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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Конституційне право» є фундаментальною 

юридичною дисципліною, що посідає важливе місце у системі підготов-

ки майбутніх фахівців-юристів. Сучасне конституційне право – це га-

лузь 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 надає здо-

бувачам вищої освіти (далі – Здобувач) широкий діапазон світоглядних 

уявлень із найбільш важливих політико-правових проблем розвитку 

нашої держави: 1) становлення конституціоналізму в Україні на демок-

ратичних засадах; 2) забезпечення прав людини та громадянина; 

3) реалізація народовладдя; 4) формування дієздатних структур грома-

дянського суспільства тощо. 
Конституційне право – це провідна галузь національного права. 

Цей курс є базовим у системі інших навчальних юридичних дисциплін. 
Конституційне право викладається Здобувачам 2 курсу юридичного фа-
культету Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ протягом 3 та 4 семестрів, що є запорукою глибокого та система-
тизованого вивчення цієї галузі права. 

Процес становлення та розбудови Української держави збігся з ре-
формуванням політичної системи та виникненням нових демократичних 
інститутів публічної влади, формуванням громадянського суспільства, 
утвердженням нових принципів економічної системи, що базуються на 
ринкових відносинах. Це об’єктивно призвело до підвищення ролі кон-
ституційного права України як основи вивчення цих процесів. 

Україна знаходиться на шляху розбудови демократичної, соціаль-
ної, правової держави та громадянського суспільства. Утвердження реа-
льної, а не лише декларативної демократії як основний напрям розвитку 
політичної системи сучасної України передбачає серед його складових 
зміцнення правових засад усього того, що підлягає впливу конституцій-
ного права, а саме: державного, економічного, політичного життя, мі-
жособистісних відносин тощо. Усвідомлення цього постулату пояснює 
значимість і необхідність вивчення відповідних розділів конституційно-
го права. 

У межах навчального курсу аналізуються правовий статус політич-

них партій та інших громадських об’єднань, релігійних організацій, за-

собів масової інформації, їх види, взаємовідносини з державою та осо-
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бою; питання виборчого права; правовий статус Верховної Ради Украї-

ни, Президента України, Кабінету Міністрів України, суду, прокурату-

ри, Конституційного Суду України, виконавчої влади на місцях та ін-

ших органів державної влади, місцевого самоврядування та його взає-

мовідносини з місцевими державними адміністраціями; розглядаються 

основи взаємовідносин державних органів та релігійних організацій, 

порядок створення та правовий режим діяльності політичних партій, 

інших об’єднань громадян, правові засади контролю за їх діяльністю з 

боку держави; вивчаються конституційно-правовий статус людини і 

громадянина; інститут громадянства, його структура та зміст, специфі-

ка, механізм і гарантії реалізації основних прав та свобод людини і гро-

мадянина; особливості правового статусу іноземців; розкриваються 

права особи в умовах надзвичайного стану. Приділяється увага адмініс-

тративно-територіальному устрою держави та конституційно-правовому 

статусу Автономної Республіки Крим.  

Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Конституційне 

право» містять детальні вказівки щодо підготовки до кожної теми семі-

нарського заняття, перелік основної та спеціалізованої літератури до на-

вчального курсу, нормативно-правову базу з навчальної дисципліни, пе-

релік питань, що виносяться на обговорення у межах семінарських за-

нять, тематику рефератів та наукових доповідей, порядок проведення 

підсумкового контролю знань Здобувачів, рейтингову систему оціню-

вання успішності навчання, а також питання до підсумкового контролю. 
У порівнянні з іншою навчально-методичною літературою, ці мето-

дичні рекомендації відрізняються комплексним аналізом та докладним 
описом змісту кожної теми, систематизованим переліком літератури до 
кожної теми семінарського заняття, як основної, так і спеціалізованої та 
нормативно-правових актів із внесеними змінами та доповненнями.  

Метою вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право» є 

надання Здобувачам систематизованого матеріалу в сфері конституцій-

но-правових відносин. Вивчення цієї галузі права передбачає процес ус-

відомлення Здобувачами значення Конституції України як Основного 

Закону держави та суспільства, як найвищої політичної та духовної цін-

ності нації. Шляхом детального аналізу питань конституційного права 

повинні бути підвищені не тільки загальноюридичні знання Здобувачів, 

а й рівень відчуття себе повноцінними членами українського громадян-

ського суспільства. 

Навчальна - полягає у наданні допомоги майбутнім юристам розк-

риття основ конституційного ладу і його захисту, конституційно-

правового закріплення суверенітету українського народу, політичного 
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та ідеологічного плюралізму, народовладдя, конституційної відповіда-

льності, поділу влади і взаємодії владних структур, закріплення верхо-

венства права, роз'яснення положень верховенства Конституції України, 

прямої дії конституційних норм, підстави дії на території України між-

народних договорів, конституційно-правових основ проведення мовної 

політики тощо. 

Розвиваюча – готувати наукові доповіді та реферати з тем, зазна-

чених в програмі курсу, складати схеми з будь-якої теми курсу «Кон-

ституційне право», складати процесуальні документи; 

Виховна – у сприянні вихованню поваги до конституційно-

правових інститутів; 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Конституційне пра-

во»: 

Соціально-гуманітарна ерудованість:  

Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки консти-

туційно-правових явищ і процесів. 

Вміє здійснювати аналіз суспільних процесів з огляду на конститу-

ційне право і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

Знає, як проводити збір та інтегрований аналіз матеріалів із консти-

туційно-правових джерел права. 

Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми державного права. 

Вміє давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин 

розвитку конституційно-правових явищ з достатньою обґрунтованістю.  

Знає, як оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи ві-

дому конституційно-правову проблематику. 

Дослідницькі навички: 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самос-

тійно збирати матеріали за визначеними джерелами конституційного 

права.  

Знає, як використовувати різноманітні інформаційні джерела для 

повного та всебічного встановлення певних обставин виникнення функ-

ціонування та розвитку конституційно-правових явищ. 

Вміє самостійно визначати ті обставини в контексті проблем кон-

ституційного права, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відпо-

відно до отриманих рекомендацій. 

Комунікація: 

Вміє вільно спілкуватися державною мовою, володіючи інструмен-

тарієм конституційно-правової тематики. 

Знає, як володіти базовими навичками риторики при висвітленні 
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конституційно-правових аспектів. 

Вміє доносити до респондента матеріал з конституційно-правової 

проблематики доступно і зрозуміло. 

Вміє пояснювати характер конституційно-правових подій та проце-

сів з розумінням професійного та суспільного контексту.  

Професійна самоорганізація та використання інформаційних 

технологій: 

Знає, як належно використовувати статистичну інформацію, отри-

ману з першоджерел та вторинних конституційно-правових джерел для 

своєї професійної діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання за-

вдань з конституційно-правової проблематики. 

Праворозуміння: 

Знає, як виявляти знання і розуміння основних сучасних правових 

доктрин конституційно права, цінностей та принципів функціонування 

національної правової системи. 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та зміс-

ту основних правових інститутів і норм галузі конституційного права. 

Вміє пояснювати природу та зміст основних конституційно-

правових явищ і процесів. 

Правозастосування: 

Знає, як застосовувати набуті знання конституційного права у різ-

них правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і фо-

рмувати обґрунтовані правові висновки. 

Вміє надавати консультації щодо конституційного права, можливих 

прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.  

 

Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Конституційне 

право» розраховані на Здобувачів денного відділення юридичного фа-

культету Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ (50 годин лекцій; 70 годин семінарів; 120 годин індивідуальної та 

самостійної роботи). 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

В
сь

о
го

 

Кількість годин,  

відведених на: 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
а

р
и

 

С
а
м

о
ст

ій
н

у
 

т
а

 і
н

д
и

в
ід

у
а

-

л
ь

н
у

 р
о
б

о
т
у

  

Перший заліковий кредит (1 семестр) 

Змістовий модуль І 

Загальні засади конституційного права.  

Теорія Конституції України та конституційно-правової відповідально-

сті. Права людини і громадянина. Організація і здійснення державної 

влади 

 Всього 120 30 30 60 

1.  Конституційне право України – провід-

на галузь національного права, складова 

юридичної науки, навчальна дисципліна 

14 4 4 6 

2.  Конституційний процес в Україні 12 2 2 8 

3.  Конституційно-правова відповідаль-

ність в системі юридичної відповідаль-

ності 

16 4 4 8 

4.  Конституційно-правові засади консти-

туційного ладу України 
14 4 4 6 

5.  Теорія Конституції України 16 4 4 8 

6.  Конституційно-правовий статус людини 

та громадянина в Україні 
20 6 6 8 

7.  Організація і здійснення державної вла-

ди в Україні 
12 2 2 8 

8.  Виборче право та виборчий процес 16 4 4 8 

 Форми підсумкового контролю Залік 
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Другий заліковий кредит (2 семестр) 

Змістовий модуль ІІ 

Порядок формування та функціонування  

органів державної влади 

 Всього 120 20 40 60 

9.  Конституційно-правовий статус Вер-

ховної Ради України та організація її 

роботи 

20 4 8 8 

10.  Конституційно-правовий статус Пре-

зидента України 
18 4 4 10 

11.  Органи виконавчої влади в Україні: 

конституційно-правовий статус 
18 2 6 10 

Змістовий модуль ІІІ 

Судова влада в Україні. Місцеве самоврядування.  

Територіальний устрій. Національна безпека 

12.  Органи судової влади та організація їх 

роботи 16 2 6 8 

13.  Конституційний Суд України 
12 2 4 6 

14.  Місцеве самоврядування в Україні 
12 2 4 6 

15.  Територіальний устрій України 
12 2 4 6 

16.  Конституційно-правові засади націо-

нальної безпеки та оборони України 
12 2 4 6 

 Форми підсумкового контролю Екзамен 
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ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО КУРСУ 

 

 Адміністративно-територіальний устрій країн Європейського Союзу: 

навч. посіб. / Авт.-упоряд.: М. О. Баймуратов та ін.; за заг. ред. 

Ю. В. Ковбасюка, М. К. Орлатого. Київ: НАДУ, 2015. 625 с. 

 Аніщук Н. В., Афанасьєва М. В., Бакаянова Н. М. Проблеми сучасної 

конституціоналістики: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2018. 524 с. 

 Багатомовний юридичний словник-довідник / І. О. Голубовська та ін.; 

відп. ред. І. О. Голубовська, І. Ю. Штиченко. Київ: Київський універси-

тет, 2012. 543 с. 

 Барабаш Ю. Г., Дахова І. І., Євсєєв О. П. та ін. Конституційна юрисдик-

ція: підруч. Xарків: Право, 2012. 168 с. 

 Бараннік Р. В. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України: 

навч. посіб. Київ: КНТ, 2011. 352 с. 

 Бойкова М. А., Омельченко О. Ф. Діалектична методологія ефективного 

державотворення і прогнозування розвитку країни: моногр. Київ: К.І.С., 

2011. 128 с. 

 Боняк В. О. Конституційне право України : навч. посіб. Дніпропет-

ровськ: Дніпр. держ. ун-т внутр. справ, 2013. 295 с. 

 Бурдяк В. І. Політика і права людини: підруч. Чернівці: Рута, 2011. 

536 с. 

 Васильченко Г. Планування розвитку територіальних громад: навч. по-

сіб. Київ: ВІ ЕН ЕЙ, 2015. 256 с. 

 Велика українська юридична енциклопедія: у 20-ти томах / редкол.: 

В. Д. Гончаренко (гол.) та ін. Харків: Право, 2016. Том 1: Історія держа-

ви і права України. 848 с. 

 Велика українська юридична енциклопедія: у 20-ти томах / редкол.: 

С. І. Максимов (гол.) та ін. Харків: Право, 2017. Том 2: Філософія права. 

1128 с. 

 Велика українська юридична енциклопедія: у 20-ти томах / редкол.: 

О. В. Петришин (гол.) та ін. Харків: Право, 2017. Том 3: Загальна теорія 

права. 952 с. 

 Веніславський Ф. В. Конституційне право України в схемах і таблицях: 

навч. посіб. Харків: Право, 2014. 376 с. 

 Волошин Ю. О., Папаяні С. В. Зовнішня політика України в умовах єв-

ропейської інтеграції: проблеми конституційно-правового забезпечення. 

Одеса: Фенікс, 2015. 231 с. 

 Гапоненко Л. В., Осадча Л. В. Конституційне право України у визначен-

нях та схемах: навч. посіб. Ірпінь: НУДПСУ, 2012. 130 с. 

 Головін А. С. Права людини: інтерпретаційна діяльність Конституційно-

го Суду України: підруч. 2-е вид, допов. та перероб. Київ: Логос, 2017. 

398 с. 
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 Голубовська І. О. та ін. Багатомовний юридичний словник-довідник. Ки-

їв: Київський університет, 2012. 543 с. 

 Гринюк Р. Ф. Конституційне право України: навч. посіб. Донецьк: Дон-

НУ, 2014. 281 с. 

 Губань Р. В. Основи правового регулювання адміністративно-

територіального устрою України: навч. посіб. Київ: НПУ 
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 Демків Р. Я. Конституційне право України: курс лекцій. Львів: [б.в.], 

2012. 331 с. 
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го самоврядування: навч. посіб. Миколаїв: НАДУ, 2015. 175 с. 

 Карий О. І. Місцеві ініціативи та залучення громадськості до здійснення 

місцевого самоврядування: навч. посіб. Київ: ВІ ЕН ЕЙ, 2015. 176 с. 

 Каркач П. М. Основні конституційні функції прокуратури України: навч. 

посіб. Харків: Право, 2014. 246 с. 

 Каркач П. М. Функції прокуратури України: навч. посіб. Харків: Право, 

2015. 247 с. 

 Кириленко Є. В. Новітня концепція реформування судової влади Украї-

ни: навч. посіб. / За наук. ред. О. А. Кириченка. Миколаїв: Вид-во ЧДУ 

ім. П. Могили, 2010. 59 с. 

 Конституційне право: підручник / [О. С. Бакумов та ін.]; за заг. ред. 

О. С. Бакумова, Т. І. Гудзь, М. І. Марчука. Харків: Харків. нац. ун-т 

внутр. справ, 2019. 483 с. 

 Конституційне право зарубіжних країн: підручник / [І. О. Бондаренко та 

ін.; за заг. ред. Н. В. Мішиної, В. О. Міхальова]. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 

2019. 641 с. 

 Конституційне право України: підруч. 8-е вид. перероб. та допов. Ужго-

род: Гельветика, 2018. 410 с. 

 Конституційне право України: посіб. для підгот. до іспитів / 

[Ю. Г. Барабаш та ін.]. 5-е вид., перероб. та допов. Харків: Право, 2018. 

387 с. 

 Конституційне право України: прагматичний курс: навч. посіб. / 

М. В. Афанасьєва, Ю. Ю. Бальцій, Ю. Д. Батан [та ін.]; за заг. ред. 

М. В. Афанасьєвої, А. А. Єзерова. Одеса: Юридична література, 2017. 

256 с. 

 Конституційне право України: підруч. / [І. М. Алмаші та ін.]. 9-е вид., 

перероб. та допов. Ужгород: Гельветика, 2018. 461 с. 

 Конституційні засади сучасного державотворення: навч. посіб. у питан-

нях і відповідях / Т. Є. Кагановська та ін.; за ред. Т. Є. Кагановської. Ха-
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НАН України, 2014. 111 с. 
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Харків: Право, 2017. 151 с. 

 Кудрявцев Ю. А. Государственные режимы: моногр. Санкт-Петербург: 

Юридический центр-Пресс, 2012. 540 с. 
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кого суду з прав людини щодо України): практ. посіб. / За заг. ред. В. К. 

Грищука. Львів: ЛьвДУВС, 2017. 91 с. 
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2012. 98 с. 
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 Мальчин Ю. М. Історія місцевого самоврядування України: навч. посіб. 

Київ: АМУ, 2015. 296 с. 
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 Нестерович В. Ф. Конституційне право України: навч. посіб. Луганськ: 

РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2013. 207 с. 
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ТЕМА 1. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ – 

ПРОВІДНА ГАЛУЗЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА, 

СКЛАДОВА ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ, 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

 

Семінарське заняття – 4 год. 

 

1. Поняття конституційного права як галузі права. Місце консти-

туційного права в системі національного права України. 

2. Предмет, метод конституційного права України як галузі права 

та їх специфіка. 

3. Система конституційного права України: поняття, структура, 

особливості. 

4. Конституційно-правові норми: поняття, класифікація, структура. 

5. Конституційно-правові інститути: поняття, специфіка, види. 

6. Принципи конституційного права: поняття, види, нормативне 

закріплення. 

7. Конституційно-правові відносини: поняття, види, ознаки. Умови 

виникнення, зміни та припинення конституційно-правових відносин. 

Суб’єкти та об’єкти конституційного права. 

8. Предмет, завдання та джерела науки конституційного права 

України. Зв’язок науки конституційного права з іншими суспільними та 

галузевими юридичними науками. 

9. Конституційне право як навчальна дисципліна: поняття, систе-

ма, функції. 

 

Методичні вказівки для підготовки до семінарського заняття 

Аналіз конституційного права як галузі національного права перед-

бачає визначення поняття та характерних ознак, що розкривають його 

юридичний і соціальний зміст. Конституційне право, як і будь-яка інша 

галузь права, має свій предмет і метод правового регулювання. Вивчен-

ня предмета правового регулювання дає відповідь на питання: навколо 

чого систематизовані (згруповані) конституційно-правові норми та 

принципи, чим відрізняється конституційне право від інших галузей 

права, у чому полягає сумісне призначення цієї галузі права у системі 

правового регулювання. Особливої уваги заслуговує метод правового 

регулювання, іноді виділяють мету правового регулювання, характер 

санкцій, об’єкт правовідносин тощо, що також мають певне значення 

для характеристики конституційного права як галузі.  

У правовій літературі поряд з терміном «конституційне право» ви-
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користовується термін «державне право». Співвідношення зазначених 

термінів потребує певного аналізу. В процесі з’ясування сутності кон-

ституційного права логічним буде визначення ролі цієї провідної галузі 

в системі національного права.  

Важливим теоретичним аспектом цієї теми є поняття системи кон-

ституційного права України. В цьому питанні необхідно звернути увагу 

на співвідношення системи конституційного права України та системи 

Конституції України, виділити загальні та специфічні риси відповідних 

систем шляхом порівняльного аналізу їх поняття, змісту та внутрішньої 

структури. На систему конституційного права поширюються закони, 

характерні для подібних систем, зокрема такі: взаємозв’язок, логічна 

взаємоузгодженість та субординація її елементів; багатоскладність і 

структурованість системи; наявність системо-утворювальних факторів; 

зв’язок системи із зовнішнім середовищем; постійний розвиток системи, 

під час якого відбувається її ускладнення, збагачення змісту, розширен-

ня функціональних зв’язків між елементами; існування центру, що інте-

грує, об’єднує всі ланки системи, визначає принципи та закономірності 

її побудови й розвитку; достатньо самостійне функціонування низових 

елементів системи та ін. 

Для повного з’ясування змісту системи конституційного права важ-

ливе значення має висвітлення правової природи її елементів. Так, од-

ним з елементів системи конституційного права є конституційно-

правова норма. При визначенні поняття цього елемента системи необ-

хідно звернути увагу на юридичні ознаки конституційно-правових 

норм, їх структуру та характеристику кожної із складових цієї структу-

ри, їх види. Важливим питанням при аналізі конституційно-правових 

норм є їх класифікація, яка є розподілом їх на відносно самостійні групи 

(види) в залежності від того чи іншого критерію. Таким чином, необхід-

но визначити ці критерії та поняття кожного виду конституційно-

правових норм. Для більш ефективного засвоєння цього питання реко-

мендується наведення прикладів видів конституційно-правових норм з 

джерел конституційного права України.  

Аналіз наступного елементу системи конституційного права Украї-

ни – конституційно-правового інституту, включає визначення його по-

няття та специфічних особливостей конституційно-правового інституту. 

Необхідно виділити юридичні критерії виокремлення тієї чи іншої су-

купності конституційно-правових норм у конкретний конституційно-

правовий інститут. Розуміння правової природи конституційно-

правових інститутів пов’язано із розглядом їх класифікації, яка відріз-

няє конституційно-правові інститути один від одного за різними озна-
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ками. 

Розгляд юридичного змісту принципів конституційного права Укра-

їни передбачає визначення поняття принципів, їх видів та розкриття 

сутності кожного з цих принципів у відповідності з положеннями Кон-

ституції України та інших законодавчих актів. 

Всебічне висвітлення питання щодо сутності конституційно-

правових відносин передбачає розкриття, по-перше, поняття конститу-

ційно-правових відносин, їх характерні ознаки та виокремлення основ-

них елементів конституційно-правових відносин. А саме, визначити по-

няття та охарактеризувати суб’єкти, суб’єктивну сторону, об’єкти та 

об’єктивну сторону конституційно-правових відносин. По-друге, глибо-

кий аналіз цієї правової категорії пов’язаний із визначенням соціального 

і юридичного змісту конституційно-правових відносин. По-третє, розк-

рити умови виникнення, зміни та припинення конституційно-правових 

відносин; визначити поняття юридичних фактів та їх види.  

Відповідь на наступне питання полягає в характеристиці конститу-

ційного права України як науки. Досліджуючи цей аспект конституцій-

ного права України необхідно визначити поняття конституційного пра-

ва України як науки, поняття та зміст предмету науки конституційного 

права України; розкрити поняття функцій науки та виокремити їх види. 

Важливим є аналіз методології науки конституційного права України та 

видів методів дослідження. Необхідно розглянути джерела науки кон-

ституційного права України та визначити їх місце й роль в системі ін-

ших суспільних та юридичних наук. 

Останнє питання передбачає розгляд конституційного права як на-

вчальної дисципліни. В межах цього питання необхідним є розкриття 

поняття, системи та функцій навчальної дисципліни. З метою з’ясування 

місця та ролі цієї навчальної дисципліни в системі підготовки майбутніх 

юристів також необхідно звернути увагу на взаємозв’язок конституцій-

ного права з іншими навчальними дисциплінами. 

 

Надайте визначення таких понять: 

конституційне право України як галузь права, державне право, со-

ціальний зміст конституційного права України, юридичний зміст кон-

ституційного права України, функції конституційного права України, 

предмет правового регулювання, суверенітет народу, потенційний су-

веренітет, реальний суверенітет, влада, метод правового регулювання, 

система конституційного права України, принципи конституційного 

права України, конституційно-правова норма, матеріальні норми, про-

цесуальні норми, регулятивні норми, охоронні норми, імперативні нор-
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ми, диспозитивні норми, факультативні норми, ситуаційні норми, спе-

ціалізовані норми, дефінітивні норми, загальні норми, норми-принципи, 

установчі норми, гарантуючі норми, оперативні норми, колізійні норми, 

конституційно-правовий інститут, загальні інститути, головні ін-

ститути, початкові інститути, суб’єкти конституційно-правових ві-

дносин, об’єкти конституційно-правових відносин, юридичні факти, 

правоздатність, дієздатність, джерела конституційного права Украї-

ни, наука конституційного права України, функції науки конституцій-

ного права України, предмет науки конституційного права України, 

методологія науки конституційного права України, система науки кон-

ституційного права України, джерела науки конституційного права 

України, джерела галузі конституційного права України; природне, по-

зитивне право, навчальна дисципліна «Конституційне право», мета на-

вчальної дисципліни «Конституційне право». 

 

Скласти схеми: 

 Система конституційного права України. 

 Класифікація конституційно-правових норм. 

 Класифікація конституційно-правових інститутів. 

 Конституційно-правові відносини: поняття та елементи. 

 Джерела конституційного права України як науки. 

 

Тематика рефератів: 

 «Конституційне право України як провідна галузь національного 

права». 

 «Місце конституційного права України в системі галузевих юридич-

них наук». 

 «Джерела конституційного права України: поняття, види та їх ха-

рактеристика». 

 «Роль та значення рішень Конституційного Суду в системі джерел 

конституційно права України». 

 «Рішення Європейського суду з прав людини як джерело конститу-

ційного права України». 

 «Співвідношення системи конституційного права України та сис-

теми Конституції України: загальні та специфічні риси». 

 «Теоретичні проблеми розвитку конституційного права України». 

 «Наука конституційного права: сучасний стан та тенденції розви-

тку». 

 «Правовий статус людини і громадянина як інститут конститу-

ційного права». 
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 «Конституційно-правове регулювання в Україні: деякі питання тео-

рії та практики». 

 

Практичне завдання №1 

Народні депутати подали законопроєкт, в якому пропонується вне-

сти зміни до ч. 2 ст. 5 та інших статей Конституції, зокрема, замість те-

рміна «народ» слід уживати «електорат (дієздатні громадяни України, 

які досягли 18 років)» у відповідних відмінках. На думку авторів зако-

нопроєкту, це більше відповідатиме реальному стану речей, оскільки 

такого суб’єкта конституційного права, як народ, не існує. Це зніме всі 

питання, пов’язані з відповідністю норм виборчих законів Конституції 

України, згідно з якими вибори вважаються такими, що відбулися, якщо 

в них взяв участь навіть один виборець. 

Висловіть Вашу позицію з приводу цього законопроєкту. Дайте ро-

згорнуту характеристику статусу (поняття, об’єм право-

суб’єктності, відносини, в які вступає суб’єкт, тощо) такого суб’єкта 

конституційного права, як народ. 

 

Практичне завдання №2 

Вставте замість трьох крапок пропущені слова у нижче наведеному 

фрагменті тексту та вкажіть, з якого нормативно-правового акта його 

наведено: 

«закони України, інші акти Верховної Ради України, акти Президе-

нта України, Кабінету Міністрів України не пізніш як у ... строк після їх 

прийняття у встановленому порядку і підписання підлягають ... держав-

ною мовою в офіційних друкованих виданнях. Офіційними друковани-

ми виданнями є: ...; газета «Урядовий кур'єр». 

Офіційними друкованими виданнями, в яких здійснюється офіційне 

оприлюднення законів та інших актів Верховної Ради України, є також 

..., «Відомості Верховної Ради України». Офіційним друкованим видан-

ням, в якому здійснюється офіційне оприлюднення законів, актів Пре-

зидента України, є також інформаційний бюлетень ...». 

Варіація. Вкажіть видання, у яких також офіційно оприлюднюють-

ся чинні міжнародні договори України, правові акти органів державної 

влади, які не визначені у вище наведеному фрагменті тексту норматив-

но-правового акта (не менше п'ятьох видань). 
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Нормативні акти: 

 Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради 

України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України 

«Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторкан-

ності народних депутатів України)» від 03 вересня 2019 року. Відомості 

Верховної Ради України. 2019. № 38. Ст. 160). 

 Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року. 

Відомості Верховної Ради УРСР. 1990. № 31. Ст. 429. 

 Про правонаступництво України: Закон України від 12 вересня 

1991 року. Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 46. Ст. 617. 

 Про проголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради 

УРСР від 24 серпня 1991 року. Відомості Верховної Ради України. 1991. 

№ 38. Ст. 502. 

 Декларація прав національностей України від 1 листопада 1991 року. Ві-

домості Верховної Ради України. 1991. № 53. Ст. 799. 

 Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом 

України про основні засади організації та функціонування державної 

влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття но-

вої Конституції України від 08 червня 1995 року. Відомості Верховної 

Ради України. 1995. № 18. Ст. 133. 

 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним по-

данням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Кон-

ституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222–ІV. Офіційний вісник 

України. 2010. № 72/1. Спеціальний випуск. С. 7. Ст. 2597. 

 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним по-

данням 51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення по-

ложення «на наступній черговій сесії Верховної Ради України», яке міс-

титься у статті 155 Конституції України від 15 березня 2016 року № 1-

рп/2016. Офіційний вісник України. 2016. № 28. С. 289. Ст. 1137. 
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ТЕМА 2. КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 

 

Семінарське заняття – 2 год. 

 

1. Основні етапи розвитку вітчизняного конституціоналізму. 

2. Державно-конституційні традиції українського козацтва. Пакти 

та Конституції законів і вільностей Війська Запорізького (Конституція 

Пилипа Орлика). 

3. Розвиток національної конституційної думки та спроби її вті-

лення у державотворчі процеси у XIX на початку XX століть. 

4. Конституція Української Народної Республіки 1918 року. Кон-

ституційний розвиток Української РСР. 

5. Конституція України 1978 року: порівняльно-правовий аналіз із 

Конституцією України 1996 року. 

6. Розвиток конституційної реформи на основі Конституції Украї-

ни. Конституційне забезпечення політичної реформи в державі (з 2002 

року). Основні напрями, мета, засоби конституційного реформування 

держави та суспільства.  

 

Методичні вказівки для підготовки до семінарського заняття 

Історія Конституції України охоплює довготривалий багатовіковий 

процес зародження, формування та розвитку вітчизняного конституціо-

налізму як теорії і практики. Умовно цей процес поділяють на декілька 

періодів. 

При розгляді кожного з періодів Здобувачі повинні виділити акти 

конституційного характеру, що конкретизують особливості генезису 

конституціоналізму в ті чи інші історичні часи. При цьому, слід 

пам’ятати, що мова йде не тільки про акти, а й про результати консти-

туційної думки, а саме про наукові праці, твори, літописи, вчення тощо. 

Аналіз історії Конституції України періоду Київської Русі потребує 

ретельної характеристики форми, структури та змісту таких актів кон-

ституційного характеру, як Зборівський договір, Білоцерківський дого-

вір, Переяславські та інші гетьманські статті-конституції. Здобувачам 

необхідно визначити роль цих актів у процесі становлення та розвитку 

конституціоналізму в Україні як державно-правової практики. 

Наступним питанням є висвітлення основних концепцій, ідейно-

політичних вчень про конституціоналізм. В рамках цього питання слід 

проаналізувати вплив американської і французької революцій на фор-

мування як загальної світової конституційної думки, так і на формуван-
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ня її напрямів і пріоритетів національної ідеології. Слід звернути увагу 

на діяльність Кирило-Мефодіївського товариства та його засновників. 

Цікавою є творчість М. Драгоманова та його послідовників: Ф. Вовка, 

М. Зібера, М. Павлика, С. Подолинського, О. Терлецького, І. Франка, 

Я. Шульгіна та інших. Варто відзначити діяльність найвидатнішого 

українського філософа XIX ст. П. Юркевича, який зробив вагомий вне-

сок у подальший розвиток конституційних теорій. Сутнісне значення 

для історичного розвитку Конституції України мали конституційні про-

єкти М. Грушевського, М. Міхновського та інших діячів. Виходячи з 

цього Здобувачі повинні орієнтуватись у змісті діяльності цих діячів, та 

оцінити їх внески в теорію і практику українського конституціоналізму. 

А також визначити недоліки конституційної практики того періоду. 

При характеристиці Конституції Української Народної Республіки 

1918 р. необхідно знати її структуру та основні положення, визначити 

місце цього акта як складової частини скарбниці національної консти-

туційної думки, а також зазначити чому так і не вдалося реалізувати цей 

нормативно-правовий акт. Потрібно надати правову характеристику 

тимчасовим конституційним законам, які були прийняті за часів П. Ско-

ропадського, наголосити на значимості для відновлення конституційних 

засад УНР Декларації Української Директорії від 13 грудня 1918 року. 

Важливим етапом конституційного процесу в Україні є радянський 

період, за часів якого було прийнято чотири конституції: Конституцію 

УСРР 1919 р., Конституції УРСР 1929, 1937, 1978 рр. Конституції зако-

нодавчо закріплювали так звану радянську модель організації влади, ос-

новою якої був ленінський принцип поєднання у Радах, як працюючих 

корпораціях, законодавства і управління. Тим самим заперечувався ви-

знаний у багатьох демократичних державах принцип розподілу влад. 

Здобувачі повинні висвітлити позитивні та негативні риси цих консти-

туцій. Особливої уваги заслуговує аналіз Конституції УРСР 1978 року в 

рамках порівняння її з Конституцією України 1996 р. Слід визначити 

роль Конституції УРСР у новітньому конституційному процесі. 

Останнім періодом конституційного процесу в Україні, що триває є 

новітній конституційний процес. Цей період характеризується постій-

ними змінами, перетвореннями та реформаторськими настроями в сус-

пільстві. Про це свідчать події, пов’язані з суверенністю та незалежніс-

тю нашої держави; з розробкою, підготовкою та прийняттям Конститу-

ції України; з проведенням конституційної та політичної реформ. 

До конституційних актів, що відображають державно-політичні та 

конституційні процеси в Україні слід віднести наступні: Декларацію 

про державний суверенітет України, Акт проголошення незалежності 
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України, Закон України «Про правонаступництво України», Закон 

України «Про економічну самостійність Української РСР», Конститу-

ційний договір між Верховною Радою України та Президентом України 

про основні засади організації та функціонування державної влади і мі-

сцевого самоврядування в Україні на період до прийняття Конституції 

України 1996 року, проєкти Конституції України тощо. Необхідно знати 

структуру та зміст перелічених актів; визначити їх роль у процесі кон-

ституційної реформи в Україні. 

Найактуальнішим питанням є проведення конституційної та полі-

тичної реформ в України на сучасному етапі. Мова йде про підготовку 

змін до Конституції України, формування політико-правової системи 

українського конституціоналізму. Підготовка цього питання потребує 

особливої уваги Здобувачів при вивченні змісту законопроєктів України 

«Про внесення змін до Конституції України», інших законопроєктних 

документів і законодавчих актів, а також поглядів, думок політичних ді-

ячів. В результаті розгляду вищевикладеного матеріалу Здобувачі по-

винні зробити висновки про високе значення конституційної (політич-

ної) реформи, її конституційне забезпечення для ефективного системно-

го реформування політичної системи країни, а, звідси й для юридичної 

діяльності та підготовки спеціалістів-юристів, які працюватимуть в 

умовах конституційно-правового реформування державного та суспіль-

ного життя, реалізації конституційних приписів у правотворчій, право-

застосовній та правоохоронній діяльності.  

 

Надайте визначення таких понять: 

конституційний процес, етапи історичного розвитку Конституції 

України, акти конституційного характеру, звичаєве право, віче, «Русь-

ка Правда», гетьманські статті – конституція, Зборівська угода, Бі-

лоцерківський договір, Переяславські (Березневі) статті, Гадяцький 

трактат, Конституція П. Орлика, Універсали Центральної Ради, Де-

кларація про державний суверенітет України, Декларація Української 

Директорії, Конституція Української Народної Республіки, українські 

радянські конституції, декларація, державний суверенітет, незалеж-

ність, державна влада, територіальне верховенство, економічна само-

стійність, національна ідеологія, національний суверенітет, конститу-

ційна реформа, політична реформа, конституційна модернізація, полі-

тична (конституційна) криза, Революція Гідності, конституціоналізм, 

принципи конституціоналізму, система конституціоналізму. 
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Скласти схеми: 

 Етапи розвитку вітчизняного конституціоналізму. 

 Конституція України 1978 року: порівняльно-правовий аналіз із 

Конституцією України 1996 року. 

 Принципи українського конституціоналізму. 

 

Тематика рефератів: 

 «Конституція П. Орлика 1710 року та розвиток українського кон-

ституціоналізму». 

 «Актуальні проблеми сучасного конституційного процесу». 

 «Конституційна реформа: теоретичні та практичні проблеми реа-

лізації». 

 «Проблеми державотворення та правотворення в період реформ в 

України». 

 «Форма правління та державний режим Гетьманщини часів 

Б. Хмельницького». 

 «Вітчизняне державотворення періоду Центральної Ради». 

 «Етапи юридичного оформлення об’єднання УНР і ЗУНР». 

 «Сучасний український парламентаризм: особливості розвитку». 

 

Практичне завдання 

З метою врегулювання суперечностей між Верховною Радою Укра-

їни, Президентом та Прем’єр-міністром, що, на думку політиків, вини-

кають через недосконалість Конституції України в частині врегулюван-

ня діяльності вищих органів влади, Голова Верховної Ради України за-

пропонував Президентові та Прем’єр-міністру укласти між трьома вла-

дними інституціями тимчасовий договір про розподіл владних повно-

важень, в якому на період до внесення в установленому порядку змін до 

Основного Закону по-новому необхідно виписати статус цих вищих ор-

ганів влади. 

Дайте правову оцінку такій пропозиції. Чи є договір джерелом кон-

ституційного права України (проаналізуйте Розділ IV Конституції 

України, Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації», 

Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів»)? 
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ТЕМА 3. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

В СИСТЕМІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

Семінарське заняття – 4 год. 

 

1. Поняття конституційно-правової відповідальності: характерис-

тика підходів. Місце конституційно-правової відповідальності в системі 

соціальної відповідальності. Співвідношення конституційно-правової 

відповідальності з конституційною, державно-правовою відповідальніс-

тю.  

2. Ознаки конституційно-правової відповідальності (2 групи): їх 

характеристика. 

3. Функції конституційно-правової відповідальності: поняття та 

види. 

4. Класифікація конституційно-правової відповідальності: критерії 

та види. 

5. Конституційне правопорушення (делікт): поняття, склад (харак-

теристика), класифікація. 

6. Конституційно-правова відповідальність та конституційний ко-

нтроль, їх співвідношення. 

 

Методичні вказівки для підготовки до семінарського заняття 

Однією із системоутворюючих, кваліфікаційних ознак конститу-

ційного права є інститут конституційної відповідальності. За сучасних 

умов така відповідальність набуває особливого значення, що зумовлено 

характером політичних, економічних та інших процесів у нашій країні. 

Під час огляду теоретичних основ цієї теми необхідно визначити місце 

конституційно-правової відповідальності в системі юридичної відпові-

дальності. 

Для виявлення місця конституційно-правової відповідальності в си-

стемі юридичної відповідальності варто використовувати системний пі-

дхід. Співвідношення конституційно-правової відповідальності з інши-

ми видами юридичної відповідальності є важливою проблемою для ви-

значення місця цього виду відповідальності в системі. 

З метою подальшої конкретизації інституту конституційно-правової 

відповідальності передбачається висвітлення позитивних і ретроспекти-

вних аспектів юридичної відповідальності, доведення їх понятійної єд-

ності та існування цілісної категорії юридичної відповідальності. 

Аналіз ознак конституційно-правової відповідальності дозволить 
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найбільш повно з’ясувати її суть. Вчені конституціоналісти визначають 

дві групи ознак конституційно-правової відповідальності. До першої 

групи відносять загальні ознаки, що характеризують конституційно-

правову відповідальність як суспільно-політичний феномен, її місце і 

значення у суспільстві, співвідношення та взаємозв’язки з іншими ви-

дами відповідальності. До другої групи належать ознаки, які вказують 

на специфічні риси, притаманні конституційно-правовій відповідально-

сті. Таким чином, необхідно вказати, які саме ознаки належать до цих 

двох груп. 

Необхідно також провести аналіз функцій конституційно-правової 

відповідальності. Функції обумовлені основним призначенням консти-

туційно-правової відповідальності – захистом Конституції, тоді як інші 

види юридичної відповідальності покликані виконувати більш розши-

рені функції. Пропонується визначити види функцій, що виконує кон-

ституційно-правова відповідальність в системі функцій юридичної від-

повідальності. 

Наступним питанням при розгляді цієї теми є класифікація консти-

туційно-правової відповідальності, тобто розмежування різних її видів. 

Розгляд класифікації конституційно-правової відповідальності має ве-

лике значення для з’ясування сутності інституту конституційно-

правової відповідальності, що є одним із системоутворюючих чинників 

конституційного права України як основи системи національного права. 

На основі аналізу чинного законодавства і конституційно-правової док-

трини передбачається визначення критеріїв класифікації та видів кон-

ституційно-правової відповідальності. 

Висвітлення останнього питання пов’язано із розкриттям змісту пі-

дстави ретроспективної конституційно-правової відповідальності, якою 

є конституційне правопорушення (делікт) та його юридичний склад. В 

першу чергу, визначити поняття конституційного правопорушення та 

його характерні риси. Далі передбачається визначення понять кожного з 

невід’ємних елементів юридичного складу конституційного правопо-

рушення: об’єкту, об’єктивної сторони, суб’єкту, суб’єктивної сторони.  

Проведення аналізу співвідношення інститутів конституційного ко-

нтролю і конституційно-правової відповідальності передбачає виявлен-

ня їх взаємозв’язку. Теоретичні та практичні питання конституційного 

контролю пропонується висвітлити з використанням досвіду зарубіж-

них країн (США, Франція, Болгарія, Польща та інші). Важливо зосере-

дити увагу на тому, що конституційний контроль і конституційно-

правова відповідальність – найважливіші засоби реалізації конституцій-

ної законності, визначні елементи механізму правового захисту Консти-
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туції. Маючи уявлення про теоретичні аспекти цих двох інститутів, не-

обхідно зазначити, яку роль здійснюють ці елементи в механізмі право-

вого захисту Конституції. 

 

Надайте визначення таких понять: 

юридична відповідальність, конституційно-правова відповідаль-

ність, конституційна відповідальність, державно-правова відповідаль-

ність, соціальна відповідальність, політична відповідальність, загальні 

ознаки конституційно-правової відповідальності, спеціальні ознаки 

конституційно-правової відповідальності, функції конституційно-

правової відповідальності, види функцій конституційно-правової відпо-

відальності, форми конституційно-правової відповідальності, ретро-

спективна конституційно-правова відповідальність, позитивна кон-

ституційно-правова відповідальність, конституційне правопорушення 

(делікт), юридичний склад конституційного правопорушення, об’єкт 

конституційного правопорушення, об’єктивна сторона конституцій-

ного правопорушення, суб’єкт конституційного правопорушення, 

суб’єктивна сторона конституційного правопорушення, конституцій-

ний контроль. 

 

Скласти схеми: 

 Класифікація видів конституційно-правової відповідальності. 

 Функції конституційно-правової відповідальності. 

 Конституційно-правова відповідальність у системі соціальної від-

повідальності. 

 Конституційне правопорушення (делікт). 

 Конституційно-правова відповідальність та конституційний конт-

роль. 

 Позитивні та ретроспективні аспекти юридичної відповідальності. 

 

Тематика рефератів: 

 «Теоретичні та практичні проблеми реалізації конституційно-

правової відповідальності в Україні». 

 «Конституційно-правова відповідальність як самостійний вид юри-

дичної відповідальності». 

 «Юридична відповідальність органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування». 

 «Особливості конституційно-правової відповідальності громадсь-

ких організацій та політичних партій в Україні». 

 «Конституційна відповідальність глави держави в європейських 
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країнах». 

  «Конституційна відповідальність політичних партій в Україні». 

 «Конституційна відповідальність у системі захисту правового 

статусу суб’єктів місцевого самоврядування». 

 

Практичне завдання №1 
На засіданні наукового гуртка, де обговорювалась проблема кон-

ституційно-правової відповідальності, один із студентів заявив, що йо-

му незрозуміло, чому настає така відповідальність навіть в тих випад-

ках, коли суб'єкти взагалі не порушують вимог Конституції та законо-

давства. 

Дайте відповідь на запитання: 

1. В чому полягає особливість конституційно-правової відповідаль-

ності? 

2. Які види конституційно-правової відповідальності ви знаєте? 

3. Назвіть конституційно-правові санкції. 

 

Практичне завдання №2 
Двісті тридцятьма народними депутатами України було ініційовано 

у Верховній Раді України питання про усунення Президента України з 

поста в порядку імпічменту. Підставою для цього стала відмова Глави 

держави виконувати низку судових рішень, що набрали законної сили. 

Гарант Конституції України, коментуючи дане рішення парламенту у 

засобах масової інформації, наголосив, що судові рішення він не вико-

нував свідомо, оскільки з точки зору закону вони є сумнівними. А сам 

факт ініціювання усунення його з поста у порядку імпічменту є не бі-

льше чим політичним шантажем опозиційної парламентської більшості. 

Президент України також спрогнозував, що у Висновку Конституційно-

го Суду України рішення Верховної Ради України про ініціювання його 

відставки буде визнане безпідставним. 

Скажіть, будь ласка, наскільки обґрунтованими є підстави для іні-

ціювання усунення Президента України з поста в порядку імпічменту у 

даному випадку? 
 

Нормативні акти: 

 Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради 

України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України 

«Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторкан-

ності народних депутатів України)» від 03 вересня 2019 року. Відомості 

Верховної Ради України. 2019. № 38. Ст. 160). 

 Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року (зі 
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змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35, 35-

36, 37. Ст. 446. 

 Кодекс України про адміністративні правопорушення від 18 грудня 

1984 року (зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради УРСР. 1984. 

№ 51. Ст. 1122. 

 Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 року (зі змінами і до-

пов.). Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25. Ст. 131. 

 Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27 лютого 2014 року 

(зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2014. № 13. 

Ст. 222. 

 Про Конституційний Суд України: Закон України від 13 липня 2017 ро-

ку (зі змін. і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2017. № 35. Ст. 

376. 

 Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17 березня 

2011 року (зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2011. 

№ 38. Ст. 385. 

 Про Вищу раду правосуддя: Закон України від 21 грудня 2016 року (зі 

змін. і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2017. № 7-8. Ст. 50. 

 Про Центральну виборчу комісію: Закон України від 30 червня 2004 ро-

ку (зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2004. № 36. 

Ст. 448. 

 Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09 квітня 1999 

року (зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 1999. 

№ 20-21. Ст. 190. 

 Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 

1997 року (зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 1997. 

№ 24. Ст. 170. 

 Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня 2011 ро-

ку (зі змін. і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2011. № 32. Ст. 

314. 
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ТЕМА 4. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ 

КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ 

 

Семінарське заняття – 4 год. 

 

1. Поняття, ознаки, структура, особливості конституційного ладу 

України: 

- демократична, правова, світська держава – конституційно-правова 

характеристика; 

- політичний плюралізм та ідеологічне розмаїття (порівняльний 

аналіз: Україна та європейські країни); 

- плюралізм форм власності; 

- верховенство права та закону.  

2. Гарантії конституційного ладу України: поняття, система. 

3. Поняття, принципи, ознаки державного ладу України. 

4. Система державних органів України. 

5. Поняття, ознаки, принципи суспільного ладу України. 

6. Структура суспільного ладу України: 

- політична система суспільства: поняття, елементи та їх характери-

стика; 

- економічна система України: конституційно-правові засади; 

- соціальна система: поняття, особливості; 

- духовно-культурна система як елемент суспільного ладу України. 

 

Методичні вказівки для підготовки до семінарського заняття 

Розділ І Конституції України «Загальні засади» закріплює основні 

засади конституційного ладу України. Повноцінний аналіз правової 

природи конституційного ладу України повинен здійснюватись через 

визначення таких понять як: конституційний лад України, демократична 

держава, правова держава, соціальна держава, світська держава тощо. 

Виходячи з цього необхідно розглянути конституційно-правову харак-

теристику Української держави. Необхідно звернути увагу на перелік 

специфічних ознак конституційного ладу України, на його сучасний 

стан та структуру; визначити поняття його основних структурних еле-

ментів. 

Розгляд такої конституційної категорії як політичний плюралізм 

пов’язаний із порівняльним аналізом конституційно-правового законо-

давства України та європейських країн в рамках цього питання. Слід за-

значити, що конституційні норми, які характеризують Україну як демо-

кратичну державу, повною мірою не реалізуються, а іноді порушуються. 
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Обов’язковим є ознайомлення з текстом Конституцій європейських кра-

їн, з програмами політичних партій України тощо. 

Визначення поняття економічного плюралізму або плюралізму 

форм власності передбачається згідно із положеннями чинного законо-

давства, зокрема із нормами Цивільного кодексу України.  

Важливими правовими категоріями є верховенство права та верхо-

венство закону. Мова йде про співвідношення цих понять, про визна-

чення їх загальних та особливих рис. Потрібно розкрити основні підхо-

ди до розуміння цих понять.  

При розкритті гарантій конституційного ладу України, необхідно 

не тільки визначити їх поняття, а й розглянути групи цих гарантій. Тоб-

то перша група – це гаранти конституційного ладу, а друга група – це 

гарантії, які, в свою чергу, мають декілька видів. 

Розгляд одного з елементів конституційного ладу України – держа-

вного ладу, передбачає визначення його поняття, ознак та основних 

принципів. Необхідно зосередити увагу на характеристиці його складо-

вих: форми держави та її конституційного закріплення; характеристики 

України як демократичної держави; визначення України як суверенної 

незалежної держави; конституційного закріплення України як правової 

держави тощо. 

Варто зазначити, що перші спроби виокремити поняття державного 

ладу мали місце у дослідженнях радянських науковців і, насамперед, 

представників української радянської наукової школи. На сьогодні існує 

досить велика амплітуда подібних визначень, що ґрунтуються на тих чи 

інших методологічних підходах, які досить важко привести до спільно-

го знаменника. 

Прийняття Конституції України 1996 р. активізувало інтерес до за-

значеної проблематики взагалі та державного ладу, зокрема. 

Зміна властивостей реальної соціальної дійсності, в тому числі 

державно-правової, органічно пов’язана зі зміною її ознак, що обумов-

лює, в першу чергу, необхідність зміни уявлень про державний лад 

України. Актуальність цього питання обумовлюється наступним: по-

перше, тема державного ладу є настільки широкою, що її не можна ви-

черпати й кількома монографічними та дисертаційними дослідженнями. 

А існуючі роботи не містять остаточних висновків і безперечних пози-

цій внаслідок того, що державний лад з нормативної сторони та політи-

ко-правової практики має незавершений характер. По-друге, досліджен-

ня у монографічних роботах, присвячених конституціоналізму, консти-

туційному ладу, державності, окремим питанням державного ладу, свід-

чить про те, що прийшов час осмислення цих проблем в Україні як са-
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мостійної (а не фрагментарної) наукової теми. По-третє, збагачення на-

уки дослідженнями з актуальної теми, в якій раніше існував дослідни-

цький дефіцит, позитивно впливає на практику державного будівництва. 

Сучасна методологія держави і права, ґрунтуючись на результатах 

попередніх теоретичних досліджень, дає нам новий погляд на розуміння 

державного ладу, його реальної сутності. Тим самим методологія сприяє 

розвитку теорії держави і права, в тому числі трансформації і удоскона-

лення практики державотворення. 

Як доводить світовий досвід державного і суспільного розвитку та 

й наш власний досвід розбудови української державності, вирішення 

сучасних актуальних теоретичних і практичних проблем трансформації 

державного ладу, передбачає передусім здійснення важкої, але необхід-

ної інтелектуальної роботи щодо виявлення і вирішення ключових для 

української юридичної науки в цілому методологічних проблем. Мето-

дологія наукового пізнання державного ладу – це методологія державо-

творення, правової і державної дійсності, що відіграє значну роль у 

сприйнятті нових реалій, в тому числі у державно-правових відносинах. 

Державний лад – це складне, багатогранне, різноякісне явище, що 

складається з елементів, зв’язки між якими утворюють відносно незмін-

ну структуру і забезпечують його цілісність. При цьому державний лад 

знаходиться в безперервному русі, розвитку. 

Складність, багатогранність і багатосторонність поняття держави 

призвела до того, що більшість науковців-правників минулого не відо-

кремлювала поняття державного ладу та державного устрою і ототож-

нювала їх, розуміючи зміст цих понять як сукупність характерних рис 

організації функціонування конкретної держави. 

Проте, ототожнювати поняття державного ладу і державного уст-

рою не можна. Поняття державного ладу є більш широким, ніж поняття 

державного устрою, останнє включається в зміст поняття «державний 

лад». 

Ця особлива система водночас наділена певними характерними 

особливостями свого функціонування, у процесі якого здійснюється си-

нтез новацій і традицій взаємодії органів державної влади і їх посадових 

осіб з приводу здійснення державної влади в різних сферах суспільного 

життя, що охороняються правом. 

Іншим структурним елементом конституційного ладу є суспільний 

лад, який за суттю, змістом і формами є багатогранним явищем. Аналіз 

правової природи суспільного ладу доцільно розпочати з конституцій-

но-правових засад його складових: політичної системи суспільства; 

економічної системи суспільства; соціальної та духовно-культурної сис-
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тем суспільства. 

Кожен з перелічених елементів суспільного ладу України представ-

ляє систему відносно автономних щодо держави інститутів, які забезпе-

чують конкретні способи соціального існування людей на підставі їх 

особистої свободи, обумовленої правом демократичної держави. Отже, 

слід охарактеризувати відповідні інститути згідно з конституційно-

правовим законодавством. Так, при розгляді політичної системи необ-

хідно використовувати Конституцію України, Закони України «Про по-

літичні партії в Україні», «Про громадські об’єднання», «Про молодіжні 

та дитячі громадські організації»; висвітлення інститутів економічної 

системи повинно здійснюватись на підставі положень Цивільного коде-

ксу, Закону України «Про підприємництво» та інших конституційно-

правових актів; аналіз соціальної системи передбачає визначення понят-

тя, структури, функціонування та розвитку соціальної системи.  

 

Надайте визначення таких понять: 

конституційний лад України (за суттю, змістом, формою), кон-

ституційний порядок, державний лад, державна організація, принципи 

конституційного ладу, засади конституційного ладу, демократія, дер-

жава, демократична держава, ознаки демократичної держави, право-

ва держава, ознаки правової держави, соціальна держава, ознаки соці-

альної держави, світська держава, громадянське суспільство, політич-

ний плюралізм, ідеологічний плюралізм, економічний плюралізм, верхо-

венство права, верховенство закону, гарантії конституційного ладу, 

спеціальні юридичні гарантії, нормативно-правові гарантії конститу-

ційного ладу, організаційно-правові гарантії конституційного ладу, га-

ранти конституційного ладу України, державний лад України, основи 

державного ладу, ознаки державного ладу, принципи державного ладу, 

суверенітет, державний суверенітет, національний суверенітет, фор-

ма держави, механізм держави, державний апарат, функції держави, 

класифікація функцій держави, зовнішні функції держави, внутрішні 

функції держави, технологічні функції держави, об’єктні функції дер-

жави, система державних органів, державний орган, суспільний лад 

України (за змістом, за формою), конституційні основи суспільного ла-

ду, принципи суспільного ладу, система суспільного ладу України, полі-

тична система суспільства, суб’єкти політичної системи, елементи 

політичної системи, політичні партії, громадські об’єднання, економі-

чна система суспільства, принципи економічної системи суспільства, 

власність, форми власності, підприємницька діяльність, фінансова си-

стема, податки, бюджетний процес, банківська система, соціальна си-
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стема суспільства, принципи соціальної системи суспільства, нація, 

етнос, корінні народи; національні меншини; соціальні групи; трудові 

колективи; територіальні громади; громадські організації, духовно-

культурна система суспільства, релігійні організації, концепція відкри-

тої держави, концепція відкритого суспільства.  

 

Скласти схеми: 

 Система гарантій конституційного ладу України. 

 Державний лад України: теоретичні та практичні засади. 

 Суспільний лад України: конституційно-правові засади. 

 Політичний плюралізм та ідеологічне розмаїття: порівняльний 

аналіз. 

 Система державних органів України. 

 Соціальна система: поняття, особливості. 

 

Тематика рефератів:  

 «Економічна система України: конституційно-правові засади». 

 «Соціальна система: сучасний стан та перспективи». 

 «Сучасні функції Української держави». 

 «Система основних засад конституційного ладу України». 

 «Громадянське суспільство в Україні як передумова сучасного 

українського конституціоналізму». 

  «Проблемні питання співвідношення понять "конституційний 

лад" та "конституційний устрій"». 

 «Конституційний Суд України як гарант конституційного ла-

ду». 

 

Практичне завдання №1 

До Конституційного Суду України надійшло конституційне подан-

ня, підписане 43 народними депутатами, щодо офіційного тлумачення 

ст. 8 Конституції України. У поданні зазначалося, що «хоча в ч. 1 ст. 8 

Конституції України проголошено принцип верховенства права, однак у 

ч. 2 закріплено принцип юридичного верховенства Конституції України. 

А оскільки, як записаного в Преамбулі, Конституція України – це Осно-

вний Закон, то фактично в Україні діє принцип верховенства закону, а 

не верховенства права». На підставі такого аналізу ст. 8 Основного За-

кону народні депутати вимагали від Конституційного Суду України 

офіційно визнати, що наведене конституційне положення слід розуміти 

як верховенство закону. 

Складіть і обґрунтуйте проєкт відповідного рішення Конститу-
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ційного Суду України. 

 

Практичне завдання №2 

На парламентських слуханнях, присвячених удосконаленню систе-

ми організації державної влади, народний депутат З. наголосив: що 

оскільки у ст. 6 Конституції України закріплено, що державна влада 

здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову (а 

це положення відносять до основ конституційного ладу), то існування в 

Україні інших органів державної влади Основний Закон не передбачає. 

Саме тому з метою забезпечення стабільності конституційного ладу 

України необхідно терміново ліквідувати всі державні органи, які не на-

лежать до жодної з гілок державної влади, передбачених ст. 6, передав-

ши їх владні повноваження легітимним органам. 

Проаналізуйте таку пропозицію народного депутата. Про які ор-

гани влади може йти мова? 
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ТЕМА 5. ТЕОРІЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 

 

Семінарське заняття – 4 год. 

 

1. Поняття, ознаки (юридичні властивості) та сутність Конституції 

України.  

2. Конституція та держава. Конституція та політична система сус-

пільства. Конституція та конституціоналізм. Розкрити питання їх спів-

відношення.  

3. Функції конституції та її характеристика. 

4. Класифікація конституцій: мета та критерії класифікації. Види 

конституцій в Україні. Характеристика Конституції Автономної Респу-

бліки Крим. 

5. Об’єкти конституційного регулювання. Дія Конституції Украї-

ни. 

6. Форма і структура Конституції України. Мова та стиль Консти-

туції України. 

7. Внесення змін та доповнень до Конституції України (Розділ ХІІІ 

Конституції України). Рішення Конституційного Суду України у справі 

за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлу-

мачення положень частини другої статті 158 та статті 159 Конституції 

України. 

8. Поняття, структура механізму реалізації Конституції України. 

Фактори, що визначають реалізацію та ефективність дії Конституції 

України, проблеми її реалізації.  

9. Додержання та охорона Конституції України: гарантії, механізм 

захисту та охорони. Суб’єкти захисту. 

10. Конституція і проблема імплементації норм міжнародного пра-

ва.  

 

Методичні вказівки для підготовки до семінарського заняття 

Висвітлення теоретичних аспектів Конституції України має на меті 

визначення поняття Конституції України та її юридичних ознак і харак-

терних особливостей, розкриття її юридичного та соціального змісту, 

правової сутності. У науці конституційного права при визначенні по-

няття «конституції» Здобувачі повинні враховувати три підходи: захід-

ної (європейської) концепції, нормативістської та інституціоналістської. 

Перш за все, слід зазначити, що Конституція України є елементом 

системи нормативно-правових актів, її не можна винести за межі чинно-

го права, оскільки вона є складовою частиною позитивного права і в той 
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же час – специфічним законодавчим актом. Усвідомлення правової при-

роди Конституції, визначення її місця в ієрархії нормативно-правових 

актів, що є джерелами конституційного права України, визначення соці-

ального призначення Конституції України в суспільстві і державі поля-

гає у розгляді співвідношення таких конституційно-правових категорій 

як Конституція та конституціоналізм; Конституція та конституційність; 

Конституція та держава; Конституція та політична система; Конститу-

ція та суспільство тощо. Аналіз зазначених понять необхідно проводити 

з точки зору їх конституційно-правової регламентації в Україні. 

Розкриття змісту функцій Конституції України є важливим питан-

ням цієї теми. Функції відображають соціальне призначення, роль Кон-

ституції України у конституційно-правовому регулюванні суспільних 

відносин в політичній, економічній, соціальній та духовно-культурній 

сферах життєдіяльності суспільства. Функції розкривають сутність Кон-

ституції України щодо тих завдань, які стоять перед суспільством на 

конкретному етапі його розвитку. Таким чином, необхідно визначити 

поняття та особливості функцій Конституції та їх види. 

Розгляд класифікації конституцій є визначенням критеріїв розділу 

конституцій на певні види (групи) та характеристику існуючих видів 

конституцій. З метою більш об’єктивного розгляду класифікації необ-

хідно звернутись до поглядів різних вчених-конституціоналістів щодо 

цього питання. Важливим аспектом при аналізі класифікації є її мета, 

тобто для чого конституції поділяють на види. І в результаті розгляду 

класифікації конституцій передбачається класифікація Конституції 

України за визначеними критеріями. 

Одними з юридичних характеристик Конституції України є її форма 

та структура. Аналіз цього питання базується на визначенні поняття фо-

рми Конституції України та її характерних особливостей. Особливу ува-

гу потрібно приділити фактичній та юридичній конституції. А також, 

необхідно звернути увагу на мову та стиль Конституції України. Що ж 

стосується структури, то вона є сукупністю елементів, поняття та зміст 

яких слід визначити. 

Конституція України закріплює основні засади організації і функці-

онування суспільства та держави, регулює механізм влади, упорядковує 

політико-правові процеси, встановлює норми поведінки суб’єктів дер-

жавно-правових відносин тощо. Саме тому Конституція є об’єктом осо-

бливої охорони та захисту з боку держави та суспільства. Конституцій-

но-правовими актами передбачена система гарантій дотримання та за-

хисту Конституції України. Необхідно визначити поняття та види цих 

гарантій.  
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Принципове значення має проблема реалізації конституційних 

норм. Ця проблема містить в собі чимало питань. Необхідно звернути 

увагу на наступні: 1) поняття механізму реалізації Конституції України; 

2) пряме та опосередковане здійснення норм Конституції, значення в 

цьому аспекті конкретизації конституційних приписів у чинному зако-

нодавстві; 3) чинники, які впливають на здійснення норм Конституції; 

4) роль державних органів і структур громадянського суспільства у реа-

лізації конституційних норм (інституціональний аспект); 5) роль актів 

Конституційного Суду України у тлумаченні норм Конституції та засто-

суванні цих норм на практиці; 6) значення постанов Пленумів Верхов-

ного Суду у цьому аспекті; 7) форми реалізації норм Конституції – до-

тримання, виконання, використання; 8) правова культура і здійснення 

на практиці конституційних норм.  

 

Надайте визначення таких понять: 

конституціоналізм, конституція у матеріальному значенні, кон-

ституція у формальному значенні, юридична конституція, фактична 

конституція, фіктивна конституція, Конституція як Основний закон 

держави або система правових актів, зміст конституції, правовий 

зміст конституції, суспільний зміст конституції, ознаки конституції, 

юридичні властивості конституції, юридичне верховенство конститу-

ції, предмет конституції, метод конституції, система Конституції 

України, принципи конституції, форма конституції, функції конститу-

ції, види конституції, писані конституції, неписані конституції, коди-

фіковані (консолідовані) конституції, некодифіковані (неконсолідовані) 

конституції, народні конституції, октройовані конституції, гнучкі 

конституції, жорсткі конституції, змішані конституції, постійні кон-

ституції, тимчасові конституції, демократичні конституції, автори-

тарні конституції, тоталітарні конституції, констатуючі конститу-

ції, програмні конституції, унітарні конституції, федеративні кон-

ституції, республіканські конституції, монархічні конституції, дія 

конституції в часі, дія конституції за колом осіб, дія конституції в 

просторі, мова конституції, стиль основного закону, структура Кон-

ституції України, преамбула, прикінцеві положення, перехідні поло-

ження, Конституція Автономної Республіки Крим, правова охорона 

Конституції України, охорона Конституції України в широкому розу-

мінні, охорона Конституції України у вузькому розумінні, суб’єкти за-

хисту Конституції, гарантії дотримання Конституції України, зага-

льні гарантії, спеціальні гарантії, організаційно-правові гарантії, нор-

мативно-правові гарантії, механізм реалізації Конституції України, 



Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять 

63 

конституційний контроль, конституційний нагляд. 

 

Скласти схеми: 

 Форма і структура Конституції України. 

 Порядок внесення змін і доповнень в Конституцію України. 

 Об’єкти конституційного регулювання. 

 Функції конституції та їх характеристика. 

 Класифікація конституцій. 

 

 

Тематика рефератів: 

 «Конституція України 1996 року: юридична та фактична». 

 «Конституція України як фундаментальна основа розвитку законо-

давства та правової системи України».  

 «Проблема реалізації конституційних норм». 

 «Ознаки та юридичні властивості (особливості) конституції дер-

жави». 

  «Властивості Конституції як Основного Закону та конституційна 

регламентація змісту і реалізації суб’єктивних прав і свобод». 

 «Пряма дія норм Конституції України як її юридична властивість». 

 «Охорона Конституції України засобами конституційного судочин-

ства». 

 

Практичне завдання №1 

На пленарному засіданні Конституційного Суду України під час ро-

згляду конституційного подання Президента України щодо офіційного 

тлумачення Основного Закону України суддя-доповідач заявив, що 

«єдиною причиною, що викликає, необхідність тлумачення Конституції, 

є недосконалість юридичної техніки, пов’язана з неточними й неконкре-

тними формулюваннями конституційного тексту. Якби текст цього акта 

був написаний чіткою й зрозумілою мовою, не допускав подвійного ро-

зуміння і не містив протиріч, усі суб’єкти державно-владних повнова-

жень діяли б у чіткій відповідності до Конституції і жодних протиріч і 

суперечностей не виникало б». 

Чи згодні Ви з таким твердженням? 

Наскільки обґрунтованою є висловлена позиція? 

 

Практичне завдання №2 

У своєму зверненні до Міністерства освіти і науки України грома-

дянин А., посилаючись на підручник з конституційного права, запропо-
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нував «з огляду на те, що Конституції притаманна виховна функція, за-

провадити з наступного року вивчення головних положень Основного 

Закону України у старших групах дошкільних виховних закладів та ви-

дати привабливо оформлений навчальний посібник «Конституція в ма-

люнках». 

Дайте розгорнуту характеристику виховної функції Конституції. 

Знайдіть найбільш вдалий синонім до цієї функції та обґрунтуйте 

свій вибір. 

Підготуйте обґрунтовану відповідь на звернення. 

 

Практичне завдання №3 

До Окружного адміністративного суду надійшов адміністративний 

позов про визнання незаконним рішення районної державної адмініст-

рації, яким було затверджено перелік вулиць та майданів, на яких забо-

роняється проводити мітинги. Розглядаючи цей позов, суддя П. дійшов 

висновку, що рішення районної державної адміністрації, яке оскаржу-

ється, є неправовим. Враховуючи, що ст. 8 Конституції України закрі-

пила принцип верховенства права, суддя П. виніс постанову про задово-

лення адміністративного позову й визнав рішення районної державної 

адміністрації неправовим. Аргументуючи своє рішення в мотивувальній 

частині постанови суду, П. навів низку визначень поняття «право» відо-

мих філософів й правознавців, які, на його думку, підтверджують не-

правовий характер рішення, що оскаржувалося. 

Дайте кваліфікований аналіз описаній вище ситуації. 
 

Нормативні акти: 

 Конституція України від 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради 

України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України 

«Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторкан-

ності народних депутатів України)» від 03 вересня 2019 р. Відомості 

Верховної Ради України. 2019. № 38. Ст. 160.). 

 Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року. 

Відомості Верховної Ради УРСР. 1990. № 31. Ст. 429. 

 Про проголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради 

УРСР від 24 серпня 1991 року. Відомості Верховної Ради України. 1991. 

№ 38. Ст. 502. 

 Про Конституційний Суд України: Закон України від 13 липня 

2017 року (зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2017. 

№ 35. Ст. 376. 

 Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим: Закон 

України від 23 грудня 1998 року (зі змінами і допов.). Відомості Верхов-
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ної Ради України. 1999. № 5-6. Ст. 43. 

 Про прийняття Конституції України і введення її в дію: Закон України 

від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. 

Ст. 142. 

 

Спеціалізована література: 
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Юридична Україна. 2013. № 5. С. 11-16. 

2. Бабенко К. Розвиток конституціоналізму як елемент сучасної правової 

культури в Україні. Вісник Конституційного Суду України. 2010. № 4. 

С. 99-106. 

3. Багрій О. І. Доктрина верховенства Конституції України (за матеріалами 
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ТЕМА 6. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС 

ЛЮДИНИТА ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ 

 

Семінарське заняття – 6 год. 

 

1. Поняття та конституційні принципи правового статусу людини 

та громадянина в Україні. Класифікація конституційних прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

2. Система гарантій конституційних прав, свобод та обов’язків 

людини і громадянина в Україні. 

3. Громадянство України: законодавство; міжнародні акти; зміст 

права на громадянство; документи, які підтверджують громадянство 

України. Принципи та способи набуття громадянства України. Терито-

рія держави. Умови прийняття до громадянства України (порядок розг-

ляду заяв громадян з питань громадянства України). Припинення гро-

мадянства України. Зміна громадянства України.  

4. Роль міжнародних актів в регулюванні конституційних прав, 

свобод та обов’язків в Україні. 

5. Конституційно-правові засади статусу іноземних громадян, осіб 

без громадянства та біженців в Україні. 

6. Конституційні обов’язки громадян: поняття, види та їх характе-

ристика. 

7. Необмеженість конституційних прав і свобод людини і громадя-

нина. 

8. Право власності за Конституцією України та чинним законодав-

ством.  

9. Статус мови в Україні (Закон України «Про забезпечення функ-

ціонування української мови як державної»). 

10. Право громадян на звернення (Закон України «Про звернення 

громадян»). 

11. Право на правову допомогу (Закон України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність»). 

12. Право звернення до міжнародних установ (Закон України «Про 

ратифікацію конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 

року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» та 

ін.). 

13. Право на повагу до гідності, невтручання в особисте і сімейне 

життя, таємницю листування, недоторканість життя (ст.ст. 162, 163 КК 

України, ст.ст. 11-16 КПК України, ст. 289, 297, 301, 306, 311 ЦК Украї-

ни, ст. 3 Закону України «Про друковані засоби масової інформації 
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(пресу) в Україні» від 16 листопада 1992 року, ст.ст. 2, 37 Закону Украї-

ни «Про телебачення і радіомовлення» від 21 грудня 1993 року і ст.ст. 2, 

33 Закону України «Про інформаційні агентства» від 28 лютого 1995 

року, Європейська конвенція про захист приватного життя). 

Методичні вказівки для підготовки до семінарського заняття 

Перш ніж розпочати розгляд цієї теми, слід зауважити, що права, 

свободи й обов’язки людини і громадянина є основоположною части-

ною чинної Конституції України. В Основному Законі права і свободи 

людини розглядаються не як даровані державою своїм громадянам, а як 

такі, що належать людині від народження, існують незалежно від діяль-

ності держави та є невідчужуваними й непорушними. 

Правам людини мають відповідати зобов’язання держави. Саме 

права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави. Їх затвердження й забезпечення є головним 

обов’язком держави, яка відповідає за свою діяльність перед людиною 

(ст. 3 Конституції).  

Аналіз теоретичних аспектів цієї теми передбачає, насамперед, ви-

значення поняття правового статусу людини і громадянина як консти-

туційно-правового інституту. Під час розгляду цього питання необхідно 

відштовхуватись від існуючих підходів, концепцій щодо правового ста-

тусу особи у світовому конституціоналізмі. Передбачається розгляд си-

стеми взаємовідносин держави і особи та її елементів. І найважливішим 

моментом цього питання є основні принципи конституційно-правового 

інституту прав і свобод людини. Для більш об’єктивної картини та ефе-

ктивного засвоєння матеріалу передбачається проведення порівняльно-

го аналізу конституційно-правової регламентації правового статусу осо-

би в Україні і інших країнах з використанням текстів Конституцій ін-

ших держав.  

Здобувачі мають розглянути поняття гарантій реалізації основних 

прав, свобод і обов’язків громадян України, підкреслити роль чинного 

галузевого законодавства в їх реалізації. Проаналізувати загальні та 

спеціальні гарантії реалізації основних прав, свобод і обов’язків. Дослі-

дити стан додержання основних прав і свобод в Україні. Необхідно роз-

глянути класифікацію гарантій за певними критеріями та розкрити їх 

види. Як відомо, ефективність гарантій основних прав та свобод люди-

ни залежить від певних чинників, тому необхідно провести їх аналіз.  

Значне місце у механізмі захисту прав і свобод людини належить 

контролю за додержанням законодавчими, виконавчими й судовими ор-

ганами положень Конституції про права і свободи людини і громадяни-

на. Отже, потрібно визначити, які форми контролю існують у світовій 
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конституційній практиці та в Україні; систему органів, які здійснюють 

моніторинг (нагляд за додержанням прав і свобод людини). 

Вагому значимість при висвітленні цього питання має інститут ом-

будсмена в Україні. Детально питання діяльності Уповноваженого Вер-

ховної Ради України з прав людини визначені в Законі України «Про 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».  

Висвітлення питання щодо правового положення іноземців, біжен-

ців, осіб без громадянства важливо розпочати із розгляду наступних За-

конів України: «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянст-

ва», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового захисту», «Про 

порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України», «Про 

імміграцію», «Про закордонних українців» та інших. Відповідно до по-

ложень цих конституційно-правових актів необхідно визначити засади 

конституційно-правового статусу іноземців, біженців та осіб без грома-

дянства. Тобто визначити поняття цих осіб, обсяг їх прав, свобод та 

обов’язків, особливості правового статусу певних осіб та співвідношен-

ня зі статусом громадян України. 

Передбачається розгляд співвідношення міжнародно-правового і 

національного регулювання прав і свобод людини та забезпечення між-

народних стандартів прав і свобод людини в Україні. Мова йде про 

співвідношення норм міжнародного та конституційного права. Провід-

ними міжнародно-правовими актами в галузі прав і свобод людини є За-

гальна декларація прав людини, Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод, Міжнародний пакт про економічні, соціальні й 

культурні права, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, 

Європейська хартія для нової Європи тощо. І сутність співвідношення 

полягає в проведенні порівняльного аналізу норм Конституції України з 

прав і свобод людини з міжнародними документами про права людини, 

які в свою чергу ратифіковані Верховною Радою України. В кінці реко-

мендується зробити висновок з приводу відповідності положень націо-

нального законодавства міжнародно-правовим стандартам прав й сво-

бод людини.  

Важливим елементом правового статусу є громадянство. Потрібно 

визначити поняття громадянства як структурного елементу правового 

статусу особи та як конституційно-правовий інститут. Ст. 4 Конституції 

України та Закон України «Про громадянство України» регламентують 

положення щодо порядку набуття та втрати громадянства України: пе-

релік документів, які підтверджують належність до українського грома-

дянства; положення про громадянство дітей; компетенцію органів, що 

розглядають справи, пов’язані з громадянством та інші. А також, буде 

http://zakon.rada.gov.ua/go/3773-17
http://zakon.rada.gov.ua/go/3773-17
http://zakon.rada.gov.ua/go/3857-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/3857-12
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доцільним розгляд міжнародно-правових документів, які регламентують 

положення про громадянство.  

Потребує певного аналізу зміст одного з фундаментальних консти-

туційних принципів прав і свобод – принципу необмеженості конститу-

ційних прав і свобод людини і громадянина, який має своє відображен-

ня в Конституції України. Передбачається розгляд положень міжнарод-

но-правової регламентації щодо цього принципу. А також, слід визна-

чити виключні випадки, що передбачені конституційно-правовими нор-

мами, при яких передбачається обмеження прав і свобод людини і гро-

мадянина. 

Наступним питанням є визначення поняття та змісту права власнос-

ті згідно з положеннями Конституції України та чинного законодавства. 

В межах цього питання необхідно визначити форми власності, які існу-

ють в Україні, суб’єктів та об’єктів цих форм власності. Потрібно зазна-

чити, якими нормативно-правовими актами гарантується право власнос-

ті в Україні, а також в яких випадках воно може бути обмежено. 

Конституційно-правовий статус державної мови в Україні регламе-

нтується Конституцією України, Законами «Про забезпечення функціо-

нування української мови як державної», «Про Автономну Республіку 

Крим», Конституцією Автономної Республіки Крим та іншими консти-

туційно-правовими актами. Відповідно до положень зазначених актів 

слід проаналізувати мовну політику держави; виділити напрями і тенде-

нції розвитку національного законодавства про мову; визначити статус 

мов національних меншин.  

Згідно з положеннями Закону України «Про звернення громадян», 

потрібно визначити зміст права на звернення громадян, основні форми 

звернення, охарактеризувати порядок розгляду звернень громадян від-

повідними суб’єктами, визначити юридичну відповідальність за пору-

шення законодавства про звернення громадян.  

Аналіз юридичного змісту права на правову допомогу передбачає 

визначення поняття та сутності цього права, яке закріплено в ст. 59 

Конституції України та у Законі України «Про адвокатуру та адвокатсь-

ку діяльність». Необхідно визначити конституційно-правовий статус 

адвокатури в Україні: поняття, основні принципи та організаційні фор-

ми діяльності адвокатури, види адвокатської діяльності; правовий ста-

тус адвоката, гарантії адвокатської діяльності тощо.  

Передбачається визначення поняття та змісту права звернення до 

міжнародних установ. Потребує особливої уваги характеристика права 

звернення осіб за захистом своїх прав в Європейський суд з прав люди-

ни. Таке право з’явилось у громадян України після вступу України до 
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Ради Європи і прийняття Закону України «Про ратифікацію Конвенції 

про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого прото-

колу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції». Таким чином, потрібно 

розглянути порядок звернення до Європейського суду з прав людини, 

форму та зміст звернення, перелік прав, які можуть бути захищені Єв-

ропейським судом та іншими міжнародними організаціями, членом 

яких є Україна.  

Характеристика суб’єктивних прав, зазначених в ст.ст. 28-32 Кон-

ституції України передбачає визначення поняття та змісту таких кон-

ституційних прав, як право кожного на повагу до його гідності, право на 

свободу та особисту недоторканність, право на недоторканність житла, 

право на таємницю листування, невтручання в особисте і сімейне життя 

тощо. Повний аналіз правової природи цих прав передбачає розгляд по-

ложень ст.ст. 162, 163 Кримінального кодексу України тощо. 

 

Надайте визначення таких понять: 

конституційно-правовий статус людини й громадянина, права лю-

дини, права громадянина, абсолютне суб’єктивне право, відносне 

суб’єктивне право, свобода людини і громадянина, позитивні права, не-

гативні права, конституційний обов’язок громадянина і людини, право-

вий статус, індивідуальний статус особи, родовий (спеціальний) ста-

тус особи, галузевий статус особи, конституційно-правовий (базовий) 

статус особи, конституційно-правовий статус людини і громадянина 

як конституційно-правовий інститут, принципи конституційно-

правового інституту прав і свобод людини й громадянина, обов’язок, 

конституційні права, свободи та обов’язки, політичні гарантії прав, 

економічні гарантії прав, юридичні гарантії прав, загальна правоздат-

ність, дієздатність,захист конституційних прав, громадянство, прин-

ципи громадянства, філіація, принцип «права крові», принцип «права 

ґрунту», натуралізація, індивідуальна натуралізація, натуралізація вна-

слідок правонаступництва держав, іноземець, імміграція, іммігрант, 

міграція, апатриди, біпатриди, біженці, внутрішньо переміщена особа, 

особа, яка потребує тимчасового захисту, природні права і свободи 

людини, громадянські права, економічні права, соціальні права, культу-

рні права, політичні права і свободи, конституційні обов’язки людини й 

громадянина, механізм реалізації прав і свобод людини й громадянина, 

система гарантій конституційних прав, свобод та обов’язків, органі-

заційні гарантії, механізм захисту прав і свобод людини й громадянина, 

право на захист, право на звернення, пропозиція, заява, клопотання, 

скарга, електронна петиція, адвокат, безоплатна первинна правова до-
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помога, безоплатна вторинна правова допомога. 

 

Скласти схеми: 

 Механізм захисту прав і свобод людини. 

 Міжнародний захист прав людини: особливості регламентації. 

 Класифікація основних прав і свобод людини і громадянина. 

 Принципи та способи набуття громадянства України. 

 Документи, які підтверджують громадянство України. 

 Умови прийняття до громадянства України. 

 

Тематика рефератів:  

 «Конституція України та міжнародні стандарти в сфері прав і 

свобод людини». 

 «Гарантії правового захисту прав і свобод людини і громадянина». 

 «Економічні, екологічні, культурні та інші права і свободи та кон-

ституційні гарантії їх реалізації». 

  «Особливості конституційно-правового положення іноземних гро-

мадян та осіб без громадянства в Україні» 

 «Конституційно-правовий статус іммігрантів». 

 «Особливості правового статусу українців, які проживають за кор-

доном». 

 «Напрями вдосконалення форм і методів діяльності Уповноважено-

го Верховної Ради України з прав людини». 

 «Право на свободу об’єднання в Україні: конституційно-правове ре-

гулювання і міжнародно-правові стандарти». 

 «Проблема збереження прав і свобод особи в Україні». 

 «Система національних засобів захисту прав людини (в контексті 

положень Конвенції про захист прав людини і основоположних сво-

бод)». 

 

Практичне завдання №1 

Громадянин О. направив звернення до Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини. У зазначеному документі О. просив Упов-

новаженого звернутися до Конституційного Суду України з конститу-

ційним поданням щодо відповідності ст. 51 Основного Закону ч. 1 ст. 

199 Сімейного кодексу України (далі – СК України). Адже, на його ду-

мку, ч. 1 ст. 199 СК України, згідно з якою «якщо повнолітні дочка, син 

продовжують навчання і у зв’язку з ним потребують матеріальної допо-

моги, батьки зобов’язані утримувати їх до досягнення двадцяти трьох 
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років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу», пок-

ладає на нього додатковий обов’язок, не передбачений Конституцією 

України. 

Дайте правову оцінку даному зверненню. 

Які обов’язки людини і громадянина передбачені Конституцією 

України? 

 

Практичне завдання №2 

До Верховної Ради України було подано проєкт щодо внесення змін 

до Розділу II Конституції України, а саме виключити такі соціальні пра-

ва, як право на достатній життєвий рівень, право на житло, право на 

працю тощо й передбачити право на соціальний захист для людей похи-

лого віку (на гідне та незалежне життя, участь у соціальному та культу-

рному житті) та людей з фізичними вадами (на заходи, призначені для 

забезпечення їх незалежності, соціальної та професійної інтеграції і уча-

сті в суспільному житті). Також запропоновано доповнити нормою на-

ступного змісту: «Держава зобов’язується в індивідуальному порядку і 

в порядку міжнародної допомоги та співробітництва, зокрема, в еконо-

мічній і технічній галузях, задіяти усі наявні ресурси і використати мо-

жливості для того, щоб поступово забезпечити повне здійснення соціа-

льно-економічних прав усіма належними способами». 

Наскільки доцільними з конституційної точки зору є такі зміни? 

Дайте розгорнуту характеристику другому поколінню прав люди-

ни. 

 

Практичне завдання №3 

Основоположник доктрини природних невідчужуваних прав люди-

ни Джон Локк основним правом громадян вважав право на життя, сво-

боду та майно. Декларація незалежності США 1776 р. проголосила пра-

во на життя, свободу і прагнення до щастя. Французька Декларація прав 

людини і громадянина 1789 р. основними назвала право на свободу, 

власність, безпеку та опір пригнобленню. 

Конституція України 1996 р. у ст. 21 закріпила принцип, згідно з 

яким права і свободи людини визнані невідчужуваними і непорушними, 

а право людини на життя – невід’ємним правом кожної людини (ст. 27). 

Чи можна всі закріплені в Конституції України права і свободи 

вважати невідчужуваними, непорушними, природними? 

Які, на Вашу думку, права людини і громадянина, крім закріплених у 

Конституції України, є найбільш актуальними для нашої країни в су-

часних умовах? Своє рішення аргументуйте політичними і юридичними 
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доводами. 

 

Практичне завдання №4 

Громадянка України А., депутат Харківської міської ради, після ук-

ладання шлюбу з громадянином Італії Т. автоматично набула громадян-

ства чоловіка, хоча й бажала надалі виконувати функції депутата місь-

кої ради відповідно до вимог Закону України «Про статус депутатів мі-

сцевих рад» і не мала наміру змінювати громадянство Україна. У 

зв’язку з наявністю одночасно громадянства двох держав А. висловила 

занепокоєння та звернулася за консультацією. 

Проаналізуйте ситуацію, що склалася, підготуйте і обґрунтуйте 

відповідь на звернення А. 
 

Нормативні акти: 

 Конституція України від 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради 
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ТЕМА 7. ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗДІЙСНЕННЯ 

ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

 

Семінарське заняття – 2 год. 

 

1. Конституційно-правове регулювання питань організації і діяль-

ності органів державної влади. 

2. Поняття та особливості органів державної влади. 

3. Види органів державної влади: критерії класифікації та види. 

4. Принцип єдності та розподілу державної влади та його реаліза-

ція. 

5. Легалізація та легітимація державної влади в Україні.  

6. Місце прокуратури в системі органів державної влади: система і 

структура прокуратури; функції і повноваження прокуратури; акти ор-

ганів прокуратури. 

 

Методичні вказівки для підготовки до семінарського заняття 

Аналіз цієї теми передбачає висвітлення теоретичних аспектів пи-

тання організації і діяльності органів державної влади, а також особли-

востей конституційно-правового регулювання цього питання в Україні. 

Тобто необхідно проаналізувати зміст державної влади з теоретичних 

положень науки конституційного права, саме як один з його основних 

інститутів, який регулює вид однорідних політико-правових суспільних 

відносин. Згідно з положеннями Конституції України необхідно визна-

чити фундаментальні засади організації і функціонування державної 

влади. Наприклад, такими є легальність і легітимність державної влади. 

Ці поняття потребують певної конституційно-правової характеристики: 

визначення поняття, ознак і способів їх верифікації. 

З метою розкриття правової природи державного апарату, по-

перше, необхідно визначити поняття державного апарату України та йо-

го соціальне призначення в суспільстві. По-друге, потрібно визначити 

поняття структурних елементів державного апарату – органів державної 

влади. Важливим аспектом аналізу органів державної влади є висвіт-

лення їх ознак та особливостей, які виокремлюють їх у відносно самос-

тійний елемент механізму держави, тобто відрізняють від інших струк-

турних елементів. 

Класифікація державних органів передбачає розподіл за певними 

критеріями і характеристику існуючих видів органів державної влади в 

Україні. Тобто, згідно з положеннями Конституції України та іншого 

діючого законодавства, виділити наступні державні органи: центральні і 



Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять 

89 

місцеві державні органи; законодавчі, виконавчі і судові державні орга-

ни тощо. Потрібно також розкрити загальні та специфічні ознаки орга-

нів державної влади. 

При розкритті змісту двох з основоположних принципів функціо-

нування державної влади, а саме принципів єдності та розподілу держа-

вної влади, необхідно визначити організаційно-правовий та соціальний 

аспект як єдності влади, так і її розподілу. 

Згідно зі ст. 6 Конституції України, єдина державна влада за прин-

ципом поділу влад здійснюється законодавчими, виконавчими та судо-

вими органами. Визначення компетенції кожної з гілок влади та консти-

туційно-правове закріплення системи стримувань і противаг між трьома 

гілками влади дає змогу запобігти диктаторству будь-якої з них і водно-

час організувати їх спільну діяльність на основі взаємозалежності та 

взаємодії у процесі реалізації єдиної державної влади. Виходячи з наве-

деного положення потрібно розглянути систему стримувань та противаг 

державної влади. Необхідно визначити поняття та сутність цієї системи, 

визначити її як конституційно-правовий інститут. 

Наступним питанням цієї теми є легалізація та легітимація держав-

ної влади в Україні. Згідно з положеннями Конституції України та кон-

ституційно-правової доктрини необхідно висвітлити поняття легалізації 

та легітимації державної влади, їх юридичний та соціальний зміст, мету 

та способи. Слід зазначити на скільки важливою є легітимність держав-

ної влади в Україні на сучасному етапі розбудови та розвитку держав-

ності. 

Для висвітлення останнього елементу системи державної влади 

України необхідно, головним чином, розкрити зміст національного за-

конодавства про прокуратуру. Конституційно-правовий статус прокура-

тури регламентують такі конституційно-правові акти, як Конституція 

України, Закон України «Про прокуратуру», які закріплюють положен-

ня щодо компетенції цього державного органу та визначення правової 

природи актів органів прокуратури. 

 

Надайте визначення таких понять: 

влада, соціальна влада, політична влада, публічна влада, державна 

влада, державна влада як конституційно-правовий інститут, ознаки 

державної влади, суверенітет держави, поділ влади, принципи, органі-

зації і діяльності державної влади, принцип єдності державної влади, 

принцип розподілу державної влади, принцип законності, принцип ієра-

рхічності, форми здійснення державної влади, методи здійснення дер-

жавної влади, державний апарат, елементи державної влади, моноце-
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фальна система державних органів державної влади, централізовано-

сегментна система органів державної влади, державний орган Украї-

ни, ознаки органу державної влади, центральні органи державної влади, 

компетенція державного органу, посадова особа, постійні державні 

органи, тимчасові державні органи, правотворчі державні органи, пра-

воохоронні державні органи, контрольно-наглядові державні органи, 

установчі державні органи, державна програма, система стримувань і 

противаг, легалізація державної влади, легітимація державної влади, 

форми легітимації державної влади, раціональна легітимація держав-

ної влади, ідеологічна легітимація державної влади, державний сувере-

нітет, конституціоналізм, конституційні засади організації і здійснен-

ня державної влади, конституційно-правовий статус органу державної 

влади, функції Української держави, функції державних органів, стру-

ктура державної влади в Україні, прокуратура, неурядові організації, 

державне управління, механізм здійснення державної влади, верховенс-

тво державної влади, парламент, функції парламенту, парламентський 

контроль, глава держави, Президент України, уряд, функції уряду, ви-

конавчо-розпорядча діяльність, Кабінет Міністрів України, державна 

служба, державні службовці, урядові органи державного управління, 

органи місцевого самоврядування, управлінські послуги, правосуддя, фу-

нкції судової влади, Генеральний прокурор. 

 

Скласти схему: 

 Класифікація органів державної влади. 

 Конституційно-правовий статус прокуратури України. 

 Акти органів прокуратури. 

 Система стримувань та противаг державної влади: поняття та 

сутність. 

 Легалізація та легітимація державної влади в Україні. 

 

Тематика рефератів:  

 «Проблеми легалізації та легітимації державної влади в України: 

сучасний стан та перспективи розвитку». 

 «Державна влада і муніципальна влада: питання взаємодії». 

 «Фундаментальні засади організації і функціонування державної 

влади». 

 «Державне управління та виконавча влада: зміст і співвідношення». 

 «Публічне правонаступництво: сутність, процедура та особливос-

ті». 

 «Питання встановлення взаємозв’язку понять "публічний службо-



Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять 

91 

вець", "державний службовець" і "військовослужбовець"». 

 «Основні етапи формування та становлення єдиної системи органів 

державного управління в Україні». 

 «Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворен-

ня: тенденції та перспективи розвитку». 

 

Практичне завдання 

На парламентських слуханнях, присвячених удосконаленню систе-

ми організації державної влади, народний депутат А. наголосив, що 

«оскільки у ст. 6 Конституції України закріплено, що державна влада 

здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову, то 

існування в Україні інших органів державної влади Основний Закон не 

передбачає. Саме тому з метою забезпечення стабільності конституцій-

ного ладу України необхідно терміново ліквідувати всі державні органи, 

які не належать до жодної з гілок державної влади, передбачених ст. 6, 

передавши їх владні повноваження легітимним органам». 

Проаналізуйте таку пропозицію народного депутата. 

Про які органи влади може йти мова? 
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ТЕМА 8. ВИБОРЧЕ ПРАВО ТА ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС 

 

Семінарське заняття – 4 год. 

 

1. Поняття, ознаки та принципи виборів в Україні. 

2. Становлення інституту виборів в Україні. 

3. Класифікація виборів в Україні. 

4. Виборча система в Україні. 

5. Виборчий процес в Україні: конституційно-правова характерис-

тика. 

6. Інформаційне забезпечення виборчого процесу. 

7. Правові проблеми фінансування виборів. 

8. Правове забезпечення контролю за використанням коштів, що 

виділяються з Державного бюджету України на підготовку проведення 

виборів та референдумів. 

9. Відповідальність за порушення законодавства про вибори. 

10. Референдуми в Україні: поняття, види, принципи. Передумови 

виникнення референдумів. 

11. Референдний процес: предмет всеукраїнського референдуму, 

учасники та їх конституційно-правовий статус. Відповідальність за по-

рушення порядку проведення референдуму. 

12. Проблеми імплементації рішень всеукраїнського референдуму 

від 16 квітня 2000 року: теоретичний та практичний аспекти. 

13. Місцеві референдуми в Україні: поняття, види, основні засади 

організації і проведення. 

 

Методичні вказівки для підготовки до семінарського заняття 

Виходячи з того, що Конституція України проголосила народ єди-

ним джерелом влади, логічним продовженням цього є визначення в Ос-

новному Законі всіх без винятку форм народного волевиявлення. Таки-

ми формами народного волевиявлення відповідно до розділу III «Вибо-

ри. Референдум» і, зокрема, ст. 69 Конституції України, є вибори, рефе-

рендум та інші форми безпосередньої демократії.  

Характеризуючи вибори як конституційно-правовий інститут, не-

обхідно виділити основні їх ознаки та фундаментальні засади, на яких 

будуються та здійснюються вибори в багатьох демократичних країнах 

світу, тобто їх принципи. При розкритті юридичного змісту виборів, ви-

ходячи з їх конституційно-правової сутності, потрібно висвітлити соціа-

льний зміст та соціальне призначення виборів. Здобувачі повинні ви-

значити вид та міру відповідальності, яка настає у разі порушення вибо-
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рчого права та виборчого процесу. 

Аналіз концепції формування інституту виборів, історичних аспек-

тів його розвитку в Україні передбачає характеристику: історичних пе-

ріодів становлення виборів; конституційно-правових актів, що відобра-

жають особливості кожного з цих періодів; еволюції суб’єктивного ви-

борчого права.  

Під час висвітлення класифікації виборів важливо вказати критерії 

класифікації, відповідно до яких вибори в Україні поділяються на певні 

види (групи). Розгляд класифікації виборів передбачає обов’язковий ро-

згляд наступних конституційно-правових актів: Конституції України, 

Виборчого кодексу України та ін. Аналіз чинних конституційно-

правових актів в рамках цього питання формує об’єктивне уявлення про 

стан інституту виборів в Україні взагалі та окремі теоретичні проблеми 

кожного з видів виборів. Наприклад, проблеми непрямих та недійсних 

виборів. Важливим моментом при розгляді класифікації виборів є мета 

їх класифікації.  

Аналізуючи виборчу систему в Україні необхідно дати загальну ха-

рактеристику виборчої системи, тобто визначити її поняття та види. До-

сліджуючи виборчу систему в Україні слід мати на увазі, що в Україні 

існують декілька виборних державних органів. Тому необхідно вказати, 

який саме спосіб підрахування голосів застосовується при виборі вибо-

рчим корпусом того чи іншого державного органу. А також, характери-

зуючи виборчу систему в Україні необхідно дати визначення всім пра-

вовим категоріям – термінам, які її характеризують. А для цього мето-

дичного аналізу потрібно звернутись до положень Виборчого кодексу 

України. Доцільно порівняти виборчу систему України з виборчими си-

стемами інших країн світу. 

Важливим при розгляді теми є питання щодо змісту виборчого про-

цесу. Цей вид юридичного процесу є процедурою реалізації форми без-

посереднього народовладдя, участі народу України у здійсненні та ви-

рішенні державних справ. Виборчий процес – це сукупність певних ста-

дій, кожна з яких є його невід’ємною складовою. Таким чином, для пов-

ного дослідження цього питання необхідно охарактеризувати кожну 

стадію, тобто визначити поняття цих стадій, їх ознаки та принципи, як-

що такі є. Дати характеристику кожної із стадій на прикладі виборів на-

родних депутатів або Президента України, розглянувши їх у динаміці. 

При розгляді кожної стадії виборчого процесу згідно з національ-

ним законодавством про вибори необхідно визначити поняття, які розк-

ривають їх зміст. Так, наприклад, друга стадія виборчого процесу пе-

редбачає створення та організацію виборчих одиниць, тобто виборчих 
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округів та виборчих дільниць. Потрібно визначити юридичний зміст 

кожної з виборчих одиниць та їх видів відповідно до Виборчого кодексу 

України. А також необхідно вказати суб’єктів, які уповноважені ство-

рювати відповідні одиниці згідно із Законом України «Про Центральну 

виборчу комісію», Виборчим кодексом України тощо. 

Розкриття поняття референдуму як форми безпосереднього народо-

владдя та його юридичного і соціального змісту пов’язано із ознайом-

ленням із положеннями Конституції України та іншими норвтивно-

правовими актами. Необхідно також виділити види референдумів за пе-

вними критеріями. Важливим теоретичним аспектом референдуму в 

Україні є передумови його виникнення, тобто ті чинники, які сприяли 

виникненню цього правового явища. 

Референдний процес, як і виборчий, є сукупністю відносно самос-

тійних стадій, процедур, що здійснюються у певній послідовності. Та-

ким чином, для розкриття змісту референдного процесу потрібно розк-

рити зміст кожної з цих стадій. Визначити їх поняття та юридичні влас-

тивості, які характеризують кожну зі стадій. Необхідно звернути увагу 

на конституційно-правовий статус учасників референдуму. Важливим є 

питання щодо предмету і формули референдуму та їх конституційної-

правової регламентації в Україні.  

Відповідь на наступне питання цієї теми пов’язана із конституцій-

но-правовою характеристикою місцевих референдумів в Україні як фо-

рми безпосередньої участі громадян у державних справах на місцевому 

рівні. Відповідно до Конституції України, Конституції Автономної Рес-

публіки Крим, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

передбачається визначення поняття місцевих референдумів, предмету і 

формули місцевих референдумів, передумов їх виникнення та учасни-

ків, тобто суб’єктів, які мають право ініціювати проведення референду-

му та право приймати участь у місцевому референдумі. Слід зазначити, 

що фундаментом проведення і організації місцевих референдумів є його 

принципи, які потребують відповідного визначення та аналізу. 

 

Надайте визначення таких понять: 

демократія, народовладдя, безпосередня демократія, типові фор-

ми безпосередньої демократії, нетипові форми безпосередньої демок-

ратії, народне волевиявлення, вибори, виборче право, об’єктивне вибор-

че право, принципи виборів, ознаки виборів, функції виборів, виборчий 

корпус, суб’єктивне виборче право, загальне виборче право, активне ви-

борче право, пасивне виборче право, рівне виборче право, пряме виборче 

право, вільне виборче право, принцип таємного голосування, принцип за-
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гального пасивного виборчого права, принцип свободи агітації та прин-

цип рівності суб’єктів виборчого процесу, принцип гласних виборів, 

принцип законного фінансування, принцип незалежності виборчих комі-

сій, виборче право як конституційно-правовий інститут, виборчі цензи, 

необраність, несумісність, легітимні вибори, вільні вибори, загальні ви-

бори, справедливі вибори, парламентські вибори, регіональні вибори, 

муніципальні вибори, прямі вибори, непрямі вибори, чергові вибори, по-

зачергові вибори, повторні вибори, дійсні вибори, недійсні вибори, вибо-

рча система (в широкому та вузькому значенні), мажоритарна виборча 

система, мажоритарна система відносної більшості, мажоритарна 

система абсолютної більшості, мажоритарна система кваліфікованої 

більшості, пропорційна виборча система, пропорційна виборча система 

із закритими списками, пропорційна виборча система із відкритими 

списками, виборча квота, змішана виборча система, виборчий процес, 

засади виборчого процесу, стадії виборчого процесу, суб’єкти виборчо-

го процесу, списки виборців, територіальний виборний округ, виборчі 

округи, виборчі дільниці, виборчі органи, Центральна виборча комісія, 

грошова застава, передвиборна агітація, принципи передвиборної агі-

тації, таємне голосування, інформаційне забезпечення, інформаційні ві-

дносини, фінансування виборів, відповідальність за порушення законо-

давства про вибори, референдум, плебісцит, предмет референдуму, 

формула референдуму, конституційний референдум, ратифікаційний 

референдум, законодавчий референдум, загальний референдум, дозако-

нодавчий референдум, післязаконодавчий референдум, звичайний рефе-

рендум, новий референдум, вирішальний референдум, консультативний 

референдум, міжнародно-правовий референдум, адміністративний ре-

ферендум, обов’язковий референдум, факультативний референдум, за-

гальнодержавний референдум, регіональний референдум, місцевий ре-

ферендум, передумови проведення референдуму (об’єктивні та 

суб’єктивні), політичні передумови, економічні передумови, соціальні 

передумови, духовні передумови, референдний процес (в об’єктивному 

та суб’єктивному значенні), стадії референдного процесу, суб’єкти іні-

ціювання референдуму, суб’єкти призначення референдуму, 

обов’язковість рішень, відповідальність за порушення законодавства 

про референдум. 

 

Скласти схеми: 

 Виборчий процес в Україні: конституційно-правова характеристи-

ка. 

 Стадії виборчого процесу.  
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 Гарантії виборів в Україні. 

 Класифікація виборів в Україні. 

 Референдний процес. 

 Відповідальність за порушення порядку проведення референдуму. 

 

Тематика рефератів: 

 «Гарантії всеукраїнського референдуму». 

  «Виборчі права громадян в Україні та механізми їх реалізації». 

 «Права громадян на народне волевиявлення: історичні та теорети-

ко-правові аспекти виборів». 

 «Проблеми конституційно-правової відповідальності за порушення 

законодавства про вибори». 

 «Становлення єдиної системи міжнародних виборчих стандартів». 

 «Голосування та встановлення результатів виборів: проблеми пра-

вового регулювання». 

 «Сучасне дослідження проблем законодавства про вибори народних 

депутатів». 

 «Народовладдя – основа демократичної, правової, соціальної дер-

жави». 

 

Практичне завдання №1 

Політична партія розпочала кампанію з проведення референдуму 

щодо змін до Конституції України. У 18 областях України було прове-

дено збори ініціативних груп щодо проведення референдуму. Учасни-

ками зборів схвалено пропозиції про проведення всеукраїнського рефе-

рендуму за народною ініціативою щодо змін до Конституції та затвер-

джено формулювання тих питань, які запропоновано винести на всеук-

раїнський референдум: 1. Чи підтримуєте Ви президентську форму пра-

вління, за якої Президент України обирається всенародно, є главою 

держави і очолює уряд України? 2. Чи підтримуєте Ви парламентську 

форму правління, за якої посада Президента України скасовується, уряд 

України призначається і звільняється Верховною Радою України, а 

Прем’єр-міністр України є главою держави? 3. Чи підтримуєте Ви об-

рання та відкликання суддів народом? 4. Чи підтримуєте Ви розширення 

прав місцевого самоврядування з наданням усім органам місцевого са-

моврядування права формувати власні виконавчі органи? 5. Чи підтри-

муєте Ви встановлення дієвого контролю за владою через надання кон-

ституційного статусу парламентській опозиції? 6. Чи підтримуєте Ви 

позбавлення мандатів депутатів усіх рівнів, які порушили обіцянки пе-

ред народом? 7. Чи підтримуєте Ви спрощення процедур проведення 
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всеукраїнських і місцевих референдумів для залучення народу до безпо-

середнього здійснення влади? 

Чи всі з цих питань можуть бути предметом всеукраїнського ре-

ферендуму? 

Чи може бути прийнята нова редакція або внесені зміни до Кон-

ституції України на всеукраїнському референдуму? 

Які мають бути дії Центральної виборчої комісії? 

 
Нормативні акти: 

 Конституція України від 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради 

України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України 

«Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторкан-

ності народних депутатів України)» від 03 вересня 2019 р. Відомості 

Верховної Ради України. 2019. № 38. Ст. 160.). 

 Виборчий кодекс України від 19 грудня 2019 року. Офіційний вісник 

України. 2020. № 4. Т. 1. Стор. 9. Ст. 188. 

 Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року (зі 

змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35, 35-

36, 37. Ст. 446. 

 Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 року (зі 

змінами і довов.). Відомості Верховної Ради України. 2001. № 23. Ст. 

118. 

 Про забезпечення функціонування української мови як державної: Закон 

України від 25 квітня 2019 року (зі змінами і допов.). Відомості Верхов-

ної Ради України. 2019. № 21. Ст. 81. 

 Про Державний реєстр виборців: Закон України від 22 лютого 2007 року 

(зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2007. № 20. 

Ст. 282. 

 Про Центральну виборчу комісію: Закон України від 30 червня 2004 ро-

ку (зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2004. № 36. 

Ст. 448. 

 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним по-

данням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) частини дев’ятої статті 61, частини третьої 

статті 105 Закону України «Про вибори народних депутатів України», 

пункту 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону Украї-

ни «Про внесення змін до Закону України «Про вибори народних депу-

татів України» щодо виключення кандидатів у народні депутати України 

з виборчого списку партії у багатомандатному окрузі» (справа про ви-

ключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку 

політичної партії) від 21 грудня 2017 року № 3-р/2017. Вісник Консти-

туційного Суду України. 2018. № 1. Стор. 46. 
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 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним по-

данням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) Закону України «Про всеукраїнський рефе-

рендум» від 26 квітня 2018 року № 4-р/2018. Офіційний вісник України. 

2018. № 41. Стор. 77. Ст. 1460.  

 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним по-

данням 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) Указу Президента України «Про дострокове 

припинення повноважень Верховної Ради України та призначення поза-

чергових виборів» від 21 травня 2019 року № 303/2019. Урядовий кур’єр. 

2019 року № 6-р/2019. 
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ТЕМА 9. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС 

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЇЇ РОБОТИ 

 

Семінарське заняття – 8 год. 

 

1. Ідея парламентаризму та її реалізація в Україні. Конституційна 

доктрина законодавчої влади в Україні. 

2. Поняття та ознаки Верховної Ради України як органу законодав-

чої влади. 

3. Склад Верховної Ради України. 

4. Функції Верховної Ради України: поняття, зміст. 

5. Статус народного депутата України. 

6. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. 

7. Рахункова палата: поняття, завдання, функції повноваження, 

структура. 

8. Депутатські групи (фракції): конституційно-правовий статус. 

9. Комітети Верховної Ради України: конституційно-правовий ста-

тус. 

10. Повноваження Верховної Ради України. 

11. Засідання Верховної Ради України. Ведення пленарних засідань: 

прийняття рішень; порядок надання слова; організація розгляду питань; 

протокол, стенографічний бюлетень, стенографічний звіт; розробка про-

єктів законів. 

12. Розгляд законодавчих пропозицій, законопроєктів, поправок: 

- розгляд законопроєктів у першому читанні; 

- розгляд законопроєктів у другому читанні; 

- розгляд законопроєктів у третьому читанні. 

13. Тлумачення законів, оприлюднення та введення в дію. 

14. Застосування процедури імпічменту: конституційно-правові за-

сади та практика застосування. 

15. Апарат Верховної Ради України: правовий статус та структура. 

16. Зовнішньополітична діяльність Верховної Ради України і між-

парламентські зв’язки:  

- засади зовнішньої політики України; 

- законодавство з питань зовнішньої політики України; 

- ратифікація міжнародних договорів; 

- приєднання до міжнародних договорів; 

- співробітництво України з Організацією Об’єднаних Націй; 

- Європейське регіональне співробітництво; 

- співробітництво Верховної Ради України з парламентами 
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інших країн. 

 

Методичні вказівки для підготовки до семінарського заняття 

Висвітлення цієї теми доцільно розпочати із розгляду історичних 

аспектів такого явища, як парламентаризм. Аналіз формування ідеї пар-

ламентаризму може сприяти об’єктивному уявленню про його стан у 

певний період розвитку конституціоналізму. Далі необхідно визначити 

поняття парламентаризму, його ознаки та елементи. Слід зауважити, що 

нині парламенти діють у понад 160 країнах світу. За змістом діяльності 

вони є, насамперед, органами законодавчої влади. Сучасний парламен-

таризм характеризується наявністю кількох усталених видів парламен-

тів, що різняться своїм статусом, порядком формування, структурою, 

функціями та іншими ознаками. Необхідно розглянути історію станов-

лення та розвитку українського парламентаризму. На основі аналізу 

Конституції України, законодавчих актів та наукової літератури визна-

чити роль та місце Верховної Ради України у системі розподілу влад, 

проаналізувати відносини Верховної Ради з іншими владними структу-

рами, провести порівняльний аналіз з практикою діяльності парламентів 

зарубіжних держав. 

Початком розкриття змісту конституційно-правових засад україн-

ського парламентаризму є визначення поняття парламенту України як 

органу законодавчої влади. Відповідно до розділу IV «Верховна Рада 

України» Конституції України, Верховна Рада остаточно втратила ко-

лишній статус найвищого органу державної влади та вперше набула 

всіх основних ознак парламенту України. Отже, необхідно визначити ці 

ознаки. 

Однією з ключових проблем теорії вітчизняного парламентаризму є 

функції парламенту України. Визначення парламенту як органу законо-

давчої влади зумовлене, насамперед, назвою однієї з його функцій (за-

конодавчої функції), яка є пріоритетною, провідною, але далеко не єди-

ною. Саме в функціях має свій прояв роль парламенту в системі держа-

вних органів України; функції Верховної Ради відображають соціальне 

призначення цього органу в суспільстві; функціонування парламенту є 

однією з найважливіших передумов існування та розвитку демократії в 

державі. Тому необхідно визначити поняття функцій парламенту Украї-

ни, критерії їх класифікації та види.  

Згідно з Конституцією України, Виборчим кодексом України, Зако-

ном України «Про статус народного депутата України», Регламентом 

Верховної Ради України та іншими конституційно-правовими актами 

необхідно визначити поняття народного депутата, його конституційно-
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правовий статус. Вказати, які вимоги чи виборчі цензи закріплюють ві-

дповідні положення до кандидатів у народні депутати; яким шляхом 

обираються народні депутати України; вказати обсяг прав та обов’язків 

парламентаріїв; форми депутатської діяльності; визначити основні гара-

нтії депутатської діяльності (імунітету). 

Розгляд інституту омбудсмена в Україні передбачає висвітлення 

положень Конституції України та Закону «Про Уповноваженого Верхо-

вної Ради України з прав людини», які регламентують конституційно-

правовий статус омбудсмена. Необхідно визначити поняття омбудсме-

на, принципи діяльності, повноваження Уповноваженого Верховної Ра-

ди України з прав людини, а також роль цього органу. Особливої уваги 

заслуговують міжнародно-правові стандарти інституту омбудсмена, 

тобто передбачається порівняльна характеристика міжнародного та на-

ціонального законодавства в цьому аспекті. 

Відповідно до Закону України «Про Рахункову палату» потрібно 

визначити поняття Рахункової палати, порядок формування складу, об-

сяг її повноважень, роль та місце в системі органів влади. Важливим ас-

пектом характеристики конституційно-правового статусу цього органу є 

мета та завдання його функціонування.  

Аналіз внутрішньої структури Верховної Ради України пов’язаний 

із визначенням конституційно-правового статусу парламентських фрак-

цій. Згідно з Регламентом Верховної Ради України, Законом України 

«Про статус народного депутата України» та іншими законодавчими ак-

тами необхідно визначити поняття фракцій як структурного елементу 

Верховної Ради України; умови та вимоги щодо їх утворення та реєст-

рації; склад та структуру; функції і повноваження. А також треба визна-

чити їх роль і місце в діяльності парламенту України. 

Важливим аспектом внутрішньої структури парламенту є характе-

ристика конституційно-правового статусу комітетів, основних галузе-

вих органів Верховної Ради. Згідно з Конституцією України та Законом 

«Про комітети Верховної Ради України» слід визначити поняття цих ор-

ганів, основні функції та повноваження комітетів, порядок їх утворення 

та термін функціонування, роль комітетів в законодавчій діяльності па-

рламенту України. Верховна Рада в межах своїх повноважень може 

створювати і тимчасові спеціальні комісії для підготовки й попередньо-

го розгляду питань. Доцільно визначити їх конституційно-правовий ста-

тус. 

Необхідно зосередити увагу на основних формах діяльності Верхо-

вної Ради України. Слід зауважити, що у становленні парламентаризму 

майже кожної країни одним із найскладніших і найважчих є встанов-
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лення порядку в роботі її парламенту. Відповідно до Конституції Украї-

ни та Регламенту Верховної Ради України, Закону «Про комітети Вер-

ховної Ради України», інших законодавчих актів, основними організа-

ційними (організаційно-правовими) формами роботи Верховної Ради є її 

сесії і пленарні засідання. Тому передбачається визначення понять 

окремих форм та видів роботи законодавчого органу. 

Основним видом засідань і тим самим пріоритетною організаційно-

правовою формою роботи Верховної Ради є пленарне засідання. Потрі-

бно висвітлити процес проведення пленарних засідань, порядок висту-

пів народних депутатів в ході засідання, порядок прийняття рішень, а 

також визначити поняття та види документів, які відображають, закріп-

люють зміст кожного пленарного засідання Верховної Ради. 

В свою чергу, головним видом парламентської процедури є законо-

давча процедура або законодавчий процес. Як і будь-який процес, зако-

нодавчий процес є процедурою складною й багатогранною. Тому пе-

редбачається визначити, по-перше, поняття цього процесу, види та ста-

дії. По-друге, потрібно охарактеризувати кожну стадію, розкрити її 

зміст та особливості. Необхідно звернути увагу на роль органів, які 

приймають участь у законодавчому процесі або законопроєктній роботі 

та визначити перелік суб’єктів, що мають право законодавчої ініціативи. 

Це питання є дуже важливим, тому що воно відображає сутність одного 

з основних напрямків діяльності Верховної Ради України – законодавчої 

функції. І саме закони повинні врегулювати найважливіші суспільні ві-

дносини, які існують в державі на певному етапі її розвитку.  

Значним аспектом діяльності парламенту є аналіз таких його право-

вих дій, як тлумачення законів, опублікування та введення в дію. Тлу-

мачення законів є діяльністю, пов’язаною із встановленням точного 

значення (змісту) цих актів уповноваженим на це органом, тобто в цьо-

му випадку парламентом. Передбачається визначення елементів тлума-

чення законів, мети цієї діяльності, а також методів тлумачення законів. 

Опублікування законів – це так зване ознайомлення суспільства з офі-

ційним текстом закону за допомогою його друку в офіційних джерелах 

України. Необхідно розглянути порядок опублікування, терміни та ви-

значити в яких офіціальних джерелах повинні публікуватись закони для 

подальшого введення в дію. Далі необхідно визначити поняття дії зако-

ну, тобто в яких аспектах розглядається дія закону України.  

Передбачається розгляд одного з елементів системи стримувань і 

противаг – імпічменту Президента. Згідно з Конституцією України не-

обхідно розглянути процедуру імпічменту, визначити її стадії, порядок 

та умови її порушення.  
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Пропонується визначення конституційно-правового статусу апара-

ту Верховної Ради України. Це дуже важливий структурний елемент па-

рламенту. Завдяки його функціонуванню здійснюється внутрішнє 

управління справами Верховної Ради як державної установи; апарат 

Верховної Ради забезпечує організацію внутрішньої діяльності парла-

менту України. Зрозуміло те, що для функціонування такого масштаб-

ного механізму необхідна певна структурна організація, тобто система 

певних елементів, якими є відділи, управління, посадові особи та інші 

структурні підрозділи апарату. Тому вважається за необхідне визначити 

компетенцію відповідних структур та посадових осіб. 

Розкриття останнього питання передбачає висвітлення однієї з фун-

кцій Верховної Ради – зовнішньополітичної функції. З проголошенням 

незалежності та прийняттям Конституції України це питання набуло ак-

туальності. У відповіді на питання передбачається визначити яку конк-

ретну зовнішньополітичну діяльність виконує Верховна Рада України.  

 

Надайте визначення таких понять: 

народне представництво, парламентаризм, система парламента-

ризму, ознаки парламентаризму, парламент, орган законодавчої влади, 

колегіальний характер парламенту, виборний характер парламенту, 

постійний характер парламенту, легальність парламенту, легітим-

ність парламенту, кількісний склад парламенту, якісний склад парла-

менту, принципи діяльності Верховної Ради України, функції парламе-

нту України, представницька функція парламенту, установча функція 

парламенту, законодавча функція парламенту, програмна функція пар-

ламенту, охоронна функція парламенту, зовнішньополітична функція 

парламенту, бюджетно-фінансова функція парламенту, контрольна 

функція парламенту, антикорупційна функція парламенту, зовнішньо-

політична функція парламенту, повноваження Верховної Ради України, 

ознаки повноважень Верховної Ради України, депутатський корпус, на-

родний депутат України, конституційний статус народного депута-

та, правосуб’єктність народного депутата, принципи діяльності на-

родного депутата, депутатський мандат, імперативний мандат, віль-

ний мандат, повноваження народного депутата, депутатське звернен-

ня, депутатський запит, обов’язки народного депутата, депутатська 

недоторканність, депутатський індемнітет, депутатський імунітет, 

відповідальність народного депутата, система гарантій діяльності 

народного депутата, структура Верховної Ради України, політична 

структура парламенту, організаційно-функціональна структура пар-

ламенту, керуючі органи парламенту, спікер, парламентські комітети, 
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тимчасові комісії, тимчасові спеціальні комісії, депутатські групи, па-

рламентські фракції, парламентська більшість, парламентська опози-

ція, лобіювання, лобістське бюро, парламентський контроль, апарат 

Верховної Ради України, омбудсмен (уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини), акти реагування уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини, конституційне подання уповноваженого 

Верховної Ради з прав людини, подання омбудсмена, Рахункова палата, 

організаційно-правові форми роботи парламенту України, парламент-

ські сесії, чергові сесії, позачергові сесії, пленарні засідання, урочисті 

засідання, парламентські слухання, протокол пленарного засідання, 

стенограма пленарного засідання, стенографічний бюлетень пленарно-

го засідання, голосування, рішення Верховної Ради України, акти Верхо-

вної Ради України, закони, постанови, резолюції, декларації, звернення, 

заяви, законотворча діяльність, законодавчий процес, стадії законода-

вчого процесу, законодавча ініціатива, невідкладні законопроєкти, чи-

тання законопроєкту, установча процедура, прийняття закону, опри-

люднення закону, зовнішньополітична діяльність Верховної Ради Украї-

ни, повноваження загального характеру, спеціальні зовнішньополітичні 

повноваження, установчі повноваження, ратифікація міжнародних до-

говорів, денонсація міжнародних договорів, засади зовнішньої політики. 

 

Скласти схеми: 

 Внутрішня структура Верховної Ради України. 

 Функції Верховної Ради України. 

 Склад Верховної Ради України. 

 Стадії законодавчого процесу. 

 Рахункова палата: поняття, завдання, функції, повноваження, 

структура. 

 

Тематика рефератів: 

 «Становлення вітчизняного парламентаризму на сучасному етапі». 

 «Негативні та позитивні риси законодавчого процесу в Україні». 

 «Теоретичні та практичні питання депутатської етики в Україні». 

 «Конституційні основи порядку формування та припинення діяльно-

сті Верховної Ради України». 

 «Конституційно-правовий статус депутатських фракцій та їх коа-

ліцій». 

 «Переваги і недоліки двопалатного парламенту». 

 «Парламентські дебати в Україні: проблеми правового регулюван-

ня». 
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 «Участь парламенту у формуванні уряду: проблеми і перспективи 

конституційної реформи України». 

 «Шляхи вдосконалення політико-правового статусу вітчизняного 

омбудсмена». 

 «Рахункова палата як орган парламентського контролю». 

 «Роль парламенту України в забезпеченні розвитку міжнаціональ-

них відносин та деякі питання вдосконалення його діяльності». 

 «Парламентський контроль в умовах державно-правової модерніза-

ції в Україні». 

 

Практичне завдання №1 

З метою врегулювання тривалої кризи Верховна Рада України за 

попереднім погодженням із Президентом України прийняла постанову 

про призначення позачергових виборів народних депутатів та Президе-

нта України. До Конституційного Суду України звернулися 50 народних 

депутатів із поданням про визнання цієї постанови неконституційною. 

Проаналізуйте повноваження парламенту з питань виборчого процесу. 

Яке рішення має ухвалити суд? 

 

Практичне завдання №2 

Верховна Рада України прийняла Закон України «Про систему ви-

конавчої влади». Президент визнав цей акт таким, що не відповідає 

Конституції України, не підписав його і поставив питання про розпуск 

парламенту в тому випадку, якщо він самостійно не виправить ситуації 

та не скасує результатів попереднього голосування по Закону. Верховна 

Рада України погодилася з вимогами глави держави і прийняла поста-

нову про скасування результатів голосування по схваленню цього Зако-

ну в цілому. 

Яким чином Верховна Рада України може скасувати прийнятий 

Закон? Надайте правову оцінку діям парламенту щодо скасування ре-

зультатів голосування. 

 

Практичне завдання №3 
Прокурор району порушив кримінальну справу проти народного 

депутата України Ш. і викликав його для пред’явлення звинувачення у 

вчиненні злочину. 

Адвокат Ш. звернувся до адміністративного суду зі скаргою на дії 

прокурора, в якій просить суд скасувати постанову про порушення кри-

мінальної справи проти народного депутата Ш. та визнати дії прокурора 

незаконними. 
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Чи є в суду правові підстави для задоволення скарги адвоката? 

У чому полягає порядок притягнення народного депутата України 

до кримінальної відповідальності? 

 

Практичне завдання №4 
Розглянувши депутатський запит народного депутата С. з вимогою 

надати інформацію про стан злочинності й відповідні копії звітів, нача-

льник Головного управління Національної поліції в м. Києві К. відмови-

вся це зробити, обґрунтовуючи свої дії тим, що такі дані становлять ін-

формацію про діяльність органів досудового слідства і не можуть бути 

надані громадянам на підставі їх запитів. 

Чи обґрунтованою є відмова К. у наданні інформації за депутатсь-

ким запитом народного депутата С.? 
 

Нормативні акти: 

 Конституція України від 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради 

України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України 

«Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторкан-

ності народних депутатів України)» від 03 вересня 2019 р. Відомості 

Верховної Ради України. 2019. № 38. Ст. 160.). 

 Про визначення порядку обчислення скликань Верховної Ради України: 

Закон України від 1 лютого 2000 року. Відомості Верховної Ради Украї-

ни. 2000. № 8. Ст. 52. 

 Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10 лютого 

2010 року (зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2010. 

№ 14-15, №16-17. Ст. 133. 

 Про статус народного депутата України: Закон України від 17 листопада 

1992 року (зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 1993. 

№ 3. Ст. 17. 

 Про джерела фінансування органів державної влади: Закон України від 

30 червня 1999 року. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 34. Ст. 274. 

 Про визначення порядку обчислення скликань Верховної Ради України: 

Закон України від 1 лютого 2000 року. Відомості Верховної Ради Украї-

ни. 2000. № 8. Ст. 52. 

 Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 4 квітня 1995 

року (зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 1995. 

№ 19. Ст. 134. 

 Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон 

України від 23 грудня 1997 року (зі змінами і допов.). Відомості Верхов-

ної Ради України. 1998. № 20. Ст. 99. 

 Про Рахункову палату: Закон України від 02 липня 2015 року (зі змінами 

і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2015. № 36. Ст. 360. 
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 Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної 

Ради України: Закон України від 19 грудня 2019 року. Голос Украї-

ни. 2020. № 7. 

 Про Центральну виборчу комісію: Закон України від 30 червня 2004 року (зі 

змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2004. № 36. Ст. 448. 

 Про структуру апарату Верховної Ради України: Постанова Верховної 

Ради України від 20 квітня 2000 року (зі змінами і допов.). Відомості 

Верховної Ради України. 2000. № 31. Ст. 253. 

 Про Положення про Представника Президента України у Верховній Раді 

України: Указ Президента України від 15 лютого 2008 року. Офіційний 

вісник України. 2008. № 13. Ст. 323. 

 Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та 

набрання ними чинності: Указ Президента від 10 червня 1997 року (зі 

змінами і допов.). Урядовий кур’єр. 1997. № 107-108. 
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ТЕМА 10. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС 

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

 

Семінарське заняття – 4 год. 

 

1. Становлення інституту президентства в Україні. 

2. Проблеми президентської влади на сучасному етапі розвитку. 

3. Функції Президента України. 

4. Повноваження Президента України. 

5. Офіс Президента України: 

- Представник Президента України у Верховній Раді України; 

- Представник Президента України у Конституційному Суді Укра-

їни; 

- Представник Президента України у Кабінеті Міністрів України; 

- Представник Президента України в Автономній Республіці Крим. 

6. Рада національної безпеки та оборони при Президентові України 

як консультативно-дорадчий орган: правовий статус. 

7. Організація взаємодії Президента України з з законодавчою вла-

дою, виконавчою владою, судовою владою, органами місцевого самов-

рядування. 

8. Органи виконавчої влади та інші державні органи, підпорядкова-

ні Президентові України.  

 

Методичні вказівки для підготовки до семінарського заняття 

Інститут глави держави є невід’ємним елементом механізму держа-

ви. У всіх державах незалежно від форми державного правління такий 

інститут існує, проте конституційно-правовий статус його різний. Ін-

ститут президентства як один з найважливіших інститутів сучасних по-

літичних систем багатьох країн світу має свою історію виникнення та 

розвитку.  

Характеристика історичних аспектів розвитку інституту президент-

ства в Україні передбачає розгляд основних історичних періодів проце-

су становлення цього інституту. Кожному з цих періодів притаманні 

конституційно-правові акти, що й відображають процес становлення ін-

ституту президентства, наприклад, Конституція Пилипа Орлика, яка за-

провадила модель типу президентської республіки. Правовою основою 

започаткування інституту президентства в Україні стала Декларація про 

державний суверенітет України.  

Завдяки розгляду еволюції президентського правління як в зарубі-

жних країнах, так і в Україні можна з’ясувати об’єктивну картину щодо 
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сучасного стану інституту президентства та розвитку цього інституту в 

нових умовах громадянського суспільства.  

Аналіз теоретичних та практичних проблем президентської влади 

на сучасному етапі розвитку передбачає, насамперед, визначення понят-

тя інституту президентства у своєму інституційному вираженні та як 

конституційно-правового інституту системи конституційного права 

України; виявлення місця і ролі інституту глави держави у системі дер-

жавної влади та його конституційно-правової регламентації; розгляд 

проблем здійснення президентської влади у парламентсько-

президентській республіці тощо.  

Конституція України у розділі V «Президент України» закріплює 

конституційно-правовий статус глави держави. Відповідно до ст. 103 

Конституції України, Закону України «Про вибори Президента Украї-

ни» необхідно охарактеризувати правову природу представницького 

мандату Президента України, а також визначити вимоги до кандидата 

на пост глави держави. Потрібно також зазначити в якому випадку ЦВК 

відмовляє в реєстрації на пост президента України. 

Під час з’ясування місця і ролі будь-якого органу держави і посадо-

вої особи принциповим є визначення його функціонального призначен-

ня. А для цього необхідно розкрити поняття функцій глави Української 

держави та їх основні види. Саме функції розкривають соціальне приз-

начення Президента України та його роль в суспільстві та державі. 

Згідно з Конституцією України Президент України є главою держа-

ви. Проте функції глави держави чітко не визначені. Але ж визначення 

переліку повноважень Президента України, завдяки яким він здійснює 

свою владу у державі, передбачає виявлення функцій. Ст. 106 Консти-

туції України закріплює повноваження глави Української держави. Але 

для повного, всебічного аналізу всіх повноважень Президента України 

необхідно розглянути такі Закони України: «Про Президента Українсь-

кої РСР», «Про міжнародні договори України», «Про оборону України», 

«Про громадянство України» та ін. 

При Президентові України функціонує Офіс Президента України, 

який не являє собою орган державної влади; до його функцій входить 

створення необхідних умов, без яких неможливі здійснення повнова-

жень глави держави, його зв’язок з іншими органами державної влади 

та органами місцевого самоврядування. 

Основними завданнями Офісу є організаційне, правове, консульта-

тивне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійс-

нення Президентом України визначених Конституцією України повно-

важень. 
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Під час розкриття конституційно-правового статусу органів вико-

навчої влади та інших державних органів, підпорядкованих Президенту 

України, важливо визначити конституційно-правові засади взаємодії за-

значених органів з главою держави. 

 

Надайте визначення таких понять: 

глава держави, інститут президентства, інститут Президента, 

президент, президентська республіка, парламентська республіка, пре-

зидентсько-парламентська республіка, парламентсько-президентська 

республіка, «колегіальний президент», одноособовий президент, цінніс-

но-функціональне призначення Президента України, вибори Президента 

України, чергові вибори Президента, позачергові вибори Президента 

України, повторні вибори Президента України, правовий статус прези-

дента, президент-арбітр, інституалізація президентства, легітимація 

президентства, компетенція Президента України, контрасигнування, 

повноваження Президента України, установчі повноваження Президе-

нта, номінаційні повноваження Президента, процедурні повноваження 

Президента, функції Президента України, представницька функція 

Президента, установча функція Президента, оборонна функція Прези-

дента, зовнішньополітична функція Президента, правозахисна функція 

Президента, антикорупційна функція Президента, кадрова функція 

Президента, право вето, абсолютне вето, відкладальне вето, промуль-

гація, правотворче контрольне провадження, виконавче контрольне 

провадження, акти глави держави, укази, розпорядження, гарантії дія-

льності Президента України, юридичні гарантії, організаційні гарантії, 

матеріально-технічні гарантії, припинення повноважень Президента 

України, відставка, неспроможність виконувати свої повноваження за 

станом здоров’я, імпічмент, стадії імпічменту, апарат Президента 

України, Офіс Президента України, завдання Офісу Президента Украї-

ни, глава Офісу Президента України, радники Президента України, 

прессекретар Президента України, уповноважені Президента України, 

приймальня Президента України, національна безпека, Рада національ-

ної безпеки та оборони України, функції Ради національної безпеки та 

оборони, консультативні, дорадчі, допоміжні органи і служби, створе-

ні Президентом України, Національна рада реформ, Конституційна 

комісія, Рада з питань судової реформи, Національна рада з питань 

антикорупційної політики, Рада з питань національної єдності, Коор-

динаційна рада сприяння розвитку громадянського суспільства, уповно-

важений Президента України з прав дитини, уповноважений Президе-

нта України з прав людей з інвалідністю, Комітет з питань розвідки 
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при Президентові України, Державне управління справами, Національ-

ний інститут стратегічних досліджень, Національна академія держа-

вного управління при Президентові України, Комітет з національної 

премії України імені Тараса Шевченка, Комітет із Державної премії 

України в галузі архітектури, Комітет з Державних премій України в 

галузі науки і техніки, Комісія при Президентові України у питаннях 

помилування, Комісія з питань громадянства, Комісія державних наго-

род та геральдики. 

Скласти схеми: 

 Конституційно-правова регламентація статусу Президента 

України. 

 Структура Офісу Президента України. 

 Функції Президента України. 

 Повноваження Президента України. 

 Становлення інституту президентства в Україні. 

 

Тематика рефератів:  

 «Історія становлення та перспективи розвитку інституту пре-

зидентства в Україні в контексті конституційної та політичної ре-

форм». 

 «Президент України як гарант державного суверенітету та те-

риторіальної цілісності України». 

 «Президент України як гарант захисту прав і свобод людини і 

громадянина». 

 «Особливості урядового контролю за нормотворчою діяльністю 

Президента України». 

 «Правові акти Президента України: юридична природа, статус, 

функції». 

 «Особливості дії указів Президента України в часі, просторі та 

за колом осіб». 

 «Конституційно-правовий та історичний аспект припинення по-

вноважень глави держави». 

 «Процедура імпічменту Президента України: теорія та практи-

ка». 

 

Практичне завдання №1 

На прес-конференції Президента України журналіст оприлюднив 

інформацію, відповідно до якої Голова одного з апеляційних адмініст-

ративних судів М. продовжує обіймати свою посаду незаконно, оскіль-

ки вже півроку як досяг пенсійного віку. Глава держави доручив відпо-
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відальним працівникам Офісу терміново підготувати проєкт указу про 

звільнення М. з посади Голови апеляційного адміністративного суду та 

з посади судді. Того ж вечора цей указ з’явився на офіційному сайті 

Президента України. 

Які повноваження має Президент України у сфері функціонування 

судової гілки влади? Який порядок їх реалізації? Наскільки конститу-

ційним є вказаний указ Президента України? 

 

Практичне завдання №2 

Перед поїздкою на багатосторонню міжнародну зустріч міністрів у 

сфері енергетики та вугільної промисловості країн – членів світової ор-

ганізації торгівлі від Президента України на ім’я Міністра енергетики та 

вугільної промисловості України були направлені Директиви з приводу 

ведення переговорів та підписання багатосторонньої угоди з питань 

співробітництва у галузі енергетики та вугільної промисловості. Однак 

Міністр відмовився діяти відповідно до Директив, посилаючись на те, 

що згідно з Конституцією України він як член Кабінету Міністрів вико-

нуватиме лише акти Президента України, якими відповідно до Основ-

ного Закону визнаються укази і розпорядження. 

Проаналізуйте повноваження Президента України в зовнішньопо-

літичній сфері. 

Наскільки обґрунтованою з конституційно-правової точки зору є 

відмова Міністра виконувати Директиви? 
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ТЕМА 11. ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: 

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС 

 

Семінарське заняття – 6 год. 

 

1. Виконавча влада як відносно самостійна форма єдиної державної 

влади. 

2. Особливості організації виконавчої влади в Україні. Система ор-

ганів виконавчої влади. 

3. Кабінет Міністрів України – вищий орган в системі органів вико-

навчої влади: 

- склад; 

- основні функції; 

- повноваження. 

4. Центральні органи виконавчої влади: 

- міністерства; 

- державні комітети (державні служби); 

- центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом. 

5. Місцеві державні адміністрації: завдання, функції та повнова-

ження. Дострокове припинення повноважень. 

6. Акти органів виконавчої влади. 

7. Взаємодія органів виконавчої влади з іншими державними орга-

нами. 

8. Адміністративна реформа в Україні. 

 

Методичні вказівки для підготовки до семінарського заняття 

Одним з актуальних питань в Україні є проблема організації та фу-

нкціонування виконавчої влади. Виконавча влада в Україні має держав-

но-правову природу, наділена владними повноваженнями, що виявля-

ється в її можливостях впливати на поведінку і діяльність людей, їх 

об’єднань, праві й можливостях підкоряти своїй волі інших. 

Сутність категорії виконавчої влади не зводиться до визначення 

конкретних суб’єктів діяльності з реалізації державної влади. Виконавча 

влада здійснюється на засадах поділу державної влади на гілки не на 

всіх рівнях, а лише на вищому, оскільки на місцевому рівні відсутні за-

конодавчі органи. Вона не може ототожнюватися з виконавчою діяльні-

стю, оскільки така діяльність є формою реалізації виконавчої влади, ви-

дом державної діяльності відповідної компетенційної та функціональної 

спрямованості. 

Розкриття правової природи виконавчої влади на сучасному етапі 
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розвитку Української держави пов’язано із: 

- з’ясуванням питання про взаємодію законодавчої і виконавчої гі-

лок влади в системі єдиної державної влади України; 

- визначенням місця виконавчої влади в цій системі та її мети; 

- розкриттям змісту функцій, притаманних виконавчій владі; 

- визначенням конституційно-правовий статус суб’єктів виконав-

чої влади; 

- розкриттям змісту правової форми діяльності суб’єктів виконав-

чої влади. 

Місце виконавчої влади в системі єдиної державної влади визнача-

ється перш за все метою діяльності виконавчої влади – це забезпечення 

реалізації прав і свобод людини і громадянина. 

Мета у свою чергу вимагає чіткого визначення суто виконавчих 

функцій, які притаманні лише виконавчій владі і не збігаються з функ-

ціями інших гілок влади. Слід визначити поняття функцій виконавчої 

влади в Україні та їх види. Виконавча влада в Україні набуває реального 

характеру у діяльності відповідних ланок державних органів та їх апа-

рату, що дістали назву органів виконавчої влади, але продовжують здій-

снювати, як і раніш, управлінську діяльність і за суттю є органами дер-

жавного управління. 

Важливим організаційно-правовим аспектом виконавчої влади є си-

стема її органів (суб’єктів виконавчої влади), тобто сукупність певних 

державних структур, які мають визначену державно-владну компетен-

цію здійснення безпосереднього управління державою. Потребує певно-

го визначення конституційно-правовий статус кожного з цих органів. 

Розкриття конституційно-правового статусу Кабінету Міністрів 

України – вищого органу в системі органів виконавчої влади, згідно з 

розділом VІ Конституції України «Кабінет Міністрів України. Інші ор-

гани виконавчої влади», Законом України «Про Кабінет Міністрів Укра-

їни», Указами Президента України «Про систему центральних органів 

виконавчої влади», «Про склад Кабінету Міністрів України» та іншими 

законодавчими актами, пов’язано із визначенням порядку формування 

та складу Кабінету Міністрів України; основними функціями та повно-

важеннями; його місцем та роллю в системі органів виконавчої влади.  

Характеристика центральних органів державної виконавчої влади 

передбачає, насамперед, визначення видів цих органів та їх понять згід-

но з конституційно-правовим законодавством України про міністерство, 

інші центральні органи державної виконавчої влади України. А також, 

необхідно розглянути їх функції та повноваження, особливості компе-

тенції кожного з зазначених органів.  
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Відповідь на наступне питання цієї теми полягає в характеристиці 

конституційно-правового статусу місцевих державних адміністрацій як 

одного із структурних елементів виконавчої влади на місцевому рівні. 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» по-

трібно визначити поняття цих державних органів, функції та повнова-

ження, їх завдання.  

Слід зауважити, що призначення органів виконавчої влади є управ-

ління, що охоплює виконавчу діяльність – здійснення тих рішень, що 

прийняті органами законодавчої влади та розпорядчу діяльність – здійс-

нення управління шляхом видання підзаконних актів тощо. В рамках 

цього аспекту передбачається всебічний аналіз саме цих підзаконних 

актів. Тобто необхідно визначити поняття, ознаки та види актів органів 

виконавчої влади. Зазначити їх місце в ієрархії конституційно-правових 

актів України.  

 

Надайте визначення таких понять: 

поділ влади, виконавча влада, конституційні основи організації та 

діяльності виконавчої влади, зміст виконавчої влади, сутність виконав-

чої влади, державне управління, виконавчо-розпорядча діяльність, пра-

возастосовна влада, органи виконавчої влади в Україні, система орга-

нів, система виконавчої влади в Україні, принципи виконавчої влади, 

верховенства права, законності, поділу державної влади, безперервно-

сті, колегіальності, солідарної відповідальності, відкритості та про-

зорості, класифікація органів виконавчої влади, функції виконавчої вла-

ди, суб’єкти виконавчої влади, виконавчі органи загальної компетенції, 

виконавчі органи спеціальної компетенції, місцеві органи державної ви-

конавчої влади, уряд, функції уряду, Кабінет Міністрів України, кон-

ституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України, завдання 

Кабінету Міністрів України, принципи Кабінету Міністрів України, 

функції Кабінету Міністрів України, програмна функція, антикоруп-

ційна функція, повноваження Кабінету Міністрів України, конститу-

ційний склад та порядок формування Кабінету Міністрів України, Про-

грама діяльності Кабінету Міністрів, постійні органи Кабінету Мініс-

трів, консультативні органи Кабінету Міністрів, Прем’єр-міністр 

України, перший віцепрем’єр-міністр України, віцепрем’єр-міністри 

України, міністри України, члени Кабінету Міністрів України, звіль-

нення з посади члена Кабінету Міністрів України, резолюція недовіри 

Кабінету Міністрів України, відставка Уряду, міністерство, міністр, 

державні комітети, центральні органи виконавчої влади зі спеціальним 

статусом, державна служба, державні службовці, урядові органи 
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державного управління, конституційно-правова відповідальність міні-

стрів, завдання міністерства, територіальні органи міністерств, 

центральні органи виконавчої влади, апарат центрального органу вико-

навчої влади, місцеві державні адміністрації, місцеве управління, прин-

цип поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної 

влади, завдання місцевих державних адміністрацій, об’єкт діяльності 

місцевих державних адміністрацій, функціональні повноваження місце-

вих державних адміністрацій, галузеві повноваження місцевих держав-

них адміністрацій, акти органів виконавчої влади, накази, розпоря-

дження, адміністративна реформа. 

 

Скласти схеми: 

 Система органів виконавчої влади в Україні. 

 Акти органів виконавчої влади в Україні. 

 Взаємодія органів виконавчої влади з іншими державними орга-

нами. 

 Функції виконавчої влади в Україні. 

 

Тематика рефератів: 

 «Правові проблеми адміністративної реформи в Україні». 

 «Органи виконавчої влади АРК: конституційно-правовий ста-

тус». 

 «Центральні органи виконавчої влади в Україні: поняття, види, 

призначення».  

 «Конституційно-правові засади становлення та розвитку дер-

жавної служби в Україні». 

 «Конституційно-правовий статус міністерств України: основні 

теоретичні питання». 

 «Особливості урядового контролю за нормотворчою діяльністю 

Президента України». 

 «Позапарламентська відповідальність Кабінету Міністрів Укра-

їни: сучасний стан та перспективи правового регулювання». 

 «Роль місцевих державних адміністрацій та місцевих рад в сис-

темі органів виконавчої владі в Україні». 

 «Адміністративно-правове забезпечення євроінтеграційних про-

цесів у діяльності органів виконавчої влади України». 

 

Практичне завдання №1 

Міністр культури звернувся до Прем’єр-міністра України з прохан-

ням надати йому щорічну оплачувану відпустку. Останній відмовив йо-
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му, посилаючись на те, що напередодні ним як Прем’єр-міністром вида-

но розпорядження, відповідно до якого у зв’язку з проведенням через 

три місяці важливого міжнародного саміту в місті Київ уряд переходить 

на посилений режим роботи, який передбачає відсутність вихідних днів. 

Крім того, Прем’єр-міністр зазначив, що згідно із чинним законодавст-

вом Міністр як член уряду є політичною особою, тобто на нього не по-

ширюється трудове законодавство. А отже, він не має права на щорічну 

оплачувану відпустку. 

Розкрийте правовий зміст поняття «політична особа». 

Дайте правовий аналіз цій ситуації. 

 

Практичне завдання №2 

Міністром закордонних справ України від імені України був укла-

дений міжнародний договір з однією із арабських країн про спільні зу-

силля в боротьбі з тероризмом. Під впливом міжнародної дипломатії 

Президент України, посилаючись на свої конституційні повноваження з 

визначення основних напрямів зовнішньої політики України, визнав не-

правомірним підписання договору і оголосив про його розірвання. У 

свою чергу влада цієї арабської країни почала вимагати пояснень, оскі-

льки жодних підстав вважати Міністра закордонних справ на момент 

укладання договору неуповноваженою особою не було. 

1. Чи має Міністр закордонних справ повноваження укладати мі-

жнародні договори від імені України? 

2. Чи вправі Президент визнавати неправомірними дії Міністра за-

кордонних справ? 

3. Чи має значення для вирішення даної справи норма Конституції, 

яка встановлює, що Президент представляє Україну всередині держави 

та за кордоном? 
 

Нормативні акти: 

 Конституція України від 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради 

України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України 

«Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторкан-

ності народних депутатів України)» від 03 вересня 2019 р. Відомості 

Верховної Ради України. 2019. № 38. Ст. 160.). 

 Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 року. Відомос-

ті Верховної Ради України. 2016. № 4. Ст. 43. 

 Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27 лютого 2014 року 

(зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2014. № 13. 

Ст. 222. 

 Про визначення питань, що належать до компетенції віце-прем'єр-
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міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 

2020 року. № 274. Офіційний вісник України. 2020. № 33. Ст. 1110. 

 Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17 березня 

2011 року (зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2011. 

№ 38. Ст. 385. 

 Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 ро-

ку (зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 1999. № 20-

21. Ст. 190. 

 Про військово-цивільні адміністрації: Закон України від 3 лютого 

2015 року (зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2015. 

№ 13. Ст. 87. 

 Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня 

2011 року (зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2011. 

№ 32. Ст. 314. 

 Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ 

Президента України від 9 грудня 2010 року (зі змінами і допов.). Офі-

ційний вісник України. 2010. № 94. 

 Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента 

України від 15 грудня 1999 року (зі змінами і допов.). Офіційний вісник 

України. 1999. № 50.  

 Про склад Кабінету Міністрів України: Указ Президента України від 

15 грудня 1999 року (зі змінами і допов.). Урядовий кур’єр. 1999. № 237. 
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ТЕМА 12. ОРГАНИ СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ТА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЇХ РОБОТИ 

 

Семінарське заняття – 6 год. 

 

1. Поняття, соціальна функція та значення судової влади. 

2. Конституційні принципи правосуддя. 

3. Конституційно-правовий статус суддів в Україні. Гарантії неза-

лежності суддів. Порядок призначення та обрання суддів. Підстави, за 

яких припиняються повноваження суддів. 

4. Система судової влади в Україні. 

5. Правові засади діяльності органів суддівського самоврядування 

в Україні. 

6. Вища рада правосуддя України: 

- порядок формування; 

- склад; 

- основні функції; 

- повноваження. 

 

Методичні вказівки для підготовки до семінарського заняття 

Стаття 6 Конституції України проголошує, що державна влада в 

Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і 

судову. Всі три гілки державної влади є самостійними, кожна з них діє в 

межах своєї компетенції, встановленою Конституцією і законами Укра-

їни. Існування судової влади поруч із законодавчою і виконавчою є 

ознакою демократичної держави. І тому важливим є визначення поняття 

судової влади та основного її призначення в системі розподілу влад і в 

суспільстві, а також розкриття змісту правосуддя як виду державної дія-

льності. 

Аналіз конституційних засад організації і діяльності судової влади 

в Україні передбачає визначення поняття конституційних принципів 

правосуддя в Україні. Згідно з розділом VІІІ Конституції України «Пра-

восуддя» потрібно вказати перелік цих принципів та розкрити зміст ко-

жного з них. Наступним важливим аспектом цього питання є визначен-

ня принципів побудови органів судової влади, відповідно до Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів». 

Правосуддя в Україні, згідно з Конституцією України, здійснюють 

професійні судді. Судді є носіями судової влади. Тому слід розкрити 

зміст конституційно-правового статусу суддів в Україні. Конституцій-

но-правовими актами, які регламентують статус суддів, є Конституція 
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України, Закон «Про судоустрій і статус суддів» та інші та інші норма-

тивно-правові акти. Відповідно до цих актів необхідно визначити по-

няття судді як посадової особи, вимоги щодо цих посадових осіб, їх по-

вноваження та обов’язки, а також охарактеризувати принципи та гаран-

тії діяльності суддів. З метою більш повного вивчення цього питання 

необхідно розглянути конституційно-правовий статус об’єднань суддів 

України. 

Порядок призначення та обрання суддів на їх посади необхідно роз-

глянути згідно із Законом України «Про судоустрій і статус суддів». 

Особи, які претендують на посаду судді або які уже обіймають цю по-

саду, повинні відповідати низці кваліфікаційних вимог. Здобувачі по-

винні визначити ці умови, а також зазначити підстави, за яких припи-

няються повноваження суддів.  

Важливим теоретичним аспектом цієї теми є визначення поняття 

системи судової влади в Україні. Як будь-яка система, система судової 

влади має внутрішні елементи, тобто певну внутрішню структуру. Так, 

згідно з Конституцією України здійснення правосуддя в Україні покла-

дається на органи судової влади. Закон України «Про судоустрій і ста-

тус суддів» визначає правові засади організації судової влади та здійс-

нення правосуддя в Україні, систему судів судоустрою, основні вимоги 

щодо формування корпусу професійних суддів та регламентує інші пи-

тання судоустрою. 

Розкриття змісту положень Закону України «Про судоустрій і ста-

тус суддів» та інших конституційно-правових актів пов’язано із харак-

теристикою конституційно-правового статусу органів суддівського са-

моврядування в Україні. Зокрема, визначити поняття суддівського са-

моврядування, основні засади функціонування та завдання органів суд-

дівського самоврядування, організаційні форми його здійснення в Укра-

їні. 

Відповідно до Конституції України та чинного законодавства пот-

рібно визначити конституційно-правовий статус Вищої ради правосуддя 

в Україні: визначення поняття Вищої ради правосуддя, конституційного 

складу, порядку призначення членів Вищої ради правосуддя, функції і 

повноваження. А також, необхідно визначити обсяг питань, які нале-

жать до віддання Вищої ради правосуддя.  

 

Надайте визначення таких понять: 

правосуддя, судова система, судова система з внутрішньою спеці-

алізацією, судова система з зовнішньою спеціалізацією, Верховний суд, 

Вищі спеціалізовані суди України, апеляційні суди, місцеві суди, обласні 
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суди, районні суди, міські суди, районні суди у містах, судова влада, фу-

нкції судової влади, конституційні принципи правосуддя, принцип спеці-

алізації, принцип територіальності, суд, суддя, посада судді, суддівські 

збори, голова суду, секретар судової палати, пленум, конституційно-

правовий статус суддів, професійні судді, присяжні, народні засідате-

лі, гарантії діяльності суддів, недоторканність суддів, система судової 

влади, суди загальної юрисдикції, суддівське самоврядування, завдання 

суддівського самоврядування, акти органів судової влади, право на су-

довий захист, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Вища рада 

правосуддя, Національна школа суддів України. 

 

Скласти схеми: 

 Система органів судової влади в Україні. 

 Конституційні принципи правосуддя. 

 Конституційно-правовий статус судді в Україні. 

 Конституційно-правовий статус Вищої ради правосуддя. 

 

Тематика рефератів: 

 «Судове провадження у справах за скаргами громадян на неправомі-

рні дії та рішення органів державного управління та посадових 

осіб». 

 «Виконавча та судова влада: співвідношення та взаємодія». 

 «Судові органи в системі реалізації конституційного права людини 

та громадянина на соціальний захист в Україні». 

 «Захист прав людини на національному та наднаціональному рів-

нях». 

 «Порівняльно-правовий аналіз окремих елементів конституційно-

правового статусу судді». 

 «Місце та повноваження Верховного Суду як найвищого судового 

органу в системі судів судоустрою». 

 

Практичне завдання №1 
Громадянин Ковальчук отримав рішення Другого окружного суду 

міста Дніпра, яким відмовлено громадянину Ковальчуку у задоволенні 

його адміністративного позову. В мотивувальній частині рішення, окрім 

посилання на Конституцію України, чинного національного законодав-

ства містяться посилання на конкретні рішення Європейського суду з 

прав людини. Тобто рішення мотивоване не тільки витягами з норм 

чинного національного законодавства, а й практикою Європейського 

суду з прав людини. У зв’язку з чим, позивач не погоджується з цим рі-
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шенням, та на підставі зазначеного буде оскаржувати рішення Другого 

окружного суду міста Дніпра. 

Чи є законним використання практики Європейського суду з прав 

людини національними судами? Як Ви вважаєте, чи є підстави для ска-

сування такого рішення? Чи обґрунтована буде апеляційна скарга гро-

мадянина Ковальчука? Спрогнозуйте рішення суду, виходячи з вище на-

ведених фактів та обставин. 

Практичне завдання №2 

Конституційна реформа 2016 р. в Україні та подальші законодавчі 

зміни сприяли появі нових інституцій у системі судоустрою – Вищий 

антикорупційний суд України та Вищий суд з питань інтелектуальної 

власності, або IP-cуд (ст. 31 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів»).  

У формі есе (максимум до 1 сторінки) стисло та конструктивно 

висловіть свою позицію щодо ефективності діяльності Суду в Україні 

(характеризуємо будь-який із судів – на власний вибір здобувача вищої 

освіти) (розкрити переваги та недоліки існування такої інституції, су-

часну практику у цій сфері, зарубіжний досвід). 

 

Практичне завдання №3 
Міністерство освіти та науки України за результатами комплексної 

перевірки одного з державних університетів м. Харкова, призупинило 

дію його ліцензії на право здійснення цим вищим навчальним закладом 

освітньої діяльності до виправлення вказаних в акті його перевірки по-

рушень. У якості таких, котрі й стали підставою призупинення ліцензії, 

було названо надмірне застосування університетом російської мови у 

навчальному процесі та номінальне використання у ньому української 

мови як державної. Керівництво не погодилося з рішенням Міністерства 

«спіти і науки України та звернулося з відповідним позовом до суду. 

Якою мовою згідно чинного законодавства повинно здійснюватися 

навчання у навчальних закладах України? Спрогнозуйте рішення суду у 

даній справі? 

 

Практичне завдання №4 

Суддя загального апеляційного суду області внаслідок автомобі-

льної аварії втратив 90 відсотків зору, однак незважаючи на наявність 

необхідного стажу, заяву про вихід у відставку не подавав, аргументую-

чи свою позицію тим, що справи у апеляційному суді завжди розгляда-

ються колегіально, і він у ході судового розгляду може звернутися при 

необхідності за допомогою до інших суддів, що будуть спільно з ним в 
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однієї колегії слухати справу. 

Надайте правовий аналіз ситуації. Чи відповідають дії судді за-

конодавству України? Який порядок передбачений для вирішення ситу-

ації? 
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ТЕМА 13. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ 

 

Семінарське заняття – 4 год. 

 

1. Історичні передумови виникнення конституційної юстиції в сис-

темі судової влади. Моделі конституційного судочинства та їх характе-

ристика. 

2. Порядок формування Конституційного Суду України, його чи-

сельний склад, структура, вимоги до суддів. 

3. Статус суддів Конституційного Суду України та гарантії їх дія-

льності 

4. Законодавчі засади організації і діяльності Конституційного Су-

ду України: функції та повноваження. Регламент Конституційного Суду 

України – нормативно-процесуальний акт. 

5. Конституційне провадження. Форми звернення до Конституцій-

ного Суду України. 

 

Методичні вказівки для підготовки до семінарського заняття 

Розгляд цієї теми полягає в аналізі інституту конституційної юсти-

ції. Передбачається розкриття змісту цього інституту з точки зору істо-

ричного підходу шляхом розгляду законодавчого закріплення та факти-

чного існування конституційної юстиції як в Україні, так і в зарубіжних 

країнах. Аналіз історичних аспектів цього конституційно-правового 

явища дозволить сформувати уявлення про історичні етапи розвитку 

конституційної юстиції. В результаті проведеного аналізу можна охара-

ктеризувати інститут конституційної юстиції в Україні на сучасному 

етапі його розвитку, зрозуміти його правову природу як з теоретичної, 

так і з практичної точки зору. Окрему увагу слід приділити сучасним 

моделям конституційного судочинства (американська модель, романо-

германська (європейська) модель, мусульманська (традиційна) модель, 

змішані системи). 

Конституційний Суд України є органом конституційної юрисдикції. 

Законодавчою основою організації і діяльності Конституційного Суду 

України є Конституція України, зокрема, розділи VIII «Правосуддя» і 

XII «Конституційний Суд України», Закон України «Про Конституцій-

ний Суд України» від 13 липня 2017 р. та інші правові акти. Конститу-

ційний Суд України вирішує питання про відповідність законів та інших 

правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Консти-

туції України. 

Конституція України визначає склад Конституційного Суду Украї-
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ни та порядок його формування. Необхідно охарактеризувати процеду-

ру висування кандидатів на посаду судді Конституційного Суду, визна-

чити коло суб’єктів, які призначають суддів на відповідну посаду.  

Конституційно-правовий статус суддів Конституційного Суду ви-

значається Конституцією України, Законами України «Про Конститу-

ційний Суд України», «Про судоустрій і статус суддів», Регламентом 

Конституційного Суду України тощо. На підставі зазначених актів не-

обхідно визначити вимоги до кандидатів на посаду судді та порядок 

вступу на цю посаду; компетенцію суддів Конституційного Суду Украї-

ни, підстави припинення повноважень, гарантії діяльності суддів та ви-

ди цих гарантій. 

Висвітлення положень щодо конституційно-правової регламентації 

засад організації і діяльності Конституційного Суду України пов’язано 

із необхідністю дослідження поняття функцій і повноважень цього ор-

гану. Конституційний Суд України – це орган конституційної юрисдик-

ції в Україні, функціонально уповноважений на здійснення конститу-

ційного контролю. Виходячи з цього потрібно розкрити зміст конститу-

ційного контролю як конституційно-правової категорії: визначити по-

няття та ознаки цієї дефініції; міжнародно-правові аспекти регулювання 

конституційного контролю та порядок здійснення в зарубіжних країнах. 

Визначення особливостей інституту конституційного контролю в Укра-

їні передбачає аналіз повноважень Конституційного Суду України. На 

основі визначених повноважень можна з’ясувати, які основні функції 

виконує Конституційний Суд України.  

З метою більш ефективної реалізації функцій і повноважень Кон-

ституційний Суд України утворює на своєму засіданні з числа суддів 

допоміжні робочі органи з питань організації його внутрішньої діяльно-

сті. Передбачається розкрити конституційно-правовий статус цих орга-

нів. Слід розглянути види та проаналізувати правову природу актів 

Конституційного Суду України, вказати на їх значення для політико-

правової теорії та практики. 

Законодавство про Конституційний Суд України визначає процеду-

ру конституційного провадження. 

Перш за все, визначаються форми звернення до Конституційного 

Суду України, до яких належать: конституційне подання, конституційне 

звернення та конституційна скарга. Таким чином, пропонується визна-

чити поняття, зміст та форму конституційного подання, конституційно-

го звернення та конституційної скарги; суб’єктів права на конституцій-

не подання, конституційне звернення та конституційної скарги. А та-

кож, необхідно визначити: підстави для відмови у відкритті конститу-
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ційного провадження; порядок проведення засідань Конституційного 

Суду, а також пленарних засідань. Важливо звернути увагу на консти-

туційно-правове регулювання питань, які пов’язані з особливостями 

конституційного провадження з певних категорій справ. 

 

Надайте визначення таких понять: 

конституційність, конституційна юстиція, конституційна юрис-

дикція, конституційне правосуддя, Конституційний Суд України, прин-

ципи функціонування Конституційного Суду України, суддя Конститу-

ційного Суду України, гарантії діяльності Конституційного Суду Укра-

їни, функції Конституційного Суду України, склад Конституційного 

Суду України, конституційний контроль, офіційне тлумачення кон-

ституційно-правових норм, Велика палата, Сенат, Колегія, акти Кон-

ституційного Суду України, збори суддів Конституційного Суду, Сек-

ретаріат Конституційного Суду України, конституційне подання, кон-

ституційне звернення, конституційна скарга, конституційне прова-

дження, предмет конституційного провадження, доктрина політично-

го питання, межі діяльності Конституційного Суду України. 

 

Скласти схеми: 

 Внутрішня структура Конституційного Суду України. 

 Конституційно-правова регламентація статусу Конституційного 

Суду України. 

 Форми звернення до Конституційного Суду України. 

 Колегії Конституційного Суду України. 

 Статус суддів Конституційного Суду України. 

 

Тематика рефератів: 

 «Правова природа актів Конституційного Суду України». 

 «Теорія та практика реалізації рішень Конституційного Суду Укра-

їни». 

 «Інститут конституційної юстиції в зарубіжних країнах». 

 «Конституційний Суд України у системі органів контрольної вла-

ди». 

 «Вплив Конституційного Суду України на процес законотворчості в 

Україні». 

 «Конституційний Суд України як гарант дотримання конституцій-

них принципів демократичної, правової держави». 

 «Правові акти Конституційного Суду України як джерела сучасно-

го конституційного права». 
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 «Суд як орган конституційного контролю (зарубіжний досвід)». 

 «Конституційна скарга в Україні: сучасний стан та перспективи». 

 

Практичне завдання №1 

Заповніть нижче наведену таблицю щодо вимог, які встановлені для 

різних категорій суддів: 

№ 

з/п 

Вимоги Суддя міс-

цевого су-

ду 

Суддя апеля-

ційного 

суду 

Суддя Вер-

ховного 

Суду 

Суддя Конститу-

ційного Суду 

України 

1. Віковий ценз     

2. Стаж роботи у 

галузі права 

    

3. Ценз осілості     

4. Строк  

здійснення 

повноважень 

    

5. Суб'єкт приз-

начення чи 

обрання на 

посаду 

    

6. Суб'єкт здійс-

нення дисци-

плінарного 

провадження 

    

7. Суб'єкт звіль-

нення з поса-

ди 

    

8. Обмеження 

(відсутність 

обмежень) 

щодо зайняття 

посади Голо-

ви суду 
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Практичне завдання №2 

Громадянин Петренко звернувся із конституційним зверненням до 

Конституційного Суду України, у якому висловив клопотання надати 

офіційне тлумачення на предмет визначення, чи є тотожними терміни 

«орган державної влади», який вживається у ч. 1 ст. 5, ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 

19, ч. 3 ст. 32, ч. 1 ст. 38, ст. 40, ч. 2 ст. 42, ч. 2 ст. 55, ст. 56, ч. 1 ст. 71, 

ст. 86, п. 4 ст. 88, ч. 4 ст. 103, ч. 3 ст. 142 Конституції України та «дер-

жавний орган», який відповідно закріплений у ч. 2 ст. 59 Конституції 

України? 

Чи має право на такий предмет конституційного звернення грома-

дянин Петренко? Якби Ви були суддею Конституційного Суду України, 

яким чином розтлумачили б порушене у конституційному зверненні пи-

тання? 

 

Практичне завдання №3 

Визначте із наведених нижче органів влади, які не є суб'єктами 

права на конституційне подання щодо конституційності законів та ін-

ших правових актів Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів 

України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим: 

а) Генеральна прокуратура України; б) Уповноважений ВРУ з прав лю-

дини; в) не менш як 45 депутатів обласної ради; г) Кабінет Міністрів 

України; ґ) Верховна Рада Автономної Республіки Крим; д) Служба 

безпеки України; е) Президент України; є) Вища рада правосуддя; ж) 

Верховна Рада України; з) Національний банк України; и) Верховний 

Суд; і) Центральна виборча комісія. 
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ТЕМА 14. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Семінарське заняття – 4 год. 

 

1. Історія становлення і розвитку системи місцевого самовряду-

вання. 

2. Міжнародно-правова регламентація питань організації питань 

місцевого самоврядування. Європейська Хартія місцевого самовряду-

вання. 

3. Сучасні моделі місцевого самоврядування. Конституційне закрі-

плення моделі місцевого самоврядування в Україні. 

4. Поняття місцевого самоврядування. 

5. Правові основи і система місцевого самоврядування: 

- повноваження місцевого самоврядування; 

- система місцевого самоврядування; 

- матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування; 

- гарантії місцевого самоврядування. 

6. Рішення органів місцевого самоврядування: порядок прийняття 

та юридична сила. Припинення дії та відміна актів органів місцевого 

самоврядування. 

7. Судовий захист прав місцевого самоврядування. 

8. Перспективи розвитку місцевого самоврядування в ході адмініс-

тративної реформи. 

 

Методичні вказівки для підготовки до семінарського заняття 

Розгляд цієї теми передбачає загальний огляд історичних аспектів 

становлення і розвитку системи місцевого самоврядування. Тобто дос-

лідження історичних періодів і правових актів, які характеризують про-

цес формування місцевого самоврядування як сучасне конституційно-

правове явище. Передбачається аналіз розвитку інституту місцевого са-

моврядування як в Україні, так і у світовій практиці. Необхідно зверну-

ти увагу на формування його моделей в різні історичні періоди в проце-

сі трансформації та розвитку; а також, приділити особливу увагу до ви-

вчення матеріалу щодо Магдебурзького права. 

Аналіз міжнародно-правових актів з питань організації та здійснен-

ня місцевого самоврядування дозволить уявити об’єктивну картину що-

до міжнародно-правових стандартів інституту місцевого самоврядуван-

ня. В рамках цього аспекту необхідно розглянути структуру та зміст та-

ких міжнародних документів як Європейська хартія місцевого самовря-

дування, Всесвітня Декларація про місцеве самоврядування, Європейсь-



КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО 

168 

ка Декларація прав міст, Європейська Хартія міст, Хартія конгресу міс-

цевих і регіональних влад Європи. 

Важливим питанням є сучасний конституційно-правовий статус мі-

сцевого самоврядування в зарубіжних країнах, тобто його сучасні моде-

лі та їх конституційно-правова регламентація. У цьому питанні потрібно 

охарактеризувати основні системи місцевого самоврядування, а саме: 

англо-американську (англосаксонську), континентальну (романо-

германську або європейську), іберійську та радянську системи.  

Розділ ХІ Конституції України «Місцеве самоврядування» регламе-

нтує основоположні засади місцевого самоврядування – однієї з найва-

жливіших ознак демократичної держави. Місцеве самоврядування, його 

гарантування з боку Української держави є не тільки правом територіа-

льної громади, а й принципом засад конституційного ладу України. Це 

знайшло своє закріплення у ст. 7 Конституції України. 

Аналіз конституційно-правового інституту місцевого самовряду-

вання передбачає визначення поняття та сутності місцевого самовряду-

вання. Необхідно зауважити, що для того, щоб зрозуміти правову при-

роду місцевого самоврядування, передусім необхідно розглянути науко-

ву, теоретичну, концептуальну точку зору. Тобто це дві основні теорії 

місцевого самоврядування, які не тільки продовжують існувати в науці 

конституційного права, а й впливають на практику державотворення, у 

тому числі в Україні – державницька і громадівська теорії та їх модифі-

кації. А також, це питання передбачає визначення юридичного змісту 

місцевого самоврядування згідно з Законом України «Про місцеве са-

моврядування в Україні».  

Місцеве самоврядування слід розглянути як певну систему та виді-

лити основні елементи цієї системи. Передбачається дворівневий розг-

ляд правових основ та системи місцевого самоврядування. На першому 

рівні – визначення місцевого самоврядування як цілого (поняття, прин-

ципи та повноваження); на другому рівні – як сукупність певних елеме-

нтів (конституційно-правова характеристика кожного з них: поняття, 

структура, особливості та повноваження). Розкриваючи конституційно-

правовий статус суб’єктів місцевого самоврядування, слід зупинитись 

на характеристиці територіальних громад як одного з основних 

суб’єктів, а також органах самоорганізації населення. 

Необхідно звернути увагу на організаційно-правовий та матеріаль-

но-фінансовий аспекти місцевого самоврядування, які є критеріями його 

самостійності (автономії) – наявність у його органів власних повнова-

жень. Окрему увагу потрібно приділити формуванню бюджету органів 

місцевого самоврядування. 
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Аналіз вищезазначених теоретичних та практичних аспектів місце-

вого самоврядування, його компетенції потребує всебічного розгляду 

структури та змісту Законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про ратифікацію Єв-

ропейської хартії місцевого самоврядування», інших конституційно-

правових актів та відомих фундаментальних наукових праць українсь-

ких вчених в сфері місцевого самоврядування.  

Розгляд правової природи рішень органів місцевого самоврядуван-

ня, передбачає визначення їх поняття, видів та змісту. Необхідно розг-

лянути порядок прийняття цих рішень, тобто визначити форму та про-

цедуру прийняття цих рішень відповідно до Закону України «Про міс-

цеве самоврядування в Україні». Важливим аспектом в цьому питанні є 

дія рішень органів місцевого самоврядування; їх дія за колом осіб, у часі 

та просторі. Наступний аспект – це умови і процедура припинення дії 

рішень.  

Особливо актуальним питанням на сучасному етапі становлення 

демократичної правової Української держави є перспективи розвитку та 

вдосконалення конституційно-правового статусу органів місцевого са-

моврядування. Пропонується аналіз пріоритетних напрямів розвитку мі-

сцевого самоврядування в Україні, порівняльний аналіз його конститу-

ційно-правового статусу до прийняття Конституції 1996 з його консти-

туційно-правовою регламентацією згідно з чинними законодавчими ак-

тами на сьогоднішній день; слід виділити основні сучасні проблеми мі-

сцевого самоврядування (наприклад, проблема комунізації тощо).  

 

Надайте визначення таких понять: 

місцеве самоврядування, англо-американська (англосаксонська) си-

стема, континентальна (романо-германська або європейська) система, 

іберійська система, радянська система (система рад та їх виконавчих 

комітетів), магдебурзьке право, державницька теорія місцевого само-

врядування, громадівська теорія місцевого самоврядування, теорія му-

ніципального дуалізму, демократична децентралізація, адміністратив-

на децентралізація, місцевий референдум, місцеві вибори, система міс-

цевого самоврядування, територіальна громада, представницький ор-

ган місцевого самоврядування, районні ради, обласні ради, загальний 

склад ради, правомочний склад ради, виконавчі органи рад, органи са-

моорганізації населення, посадова особа місцевого самоврядування, 

служба в органах місцевого самоврядування, делеговані повноваження, 

місцевий бюджет, місцеві податки, місцеві збори. 
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Скласти схеми: 

 Сучасні моделі місцевого самоврядування. 

 Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні. 

 Гарантії місцевого самоврядування. 

 Функції територіальних громад. 

 Припинення дії та відміна актів органів місцевого самоврядування. 

 

Тематика рефератів: 

 «Питання кодифікації законодавства про місцеве самоврядування». 

 «Пріоритетні напрями розвитку місцевого самоврядування в Украї-

ні». 

 «Процес формування місцевого самоврядування як сучасного кон-

ституційно-правового явища». 

 «Сучасний конституційно-правовий статус місцевого самовряду-

вання в зарубіжних країнах». 

 «Територіальна громада – основа місцевого самоврядування в Укра-

їні». 

 «Статут територіальної громади як засіб реалізації конституцій-

ного права громадян на участь у місцевому самоврядуванні». 

 «Місцевий уповноважений з прав територіальної громади в механі-

змі захисту прав людини». 

 «Організаційно-господарські повноваження органів місцевого само-

врядування: проблеми теорії та практики». 

 

Практичне завдання №1 

Депутат міської ради Р. звернувся до місцевого суду з адміністра-

тивним позовом проти міської ради. У позові депутат обґрунтовує і до-

водить незаконність деяких рішень міської ради і просить визнати їх не-

законними. 

Суд, вирішуючи питання про прийняття позову до розгляду, дійшов 

висновку, що депутат міської ради є неналежним суб’єктом звернення 

до суду і не має таких повноважень, як звернення до суду для визнання 

рішення органу місцевого самоврядування незаконним. 

Суд відмовив депутату Р. у порушенні провадження у справі за йо-

го позовом і зазначив, що тільки за умови отримання депутатом Р. дові-

реностей від всіх виборців, що голосували за список партії, за яким його 

було обрано депутатом, і подання їх до суду можливо порушити прова-

дження за його позовом. 

Проаналізуйте повноваження депутатів місцевих рад у сфері захисту 

прав і законних інтересів виборців. Чи вірно вчинив суд в цьому випадку? 
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Практичне завдання №2 

Селищна рада більшістю голосів прийняла рішення про проведення 

місцевого референдуму з питання отримання селищем статусу міста ра-

йонного значення. Цей референдум відбувся, і жителями селища ради 

було схвалене. 

На підставі рішення селищної комісії по проведенню референдуму 

за розпорядженням Голови Верховної Ради України внесено зміни до 

Реєстру населених пунктів України. 

Прокоментуйте ці рішення. Дайте правову оцінку таким діям. 

 

Практичне завдання №3 

Комітетом Верховної Ради України з питань державного будівни-

цтва, регіональної політики та місцевого самоврядування було ініційо-

вано розробку низки проєктів Законів України, котрі б деталізували ст. 

69 Конституції України. Зокрема, згідно даної норми народне волевияв-

лення в Україні здійснюється окрім проведення виборів та референду-

мів також через інші форми безпосередньої демократії. 

Які Ви можете назвати інші форми безпосередньої демократії, 

зокрема, які можна реалізувати в межах місцевого самоврядування? 

Наскільки широко вони практикуються в Україні? Чи дійсно є потреба 

у їх нормативній деталізації у національному законодавстві? (Відповідь 

може бути у формі короткої доповіді – 3, 4 абзаци). 
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ТЕМА 15. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ 

 

Семінарське заняття – 4 год. 

 

1. Поняття, принципи та система територіального устрою України.  

2. Конституційне закріплення форми державного устрою як відно-

сно децентралізованої унітарної держави. 

3. Система адміністративно-територіального устрою. 

4. Види адміністративно-територіальних одиниць. 

5. Автономія: поняття та види: 

- територіальна; 

- екстериторіальна. 

6. Автономна Республіка Крим – територіальна автономія у складі 

України. 

7. Основи конституційного статусу Автономної Республіки Крим. 

Самоврядні повноваження Автономної Республіки Крим. Верховна Рада 

Автономної Республіки Крим: компетенція та організація роботи. Рада 

Міністрів Автономної Республіки Крим: склад та повноваження. Пред-

ставництво Президента України. Взаємодія органів державної влади Ав-

тономної Республіки Крим. 

 

Методичні вказівки для підготовки до семінарського заняття 

Територія є матеріальною основою утворення, функціонування та 

розвитку будь-якої держави. Межі сучасної України визначаються дер-

жавним кордоном, встановленим відповідно до Закону України «Про 

Державний кордон України» від 4 листопада 1991 р. Розгляд правової 

природи територіального устрою України передбачає визначення по-

няття територіального устрою у широкому та вузькому розумінні.  

Разом з поняттям «територіальний устрій» у правовій літературі зу-

стрічається термін «національно-державний устрій» – співвідношення 

цих понять потребує правового аналізу. 

Система конституційного права України включає конституційно-

правовий інститут політико-територіальної організації держави. Україна 

самостійно визначає механізм поділу її території на певні частини і 

співвідношення влади між ними. Українська держава здійснює верхо-

венство на всій своїй території, яка в межах існуючих кордонів є недо-

торканною і не може бути змінена і використана без її згоди. Пропону-

ється визначити юридичний зміст, структуру та елементи цього інститу-

ту.  

Розділ ІХ Конституції України «Територіальний устрій України» 
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визначає основні засади територіального устрою. Відповідно до поло-

жень цього розділу необхідно охарактеризувати систему територіально-

го устрою, вказати її структурні елементи. 

Ст. 2 Конституції України закріплює форму державного устрою 

України, яка має певні особливості. Змістом цих особливостей є ознаки 

України як унітарної держави. 

Ст. 133 Конституції України закріплює систему адміністративно-

територіального устрою України. На підставі цього конституційного 

положення потрібно визначити поняття адміністративно-

територіального устрою та його складових – адміністративно-

територіальних одиниць. Необхідно виявити принципи, які покладені в 

основу побудови системи адміністративно-територіального устрою. 

Важливого значення набуває і виявлення чинників, що визначають ад-

міністративно-територіальний поділ України.  

За соціально-територіальними ознаками адміністративно-

територіальні одиниці поділяються на певні види. Слід визначити по-

няття видів адміністративно-територіальних одиниць та порядок їх 

створення і ліквідації відповідними уповноваженими органами. 

Однією з особливостей територіального устрою України є наявність 

автономної одиниці – Автономної Республіки Крим. У зв’язку з цим пе-

редбачається аналіз теоретичних аспектів автономії як конституційно-

правового явища. Потребує визначення поняття автономії та її видів. 

Розділ Х Конституції України, Конституція Автономної Республіки 

Крим, Закони України «Про статус Автономної Республіки Крим», 

«Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим» та інші акти націо-

нального законодавства визначають конституційно-правовий статус Ав-

тономної Республіки Крим.  

Відповідно до положень вищезазначених конституційно-правових 

актів передбачається визначення обсягу повноважень Автономної Рес-

публіки Крим, системи органів автономії та їх компетенцію. Важливо 

зосередити увагу на розгляді питань взаємодії органів державної влади 

та органів Автономної Республіки Крим. 

 

Надайте визначення таких понять: 

територіальний устрій України, державний устрій, форма держа-

вного устрою України, національно-державний устрій, територіальний 

устрій України як конституційно-правовий інститут, принципи тери-

торіального устрою України, унітарна держава, проста унітарна 

держава, складна унітарна держава, централізована унітарна держа-

ва, децентралізована унітарна держава, відносно децентралізована 
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унітарна держава, територія держави, адміністративно-

територіальний устрій, система адміністративно-територіального 

устрою України, принципи адміністративно-територіального устрою, 

адміністративно-територіальна одиниця, населені пункти, села, сели-

ща, міста районного значення, міста республіканського та обласного 

значення, міста зі спеціальним статусом, район у містах, регіони, об-

ласть, район, сільський округ, селищний округ, автономія, персональна 

автономія, корпоративна автономія, національно-територіальна (те-

риторіальна) автономія, екстериторіальна автономія, політична ав-

тономія, адміністративно-національна автономія, автономна респуб-

ліка, автономна область, автономний округ, Автономна Республіка 

Крим. 

 

Скласти схеми: 

 Система адміністративно-територіального устрою України. 

 Конституційно-правове регулювання адміністративно-правового 

устрою України. 

 Види адміністративно-територіальних одиниць. 

 Автономія: поняття та види. 

 Самоврядні повноваження Автономної Республіки Крим. 

 

Тематика рефератів: 

 «Особливості конституційно-правового статусу міст Києва та Се-

вастополя». 

 «Співвідношення понять «територіальний устрій» та «національ-

но-державний устрій». 

 «Правові аспекти реформування адміністративно-територіального 

устрою сільського району в Україні». 

 «Вплив парламенту України на визначення територіального уст-

рою». 

 «Проблеми співвідношення національних і територіальних чинників в 

організації держави». 

 «Взаємодія органів державної влади та органів Автономної Респуб-

ліки Крим». 

 «Територіальна автономія як форма децентралізації державної 

влади». 

 «Конституційно-правові засади національно-культурної автономії 

національних меншин в Україні». 

 «Проблеми співвідношення національних і територіальних чинників в 

організації держави». 
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Практичне завдання №1 

Веснянська районна у місті К. рада прийняла рішення про прове-

дення референдуму з питання про збереження у складі міста К. Веснян-

ського р-ну та відповідних органів місцевого самоврядування. Мешкан-

ці району на референдумі одностайно підтримали це. Через три місяці 

після проведення заходу міська рада ухвалила рішення про ліквідацію 

районного поділу в місті та неутворення, після завершення повноважень 

діючих районних рад, цих представницьких органів місцевого самовря-

дування. Згадане рішення міської ради було оскаржене депутатами Ше-

вченківської районної ради до окружного адміністративного суду. 

Розкрийте особливості таких територіальних одиниць, як райони 

у містах (порядок їх утворення та ліквідації, систему органів влади 

тощо). Проаналізуйте рішення районної та міської рад, а також ра-

йонного референдуму. Наведіть і обґрунтуйте своє бачення того, яким 

має бути рішення адміністративного суду у цій справі. 

 

Практичне завдання №2 

Упорядкуйте в ієрархічну систему (вищий, середній та нижчий рів-

ні) нижче наведені територіальні одиниці адміністративно-

територіального устрою України. Завдання виконується письмово у фо-

рмі таблиці або схеми: 

а) район у місті; 

б) м. Київ; 

в) місто обласного значення; 

г) район; 

г) м. Севастополь;  

д) село; 

е) місто районного підпорядкування; 

є) Автономна Республіка Крим; 

ж) селище; 

з) область. 
 

Нормативні акти: 

 Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради 

України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України 

«Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторка-

ності народних депутатів України)» від 03 вересня 2019 р. Відомості 

Верховної Ради України. 2019. № 38. Ст. 160. 

 Про державний кордон України: Закон України від 4 листопада 1991 ро-

ку (зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 1992. № 2. 

Ст. 5. 
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 Про Автономну Республіку Крим: Закон України від 17 березня 

1995 року (зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 1995. 

№ 11. Ст. 69. 

 Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим: Закон України від 

10 лютого 1998 року (зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради 

України. 1998. № 29. Ст. 191. 

 Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим: Закон 

України від 23 грудня 1998 року (зі змінами і допов.). Відомості Верхов-

ної Ради України. 1999. № 5-6. Ст. 43. 

 Про столицю України місто-герой Київ: Закон України від 15 січня 

1999 року (зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 1999. 

№ 11. Ст. 79.  

 Виборчий кодекс Україні від 19 грудня 2019 р. Відомості Верховної Ра-

ди України. 2020, № 7, № 8, № 9. Ст. 48. 
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ТЕМА 16. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

 

Семінарське заняття – 4 год. 

 

1. Теоретичні основи національної безпеки України: 

- поняття та сутність національної безпеки; 

- принципи національної безпеки України; 

- об’єкти національної безпеки; 

- суб’єкти національної безпеки. 

2. Система забезпечення національної безпеки України: 

- поняття системи забезпечення національної безпеки та її 

елементи; 

- основні функції системи забезпечення національної безпеки; 

- повноваження основних суб’єктів системи забезпечення на-

ціональної безпеки; 

- засоби забезпечення національної безпеки України. 

3. Гарантування прав, свобод та обов’язків громадян України при 

забезпеченні національної безпеки. 

4. Система національної безпеки України:  

- політична безпека України; 

- економічна безпека України; 

- воєнна безпека України:  

- поняття, основи та організація оборони України; 

- воєнна політика та воєнне будівництво України; 

- теоретичні аспекти воєнної доктрини України; 

- конституційно-правовий статус Збройних Сил України; 

- екологічна безпека України; 

- інформаційна безпека України; 

- демографічна безпека України; 

- міжнародна безпека України: 

- міжнародні конфлікти і засоби розв’язання; 

- сучасна європейська політична ситуація і місце України в 

геополітичному просторі Європи; 

- міжнародні відносини України в контексті національної 

безпеки; 

- правова безпека України. 
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Проблема безпеки має велике значення для будь-якої людської спі-

льноти у зв’язку з необхідністю попередження і ліквідації загроз, здат-

них позбавити людей матеріальних і духовних цінностей, а в деяких ви-

падках і життя.  

У зв’язку з цим надзвичайно важливим є розгляд теоретичних ос-

нов міжнародної і національної безпеки України в період свого станов-

лення як незалежної, суверенної держави; усвідомлення сутності націо-

нальних інтересів України в нових геополітичних умовах, основних за-

гроз у сфері національної безпеки, а також сутності і загальної характе-

ристики всіх елементів системи національної безпеки. 

Правовими категоріями, що характеризують юридичний зміст наці-

ональної безпеки є її об’єкти і суб’єкти, а також принципи національної 

безпеки. Передбачається визначення поняття і характерних рис кожної з 

цих категорій. 

Конституція України зараховує забезпечення національної безпеки 

й оборони до найважливіших завдань держави – це справа всього Укра-

їнського народу (ст. 17). Виконання цього завдання залежить від утво-

рення державою ефективної системи забезпечення національної безпеки 

і механізму її реалізації. Доцільно розглянути теоретичні аспекти цієї 

системи: визначити поняття системи забезпечення національної безпеки 

України, коло основних суб’єктів, що гарантують і захищають життєво 

важливі інтереси України, їх компетенцію. 

Забезпечення національних інтересів, безпеки народу України здій-

снюється суб’єктами національної безпеки відповідно до притаманних 

їм функцій. Слід охарактеризувати види цих функцій. 

При виконанні суб’єктами своїх функцій по забезпеченню націона-

льної безпеки не допускається обмеження конституційних прав і свобод 

громадян, виконання ними своїх обов’язків, крім випадків, передбаче-

них законом. Національне законодавство закріплює гарантії прав, сво-

бод та обов’язків громадян при забезпеченні безпеки. Згідно з положен-

нями Конституції України, Законів України «Про надзвичайний стан», 

«Про оборону України», Кримінального процесуального кодексу Украї-

ни, Кодексу про адміністративні правопорушення необхідно визначити 

ці гарантії. 

Останнє питання цієї теми полягає у загальній характеристиці сис-

теми національної безпеки України, визначенні її поняття та основних 

структурних елементів. Такими елементами є політична безпека, еконо-

мічна безпека, воєнна безпека, екологічна безпека, інформаційна безпе-

ка, демографічна безпека, міжнародна і правова безпека. Характеристи-
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ка вищевикладених елементів потребує визначення понять, які склада-

ють правову сутність цих елементів. 

Особливої уваги заслуговує воєнна безпека України. В межах цього 

питання слід визначити поняття оборони, її основи та порядок організа-

ції згідно з Законом України «Про оборону України». Відповідно до 

Указу Президента України «Про Воєнну доктрину України» від 24 вере-

сня 2015 р. потрібно розкрити зміст воєнної доктрини України, основні 

риси, методологію Воєнної доктрини держави, принципи воєнно-

політичної науки тощо. 

Суттєва увага у Воєнній доктрині України приділяється статусу 

Збройних Сил України. Відповідно до Конституції України, Законів 

України «Про оборону України», «Про Збройні Сили України», Поло-

ження про Міністерство оборони України та інших законодавчих актів 

пропонується охарактеризувати конституційно-правовий статус Зброй-

них Сил України, тобто визначити поняття, ознаки, порядок організації, 

структуру, функції, повноваження та місце в системі національної без-

пеки. 

Значну роль в системі національної безпеки відіграє міжнародна 

безпека України. Це пояснюється тим, що Україна в силу об’єктивної 

взаємозалежності вступає у відносини з іншими державами. В міру їх 

поглиблення та розвитку і з метою надання цим відносинам стабільності 

і безпеки на певному етапі ці відносини набувають правової форми. 

Правова форма має свій вираз у міжнародному праві і міжнародній без-

пеці. 

У міжнародних відносинах можуть виникати протиріччя, що приз-

водить до міжнародних конфліктів. Потрібно визначити правову приро-

ду міжнародних конфліктів та вказати способи їх врегулювання. Одно-

часно з теоретичними аспектами варто розглянути сучасні міжнародні 

конфлікти, особливості європейської політичної ситуації і місце Украї-

ни у європейському просторі.  

 

Надайте визначення таких понять: 

теорія національної безпеки, національна безпека України як кон-

ституційно-правовий інститут, національні інтереси, принципи націо-

нальної безпеки, об’єкти національної безпеки, суб’єкти національної 

безпеки, функції національної безпеки, концепція національної безпеки 

України, система забезпечення національної безпеки України, засоби 

забезпечення національної безпеки України, суб’єкти системи забезпе-

чення національної безпеки України, гарантії забезпечення національної 

безпеки України, система національної безпеки України, політична без-
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пека України, міжнаціональні (міжетнічні) конфлікти, політичні конф-

лікти, воєнний елемент, економічна безпека України, продовольча без-

пека, ресурсна безпека, цінова безпека, фінансово-грошова безпека, 

кримінальна безпека, воєнна безпека України, оборона України, тери-

торіальна оборона, воєнна доктрина, стан війни, воєнний час, воєнний 

стан, мобілізація, армія, Збройні Сили України, військовий обов’язок, 

військова служба, юридична відповідальність військовослужбовців, 

екологічна безпека України, інформаційна безпека України, демографіч-

на безпека України, міжнародна безпека України, міжнародне право, 

міжнародні конфлікти, геополітичне становище держави, правова 

безпека України. 

Скласти схеми: 

 Система національної безпеки України. 

 Система забезпечення національної безпеки. 

 Міжнародні конфлікти і засоби розв’язання. 

 Конституційно-правовий статус Збройних Сил України. 

 Правова безпека України. 

 

Тематика рефератів: 

 «Міжнародні відносини України в контексті національної безпеки». 

 «Практичне забезпечення економічної безпеки України». 

 «Національна безпека: об’єкт, суб’єкт та принципи». 

 «Особливості європейської політичної ситуації і місце України у єв-

ропейському просторі». 

 «Порушення прав людини як загроза національній безпеці України». 

 «Поняття та зміст доктрини інформаційної безпеки». 

 «Роль правоохоронної функції держави у державотворчому і пра-

вотворчому процесах в Україні». 

 «Проблеми і напрями дослідження історії суб’єктів сектору безпеки 

України». 

 «Забезпечення екологічної безпеки в природо-ресурсних правовідно-

синах». 

 «Правова основа інформатизації суспільства». 

 

Практичне завдання№1 

До суб’єктів безпеки відносять: 

- суспільство, його матеріальні та духовні цінності; 

- території, навколишнього природного середовища 

- державу, її конституційний устрій, суверенітет і територіа-
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льну цілісність; 

- особистість, її права та свободи. 

Розташуйте ці суб’єкти за першочерговістю, виходячи з принципу 

соціальної держави. Який з перерахований суб’єктів є основним і чому? 

 

Практичне завдання№2 

Порівняйте правові режими воєнного та надзвичайного стану, які 

запроваджуються в Україні. Завдання виконується письмово: 
 

№ Вид стану Спільні риси Відмінні риси 

1. Воєнний стан   

2. Надзвичайний стан   

 

Практичне завдання№3 

Під час збройної агресії проти України Президент України прийняв 

Указ про введення воєнного стану в Україні. У зв’язку з тим, що Прези-

дент України не встигає виконати всі функції, пов’язані з відсіччю агре-

сії, Рада національної безпеки і оборони України приймає рішення про 

утворення Ставки Верховного Головнокомандувача, що очолюється Се-

кретарем Ради. Ставка звернулася до Кабінету Міністрів України для 

організації Кабінетом Міністрів України підготовки населення і терито-

рії держави до оборони. Кабінет Міністрів в особі Прем’єр-міністра ві-

дмовив в цьому у зв’язку з двома причинами: 

1) в Україні не було введено воєнного стану, оскільки рішення про 

введення воєнного стану має приймати Президент України одноособо-

во; 

2) Ставка Головнокомандувача була сформована у не встановлено-

му законом порядку. 

Проаналізуйте дії кожного з органів з точки зору їх правомірності. 

Обґрунтувати відповідь. 

 

Практичне завдання№4 

Президент України погодивши з керівництвом Організації Північ-

ноатлантичного договору (НАТО) засади вступу України до даної між-

народної організації, подав до Верховної Ради України відповідні зако-

нопроєкти. На критику опозиційних депутатських фракцій – вступ 

України до НАТО є актом зміни конституційного ладу, що належить 

виключно народові та реалізується у формі проведення всеукраїнського 

референдуму, Глава держави навів власні аргументи. Зокрема, НАТО є 

міжурядовою, а не міжнародною організацією, право визначати членст-
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во у якій належить уряду як представнику народу, а не самому народові; 

Конституція України не містить положень, що наша держава є позабло-

ковою державою. Тому для вступу до НАТО достатньо прийняти лише 

відповідні закони, як це було зроблено при вступі України до Світової 

організації торгівлі. 

Як Ви вважаєте, чи є вступ до Організації Північноатлантичного 

договору актом зміни конституційного ладу України? Наскільки пере-

конливою є позиція Президента України з цього питання? 

 
Нормативні акти: 

 Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради 

України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України 

«Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторка-

ності народних депутатів України)» від 03 вересня 2019 р. Відомості 

Верховної Ради України. 2019. № 38. Ст. 160. 

 Конвенція про кіберзлочинність 23 листопада 2001 р. Офіційний вісник 

України. 2007. № 65. Ст. 107. 

 Про альтернативну (невійськову) службу: Закон України від 12 грудня 

1991 р. (зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 1992. 

№ 15. Ст. 188. 

 Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20 березня 2003 р. (зі 

змінами та допов.) Відомості Верховної Ради України. 2003. № 25. 

Ст.180. 

 Про Збройні Сили України: Закон Україні від 6 грудня 1991 р. (зі зміна-

ми і допов.) Відомості Верховної Ради України. 1992. № 9. Ст.108.  

 Про оборону України: Закон України від 6 грудня 1991 р. (зі змінами і 

допов.). Відомості Верховної Ради України. 1992. № 9. Ст. 106. 

 Про національну безпеку України: Закон України від 21 червня 2018 р.  

Відомості Верховної Ради України. 2018. № 31. Ст. 241. 

 Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12 травня 

2015 р. (зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2015. 

№ 28. Ст. 250. 

 Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16 березня 

2000 р. (зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2000. 

№ 23. Ст. 176. 

 Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 

5 березня 1998 р. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 35. 

Ст. 237. 

 Про розвідувальні органи України: Закон України від 22 березня 2001 р. 

(зі змінами та допов.) Відомості Верховної Ради України. 2001. № 19. 

Ст. 94. 

 Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України 



Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять 

193 

від 05 жовтня 2017 р. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 45. 

Ст. 403. 

 Про Службу зовнішньої розвідки України: Закон України від 1 грудня 

2005 р. (за змінами та допов.). Відомості Верховної Ради України. 2006. 

№ 8. Ст. 94. 

 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 

2015 р. «Про нову редакцію Воєнної доктрини України»: Указ Президе-

нта України від 24 вересня 2015 року. Урядовий кур’єр. 2015. № 555. 

 

Спеціалізована література: 

1. Андрусишин Б. Юридичні та фактичні підстави незалежності українсь-

кої держави. Вісник Академії правових наук України. 2012. № 4. С. 114-

122. 

2. Антонов В. О. Конституційно-правові засади національної безпеки 

України: моногр. Київ: Талком, 2017. 575 с. 

3. Антонов В. О. Суспільство як об’єкт національної безпеки Української 

держави. Держава і право. Юридичні і політичні науки. 2013. Вип. 60. 

С. 79-84. 

4. Антонов В. Політика національної безпеки України в сучасних умовах: 

проблеми та реалії. Право України. 2014. № 5. С. 106-114. 

5. Барабаш Ю. Конституційний вимір української демократії (історико-

теоретичні нотатки). Право України. 2014. № 7. С. 137-145. 

6. Баранов О. П. Механізм управління Державною спеціальною службою 

транспорту в системі забезпечення національної безпеки України: авто-

реф. дис. ... канд. наук з держ. упр. Київ, 2017. 20 с. 

7. Беззубов Д. О. До поняття юридичної безпеки фізичних осіб як суб’єктів 

права України (адміністративно-правовий аспект). Бюлетень Міністер-

ства юстиції України. 2014. № 8. С. 99-106. 

8. Богма О. С. Державне регулювання інституціональних змін в сфері за-

безпечення бюджетної складової економічної безпеки національної еко-

номіки: автореф. дис. ... д-ра екон. наук. Київ, 2017. 40 с. 

9. Виговська О., Бєлоусова Н. Інформаційна складова національної безпеки 

України: кол. моногр. Київ: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. 166 с. 

10. Вовк О. О. Поняття та зміст зовнішньої безпеки: теоретико-правовий 

аналіз. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2013. № 8. С. 11-18. 

11. Волинець В. Правові аспекти реалізації оборонної функції сучасної дер-

жави. Юридична Україна. 2013. № 5. С. 4-10. 

12. Волинець В. Функція гарантування національної безпеки в контексті 

державно-правового розвитку сучасної України. Юридична Україна. 

2013. № 1. С. 9-16. 

13. Демченко В. Державна мова як об’єкт національної безпеки: моногр. 

Херсон: Вишемирський В. С., 2019. 175 с. 

14. Денисов А. І. Господарсько-правове забезпечення технологічної безпеки 



КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО 

194 

держави: моногр. Харків: Юрайт, 2017. 202 с. 

15. Дзьобань О. П. Національна безпека в умовах соціальних трансформа-

цій: методологія дослідження та забезпечення: моногр. Харків: Констан-

та, 2006. 440 с. 

16. Долинний А. В. Адміністративно-правове забезпечення Національною 

поліцією України публічної безпеки і порядку під час проведення масо-

вих заходів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Суми, 2017. 23 с. 

17. Євенко Д. В. Конституційно-правове забезпечення оборонної функції 

України: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Маріуполь, 2014. 20 с. 

18. Єзеров А. А. Конституційна безпека як складник національної безпеки 

України. Український часопис конституційного права. 2017. № 2. С. 60-

67. 

19. Єфименко Т. І. Фіскальна та монетарна безпека національної економіки: 

[моногр.]. Київ: ДННУ «Акад. фінанс. упр.», 2016. 444 с. 

20. Забарський В. В. адміністративно-правові межі використання військо 

службовцями Збройних Сил України права на об’єднання. Науковий віс-

ник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

2012. № 2. С. 109-115. 

21. Задорожня Г. В. Правовий механізм введення в Україні надзвичайного 

стану: проблеми теорії і практики. Бюлетень Міністерства юстиції 

України. 2013. № 2. С. 31-37. 

22. Капштик О. В. Державні механізми стратегічних комунікацій у секторі 

безпеки і оборони України: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. Хме-

льницький, 2019. 20 с. 

23. Клюєва Є. Правові засади функціонування міжнародних транспортних 

коридорів. Підприємництво, господарство і право. 2014. № 11. С. 18-20. 

24. Коваль А. Менеджмент как целостная система управления в кадровых 

аспектах безопасности государства. Legea si Viata. 2018. № 1, ч. 2. С. 53-

58. 

25. Ковальський В. Формування інформаційного права як комплексної галу-

зі та перспективи кодифікації інформаційного законодавства. Юридична 

Україна. 2012. № 5. С. 102-104. 

26. Коцюба Р. О. Конституційно-правові гарантії ядерної безпеки: міжнаро-

дний та національний аспекти: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Київ, 

2017. 40 с. 

27. Кулінська А. В. Державне управління фінансовою складовою економіч-

ної безпеки національної економіки України: автореф. дис. ... д-ра екон. 

наук. Одеса, 2017. 42 с. 

28. Лекарь С. І. Економічна безпека держави та суб’єкти її забезпечення. 

Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внут-

рішніх справ. 2012. № 2. С. 75-82. 

29. Лисенко Ю. Г. Модернізація системи управління економічною безпекою 

національної економіки: методологія, індикатори та інструменти: мо-



Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять 

195 

ногр. Полтава: [б. в.], 2018. 260 с. 

30. Максименко Ю. Інформаційне правопорушення: поняття й ознаки. Під-

приємництво, господарство і право. 2014. № 11. С. 63-65. 

31. Манжул І. Визначення змісту поняття «безпека ядерного-енергетичного 

комлексу» Підприємництво, господарство і право. 2014. № 10. С. 68-71. 

32. Маркіна І. Управління безпекою туризму в умовах глобалізації. Підпри-

ємництво, господарство і право. 2014. № 10. С. 61-65. 

33. Махненко А. М. Публічне управління та національна безпека: моногр. 

Київ: НАУ, 2019. 327 с. 

34. Мурза В. В. Історико-правова характеристика становлення та розвитку 

наглядової функції держави. Науковий вісник Дніпропетровського дер-

жавного університету внутрішніх справ. 2012. № 2. С. 83-89. 

35. Олійник О. Інформаційний простір як основа соціально-економічного, 

політичного і культурного забезпечення інформаційної безпеки Україні. 

Бюлетень Міністерства юстиції України. 2012. № 4. С. 98-104. 

36. Омельчук В. А. Теоретико-правові аспекти систематизації прав і свобод 

людини в історичному контексті забезпечення безпеки суспільства й 

держави. Науковий вісник Дніпропетровського державного університе-

ту внутрішніх справ. 2012. № 2. С. 3-9. 

37. Осауленко О. Г. Офіційна статистика в системі національної інформа-

ційної безпеки: моногр. Київ: Август Трейд, 2017. 367 с. 

38. Панова О. Принципы административно-правового обеспечения публич-

ной безопасности. Legea si Viata. 2018. № 3, ч. 2. С. 118-121. 

39. Папаяні С. В. Конституційно-правовий механізм реалізації зовнішньої 

політики України в умовах європейської міждержавної інтеграції: про-

блеми теорії та практики: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Маріуполь, 

2014. 20 с. 

40. Пашинский В. Гражданское общество как субъект обеспечения обороны 

государства: современный опыт украины. Legea si Viata. 2018. № 6, ч. 2. 

С. 71-75. 

41. Пелих А. О. Воєнно-політичні моделі держав в управлінні національною 

безпекою євроатлантичних і пострадянських країн: автореф. дис. ... канд. 

наук з держ. упр. Київ, 2017. 20 с. 

42. Поляков С. Місце Збройних Сил України в системі органів державної 

влади. Право України. 2013. № 1-2. С. 310-316. 

43. Поляков С. Перспективні напрями реформування законодавства України 

щодо забезпечення законності та правопорядку у збройних силах Украї-

ни. Підприємництво, господарство і право. 2013. № 2. С. 131-134. 

44. Потапенко Є. Методи і способи міждержавної правової інтеграції. Право 

України. 2014. № 6. С. 120-130. 

45. Сітарський С. М. Інституціоналізація діяльності органів державної влади 

щодо врегулювання політичних конфліктів у контексті національної 

безпеки України: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. Київ, 2018. 



КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО 

196 

20 с. 

46. Сіцінська М. В. Державне управління у сфері демократичного цивільно-

го контролю над сектором безпеки і оборони України: автореф. дис. … 

д-ра наук з держ. упр. Київ, 2014. 36 с. 

47. Смирнова К. Екстериторіальна дія права Європейського Союзу: досвід 

для України. Право України. 2014. № 4. С. 153-159. 

48. Сопілко І. Роль стратегії національної безпеки України в правовому ре-

гулюванні державної інформаційної політики України. Юридична Укра-

їна. 2014. № 6. С. 8-14. 

49. Строяновський В. В. Інституціоналізація стратегічного аналізу в процесі 

державного управління у сфері національної безпеки: моногр. Київ: 

НАДУ, 2018. 691 с. 

50. Тимошенко О. В. Регуляторні засади забезпечення економічної безпеки 

національної економіки: автореф. дис. ... д-ра екон. наук. Київ, 2016. 

40 с. 

51. Ткачук Т. Политика информационной безопасности НАТО. Legea si 

Viata. 2018. № 5, ч. 2. С. 187-190. 

52. Федоренко В. Л. Конституційно-правовий статус Ради національної без-

пеки і оборони України. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2010. 

№ 12. С. 32-39. 

53. Філіппов А. В. Адміністративно-правове забезпечення безпеки цивільної 

авіації в Україні: дис. ... канд. юрид. наук. Ірпінь, 2010. 246 с. 

54. Цевельов О. Є. Державне реагування на загрози національній безпеці у 

сфері безпеки державного кордону України: автореф. дис. ... канд. наук з 

держ. упр. Хмельницький, 2017. 20 с. 

55. Шахов В., Мадіссон В. Національний інтерес і національна безпека в ге-

остратегії України. Вісник Національної академії державного управління 

при Президентові України. 2013. № 2. С. 44-56. 

56. Шестаков В. Захист іноземних інвестицій в Україні: теорія та практика. 

Підприємництво, господарство і право. 2014. № 11. С. 21-25. 



Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять 

197 

САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
Підготовка до семінарських занять допомагає глибше вивчити ос-

новні теми дисципліни «Конституційне право», оволодіти вмінням са-
мостійно працювати з Конституцією України, законами, іншими норма-
тивно-правовими актами та спеціалізованою літературою. 

Самостійна робота здійснюється у таких формах: 
 виконання домашніх завдань; 
 складання схем, таблиць з тем курсу «Конституційне право»; 
 підготовка наукових доповідей та рефератів з тем, зазначених 

в програмі курсу; 
 складання процесуальних документів; 
 робота як з нормативними актами внутрішнього законодавст-

ва, так і з міжнародними актами, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України, та іншими міжнародними 
актами, а також тлумачення їх відповідно до конкретних об-
ставин; 

 доопрацювання матеріалів лекції шляхом пошуку додаткової 
спеціалізованої літератури та опрацювання нормативно-
правових актів; 

 робота в інформаційних мережах; 
 опрацювання додаткової спеціалізованої літератури; 
 складання конспектів тем, що виносяться на самостійне ви-

вчення. 
Підготовка до семінарських занять передбачає вирішення ситуацій-

них задач з відповідної теми. Вирішення ситуаційних задач передбачає 
ретельне вивчення всіх питань семінарського заняття, ознайомлення з 
рекомендованою літературою, опрацювання та детальний аналіз норма-
тивних джерел з відповідної теми. 

Розглядаючи конкретне завдання, необхідно дослідити всі обстави-
ни казусу і чітко відповісти на поставлені після завдання питання. Від-
повіді мають носити розширений та обґрунтований характер, 
обов’язково із посиланням на норми того чи іншого нормативного акту, 
а також на монографічне або навчально-методичне джерело, яке вико-
ристовувалося. 

Складаючи схеми чи таблиці, необхідно ознайомитися зі всіма ма-
теріалами відповідної теми, опрацювати нормативно-правові акти та 
іншу спеціалізовану літературу. Виклад матеріалу в схемах та таблицях 
повинен бути стислим, максимально інформативним. Текстову інфор-
мацію, що подано в схемах та таблицях, потрібно ретельно перевірити 
на відсутність орфографічних, граматичних чи стилістичних помилок. 
Схеми, таблиці мають бути подані на електронному носії та у роздруко-
ваному вигляді. Усі схеми повинні бути підписані і обов’язково сфор-
мовані в окрему папку. 
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ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Однією з форм організації навчального процесу в умовах кредитної 

трансферно-накопичувальної системи є індивідуальна робота Здобува-

чів. 

Індивідуальна робота Здобувачів з дисципліни «Конституційне пра-

во» може включати: 

 написання наукових статей та тез наукових доповідей; 

 участь у студентських конференціях, конкурсах, олімпіадах, 

наукових засіданнях, науково-практичних семінарах, колокві-

умах тощо; 

 участь у роботі студентського наукового гуртка з конститу-

ційного права; 

 анотацію прочитаної додаткової літератури з навчальної дис-

ципліни, бібліографічний опис літератури; 

 зібрання постатейного матеріалу та письмовий аналіз консти-

туційного законодавства України; 

 розробка мультимедійних презентацій у вигляді спеціально 

підготовленого слайд-шоу, де матеріал подається у вигляді 

схем, діаграм, статистичних даних тощо; 

 написання наукових доповідей, рефератів та їх презентація на 

семінарських заняттях. 

Вибір видів індивідуальної роботи здійснюється Здобувачем за вла-

сними інтересами та попереднім узгодженням з викладачем. Тематику 

та форму індивідуальної роботи Здобувач отримує на початку навчаль-

ного року і здає роботу у визначені строки. Організацію, контроль та 

оцінювання якості виконання індивідуальної роботи Здобувачів здійс-

нює науковий керівник. Індивідуальна робота подається на кафедру для 

перевірки до початку екзаменаційної сесії. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

 

Принципи і види контролю знань здобувачів вищої освіти  

з дисципліни  

«КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО» 

 

Контроль знань є складовою багатогранного навчального процесу в 

Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ і являє 

собою організацію зворотного зв’язку як засобу управління навчально-

виховним процесом.  

Показники контролю знань Здобувачів – основа для судження про 

результаті навчання та для вирішення таких питань, як ступінь опану-

вання навчальної програми, переведення на наступний курс.  

Результати контролю знань слугують основним показником, за 

яким оцінюється робота окремого Здобувача, академічної групи, курсу, 

факультету в цілому, а також робота викладача. 

За умови вірної організації контроль знань слугує і навчальним, ви-

ховним, організаційним, розвиваючим, методичним та іншим цілям. 

Контроль знань ґрунтується на таких основних принципах: 

• перевірка й оцінка знань Здобувачів мають відображати рівень за-

своєння знань та стимулювати Здобувачів до досягнення нових успіхів; 

• перевірка й оцінювання знань мають проводитися систематично, 

планово, у нерозривному зв’язку з усім процесом навчання; послідовно 

з поступовим ускладненням завдань, змісту й методики; 

• перевірка й оцінювання знань здійснюються з урахуванням інди-

відуальних особливостей і особистих успіхів кожного окремого Здобу-

вача; 

• диференціація оцінок має здійснюватися за заздалегідь визначе-

ними об’єктивними критеріями; 

• оцінка знань Здобувача повинна відповідати істинній якості та кі-

лькості засвоєних знань, умінь і навичок. 

Контрольні заходи з дисципліни «Конституційне право» прово-

дяться протягом семестру та охоплюють: діагностичний, поточний ко-

нтроль (складається з оцінювання аудиторної, індивідуальної та само-

стійної роботи) та підсумковий контроль (залік/екзамен). У разі на-

стання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) контро-

льні заходи можуть проводитися з використанням технологій дистан-

ційного навчання. 
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Підсумковий контроль знань здобувачів вищої освіти 

 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результа-

тів навчання на певному освітньому рівні або на окремих його заверше-

них етапах. Присвоєння Здобувачу кредитів ЄКТС і присудження ква-

ліфікацій здійснюється винятково за результатами підсумкового конт-

ролю.  

Підсумковий контроль успішності проводиться у формі екзамену, 

заліку чи диференційованого заліку з конкретної навчальної дисципліни 

або окремої її завершеної частини в обсязі навчального матеріалу, ви-

значеного РПНД цієї навчальної дисципліни, і у терміни, встановлені 

графіком освітнього процесу. 

Метою підсумкового контролю знань є визначення дійсного рівня 

та змісту знань здобувачів вищої освіти з конкретної дисципліни за об-

сягом, якістю, глибиною та вмінням застосовувати одержані знання у 

практичній діяльності відповідно до моделі конкретного освітньо-

кваліфікаційного рівня. 

Підсумковий контроль знань з цієї дисципліни проводиться у формі 

екзамену. Питання до екзамену є вузловими, узагальненими, комплекс-

ними, потребують творчого підходу під час побудови відповіді та вмін-

ня синтезувати отримані знання. 

Питання до екзамену відбираються в межах програмних питань, що 

становлять зміст навчальної дисципліни. Програмні питання доводяться 

до Здобувачів на початку навчального семестру. 

Передумовою для успішного складання екзамену з дисципліни є 

поточна робота протягом семестру. 
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СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 

УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

«КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО» 

 

У Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ 

встановлюється єдина максимальна сума балів – 100 балів. Тобто, це 

максимально можлива сума балів за всі види робіт з начальної дисцип-

ліни: семінарські, практичні та інші заняття; контрольні роботи; самос-

тійне вивчення першоджерел, тем і розділів; робота за індивідуальним 

планом; колоквіуми, написання тез тощо.  

Встановлюються: максимальні суми балів за виконання завдань у 

рамках аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи – 60 балів; 40 

балів – за виконання завдань, винесених на підсумковий контроль. 

До форм поточного контролю належить оцінювання: 

- рівня знань, навичок і вмінь, виявлених під час аудиторної роботи 

(семінарських та практичних занять); 

- якості виконання індивідуальної та самостійної роботи. 

Поточний контроль може проводитись усно, письмово або у формі 

комп’ютерного тестування, колоквіуму, оцінювання виступів на семі-

нарських заняттях, ділових чи імітаційних ігор тощо, під час як навча-

льних занять, так і індивідуальної та самостійної роботи, зокрема з ви-

користанням системи управління дистанційним навчанням. 

Аудиторна робота на семінарських і практичних заняттях оціню-

ється за критеріями оцінювання аудиторної роботи, що розробляються 

кафедрою загальноправових дисциплін та передбачені в робочій про-

грамі з навчальної дисципліни «Конституційне право». 

Самостійна та індивідуальна робота, що передбачена робочою 

програмою з навчальної дисципліни «Конституційне право», оцінюють-

ся викладачем за шкалою від 0 до 15 балів кожна. Виконання завдань, 

які виносяться на самостійну та індивідуальну роботу, може контролю-

ватися викладачем під час консультацій або проведення аудиторної ро-

боти.  

Науково-педагогічні працівники кафедри загальноправових дисци-

плін мають право нараховувати заохочувальні бали за додаткову індиві-

дуальну роботу, спрямовану на поглиблене вивчення навчальної дисци-

пліни (підготовка конкурсної роботи; публікація статті; тез доповідей до 

участі у конференціях, круглих столах, наукових семінарах; участь в 

олімпіадах, вікторинах тощо; творчі та спортивні здобутки). При нара-

хуванні заохочувальних балів загальна сума балів за індивідуальну ро-
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боту не повинна перевищувати максимально допустиму (15 балів). 
 

 
 

Переведення значення рейтингових оцінок  
з кредитного модуля в ECTS та традиційні оцінки 

Встановлюється порядок перерахунку рейтингових показників100-
бальної університетської шкали оцінювання в традиційну бальну шкалу 
та європейську шкалу ECTS: 

За шкалою 
ECTS 

За національною шкалою 
За шкалою 

навчального 
закладу  

А відмінно 90–100 
ВС добре 75–89 
DE задовільно 60–74 
FX незадовільно з можливістю повторного складання 35–59 
F незадовільно з обов’язковим повторним курсом 1–34 

FX означає: «незадовільно» – необхідно виконати певну додаткову ро-
боту для успішного складання; 

F означає: «незадовільно» – необхідна значна подальша робота. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 (ЕКЗАМЕНУ) З КУРСУ «КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО» 

 

Екзамен є остаточною формою контролю з навчальної дисципліни 

«Конституційне право», засобом виявлення і оцінки результатів навча-

льного процесу.  

Мета екзамену полягає у завершенні курсу вивчення «Конститу-

ційне право», оцінити рівень отриманих Здобувачами знань. 

 

Критерії оцінювання: 

«Відмінно» – якщо здобувач вищої освіти глибоко у повному обсязі 

засвоїв програмний матеріал; вичерпно та послідовно, грамотно й логі-

чно його висловлює; вільно володіє понятійним апаратом з навчальної 

дисципліни; виявляє вміння самостійно узагальнювати та висловлювати 

матеріал, не допускаючи помилок. 

«Добре» – якщо здобувач вищої освіти твердо знає програмний ма-

теріал, грамотно і по суті висловлює його, не допускає важливих неточ-

ностей у відповіді на запитання; має незначні зауваження під час надан-

ня відповідей. 

«Задовільно» – якщо здобувач вищої освіти засвоїв основний мате-

ріал, але не знає окремих подробиць, допускає неточності, недостатньо 

правильні формулювання, порушує послідовність у викладенні програ-

много матеріалу та вагається при виконанні завдань, не вміє обґрунто-

вувати власні судження та наводи власні приклади. 

«Незадовільно» – якщо здобувач вищої освіти не знає більшої час-

тини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки, з великими 

труднощами відповідає на питання, не володіє понятійним апаратом з 

курсу. 

 

 

1. Поняття конституційного права. Місце конституційного права в си-

стемі національного права України. 

2. Предмет, метод конституційного права України як галузі права та їх 

специфіка. 

3. Система конституційного права України: поняття, елементи та їх 

характеристика. 

4. Конституційно-правові норми: поняття, структура, класифікація. 

5. Конституційно-правові інститути: поняття, специфіка, види. 

6. Принципи конституційного права: поняття та види. 

7. Конституційно-правові відносини: поняття, ознаки та види. Умови 
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виникнення, зміни та припинення конституційно-правових відно-

син. 

8. Конституційно-правові норми та конституційно-правові відносини: 

їх співвідношення. 

9. Форми конституційного права України: поняття та види. 

10. Предмет, методологія, завдання та джерела науки конституційного 

права України. Зв’язок науки конституційного права з іншими сус-

пільними та галузевими юридичними науками. 

11. Конституційне право як навчальна дисципліна: поняття, система, 

функції.  

12. Основні етапи розвитку конституційного процесу в Україні. 

13. Конституція Пилипа Орлика 1710 року та Конституція України 

1996 року: порівняльно-правовий аналіз. 

14. Загальна характеристика радянського періоду конституційного 

процесу в Україні. 

15. Зміст сучасної конституційної реформи в Україні: концептуальні 

засади. 

16. Конституційно-правове забезпечення політичної реформи в Украї-

ні. Удосконалення конституційно-правового статусу суб’єктів полі-

тичної системи України.  

17. Поняття, ознаки та сутність Конституції України.  

18. Конституція та держава: їх співвідношення. 

19. Функції Конституції України та її характеристика. 

20. Класифікація конституцій: мета та критерії класифікації. 

21. Об’єкти конституційного регулювання. Дія Конституції України. 

22. Форма та структура Конституції України. 

23. Чинники ефективності дії Конституції України. Спеціально-

юридичні чинники. 

24. Порядок внесення змін до Конституції України (Розділ ХІІІ Кон-

ституції України). Рішення Конституційного Суду України у справі 

за конституційним поданням Президента України щодо офіційного 

тлумачення положень частини другої статті 158 та статті 159 Кон-

ституції України. 

25. Поняття, структура, особливості, ознаки конституційного ладу 

України. 

26. Демократична, правова, світська держава – конституційно-правова 

характеристика. 

27. Політичний плюралізм та ідеологічне розмаїття: порівняльний ана-

ліз. 

28. Система гарантій конституційного ладу України: поняття та види 
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гарантій. 

29. Поняття, принципи, ознаки державного ладу України. 

30. Система органів державної влади в Україні. 

31. Поняття, ознаки, принципи суспільного ладу України. 

32. Структура суспільного ладу України: поняття та загальна характе-

ристика. 

33. Політична система України: поняття та характеристика елементів. 

34. Економічна система та соціальна система України: конституційно-

правові засади. 

35. Духовно-культурна система України: конституційно-правові заса-

ди. 

36. Місце прокуратури в системі органів державної влади. 

37. Система та структура прокуратури. 

38. Функції та повноваження прокуратури. 

39. Акти органів прокуратури: види, зміст. 

40. Поняття та конституційні принципи правового статусу людини та 

громадянина в Україні та європейських державах. 

41. Система гарантій конституційних прав, свобод та обов’язків люди-

ни і громадянина в Україні. 

42. Конституційно-правові засади статусу іноземних громадян, осіб без 

громадянства та біженців в Україні. 

43. Роль міжнародних актів в регулюванні конституційних прав, сво-

бод та обов’язків в Україні. 

44. Громадянство України: законодавство, міжнародні акти, зміст пра-

ва на громадянство, документи, які підтверджують громадянство 

України. Принципи набуття громадянства України. Територія дер-

жави. Умови прийняття до громадянства України (порядок розгля-

ду заяв громадян з питань громадянства України). Втрата грома-

дянства України. Зміна громадянства України. 

45. Необмеженість конституційних прав і свобод людини і громадяни-

на. 

46. Право приватної власності: конституційно-правовий аспект. 

47. Статус мови в Україні (Закон України «Про забезпечення функціо-

нування української мови як державної»). 

48. Право громадян на звернення (Закон України «Про звернення гро-

мадян»). 

49. Право на правову допомогу (Закон України «Про адвокатуру та ад-

вокатську діяльність»). 

50. Право на звернення до міжнародних установ (Закон України «Про 

ратифікацію конвенції про захист прав і основних свобод людини 
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1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до 

Конвенції»). 

51. Право на повагу до гідності, невтручання в особисте і сімейне жит-

тя, таємницю листування, недоторканість життя (ст.ст. 162, 163 КК 

України, ст. 126 КК України, ст. 27 КПК України, ст.ст. 289, 297, 

301, 306, 311 ЦК України). 

52. Поняття конституційно-правової відповідальності: характеристика 

підходів. Співвідношення конституційно-правової відповідальності 

з конституційною, державно-правовою відповідальністю. Місце 

конституційно-правової відповідальності в системі соціальної від-

повідальності. 

53. Ознаки конституційно-правової відповідальності (2 групи): їх хара-

ктеристика. 

54. Функції конституційно-правової відповідальності: поняття та види. 

55. Конституційно-правова відповідальність та конституційний конт-

роль, їх співвідношення. 

56. Класифікація конституційно-правової відповідальності: критерії 

класифікації та види. 

57. Конституційне правопорушення (делікт): поняття, склад (характе-

ристика елементів), класифікація. 

58. Поняття, ознаки та принципи виборів в Україні. 

59. Класифікація виборів в Україні. 

60. Виборча система в Україні. 

61. Виборчий процес в Україні: конституційно-правова характеристи-

ка. 

62. Референдуми в Україні: поняття, принципи, види. Передумови ви-

никнення референдумів. 

63. Референдний процес. Предмет всеукраїнського референдуму, учас-

ники та їх конституційно-правовий статус. Відповідальність за по-

рушення порядку проведення референдуму. Місцеві референдуми в 

Україні: поняття, види, основні засади організації та проведення. 

64. Ідея парламентаризму та її реалізація в Україні. 

65. Основні напрями парламентської реформи в контексті внесення 

змін до Конституції України. 

66. Поняття та ознаки Верховної Ради України як органу законодавчої 

влади. 

67. Функції Верховної Ради України: поняття, види, зміст. 

68. Статус народного депутата України: конституційно-правові засади. 

69. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини: конститу-

ційно-правовий статус. 
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70. Рахункова палата: поняття, завдання, функції повноваження, струк-

тура. 

71. Депутатські фракції, комітети, спеціальні тимчасові комісії Верхов-

ної Ради України: конституційно-правовий статус. 

72. Повноваження Верховної Ради України.  

73. Засідання Верховної Ради України: ведення пленарних засідань; 

прийняття рішень; порядок надання слова; організація розгляду пи-

тань; протокол; стенографічний бюлетень; стенографічний звіт; ро-

зробка проєктів законів; розгляд законодавчих пропозицій, законо-

проєктів, поправок; розгляд законопроєктів у першому читанні; ро-

згляд законопроєктів у другому читанні; розгляд законопроєктів у 

третьому читанні. 

74. Застосування процедури імпічменту: конституційно-правові засади 

та практика застосування. 

75. Апарат Верховної Ради України: конституційно-правовий статус та 

структура. 

76. Зовнішньополітична діяльність Верховної Ради України і міжпар-

ламентські зв'язки. Засади зовнішньої політики України. Законо-

давство з питань зовнішньої політики України. 

77. Ратифікація та денонсація міжнародних договорів, приєднання до 

міжнародних договорів. 

78. Співробітництво України з Організацією Об’єднаних Націй. 

79. Європейське регіональне співробітництво. 

80. Співробітництво Верховної Ради України з парламентами інших 

країн.  

81. Становлення інституту президентства в Україні. 

82. Проблеми президентської влади на сучасному етапі розвитку Укра-

їни. 

83. Функції Президента України: поняття, види, зміст. 

84. Повноваження Президента України. 

85. Офіс Президента України: конституційно-правова регламентація, 

структура, функції та основні завдання. 

86. Консультативні та дорадчі органи Президента України: конститу-

ційно-правові засади. 

87. Конституційно-правовий статус Ради національної безпеки та обо-

рони при Президентові України. 

88. Організація взаємодії Президента України з Кабінетом Міністрів 

України, з законодавчою владою, судовою владою, органами місце-

вого самоврядування. 

89. Органи виконавчої влади та інші державні органи, підпорядковані 
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Президентові України.  

90. Виконавча влада як відносна самостійна форма єдиної державної 

влади. Особливості організації виконавчої влади в Україні. Система 

органів виконавчої влади. 

91. Кабінет Міністрів України – вищий орган в системі органів вико-

навчої влади: склад, основні функції, повноваження. 

92. Центральні органи виконавчої влади: міністерства; державні комі-

тети (державні служби); центральні органи виконавчої влади зі спе-

ціальним статусом; 

93. Місцеві державні адміністрації: завдання, функції та повноваження. 

Дострокове припинення повноважень. 

94. Акти органів виконавчої влади: поняття, види, зміст. 

95. Взаємодія органів виконавчої влади з іншими державними органа-

ми. 

96. Адміністративна реформа в Україні: концептуальні засади. 

97. Міжнародно-правова регламентація питань організації місцевого 

самоврядування. Європейська Хартія місцевого самоврядування. 

98. Сучасні моделі місцевого самоврядування. Конституційне закріп-

лення моделі місцевого самоврядування в Україні. 

99. Поняття та суть місцевого самоврядування. Правові основи та сис-

тема місцевого самоврядування. 

100. Повноваження місцевого самоврядування. 

101. Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування. 

102. Гарантії місцевого самоврядування. 

103. Рішення органів місцевого самоврядування: порядок прийняття та 

юридична сила. Припинення дії та відміна актів органів місцевого 

самоврядування. 

104. Судовий захист прав місцевого самоврядування. Перспективи роз-

витку місцевого самоврядування в рамках проведення адміністра-

тивної реформи. 

105. Поняття, соціальна функція та значення судової влади. 

106. Конституційні принципи правосуддя. 

107. Законодавство про статус суддів. Гарантії незалежності суддів. 

108. Порядок призначення та обрання суддів. Підстави, за яких припи-

няються повноваження суддів. 

109. Система судової влади в Україні. 

110. Правові засади діяльності органів суддівського самоврядування в 

Україні. 

111. Вища рада правосуддя України: порядок формування, склад, основ-

ні функції, повноваження. 
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112. Порядок формування Конституційного Суду України, його чисель-

ний склад, структура, вимоги до суддів. 

113. Статус суддів Конституційного Суду України та гарантії їх діяль-

ності. 

114. Законодавчі засади організації та діяльності Конституційного Суду 

України: функції та повноваження. Регламент Конституційного Су-

ду України – нормативно-процесуальний акт. 

115. Конституційне провадження. Форми звернення до Конституційного 

Суду України.  

116. Акти Конституційного Суду України: характерні риси та проблеми 

реалізації. 

117. Поняття, принципи та система територіального устрою України. 

118. Конституційне закріплення форми державного устрою України як 

відносно децентралізованої унітарної держави. 

119. Система адміністративно-територіального устрою. Види адмініст-

ративно-територіальних одиниць. 

120. Автономія: поняття та види: територіальна; екстериторіальна. Ав-

тономна Республіка Крим – територіальна автономія у складі Укра-

їни. 

121. Основи конституційного статусу Автономної Республіки Крим. 

Самоврядні повноваження Автономної Республіки Крим. Верховна 

Рада Автономної Республіки Крим: компетенція та організація ро-

боти. Рада міністрів Автономної Республіки Крим: склад та повно-

важення. Представництво Президента України в Автономній Рес-

публіці Крим. Взаємодія органів державної влади Автономної Рес-

публіки Крим. 

122. Національна безпека України: поняття та сутність. 

123. Принципи національної безпеки України. 

124. Об’єкти національної безпеки: поняття та види. 

125. Суб’єкти національної безпеки: поняття та види. 

126. Система забезпечення національної безпеки України. 

127. Гарантування прав, свобод та обов’язків громадян України при за-

безпеченні національної безпеки. 

128. Система національної безпеки України: поняття та характеристика 

елементів. 

129. Політична безпека України: поняття, нормативно-правова регламе-

нтація, зміст. 

130. Економічна безпека України: поняття, сутність та нормативно-

правова регламентація. 

131. Воєнна безпека України. Організація оборони України. Воєнна по-
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літика. Теоретичні аспекти воєнної доктрини України. 

132. Конституційно-правовий статус Збройних Сил України. 

133. Екологічна безпека України як складова національної безпеки 

України. 

134. Інформаційна безпека України: конституційно-правові засади. 

135. Демографічна безпека України: поняття, юридичний зміст та нор-

мативно-правова регламентація. 

136. Міжнародна безпека України. Міжнародні відносини України в 

контексті національної безпеки. Місце України в геополітичному 

просторі Європи. 

137. Правова безпека України: конституційний аспект. 
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