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ІІ. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна “Конституційне право України” є нормативною 

дисципліною при підготовці фахівців за спеціальністю “Правознавство”. Сучасне 

конституційне право – це галузь права, яка закріплює основні засади демократії, 

правовий статус особи та організацію державної влади і місцевого 

самоврядування.  

В умовах становлення України як демократичної, правової, соціальної 

держави вивчення цієї дисципліни має особливе значення та дає студентам 

широкий діапазон світоглядних уявлень із найбільш важливих політико-правових 

проблем розвитку нашої держави: 1) становлення конституціоналізму в Україні 

на демократичних засадах; 2) забезпечення прав людини та громадянина; 

3) реалізація народовладдя; 4) формування дієздатних структур громадянського 

суспільства.  

Вказані в навчальній програмі питання об’єднанні в окремі модульні 

завдання. Такий підхід дозволяє більш глибоко вивчити та зрозуміти основні 

проблеми конституційного права в сучасних умовах, особливо з огляду на їх 

вивчення через призму правових позицій Конституційного Суду України з 

відповідних питань, а також практики застосування в Україні ратифікованих 

Верховною Радою України міжнародних договорів та рішень Європейського суду 

з прав людини. 

На вивчення конституційного права України виділяється 120 годин, з них 

30 години лекційні, 30 годин – практичні заняття, 60 годин – для самостійної 

роботи. На практичні заняття винесено найбільш важливі й складні теми, решта 

тем передбачають самостійне опрацювання. Це пояснюється тим, що студенти 

вже ознайомились із базовими поняттями та положеннями зазначених тем під час 

вивчення близького за змістом матеріалу споріднених дисциплін.  

Такий підхід дозволяє глибше зрозуміти та засвоїти основні проблеми 

конституційного права в сучасних умовах, а надто з огляду їх вивчення крізь 

призму правових позицій Конституційного Суду України з відповідних питань, а 

також практики застосування в Україні ратифікованих Верховною Радою України 

міжнародних договорів та рішень Європейського суду з прав людини. 
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Актуальність навчальної дисципліни визначається тим, що конституційне 

право є провідною галуззю права національної системи права України, норми якої 

покликані охороняти права і свободи людини і  громадянина.  З цією метою вони 

засновують відповідний і суспільний устрій‚  який охоплюється категорією 

“конституційний лад України”. Норми конституційного права визначають баланс 

співвідносин влади та свободи і, у зв’язку з цим, регулюють найбільш 

принципово важливі, суспільні відносини, які пов’язані з організацією основ 

конституційного ладу, взаємовідносинами між особою та державою, унітарним 

устроєм України, порядком формування і функціонуванням системи органів 

державної влади і місцевого самоврядування. 

Водночас конституційне право України є однією з галузевих теоретико-

правових наук. Як галузева юридична наука конституційне право вивчає норми і 

конституційно-правові інститути, суспільні відносини, врегульовані ними, 

практику реалізації норм і інститутів конституційного права, аналізує 

закономірності їхнього розвитку тощо. З цією метою наука покликана визначати 

закономірності розвитку конституційного права‚ формулювати практичні поради 

з метою вдосконалення його системності та практики. 

Конституційне право України є нормативною дисципліною, яка відноситься 

до блоку фундаментальних та професійно-орієнтованих навчальних дисциплін. 

Названа дисципліна передбачає опанування методології дослідження сутності і 

змісту конституційно-правових явищ в цілому і, зокрема, основ теорії 

конституції, конституційно-правового положення людини і громадянина, 

конституційно-правового регулювання територіальної організації держави, 

конституційно-правової основи організації і здійснення державної влади та 

організації і діяльності органів місцевого самоврядування. 

Конституційне право, як і будь-яка інша галузь, складається із норм, 

принципів та інститутів. Джерелами конституційного права є: природне право і 

позитивне право. Джерела позитивного конституційного права систематизується 

за їх юридичною силою. До них відносяться: Конституція України, закони 

України, інші акти нормативного характеру, що містять конституційно-правові 

норми і приймаються Верховною Радою України або шляхом всеукраїнського 
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референдуму; нормативні акти Президента України, що містять конституційно-

правові норми; нормативні акти Кабінету Міністрів України, що містять 

конституційно-правові норми; Рішення Конституційного Суду України, в яких 

дається офіційне тлумачення Конституції та законів України; міжнародні 

договори, згоди на обов’язковість яких надано Верховою Радою України; акти 

органів місцевого самоврядування. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: 

- Конституція України та її розвиток; 

- конституційний лад i його закріплення в Конституції України. 

- основи правового статусу людини i громадянина, громадянство України, 

правове становище іноземців та осіб без громадянства, правовий статус біженців; 

- конституційні права, свободи та обов'язки людини i громадянина; 

- народне волевиявлення; 

- конституційна система органів державної влади; 

- конституційно-правовий статус Верховної Ради України; 

- конституційно-правовий статус Президента України; 

- конституційно-правовий статус органів виконавчої влади в Україні; 

- конституційні засади судової влади та прокуратури в Україні; 

- територіальний устрій України; 

- конституційні засади місцевого самоврядування. 

Дана навчальна дисципліна є нормативною і вивчається у третьому 

навчальному семестрі студентами  другого курсу з підготовки фахівців за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» за напрямом «Право», 

«Правоохоронна діяльність», «Міжнародне право» упродовж семестру. 

Формами проведення занять є такі: лекції, семінарські заняття, самостійна 

та індивідуальна робота. Підсумковим контролем вивчення навчальної 

дисципліни є екзамен.  

Дана  дисципліна  тісно взаємопов’язана з такими навчальними 

дисциплінами:  теорія держави і права, конституційне  право зарубіжних країн, 

державне будівництво та місцеве самоврядування, правові системи сучасності 

тощо.  
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Розподіл навчального часу для студентів денної форми навчання 

визначається тематичним планом з даної дисципліни, який затверджується на 

засіданні кафедри.  

При вивченні змісту навчальної дисципліни студенти повинні в 

обов’язковому порядку  знайомитись із змістом програми навчальної дисципліни 

та робочої програми з навчальної дисципліни. При вивченні згаданих документів 

студент повинен звернути увагу на розподіл часу по темам та  форми занять з 

них.  Особливу увагу рекомендується звернути студенту  на тематику та обсяг 

виконання завдань, рекомендованих для самостійної роботи.  

Також студентам необхідно ознайомитися з особливостями індивідуальної 

роботи  та чітко запам’ятати, що вона включає в себе консультації для студентів з 

методики складання таблиць, схем, логічних ланцюжків; характеристику 

методики написання контрольних, самостійних робіт, рефератів, доповідей та 

наукових робіт; підготовку з питань до модульного контролю, заліку та іспиту; 

роботу з студентами, які потребують навчальної допомоги з окремих тем тощо. 

Метою вивчення дисципліни є надання знань, умінь, здатностей: 

а) науково-юридична: закласти та сформувати у студентів знання з 

провідної галузі національного права України, її норм та інститутів, а також дати 

чітке уявлення щодо їх органічних зв’язків з окремими галузями права; 

б) загальноосвітня: вивчення історичних передумов конституційного 

процесу в Україні та впливу конституційного права України на всі галузі права та 

міжгалузеві зв’язки, вплив на державотворчі процеси в Україні; 

в)виховна: сприяти формуванню патріотизму, громадсько-політичної та 

правової культури майбутнього юриста. 

Завдання вивчення дисципліни полягає у набутті студентами знань, умінь і 

здатностей (компетенції) ефективно реалізовувати набуті теоретичні знання на 

практиці. Завданням вивчення дисципліни є також детальне вивчення Конституції 

України, конституційних законів та інших нормативно-правових актів, що 

являються джерелами галузі конституційного права України. 

Статус дисципліни: обов’язкова дисциплін професійної підготовки. 
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Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-

професійної програми підготовки фахівців за відповідним ступенем вищої освіти. 

Дисципліна «Конституційне право» належить до обов’язкової дисципліни 

професійної підготовки за ступенем вищої освіти «Бакалавр», для напряму: 08 

«Право»; 26 «Цивільна безпека»; 29 «Міжнародні відносини» спеціальності: 

081«Право»; 262 «Правоохоронна діяльність»; «Міжнародне право» спеціалізації: 

Адвокатська діяльність, Безпека діяльності організацій та установ, Цивільне, 

право та право інтелектуальної власності. 

Вивчення дисципліни “Конституційне право України” передбачає 

досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки випускників, при якому 

вони повинні бути здатними до вирішення професійних задач діяльності, 

пов’язаних з ефективністю забезпеченням прав і свобод людини і громадянина 

під час роботи та мати такі основні загальнокультурні та професійні компетенції з 

конституційного права: 

загальнокультурні компетенції: 

• здатність до ефективного використання положень нормативно-правових 

документів в своїй діяльності; 

• володіння основними конституційно-правовими поняттями і категоріями; 

професійні компетенції: 

в практичній юридичній діяльності: 

• використовувати знання з конституційного права України в юридичній 

практиці; 

• відслідковувати зв’язки норм конституційного права з нормами інших 

галузей права; 

• в межах допустимого давати аналіз і тлумачення норм конституційного 

права; 

в організаційно-управлінській діяльності: 

• обґрунтовувати конституційність і доцільність правових рішень;  

• використовувати конституційно-правові процедури захисту прав і свобод 

людини. 
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ІІІ. Очікувані результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

- предмет конституційного права України; 

- основні і допоміжні методи дослідження конституційного права України; 

- історичний досвід конституційного будівництва, основи теорії Конституції; 

- характеристики загальних засад конституційного ладу України; 

- конституційну регламентацію прав, свобод та обов’язків людини і 

громадянина; 

- характеристики конституційно-правового регулювання виборів та 

референдуму; 

- конституційні положення організації та функціонування законодавчої, 

виконавчої та судової влади в Україні; 

- конституційно-правові основи територіального устрою України; 

- конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні; 

 

вміти : 

- володіти конституційно-правовими поняттями і категоріями; 

- використовувати знання з конституційного права України в юридичній 

практиці; 

- відслідковувати зв’язки норм конституційного права з нормами інших 

галузей права; 

- в межах допустимого давати аналіз і тлумачення норм конституційного 

права; 

- використовувати конституційно-правові процедури захисту прав і свобод 

людини і громадянина; 

- обґрунтовувати конституційність і доцільність правових рішень. 
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IV. Критерії оцінювання результатів навчання 

 Під час вивчення дисципліни застосовується поточний, модульний та 

підсумковий контроль. 

Поточний контроль проводиться для оцінювання рівня навчальних 

досягнень під час семінарських, практичних занять та якості виконання 

індивідуальної і самостійної роботи та передбачає перевірку рівня засвоєння 

знань, умінь і навичок студентом з кожного окремого модуля навчальної 

дисципліни. 

Поточний контроль – проведення семінарських занять, відпрацювання 

академічних заборгованостей. 

Поточний контроль під час проведення семінарських занять передбачає 

перевірку рівня засвоєння знань, умінь і навичок студентом з кожного окремого 

навчального (змістового) модуля навчальної дисципліни та їх корекцію. 

Прозорість оцінювання рівня знань студентів забезпечується чіткими критеріями. 

Модульний контроль – визначає якість виконаної студентом навчальної 

роботи з певного навчального (змістового) модуля та оцінюється за сукупними 

підсумками поточної успішності, включаючи виконану індивідуальну, самостійну 

та модульну контрольну роботу. 

Підсумковий контроль – виставляється як сума балів з усіх модулів 

навчальної дисципліни та обраховується, як правило, як середнє арифметичне 

складових модулів.  

По закінченню вивчення навчальної дисципліни студент складає 

семестровий екзамен. 
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Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ЕСТ8 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 - 100 А відмінно Зараховано 
82-89 В добре 
74-81 С 
64-73  задовільно 
60-63 Е 
35-59 РХ незадовільно з можливістю 

повторного складання 
не зараховано з 

можливістю повторного 
складання 

0-34 Р незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 

 

V. Засоби діагностики результатів навчання 

Засобами оцінювання та методами демонстрування студентами 

результатів вивчення дисципліни «Конституційне право України» є:  

- усний виступ; 

- виконання письмового завдання; 

- тестування; 

- есе, дайджест;  

- реферат; 

- складання словника основних термінів, що визначені програмою курсу; 

- ведення опорного конспекту лекцій; 

- письмова контрольна робота; 

- інші види навчально-наукової роботи ( участь у гуртках, наукових 

конференціях тощо); 

- підсумкова модульна робота. 
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VІ. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
№ Курс ІІ Семестр ІІІ 

Обсяг в кредитах ЄКТС/Всього 
годин 4/ 120 
 
 
 
Назва теми 

Кількість годин, з них: Примітк
а 

Лек- 
ції 
(Л) 

Семін
. 
зан. 
(СЗ) 

Пр., 
лаб. 
зан. 
(ПЗ, 
ЛЗ) 

Інд-
конс. 
роб. 
(ІКР) 

Сам. 
роб. 
студ. 
(СРС) 

Форма 
Контрол
ю 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Конституційне право України та його правова основа. 
Конституційний лад України 

1. Конституцiйне право України – 
провiдна галузь нацiонального 
права України 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
 

 
 
 

 
4 
 

У, ПК,  
Т,СР 

 

2. Конституція України та її 
розвиток 

2 2   4 У, ПК,  
Т,СР 

 

3. Конституцiйний лад i його 
закрiплення в Конституцiї 
України 

2 2   4 У, ПК,  
Т,СР 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Основи правового статусу особи в Україні. Народне 
волевиявлення 

4. Основи правового статусу 
людини i громадянина. 
Громадянство України. Правове 
становище іноземців та осiб  без 
громадянства. Правовий статус 
біженців 

 
2 

 
2 

 
 

 
 

4 У, ПК,  
Т,СР 

 

5. Конституційні права, свободи 
та обов'язки людини i 
громадянина 

 
2 

 
2 
 

 
 

 
 

4 У, ПК,  
Т,СР 

 

6. Народне волевиявлення. 
Конституційні засади виборчої 
системи та виборчого права в 
Україні 

2 2   4 У, ПК,  
Т,СР,КР 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІІ. Поняття органів державної влади. Глава держави та 
парламент України 
7. Конституційна система органів 

державної влади 
2 2   4 У, ПК,  

Т,СР 
 

8. Конституційно-правовий статус 
Верховної Ради України 

2 2   4 У, ПК,  
Т,СР 

 

9. Президент України 2 2   4 У, ПК,  
Т,СР 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV. Органи виконавчої та судової влади в Україні 
10. Конституційно-правовий статус 

Кабінету Міністрів України та 
інших органів виконавчої влади 

4 4   6 У, ПК,  
Т,СР 

 

11. Конституційні засади судової 
влади в Україні. 
Конституційний Суд України. 
Прокуратура України 

4 4   6 У, ПК,  
Т,СР 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V. Територіальний устрій держави та місцеве самоврядування в 
Україні 
12. Територіальний устрій України 2 2   6 У, ПК,   
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Т,СР 
13. Конституційні засади місцевого 

самоврядування 
2 2   6 У, ПК,  

Т,СР,КР 
 

  30 30   60   
 ВСЬОГО 120год.  

 Форма контролю екзамен  

Форми контролю: 
Усне опитування – У 
Тестування – Т  
Перевірка конспектів – ПК 
Перевірка завдань для самостійної роботи – СР 
Контрольні роботи – КР 
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6.1. Плани лекцій 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ТА ЙОГО ПРАВОВА 

ОСНОВА. КОНСТИТУЦІЙНИЙ ЛАД УКРАЇНИ 

 

ТЕМА 1. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО – ПРОВІДНА ГАЛУЗЬ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА 

Поняття і предмет галузі конституційного права. Співвідношення термінів 

“конституційне право” і “державне право”. Місце та роль конституційного права 

в системі права Україні. 

Система галузі конституційного права. Поняття та види конституційно-

правових інститутів. Конституційно-правові норми: поняття, ознаки, види та 

структура. Специфіка конституційно-правових норм. 

Джерела галузі конституційного права України. Види джерел та їх 

юридична природа. Місце  Конституції України та конституційних законів у 

системі джерел галузі конституційного права. 

Поняття та види конституційно-правових відносин. Суб’єкти та об’єкти 

конституційно-правових відносин. Юридичні факти в конституційному праві.  

Відповідальність в конституційному праві. Суб’єкти та підстави 

конституційно-правової відповідальності. Конституційно-правова 

відповідальність посадових осіб та органів публічної влади. 

Поняття, предмет та система науки конституційного права. Конституційне 

право як навчальна дисципліна. 

 

ТЕМА 2. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РОЗВИТОК 

Визначення конституції та її сутність. Юридична та фактична конституція. 

Формальна та матеріальна конституція. Конституціоналізм, теоретичне 

обґрунтування необхідності, предмет та функції конституції. Види конституцій. 

Порядок прийняття та внесення змін до Конституції України. Установчий 

характер конституційних положень. Місце конституції в системі національного 

законодавства. 
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Історія конституційного розвитку України. Перша конституція Української 

незалежної держави – Конституція УНР від 29 квітня 1918 р. Конституції України 

радянського періоду. Основні етапи та напрямки новітньої конституційної 

реформи в Україні. Особливості прийняття Конституції України 1996 р. 

Основні риси та особливості Конституції України 1996 р. Структура 

Основного Закону нашої держави. Юридичні властивості Конституції України. 

Правова охорона Конституції України. 

Значення Конституції України для розвитку української державності.  

 

ТЕМА 3. КОНСТИТУЦІЙНИЙ ЛАД І ЙОГО ЗАКРІПЛЕННЯ В 

КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 

 

Поняття конституційного ладу та його співвідношення з державним ладом. 

Ознаки і принципи конституційного ладу України. Закріплення конституційного 

ладу в Конституції України. Риси України як конституційної держави. Поняття 

державного ладу України та характеристика його принципів. 

Гуманістичні і демократичні засади конституційного ладу України. 

Механізм української держави і її основні функції. Утвердження і забезпечення 

прав і свобод людини – головний обов’язок української держави. 

Народ – носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні. Конституційне 

закріплення принципу народного суверенітету. Співвідношення народного, 

національного і державного суверенітету. Форми здійснення народовладдя в 

Україні. 

Конституційне закріплення форми української держави. Україна – унітарна 

республіка. Основні риси республіканської форми правління. Види республік. 

Особливості республіканської форми правління в Україні. Характеристика 

державно-політичного режиму в Україні. 

Конституційні принципи культурної та мовної політики Української 

держави. Статус української мови як державної мови. Гарантування 

Конституцією України вільного розвитку, використання і захисту російської, 

інших мов національних меншин України. 
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Поняття і сутність суспільного ладу. Основні принципи суспільного ладу. 

Система суспільного ладу. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

ОСНОВИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСОБИ В 

УКРАЇНІ. НАРОДНЕ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ 

 

ТЕМА 4. ОСНОВИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ І 

ГРОМАДЯНИНА. ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ 

ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА. ПРАВОВИЙ СТАТУС 

БІЖЕНЦІВ 

Правовий статус людини і громадянина як інститут конституційного права. 

Поняття і види основних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в 

Україні. Механізм реалізації і гарантії прав та свобод людини і громадянина. 

Співвідношення міжнародно-правового і національного регулювання прав і 

свобод людини та забезпечення міжнародних стандартів прав і свобод людини в 

Україні. 

Поняття громадянства і належність до громадянства України. Принципи 

громадянства України. Набуття громадянства України. Припинення громадянства 

України. Органи, які вирішують питання, пов’язані з громадянством України.  

Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні. Поняття 

“іноземець” та види іноземців. Правова регламентація режиму іноземців в 

Україні. Права, свободи і обов’язки іноземців. Депортація іноземців. Екстрадиція 

іноземців іноземній державі. Біженці.  

 

ТЕМА 5. КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ 

Конституційні права, свободи людини і громадянина. Права і свободи 

людини і громадянина, їх співвідношення. Класифікація конституційних прав і 

свобод. Права людини і права громадянина. Покоління прав людини. Соціально-
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економічні і соціально-культурні права. Особисті права і свободи. Політичні 

права і свобод. 

Конституційні обов’язки громадян України щодо захисту Вітчизни, 

незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних 

символів. Обов’язок не заподіювати шкоди природі, культурній спадщині, 

відшкодування завданих збитків. Обов’язок сплачувати податки і збори в порядку 

й розмірах, встановлених законом. Обов’язок неухильно додержуватися 

Конституції України та законів України, не посягати на права й свободи, честь і 

гідність інших людей. 

 

ТЕМА 6. НАРОДНЕ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ. КОНСТИТУЦІЙНІЗАСАДИ 

ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ ТА ВИБОРЧОГО ПРАВА В УКРАЇНІ 

Поняття виборів та їх соціальна функція. Види виборів. Виборче право і 

виборча система. Особливість виборчої системи України. 

Принципи виборчого права і їх закріплення в Конституції України. 

Принципи вільних виборів. Загальне, рівне і пряме виборче право. Таємне 

голосування. Поняття виборчого процесу. Правова регламентація стадій 

виборчого процесу. Призначення виборів, утворення виборчих органів і виборчих 

округів. Виборчі дільниці. Порядок висування та реєстрація кандидатів у 

депутати. Агітаційна компанія. Права кандидатів і гарантії діяльності. Порядок 

проведення голосування, підрахунок голосів і встановлення результатів 

голосування. Повторне голосування і повторні вибори. 

Поняття і соціальна функція референдумів. Види референдумів. 

Призначення та порядок проведення референдумів. Предмет всеукраїнського 

референдуму. Правова регламентація питань організації референдумів та 

визначення їх результатів. Правові наслідки референдуму. Зміна та відміна 

рішень, прийнятих референдумом. 

Відповідальність за порушення виборчих прав громадян. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

ПОНЯТТЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ. 
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ГЛАВА ДЕРЖАВИ ТА ПАРЛАМЕНТ УКРАЇНИ 

 

ТЕМА 7. КОНСТИТУЦІЙНА СИСТЕМА  ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ 

ВЛАДИ 

Конституційне-правове регулювання питань організації і діяльності органів 

державної влади. Поняття, ознаки та конституційна система органів державної 

влади в Україні. Види органів державної влади.  

Конституційний статус органів законодавчої, виконавчої і судової влади. 

Конституційний статус Президента України та прокуратури в системі органів 

державної влади. 

Принципи організації і діяльності органів державної влади, їх 

конституційне закріплення. 

 

ТЕМА 8. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ВЕРХОВНОЇ 

РАДИ В УКРАЇНІ 

Загальна теорія і стан парламентаризму в Україні. 

Місце та роль Верховної Ради України в механізмі державної влади. 

Верховна Рада – єдиний орган законодавчої влади в Україні, парламент України. 

Парламент та його ознаки. Види парламентів. Функції Верховної Ради України. 

Чисельний склад та структура Верховної Ради України. Коаліція 

депутатських груп та фракцій у Верховній Раді України.  Термін повноважень 

Верховної Ради України. Дострокове припинення повноважень Верховної Ради 

України. 

Поняття статусу народного депутата України. Вільний депутатський 

мандат, несумісність депутатського мандата з іншими видами діяльності. Термін 

повноважень народного депутата України. Дострокове припинення повноважень 

народного депутата України. Форми діяльності народного депутата України. 

Права і обов’язки народного депутата України. Право депутатського запиту. 

Гарантії діяльності народного депутата України та механізм їх реалізації. 

Компетенція Верховної Ради України: поняття, конституційне закріплення. 

Законодавча компетенція. Питання, що визначаються та встановлюються 
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виключно законами України. Законодавча, установча та контрольна компетенція 

Верховної Ради України. Контрольні повноваження Верховної Ради України 

відносно Президента України та органів виконавчої влади. 

Організація роботи Верховної Ради України. Органи та посадові особи 

Верховної Ради України. Порядок обрання та повноваження Голови Верховної 

Ради України, першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України. 

Комітети Верховної Ради України: порядок формування, перелік, повноваження. 

Тимчасові спеціальні і тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України. 

Депутатські групи та фракції у Верховній Раді України. 

Порядок роботи Верховної Ради України. Чергові та позачергові сесії 

Верховної Ради України. Порядок скликання та проведення сесій Верховної Ради 

України. Розгляд питань на пленарних засіданнях Верховної Ради України. 

Голосування в Верховній Раді України. 

Законодавчий процес та інші парламентські процедури. Стадії 

законодавчого процесу. Поняття законодавчої ініціативи. Суб’єкти права 

законодавчої ініціативи в Верховній Раді України. Попереднє обговорення 

законопроектів у комітетах Верховної Ради України. Порядок обговорення 

законопроекту на пленарних засіданнях Верховної Ради України в ході трьох 

читань. Прийняття законів. Промульгація законів Президентом України. 

Введення в дію законів та інших актів Верховної Ради України. Особливості 

проходження в Верховній Раді України конституційних законів. 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини: порядок 

призначення, повноваження, акти реагування. 

Правовий статус Рахункової палати. 

 

ТЕМА 9. ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ 

Поняття глави держави, юридичні форми глави держави. Місце та роль 

Президента України в механізмі державної влади. Функції Президента України. 

Порядок обрання Президента України. Законодавство про вибори 

Президента України.  
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Термін повноважень Президента України. Конституційні підстави та 

порядок дострокового припинення повноважень Президента України. Відставка 

Президента України. Неможливість виконання Президентом України своїх 

обов’язків за станом здоров’я. Усунення Президента України з поста в порядку 

імпічменту Верховною Радою України. Виконання обов’язків Президента 

України у разі дострокового припинення повноважень Президента України. 

Компетенція Президента України. Конституційні засади взаємовідносин 

Президента України і Верховної Ради України та його повноваження у сфері 

законодавчої влади. Конституційні засади взаємовідносин Президента України з 

органами виконавчої влади. Повноваження Президента України в області 

міжнародних відносин, оборони та охорони правопорядку, прав і свобод 

громадян України. 

Акти Президента України. 

Адміністрація Президента України. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 

ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ТА СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

 

ТЕМА 10. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ІНШІ ОРГАНИ  

ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

Поняття та зміст виконавчої влади. Місце та роль Кабінету Міністрів 

України у механізмі державної влади. Поняття уряду держави та його функції. 

Склад Кабінету Міністрів України. Порядок формування Кабінету 

Міністрів. Конституційний порядок призначення на посаду Прем’єр-міністра 

України. Компетенція Кабінету Міністрів України. Основні форми роботи 

Кабінету Міністрів України. Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів 

України. Відповідальність Кабінету Міністрів України. Відставка Прем’єр-

міністра України та інших членів Кабінету Міністрів України. 

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади: система, порядок 

формування. Основні завдання та функції міністерств та інших центральних 
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органів виконавчої влади України. Міністерство внутрішніх справ в системі 

органів виконавчої влади. 

Система місцевих органів виконавчої влади. Конституційно-правовий 

статус місцевих державних адміністрацій. Порядок формування, структура, 

функції та повноваження місцевих державних адміністрацій. Порядок 

призначення та відповідальність голів місцевих державних адміністрацій. 

Підстави та порядок припинення повноважень голів місцевих державних 

адміністрацій. 

Правовий статус виконавчої влади в Автономній Республіці Крим. 

Конституційні засади взаємовідносин місцевих державних адміністрацій з 

органами місцевого самоврядування. Правові засади взаємовідносин місцевих 

державних адміністрацій з підрозділами органів внутрішніх справ на місцях. 

 

 

ТЕМА 11. КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ. 

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ.ПРОКУРАТУРА 

Суди – виключні органи правосуддя в Україні. Система судів загальної 

юрисдикції. Верховний Суд України. Загальне поняття й основні напрямки 

діяльності. Структура і склад Верховного Суду України. Спеціалізовані та 

апеляційні суди в Україні. Вищий адміністративний суд України. 

Функції і повноваження судів загальної юрисдикції. Основні засади 

судочинства в Україні. Правовий статус суддів. Вимоги до кандидатів на посаду 

судді України. Порядок призначення суддів. Гарантії незалежності суддів. Органи 

суддівського самоврядування і кваліфікаційні колегії. 

Вища рада юстиції України: порядок формування, склад, основні функції і 

повноваження.  

Правовий статус прокуратури в Україні. Система і структура прокуратури. 

Функції і повноваження прокуратури. Порядок діяльності органів прокуратури. 

Акти органів прокуратури. 

Конституційний Суд – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. 

Склад та порядок формування Конституційного Суду та його склад. Функції та 
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повноваження Конституційного Суду України. Порядок діяльності 

Конституційного Суду і процедури розгляду ним справ. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5 

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ ДЕРЖАВИ ТА МІСЦЕВЕ 

САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

ТЕМА 12. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ 

Поняття територіального устрою держави. Територіальний та державний 

устрій. Ознаки унітарних та федеративних держав. Різновиди унітарних держав. 

Конституційне закріплення форми державного устрою України як 

децентралізованої унітарної держави. 

Автономія: поняття та види. Автономія установ і автономія колективів. 

Територіальна та екстериторіальна автономія колективів. Види та форми 

територіальної автономії. Адміністративно-територіальна, національна-

територіальна і національно-державна автономія. Автономія в Україні. 

Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим. Представництво 

Президента України в Автономній Республіці Крим. Загальна характеристика 

Конституції Автономної Республіки Крим. 

Поняття та система адміністративно-територіального устрою України. Види 

адміністративно-територіальних одиниць. 

 

ТЕМА 1З. КОНСТИТУЦIЙНI ЗАСАДИ МIСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

Поняття місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування як елемент 

основ конституційного ладу України. Ознаки місцевого самоврядування. 

Правова, організаційна і фінансова автономність органів місцевого 

самоврядування.  

Міжнародно-правове регулювання питань місцевого самоврядування. 

Європейська Хартія про місцеве самоврядування. 
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Наукові концепції місцевого самоврядування: громадівська теорія, 

державницька теорія, теорія муніципального дуалізму. 

Історія становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні. 

Магдебургське право. Органи місцевої державної влади в радянський період. 

Місцеве самоврядування за Конституцією України 1996 р. Система 

принципів і органів місцевого самоврядування. Територіальна громада. Порядок 

формування органів місцевого самоврядування. Сільські, селищні та міські 

голови: порядок обрання і статус. Сільські, селищні міські, районні, обласні ради. 

Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад. Органи самоорганізації 

населення. 

Територіальна, матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування. 

Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та 

Севастополі. 

Функції і повноваження та акти органів місцевого самоврядування. 

Адміністративний, фінансовий, судовий та ін. контроль (нагляд) за діяльністю 

органів місцевого самоврядування.  

Гарантії здійснення повноважень і відповідальність місцевого самоврядування. 

 

 

 

6.2. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 

Конституційне право України та його правова основа. Конституційний 

лад України. 

Тема 1. Конституційне право України - провідна галузь національного 

права України. 

План семінарського заняття 

1. Поняття та предмет галузi конституційного права. Мiсце та роль 

конституційного права в системі національного права України. 

2. Конституцiйно-правовi норми та їх специфіка. Підстави класифікації та 
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види конституцiйно-правових норм. 

3. Конституційно-правові принципи та інститути. 

4. Поняття, структура та специфіка конституцiйно-правових відносин.  

5. Поняття та система джерел конституційного права України. 

6. Вiдповiдальнiсть в конституційному праві. 

7. Предмет, система, джерела та функції науки конституційного права. 

Джерела до теми за № 1, 2, 38-45, 48, 51, 54, 58, 64. 

 

Тема 2. Конституція України та її розвиток. 

План семінарського заняття 

1. Поняття, ознаки та предмет конституції. 

2. Структура та види конституцій. 

3. Основні положення теорії конституціоналізму: сутність, функції, риси та 

юридичні властивості конституції. Охорона конституції. 

4. Історія конституційного розвитку України. 

5. Порядок прийняття,  введення в дію Конституції України та внесення до 

неї змін. 

6. Поняття, основні етапи та головні напрямки новітньої конституційної 

реформи в Україні. 

Джерела до теми за № 1, 2, 3, 13, 17, 37-45, 47, 50, 51, 57, 58, 61, 63, 71. 

 

Тема 3. Конституційний лад i його закріплення в Конституції України. 

План семінарського заняття 

1. Поняття конституційного ладу та його співвідношення з суспільним та 

державним ладом. 

2. Закріплення загальних засад конституційного ладу в Конституції 

України. 

3. Народний суверенiтет i його співвідношення з нацiональним i державним 

суверенiтетом. Форми здiйснення народовладдя.  

4. Форма правління, територіального устрою та державно-правового 

режиму згiдно Конституції України. 
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5. Україна - суверенна i незалежна держава, демократична, правова, 

соцiальна держава. 

6. Конституція про основнi функцiї i обов'язки Української держави. 

7. Захист конституційного ладу України. 

Джерела до теми за № 1, 2, 3, 37, 38-45, 47, 48, 51, 54, 57, 61, 63, 70. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 

Основи правового статусу особи в Україні. Народне волевиявлення. 

 

Тема 4. Основи правового статусу людини i громадянина. 

Громадянство України. Правове становище іноземців та осіб без 

громадянства. Правовий статус біженців. 

План семінарського заняття 

1. Поняття та види правових статусів людини і громадянина. Поняття та 

елементи конституційного правового статусу людини та громадянина. 

2. Основні принципи правового статусу людини i громадянина та їх 

конституційне закріплення. 

3. Громадянство України: поняття, ознаки, принципи. 

4. Належність, набуття та припинення громадянства України. 

5. Повноваження органiв, органiзацiй i посадових осiб по вирiшенню питань 

громадянства України. Виконання рiшень, прийнятих з питань громадянства 

України. 

6. Поняття правового статусу iноземцiв та осiб без громадянства. Правове 

регулювання перебування iноземцiв та осiб без громадянства в Українi. 

7. Вiдповiдальнiсть іноземців та осіб без громадянства за порушення 

законiв України. 

8. Правовий стан бiженцiв в Українi. 

Джерела до теми за № 1, 2, 3, 8, 24, 25, 38-45, 47, 49- 53, 63, 71. 

 

Тема 5. Конституцiйнi права, свободи та обов'язки людини i 

громадянина. 
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План семінарського заняття 

1. Поняття, природа та риси конституцiйних прав та свобод людини i 

громадянина. 

2. Класифiкацiя конституцiйних прав i свобод людини i громадянина. 

3. Конституцiйнi гарантiї захисту та практичного здiйснення прав та свобод 

людини i громадянина. 

4. Конституцiйнi обов'язки людини i громадянина. Класифікація 

конституційних обов’язків людини і громадянина. 

Джерела до теми за № 1, 2, 3, 7, 12, 32, 38-45, 47, 49-53, 56-60, 65, 66, 71. 

 

Тема 6. Народне волевиявлення. 

План семінарського заняття 

1. Поняття та види виборiв, їх соцiальні функцiї. 

2. Виборче право i виборча система. Особливість виборчої системи України. 

3. Конституцiйнi принципи виборчого права України. 

4. Виборчий процес в Українi: поняття та стадiї, законодавче регулювання 

стадiй виборчого процесу. 

5. Поняття та види референдумів, їх соціальні функції. 

6. Предмет референдуму. Призначення та проведення референдумів. 

7. Відповідальність за порушення виборчих прав громадян. 

Джерела до теми за № 1, 2, 9, 19, 28, 32, 33, 34, 38-45,  51, 53, 68,71. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІІ. 

Поняття та система органів державної влади. Глава держави та 

парламент України. 

 

Тема 7. Конституційна система органів державної влади. 

План семінарського заняття 

1. Державний механізм та державний апарат України. 

2. Поняття та ознаки органу державної влади. 

3. Конституцiйна система органiв державної влади України. 
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4. Принципи органiзацiї i дiяльностi державних органiв України та їх 

закріплення в Конституції України. 

Джерела до теми за № 1, 2, 5, 6, 7, 12-23, 38-48, 53-55, 57-60, 62, 63, 67, 69-

80. 

 

Тема 8. Конституцiйно-правовий статус Верховної Ради України. 

План семінарського заняття 

1. Верховна Рада - парламент України. Поняття та ознаки парламенту. Види 

парламентiв. 

2. Чисельний склад та структура Верховної Ради України. Строки 

повноважень Верховної Ради України. Дострокове припинення повноважень 

Верховної Ради України. 

3. Компетенцiя та акти Верховної Ради України. 

4. Статус народного депутата України. 

5. Сесiя Верховної Ради України. Розгляд питань на пленарних засiданнях 

Верховної Ради України. 

6. Комiтети i комiсiї Верховної Ради України: склад, порядок формування, 

функцiї та повноваження. 

7. Посадовi особи Верховної Ради України. 

8. Поняття та стадiї законодавчого процесу. Особливостi проходження 

конституцiйних законiв. 

9. Депутатські фракції, коаліція депутатських фракцій, Погоджувальна рада 

депутатських фракцій у Верховній Раді України. 

10. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини: функцiї та 

повноваження. 

Джерела до теми за № 1, 2, 3, 7, 11, 15, 16, 28, 32, 35, 37- 45, 47, 50, 53-55, 

62, 63, 71, 76. 

 

Тема 9. Президент України. 

План семінарського заняття 

1. Місце i роль Президента України в механізмі державної влади. 
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2. Компетенція Президента України.  

3. Строк повноважень Президента України. Конституція України про 

пiдстави i порядок дострокового припинення повноважень Президента України. 

4. Апарат та акти Президента України.  

5. Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим. 

Джерела до теми за № 1-3, 7, 9, 12, 14, 18, 23, 32, 36, 37- 45, 47, 50, 51, 53-

55, 57, 58, 62, 63, 67, 71, 74, 75. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV. 

Органи виконавчої та судової влади в Україні 

 

Тема 10. Кабiнет Мiнiстрiв України, iнші органи виконавчої влади. 

План семінарського заняття 

1. Поняття, ознаки та система виконавчої влади в Україні. 

2. Конституційний статус Кабiнету Мiнiстрiв України. 

3. Склад та порядок формування Кабiнету Мiнiстрiв України. 

4. Компетенція Кабінету Міністрів України. 

5. Акти Кабінету Міністрів України. 

6. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України. 

7. Апарат Кабінету Міністрів України. 

8. Центральнi органи виконавчої влади. 

9. Мiсцевi органи виконавчої влади: система, порядок формування, 

повноваження. 

Джерела до теми за № 1, 2, 3, 7, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 37-45, 47, 50-

55, 57-64, 68, 71, 73, 74, 77. 

 

Тема 11. Конституцiйнi засади судової влади в Україні. Конституційний 

Суд України. Прокуратура. 

План семінарського заняття 

1. Судова влада. Конституцiйнi принципи та засади правосуддя. 

2. Система судових органiв України.  
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3. Конституцiйна юрисдикцiя. Мiсце Конституцiйного Суду України в 

механiзмi державної влади. 

4. Склад, порядок формування та повноваження Конституцiйного Суду 

України. 

5. Процедура розгляду справ Конституцiйним Судом України. 

6. Суди загальної юрисдикції: система та компетенція. 

7. Спеціалізовані суди: система та компетенція. 

8. Конституційний статус суддів та судочинство в Україні. 

9. Вища рада юстиції: склад та компетенція. 

10. Конституцiйнi основи органiзацiї i дiяльностi прокуратури. 

Джерела до теми за № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 29, 38 - 48, 50, 51, 53-55, 57, 

62, 63, 68, 70, 71, 72, 79, 80. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V. 

Територіальний устрій держави та місцеве самоврядування в Україні. 

 

Тема 12. Територіальний устрій України. 

План семінарського заняття 

1. Поняття та конституційні засади територіального устрою України. 

2. Система адміністративно-територіально устрою України. 

3. Конституцiйно-правовий статус Автономної Республіки Крим. 

4. Конституційно-правовий статус Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим. 

5. Рада міністрів Автономної Республіки Крим.  

6. Гарантії та забезпечення статусу і повноважень Автономної Республіки 

Крим. 

Джерела до теми за № 1, 2, 3, 10, 17, 19, 23, 33, 38-45, 47, 50, 51, 57, 63, 64, 

68, 71. 

 

Тема 13. Конституцiйнi засади мiсцевого самоврядування. 

План семінарського заняття 
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1. Поняття, ознаки та теорії місцевого самоврядування. 

2. Історія становлення місцевого самоврядування в Україні. 

3.Територiальна, матеріальна, фінансова, організаційна та правова основи 

мiсцевого самоврядування. 

4. Сфера компетенцiї та акти мiсцевого самоврядування. 

5. Система місцевого самоврядування. 

6. Територіальна громада – первинний суб’єкт місцевого самоврядування. 

Форми безпосереднього здійснення муніципальної влади територіальною 

громадою. 

7. Місцеві ради – представницький орган місцевого самоврядування. 

8. Правовий статус сільського, селищного, міського голови в системі 

місцевого самоврядування. 

9. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради в системі місцевого 

самоврядування. 

10. Органи самоорганізації населення. 

11. Гарантії місцевого самоврядування. 

Джерела до теми за № 1, 2, 3, 12, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 38-45, 47, 50, 63, 64, 

68, 71. 
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6.3. Завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 

Конституційне право України та його правова основа. Конституційний 

лад України 

 

Тема 1. Конституцiйне право України – провiдна галузь 

нацiонального права України. 

Завдання для самостійного вивчення  

1. Письмово обґрунтуйте як співвідносяться між собою терміни 

“конституційне право” та “державне право”. 

2. Письмово обґрунтуйте відмінність конституційного права України за 

його предметом та методом від інших галузей національного права України. 

3. Користуючись Конституцією України, наведіть приклади                   

уповноважуючих, зобов’язуючих та забороняючи конституційно-правових норм 

(3-4 норми) (письмово). Яка різниця між цими видами конституційно-правових 

відносин? 

4. Користуючись Конституцією України, наведіть приклади                          

конституційно-правових норм, внаслідок реалізації яких виникають конкретні, 

загальні конституційно-правові відносини і конституційно-правові стани 

(письмово). Яка різниця між цими видами конституційно-правових відносин? 

5.  Письмово проаналізувати правову позицію Конституційного Суду 

України щодо розуміння принципу верховенства права (ст. 8 Конституції 

України). Рішення КСУ  від 2 листопада 2004 року № 15-рп про призначення 

судом більш м’якого покарання. 

 

Тема 2. Конституція України та її розвиток. 

Завдання для самостійного вивчення 

1. Що означають такі поняття: «конституція матеріальна» і «конституція 

формальна»; «конституція юридична» і «конституція фактична»? Яке 

співвідношення між цими поняттями? Чи має з’ясування їхньої сутності  яке-

небудь практичне (чи тільки теоретичне) значення? 
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2. Політико-правова характеристика сучасного етапу становлення нової 

констиційної системи України. 

3. Охарактеризуйте суб’єктів та процедуру права прийняття конституції. 

4. Письмово проаналізуйте Рішення Конституційного Суду України від 30 

вересня 2010 року №20-рп/2010. У справі за конституційним поданням 252 

народних депутатів України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) Закону України „Про внесення змін до Конституції України“ 

від 8 грудня 2004 року № 2222–IV (справа про додержання процедури внесення 

змін до Конституції України) 

5. Письмовао проаналізувати правову позицію КСУ щодо поняття 

«соціальні цінності» (Рішення КСУ від 29 грудня 1999 року № 11-рп у справі про 

смертну кару). 

 

Тема 3. Конституцiйний лад i його закрiплення в Конституцiї України.  

Завдання для самостійного вивчення 

1. Письмово проаналізуйте «Декларацію про державний суверенітет 

України» від 16 липня 1990 року та «Акт проголошення незалежності України» 

від 24 серпня 1991 року. Яке практичне значення щодо прийняття цих актів? 

2. Характеристика державно-політичного режиму в Україні. 

3. Гуманістичні і демократичні засади конституційного ладу України. 

4. Проаналізуйте декларацію прав національностей України. 

5. Проаналізуйте рішення Конституційного Суду України (КСУ) про 

офіційне тлумачення положень ст.10 Конституції України (справа про 

застосування української мови) від 14.12.1999 р. 

6. Письмово проаналізуйте правову позицію Конституційного Суду України 

щодо розуміння принципу верховенства права (ст. 8 Конституції України). 

Рішення КСУ від 2 листопада 2004 року № 15-рп про призначення судом більш 

м’якого покарання. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 

Основи правового статусу особи в Україні. Народне волевиявлення 



 

 31 

 

Тема 4. Основи правового статусу людини i громадянина. 

Громадянство України. Правове становище біженців та осiб  без 

громадянства. Правовий статус біженців 

Завдання для самостійного вивчення  

1. Розкрийте зміст Компетенції та ролі Президента України та комісії при 

президентові України з питань громадянства у вирішені питань громадянства. 

2. Розкрийте зміст Компетенціії та роль МВС України у вирішені питань 

громадянства. 

3. Проаналізуйте положення законодавства щодо визначення сфери 

компетенції та ролі МВС України у вирішені питань громадянства 

 

Тема 5. Конституційні права, свободи та обов'язки людини i 

громадянина.  

Завдання для самостійного вивчення  

Письмово проаналізувати: 

1. Рішення КСУ від 4 березня 2004 року № 5-рп у справі про доступність і 

безоплатність освіти. 

2. Рішення КСУ від 19 квітня 2001 року № 4-рп у справі щодо завчасного 

сповіщення про мирні зібрання. 

3. Рішення КСУ від 12 червня 2007 року № 2-рп у справі про утворення 

політичних партій в Україні. 

4. Рішення  КСУ від 14 листопада 2001 року № 15-рп у справі щодо 

прописки. 

5. Проаналізуйте практику Європейського Суду з прав людини щодо його 

завдань у забезпеченні прав і свобод людини  і громадянина. 

 

Тема 6. Народне волевиявлення. 

Завдання для самостійного вивчення 

1. Обгрунтуйте у чому полягає відмінність між поняттями «об’єктивне 

виборче право» та «суб’єктивне виборче право»?. 
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2. Проаналізуйте Рішення КСУ від 5 жовтня 2005 року № 6-рп у справі про 

здійснення влади народом. 

3. Обгрунтуйте правові наслідки абсентеїзму. 

4. Опрацюйте кримінальний та адміністративний кодекс України у частині 

відповідальністі за порушення виборчого законодавства. 

5. Письмово проаналізувати Рішення КСУ від 5 жовтня 2005 року № 6-рп у 

справі про здійснення влади народом. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІІ. 

Поняття органів державної влади. Глава держави та парламент 

України 

 

Тема 8. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України.  

Завдання для самостійного вивчення 

1. Обґрунтуйте співвідношення понять “державний апарат”, “механізм 

держави”, “орган державної влади” та “орган публічної влади”. 

2. У чомуполягає  сутність системи стримувань та противаг державної 

влади? 

3. Проаналізуйте рішення КСУ у справі про офіційне тлумачення ч.3 ст.21              

Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміна               

“законодавство”) від 7.07.1998 р. 

4.  Письмово проаналізуйте . Рішення КСУ від 17 жовтня 2002 року №17-рп 

у справі повноважності Верховної Ради. 

5. Письмово проаналізуйте Рішення КСУ від 1 квітня 2008 року №4-рп у 

справі про Регламент Верховної Ради.  

 

Тема 9. Президент України 

Завдання для самостійного вивчення 

1. Письмово проаналізуйте Рішення КСУ від 10 грудня 2003 року № 19-рп у 

справі щодо недоторканності та імпічменту. 

2. Проаналізуйте взаємовідносини Президента України з законодавчою, 

виконавчою та  судовою гілками влади. 
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3. Обгрунтуйте підстави дострокового припинення повноважень 

Президента України? 

4. У чому полягає сутність процедури контрасигнації? 

5. Письмово проаналізуйте Рішення КСУ від 10 грудня 2003 року № 19-рп у 

справі щодо недоторканності та імпічменту. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV. 

Органи виконавчої та судової влади в Україні 

 

Тема 10. Кабінет Міністрів України, інші органи виконавчої влади. 

Завдання для самостійного вивчення 

1. Письмово проаналізуйте Рішення КСУ від 17 жовтня 2002 року №16-рп у 

справі про суміщення службової діяльності керівників органів виконавчої влади. 

2. Письмово проаналізуйте Регламент Кабінету Міністрів України ( 

Постанова КМУ від 18 липня 2007 року №950 (із змінами). 

3. Письмово проаналізуйте положення Закону України «Про центральні 

органи виконавчої влади» від17 березня 2011 року N 3166-VI  (ОВУ №27, 

2011(18.04.11). 

4. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з місцевими     

державними адміністраціями 

5. Письмово проаналізуйте Регламент Кабінету Міністрів України ( 

Постанова КМУ від 18 липня 2007 року №950 (із змінами). 

 

Тема 11. Конституційні засади судової влади в Україні. Конституційний 

Суд України. Прокуратура  

Завдання для самостійного вивчення 

1. Письмово проаналізуйте: 

- Рішення КСУ від 11 грудня 2003 року № 20-рп у справі про Касаційний 

суд. 

- Рішення КСУ від 1 грудня 2004 року № 19-рп у справі про незалежність 

суддів як складову їхнього статусу. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V. 

Територіальний устрій держави та місцеве самоврядування в Україні 

Тема 12. Територіальний устрій України. 

Завдання для самостійного вивчення 

1. Письмово проаналізуйте рішення КСУ щодо офіційного тлумачення 

термінів “район” та “район у місті” від 13 липня 2001 року №11-рп у справі про 

адміністративно-територіальний устрій.  

2. Письмово проаналізуйте Рішення КСУ від 16 січня 2003 року №1-рп у 

справі про Конституцію АРК. 

 

Тема 13. Конституційні засади місцевого самоврядування 

Завдання для самостійного вивчення 

1. Проаналізуйте рішення КСУ щодо відповідності  Конституції України 

положень ч.5 ст.6, ч.1 ст.11, ч.4 ст.16, п.п. 3, 5, 6, 9, 10, 16 ч.1 ст.26, ч.3, 4 ст.41, 

ч.6 ст.42, ст.ст. 51-54, ч.4 ст.61, ч.1 ст.62, ч.1, 6, 7 ст.63, ч.4-6 ст.78, ч.3, 5, 7 ст.79, 

п.2 розділу 5 “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” від 21.05.1997р. 

 2. Проаналізуйте рішення КСУ щодо офіційного тлумачення положень ч.1 

ст.140 Конституції України (справа про об’єднання територіальних громад) від 18 

червня 2002 р. 

 3. Що є матеріальною, фінансовою основою місцевого самоврядування ? 

 

 

6.4. Індивідуально-консультативна робота 

 

Індивідуальна робота студентів включає в себе: підготовку рефератів (есе); 

анотування вивченої додаткової літератури з даної дисципліни; розробку схем, 

таблиць; виконання та захист курсової роботи; опублікування тез наукових 

повідомлень і статей. 
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Індивідуальна робота студента є формою організації навчального процесу, 

яка передбачає створення умов для як найповнішої реалізації творчих 

можливостей студентів через індивідуально-спрямований розвиток їхніх 

здібностей, науково-дослідну роботу і творчу діяльність. 

Важливою формою організації навчання є індивідуальні завдання. Вони 

мають на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти 

отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці. 

 Можливі й інші види індивідуальної роботи. Вибір теми й виду 

індивідуальної роботи відбувається на початку навчального семестру за 

погодженням з кафедрою. Організацію, контроль та оцінку якості її виконання 

здійснює викладач та/або науковий керівник, закріплений кафедрою за 

академічною групою, до якого студентам потрібно звертатися в разі виникнення 

запитань. Індивідуальна робота надається не пізніше як за два тижні до початку 

сесії в паперовому вигляді. 

 Анотування є одним із видів індивідуальної роботи, мета якої полягає у 

поглибленні знань певної актуальної проблеми і водночас удосконаленні навичок 

самостійного дослідження з елементами наукового аналізу, здатності робити 

узагальнення й висновки. Незважаючи на те, що анотування – це стисла 

характеристика змісту монографії, наукових статей, інших матеріалів і, на 

перший погляд, здається, що це просто й не дуже цікаво, проте поставитись до 

такої роботи слід відповідально, а головне – виявити самостійність суджень на 

підставі уважного осмисленого прочитання тексту. Структуру анотації визначає 

сам студент, а обсяг анотації має становити 5-7 сторінок. 

 Реферат як вид індивідуальної роботи передбачає стисле викладення (до 10 

сторінок) матеріалу за запропонованою тематикою і відповідним оформленням і 

структурою: планом, викладенням основного змісту та висновків, списку 

використаних джерел (не менше як 10). 

 Есе являє собою науковий, критичний чи інший нарис, який вирізняється 

оригінальністю суджень і вишуканістю форми. Тема есе погоджується з 

викладачем, виконується письмово обсягом 7-10 сторінок. 
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Рекомендовані теми індивідуальної роботи до змістового модуля №1  

1. Поняття конституціоналізму та його складові частини.  

2. Головні етапи розвитку конституціоналізму та їх загальна характеристика.  

3. Американський та європейський конституціоналізм: порівняльна 

характеристика. 

 4. Витоки та сучасний стан українського конституціоналізму.  

5. Юридична та фактична Конституція.  

6. Ліберальна, етатистська та ліберально-етатистська конституції.  

7. Головні підходи до визначення сутності конституції та їх порівняльно-

правовий аналіз.  

8. Установча та регулятивна функції конституції та їх особливості.  

9. Обмежувальна функція конституції.  

10. Ідеологічна (світоглядна) функція конституції.  

11. Програмний характер конституції.  

12. Головні етапи розвитку конституційного права України.  

13. Політичні відносини як предмет конституційного права.  

14. Метод конституційного права України та його особливості. 

15. Класифікація конституційно-правових норм за різними критеріями та їх 

загальна характеристика.  

16. Види конституційно-правових інститутів та їх загальна характеристика.  

17. Конституційно-правові відносини та їх особливості.  

18. Специфічні суб’єкти конституційно-правових відносин та їх загальна 

характеристика.  

19. Колективні та індивідуальні суб’єкти конституційно-правових відносин.  

20. Український народ як суб’єкт конституційного права України.  

21. Специфічні джерела конституційного права України (Декларація про 

державний суверенітет України, Акт проголошення незалежності України, 

Конституційний договір).  

22. Громадянство України: порядок його набуття і припинення.  

23. Становлення та розвиток інституту громадянства.  

24. Право на громадянство – одне з основних прав людини.  
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25. Поняття і принципи громадянства України.  

26. Юридичні підстави припинення громадянства України.  

27. Сучасні тенденції правового регулювання інституту громадянства.  

28. Правові підстави набуття дітьми громадянства України.  

29. Громадянство і національність.  

30. Соціально-економічні права іноземців та осіб без громадянства в Україні та 

гарантії їх реалізації.  

31. Особливості правового статусу біженців.  

32. Проблеми в’їзду в Україну та виїзду з України іноземців та осіб без 

громадянства.  

33. Відповідальність іноземців, осіб без громадянства та біженців за порушення 

законодавства України. 

 

 

Рекомендовані теми індивідуальної роботи до змістового модуля 2  

1. Розвиток українського конституціоналізму.  

2. Конституційна реформа 2004 р. і причини її скасування.  

3. Складові українського конституціоналізму.  

4. Конституція України як головний закон суспільства і держави.  

5. Основні тенденції сучасного становлення українського конституціоналізму.  

6. Порядок внесення змін до Конституції України.  

7. Практика Конституційного Суду України з питань реформування Основного 

Закону України. 8. Причини прийняття Конституції України 1996 р. 

9. Фактори, що впливають на реалізацію Конституції України.  

10. Конституційний лад України та його співвідношення з державним ладом.  

11. Співвідношення конституційного ладу з його засадами.  

12. Базові цінності, які закріплюються в Конституції України.  

13. Значення Акта проголошення незалежності України та Декларації про 

державний суверенітет України для побудови суверенної та незалежної держави.  

14. Захист державного суверенітету в Конституції України.  

15. Гарантії державного суверенітету України.  
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16. Міжнародно-правові аспекти засад конституційного ладу України.  

17. Україна як нейтральна держава.  

18. Позаблоковий статус України – реальність чи міф.  

19. Акти міжнародного права України в правовій системі України.  

20. Міжнародні договори як частина національного законодавства України.  

21. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її 

економічної та інформаційної безпеки як найважливіша функція держави.  

22. Конституційні засади правового порядку в Україні. 

 23. Заборона створення і функціонування збройних формувань, не передбачених 

законом, як конституційний принцип.  

24. Економічні гарантії державного суверенітету України.  

25. Політичні гарантії державного суверенітету України. 

 

Рекомендовані теми індивідуальної роботи до змістового модуля 3  

1. Конституційна характеристика України як правової держави.  

2. Конституційний принцип верховенства права. 

 3. Конституційний принцип поділу державної влади.  

4. Правове обмеження державної влади як принцип конституційного ладу 

України. 

5. Незалежний та неупереджений суд як ознака правової держави.  

6. Забезпечення та захист прав людини як ознака правової держави.  

7. Конституційне закріплення України як соціальної держави.  

8. Зміст та обсяг соціальних зобов’язань держави.  

9. Конституційне регулювання відносин власності в аспекті становлення України 

як соціальної держави.  

10. Економічні основи соціального характеру держави.  

11. Конституційний принцип народовладдя як основа демократичного правління.  

12. Головні форми безпосередньої демократії та їх значення.  

13. Представницька демократія та головні проблеми її функціонування в Україні.  

14. Принцип політичної багатоманітності як складова демократичного правління 

в Україні.  
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15. Політична та ідеологічна багатоманітність як прояв соціальної свободи.  

16. Поняття громадянського суспільства та система його інститутів.  

17. Громадянське суспільство як “нічний сторож” держави.  

18. Референдуми в системі народовладдя.  

19. Соціально-політичні передумови виникнення референдумів як інституту 

безпосередньої демократії.  

20. Види референдумів.  

21. Консультативні та імперативні референдуми.  

22. Становлення законодавства про референдуми в Україні.  

23. Особливості проведення всеукраїнського референдуму за народною 

ініціативою.  

24. Поняття і види місцевих референдумів, основні засади їх організації та 

проведення.  

25. Конституційний Суд України і референдарний процес.  

26. Вибори в системі народовладдя.  

27. Територіальний устрій України і його конституційне закріплення.  

28. Система адміністративно-територіального устрою України.  

29. Співвідношення категорій: “територія держави”, “територіальний устрій”, 

“адміністративно-територіальний поділ” та “адміністративно-територіальні 

одиниці”.  

30. Види адміністративно-територіальних одиниць в Україні.  

31. Проблема вдосконалення законодавства про систему адміністративно – 

територіального устрою.  

32. Адміністративно-територіальна реформа в Україні та її доцільність.  

33. Принципи територіального устрою та їх значення для побудови 

демократичної, правової держави.  

34. Співвідношення територіального устрою з формою державного устрою. 

 35. Конституційна характеристика України як унітарної держави.  

36. Поняття, форми й види автономії.  

37. Правовий статус автономної територіальної одиниці в унітарній державі.  

38. Конституційний статус Автономної Республіки Крим у складі України.  
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39. Правова природа органів публічної влади Автономної Республіки Крим.  

40. Особливості прийняття, затвердження та внесення змін до Конституції 

Автономної Республіки Крим.  

41. Поняття та юридична природа місцевого самоврядування. 

 42. Концептуальні засади побудови місцевого самоврядування у світі.  

43. Система місцевого самоврядування в Україні та питання її вдосконалення.  

44. Конституційне законодавство України про місцеве самоврядування і 

проблеми його вдосконалення.  

45. Характеристика і значення принципів організації місцевого самоврядування.  

46. Обласні й районні ради як специфічні органи місцевого самоврядування.  

47. Державна підтримка та гарантії місцевого самоврядування як загальний 

принцип місцевого самоврядування.  

48. Правова, матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування.  

49. Судовий захист прав місцевого самоврядування та питання теорії і практики.  

50. Гарантії місцевого самоврядування.  

51. Європейська хартія місцевого самоврядування та її вплив на розвиток 

місцевого самоврядування в Україні.  

52. Національно-культурні аспекти засад конституційного ладу України.  

53. Національно-культурна автономія в Україні.  

54. Мовні права національних меншин в Україні.  

55. Конституційно-правовий статус мов в Україні.  

56. Проблеми реалізації мовно-культурних прав національних меншин в Україні.  

57. Міжнародно-правові стандарти правового статусу національних меншин.  

58. Нація як суб’єкт конституційно-правових відносин.  

59. Сучасні тенденції розвитку правового статусу національних меншин в 

Україні.  

60. Конституційні засади державної символіки України. 

 

Рекомендовані теми індивідуальної роботи до змістового модуля 4  

1. Поняття й види конституційних прав і свобод людини та громадянина в 

Україні.  
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2. Міжнародно-правовий базис прав людини та їх національна імплементація.  

3. Права людини і громадянина в аспекті становлення українського 

конституціоналізму.  

4. Основи правового статусу людини і громадянина в аспекті соціальної свободи і 

відповідальності.  

5. Класифікація прав і свобод людини та громадянина. Конституційно-правовий 

статус особи і його структура (елементи).  

6. Система основних принципів правового статусу особи і їх конституційне 

закріплення.  

7. Рівність прав, свобод і обов’язків як конституційний принцип.  

8. Обмеження прав і свобод особи: конституційно-правовий аспект.  

9. Основні тенденції сучасного розвитку прав людини.  

10. Тенденції становлення та розвитку правового статусу особи та доктрини про 

юридичний статус індивіда.  

11. Демократичний політичний режим як основа забезпечення прав особи.  

12. Універсалізація концепції прав людини в актах ООН та інших міжнародних 

організацій.  

13. Значення принципу поділу влади для забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина.  

14. Значення принципу політичного плюралізму для забезпечення прав і свобод 

особи, його конституційне закріплення.  

15. Політико-правові аспекти прав людини і громадянина. 

 16. Правова політика держави у сфері забезпечення та захисту прав людини і 

громадянина.  

17. Конституційне право людини на життя.  

18. Право на свободу та особисту недоторканність.  

19. Конституційне право громадян на участь в управлінні державними справами.  

20. Правова природа основних соціально-економічних прав людини.  

21. Гарантії прав і свобод як елемент конституційно-правового статусу людини і 

громадянина.  

22. Конституційні обов’язки людини і громадянина.  
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23. Правова регламентація сфери інформаційних відносин.  

24. Свобода масової інформації: еволюція становлення та розвитку.  

25. Свобода масової інформації як інститут конституційного права.  

26. Поняття об’єднань громадян, їх місце та роль у політичній системі 

суспільства.  

27. Правове регулювання порядку створення та діяльності об’єднань громадян в 

Україні .  

28. Політичні партії як суб’єкти конституційного права.  

29. Право громадян на об’єднання – невід’ємне право людини і громадянина.  

30. Конституційні основи становлення багатопартійності в Україні.  

31. Загальна характеристика політичних прав громадян.  

32. Виборча система і виборче право в Україні.  

33. Свобода совісті та віросповідання, форми її реалізації. 

 

Рекомендовані теми індивідуальної роботи до змістового модуля 5  

1. Вибори в системі народовладдя.  

2. Характеристика мажоритарної виборчої системи.  

3. Характеристика пропорційної виборчої системи.  

4. Суб’єкти виборчих правовідносин.  

5. Політичні партії як суб’єкти виборчих правовідносин. 

 6. Роль і місце засобів масової інформації у виборчому процесі.  

7. Електронні засоби масової інформації та їх роль у забезпеченні виборчого 

процесу.  

8. Конституційно-правові засади ведення передвиборної агітації.  

9. Політична реклама у виборчий кампанії.  

10. Фінансове забезпечення виборчого процесу.  

11. Правова культура і виборчий процес.  

12. Законодавче регулювання виборів Президента України.  

13. Законодавче регулювання виборів народних депутатів України.  

14. Законодавче регулювання місцевих виборів в Україні.  

15. Роль судової влади у виборчому процесі. 
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 16. Питання забезпечення законності проведення виборів.  

17. Відповідальність за порушення виборчого законодавства.  

18. Конституційний Суд України і виборчий процес.  

19. Сучасні теорії парламентаризму.  

20. Установча функція українського парламенту. 

 21. Конституційно-правовий статус Голови Верховної Ради України.  

22. Сесія як основна форма діяльності Верховної Ради України.  

23. Парламентські слухання як форма реалізації контрольної функції Верховної 

Ради України.  

24. Повноваження та акти реагування Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини. 25. Основні форми діяльності та структура Рахункової палати.  

26. Імперативний мандат: сутність та специфіка закріплення в конституційному 

законодавстві України.  

27. Матеріально-фінансові гарантії діяльності народних депутатів України.  

28. Конституційно-правовий статус помічника-консультанта народного депутата 

України.  

29. Інститут президентства в Україні в сучасних політико-правових умовах.  

30. Зовнішньополітичний напрямок діяльності Президента України: 

конституційно-правовий аспект.  

31. Основні напрямки діяльності Ради національної безпеки і оборони України 

при Президентові України.  

32. Органи державної виконавчої влади: види та загальна характеристика.  

33. Принцип колегіальності в діяльності Кабінету Міністрів України.  

34. Конституційно-правовий статус Прем’єр-міністра України.  

35. Конституційно-правова відповідальність Кабінету Міністрів України та 

практика її застосування.  

36. Правова природа судової влади: конституційно-правовий аспект.  

37. Конституційно-правовий статус Верховного Суду України.  

38. Функції Вищої ради юстиції. 
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VII. Форми поточного та підсумкового контролю 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З КУРСУ «КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО 

УКРАЇНИ» 

1. Поняття, предмет конституційного права України як галузі права. 

2. Метод конституційно-правового регулювання. 

3. Система конституційного права України. 

4. Конституційно-правові норми: поняття, особливості, види. 

5. Конституційно-правові відносини: поняття, особливості, види. 

6. Суб’єкти конституційно-правових відносин. 

7. Об’єкти конституційно-правових відносин. 

8. Джерела конституційного права України як галузі права. 

9. Конституційне право України як наука та навчальна дисципліна. 

10. Поняття Конституції як Основного Закону суспільства і держави. 

11. Юридичні властивості конституцій. 

12. Класифікація конституцій. 

13. Функції конституцій. 

14. Загальна характеристика чинної Конституції України. 

15. Порядок прийняття Конституції України, внесення в неї змін та доповнень. 

16. Інститути конституційного права України: поняття і види. 

17. Поняття конституційного ладу та його співвідношення із суспільним ладом. 

18. Поняття та ознаки засад конституційного ладу України. 

19. Система принципів, що складають засади конституційного ладу України. 

20. Конституційні принципи народного та державного суверенітету, їх зміст та 

співвідношення. 

21. Україна як демократична, правова, соціальна держава. 

22. Конституційний принцип поділу влади: його зміст та реалізація в Україні. 

23. Конституційний принцип найвищої соціальної цінності людини: його зміст 

та значення для розбудови України як правової, демократичної держави. 

24. Конституційний принцип політичного, економічного та ідеологічного 

плюралізму в Україні. 
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25. Конституційні принципи верховенства права і законності: поняття і 

співвідношення між ними. 

26. Конституційно-правове регулювання державних символів України. 

27. Конституційно-правова відповідальність: поняття, особливості, види. 

28. Поняття і принципи громадянства в Україні.  

29. Набуття громадянства України. 

30. Припинення громадянства України. 

31. Органи, які беруть участь у вирішенні питань громадянства та їх 

компетенція. 

32. Поняття правового статусу особи та його елементи. 

33. Конституційні принципи правового статусу особи в Україні. 

34. Поняття і найважливіші властивості основних прав і свобод громадян 

України. Їх класифікація. 

35. Громадянські (особисті) права громадян України: поняття та види. 

36. Політичні права громадян України: поняття та види. 

37. Економічні й соціальні права громадян України: поняття та види. 

38. Культурні й екологічні права громадян України: поняття та види. 

39. Механізм реалізації основних прав і свобод громадян України: поняття та 

структура. 

40. Гарантії реалізації основних прав і свобод громадян України: поняття і види. 

41. Конституційні обов’язки громадян України: поняття, ознаки, види. 

42. Конституційно-правовий статус національних меншин в Україні.  

43. Основи правового статусу іноземців та осіб без громадянства в Україні. 

44. Конституційні права, свободи та обов’язки іноземців та осіб без 

громадянства в Україні. 

45. Конституційно-правовий статус біженців в Україні. 

46. Громадські об’єднання  в Україні: поняття, ознаки, види, принципи 

діяльності. 

47. Порядок утворення і припинення діяльності громадських об’єднань.  

48. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні. 

49. Конституційно-правовий статус громадських організацій в Україні. 
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50. Конституційно-правовий статус релігійних організацій в Україні. 

51. Поняття, види і предмет референдумів в Україні. 

52. Порядок підготовки, проведення референдуму, а також визначення його 

результатів. 

53. Поняття виборів та виборчого права. 

54. Виборче законодавство та виборчі системи в Україні. 

55. Конституційні принципи виборчого права в Україні. 

56. Загальна характеристика виборчого процесу в Україні. 

57. Конституційно-правовий статус виборчих комісій в Україні. 

58. Порядок виборів народних депутатів України. 

59. Порядок виборів Президента України. 

60. Порядок виборів депутатів місцевих рад. 

61. Порядок виборів сільських, селищних, міських голів. 

62. Конституційна форма правління в Україні. 

63. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України. 

64. Порядок формування та структура Верховної Ради України. 

65. Функції та компетенція Верховної Ради України. 

66. Конституційно-правовий статус комітетів Верховної Ради України. 

67. Порядок роботи Верховної Ради України, його нормативне регулювання. 

68. Загальна характеристика конституційно-правового статусу народних 

депутатів України. 

69. Права, обов’язки та гарантії діяльності народних депутатів України. 

70. Конституційно-правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини. 

71. Функції та компетенція Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини. 

72. Конституційний статус Рахункової палати України. 

73. Конституційно-правовий статус Президента України. 

74. Функції та компетенція Президента України. 

75. Підстави дострокового припинення повноважень Президента України. 

76. Правові акти Президента України. 
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77. Конституційний статус РНБО України. 

78. Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України. 

79. Склад, структура та порядок формування Кабінету Міністрів України.  

80. Функції та компетенція Кабінету Міністрів України. 

81. Правовий статус Прем’єр-міністра. 

82. Парламентська відповідальність Кабінету Міністрів України. 

83. Підстави та порядок  припинення повноважень Кабінету Міністрів України. 

84. Конституційно-правовий статус центральних органів виконавчої влади. 

85. Конституційно-правовий статус місцевих державних адміністрацій. 

86. Конституційно-правовий статус органів судової влади в Україні. 

87. Конституційні принципи судочинства в Україні. 

88. Судова система України. 

89. Суддівське самоврядування в Україні. 

90. Конституційно-правовий статус суддів в Україні. 

91. Правовий статус прокуратури України. 

92. Поняття та види конституційного контролю.  

93. Органи конституційного контролю та їх повноваження. 

94. Сучасні моделі конституційного контролю. Об’єкти та суб’єкти 

конституційного контрою. 

95. Конституційний Суд України: склад, порядок формування, структура. 

96. Функції та компетенція Конституційного Суду України. 

97. Форми звернення до Конституційного Суду України. 

98. Конституційне провадження, його форми і стадії. 

99. Акти Конституційного Суду України. 

100. Конституційно-правовий статус суддів Конституційного Суду України.  

101. Конституційна форма державного устрою України. 

102. Конституційні принципи та система адміністративно-територіального 

устрою України. 

103. Поняття та сутність автономії. Конституційно-правовий статус Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим. 

104. Поняття і принципи місцевого самоврядування в Україні. 
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105. Система місцевого самоврядування в Україні.  

106. Територіальна громада як первинний суб’єкт місцевого самоврядування в 

Україні. 

107. Конституційно-правовий статус місцевих рад. 

108. Конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад. 
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