою підготовки фахівців за
спеціальністю “правознавство”.
Завданням курсу є питання загальної теорії сутності виборчого права,
виборчої системи, видів виборів в Україні, вивчення стадій виборчого
процесу, оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються процесу
виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських,
селищних та міських голів, відповідальність за порушення виборчого
законодавства України.
Методика викладання курсу “Виборче право України” ґрунтується на
оптимальному співвідношенні теоретичних і практичних питань виборів в
Україні, що має метою отримання студентами глибоких теоретичних знань і
практичних навиків.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
 поняття виборчого права України, його предмет і методи;
 види виборів в Україні;
 соціальні функції виборів;
 поняття та види виборчих систем у світі;
 еволюцію та сучасний стан виборчої системи в Україні;
 систему виборчого права та виборчого законодавства України;
 сутність та зміст виборчих правовідносин;
 конституційно-правовий статус суб’єктів виборчого процесу;
 основні засади виборів;
 етапи виборчого процесу;
 порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються
процесу виборів і відповідальність за порушення виборчого
законодавства.

вміти:
 застосовувати отримані теоретичні знання, світовий досвід на практиці;
 аналізувати та оцінювати ситуацію, що склалась в тій чи іншій країні з
точки зору дотримання норм виборчого права;
 аналізувати конституційно-правові акти що містять норми виборчого
права.

