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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

 
Галузь знань, 

спеціальність, 

освітній ступень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

 

 
 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

26 Цивільна безпека 
 

 
Нормативна 

Спеціальність: 

262 Правоохоронна 

діяльність 

 

Модулів – 2 
 

 

 

 

 
Освітній ступінь: 

бакалавр 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Семестр 

Загальна кількість годин 
– 90 

2-й 1-й, 2-й 

Лекції 

 16 год. 8 

Практичні, семінарські 

24 год. 6 

Самостійна робота 

50 год. 76 

 

Вид контролю: екзамен 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни: 

– засвоєння здобувачами вищої освіти основних правових понять, категорій, 

конституційно-правових інститутів, які ґрунтуються на загальновизнаних 

принципах і нормах міжнародного права та Конституції України; 

– активізування пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти щодо 

правового забезпечення реалізації конституційно-правових норм; 

– сприяти розвитку абстрактного та логічного мислення щодо з’ясування 

сутності та змісту розглядуваних понять системи конституційного права, 

вміння співвідносити теоретичні знання із практикою їх правозастосування; 

– усвідомлення предмета, джерел та суб’єктів конституційного права; 
– вивчення становлення та розвитку конституціоналізму; 

– оволодіння формами народного волевиявлення; 

– порядок прийняття, внесення змін та доповнень до Конституції України; 

– засвоєння правових основ конституційного ладу, територіального устрою 
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держави, конституційно-правового статусу людини і громадянина тощо; 

– опанування найважливіших категорій та положень науки конституційного 

права, основних принципів і форм організації та здійснення державної влади; 

– формування у здобувачів вищої освіти навичок роботи із законодавством у 

межах конституційних норм. 

Завдання навчальної дисципліни – є глибоке засвоєння теоретичного 

матеріалу згідно тематичного плану, що передбачає відповідну підготовку із 

широким колом знань у галузі основ теорії та практики конституційно-правового 

регулювання суспільних відносин, ознайомлення здобувачів вищої освіти з 

основними поняттями та категоріями, якими оперує наука конституційного права, 

розкриття положень вчення про конституцію як основного закону суспільства та 

держави й аналіз особливостей національного конституційного процесу. 

Вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право» сприяє формуванню 

теоретичних знань конституційно-правових явищ. 

Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення 

навчальної дисципліни (з ОПП). 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК6. Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем. 

ЗК10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні 

види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 

Спеціальні компетентності: 

СК1. Усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих функцій, 

правових основ правоохоронної діяльності; дотримання основних принципів 

реалізації правоохоронної функції держави. 

СК3. Здатність професійно оперувати категоріально понятійним апаратом 

права і правоохоронної діяльності. 

СК4. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань та навичок у професійній діяльності. 

СК5. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати 

та узагальнювати правову інформацію з різних джерел. 

СК6. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації. 
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СК9. Здатність ефективно застосовувати сучасні техніку і технології захисту 

людини, матеріальних цінностей і суспільних відносин від проявів криміногенної 

обстановки та обґрунтовувати вибір засобів та систем захисту людини і 

суспільних відносин. 

СК10. Здатність визначати належні та придатні для юридичного аналізу 

факти. 

Результати навчання: 

ПРН1. Розуміти історичний, економічний, технологічний і культурний 

контексти розвитку правоохоронної діяльності. 

ПРН2. Організовувати культурний діалог на рівні, необхідному для 

ефективної професійної діяльності. 

ПРН3. Збирати необхідну інформацію з різних джерел, аналізувати і 

оцінювати її. 

ПРН4. Формулювати і перевіряти гіпотези, аргументувати висновки. 

ПРН6. Розуміти принципи і мати навички етичної поведінки, соціально 

відповідальної та свідомої діяльності у сфері правоохоронної діяльності. 

ПРН8. Здійснювати пошук інформації у доступних джерелах для повного та 

всебічного встановлення необхідних обставин. 

ПРН10. Виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані 

правові висновки. 

ПРН11. Знати і розуміти сучасні правові доктрини, цінності та принципи 

функціонування національної правової системи. 

ПРН12. Адаптуватися і ефективно діяти за звичних умов правоохоронної 

діяльності та за умов ускладнення оперативної обстановки. 

ПРН14. Здійснювати пошук та аналіз новітньої інформації у сфері 

правоохоронної діяльності, мати навички саморозвитку та самоосвіти протягом 

життя, підвищення професійної майстерності, вивчення та використання 

передового досвіду у сфері правоохоронної діяльності. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Теорія держави та права», «Історія держави 

та права», «Адміністративне право», «Кримінальне право», «Цивільне право та 

процес», «Адміністративний процес», «Поліцейська деонтологія», 

«Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції». 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема № 1. Конституційне право – провідна галузь національного права, як 

юридична наука і навчальна дисципліна. 

Поняття конституційного права. Конституційне право як галузь права, наука 

і навчальна дисципліна. Місце і роль конституційного права в національних 

системах права. Предмет конституційно-правового регулювання і конституційно- 

правових відносин. Метод конституційно-правового регулювання. Співвідношення 

понять конституційне право та державне право. 

         Поняття конституційно-правових відносин, їх особливості і види. Суб’єкти 

та об’єкти конституційно-правових відносин: поняття, ознаки, види. Система 

конституційного права. Поняття та види інститутів конституційного права. 

Конституційно-правові норми, їх особливості та види. 

  Поняття і види джерел права в зарубіжних країнах. Джерела конституційного 

права України: нормативно-правові акти, нормативні договори, конституційно- 

правові звичаї. Ознаки джерел конституційного права України як галузі права. 

Нормативно-правові акти як основне джерело конституційного права України. 

Види нормативно-правових актів як джерел конституційного права: Конституція 

України, закони України, підзаконні нормативно-правові акти. Предмет та система 

науки конституційного права. Джерела науки конституційного права. 

  Поняття і сутність конституції. Поняття та загальна історія світового 

конституціоналізму. Роль конституції у зарубіжних країнах. Класифікація 

конституцій: формальні та матеріальні; гнучкі, жорсткі та змішані; юридичні та 

фактичні; народні та даровані (октройовані); постійні та тимчасові; конституції 

федеративних, унітарних держав, суб’єктів федерації та автономних утворень; 

демократичні, авторитарні та тоталітарні; писані (кодифіковані, некодифіковані),  

неписані та змішані. Юридична і фактична конституція. Предмет регулювання 

конституції. Юридичні властивості конституції. Функції конституції. 

Історія українського конституціоналізму. Основні етапи новітнього 

конституційного процесу в Україні, їхній зміст та значення. Структура Основного 

Закону України. Юридична характеристика чинної Конституції України. Правова 

охорона Конституції України. Політична та конституційна реформи в Україні на 

сучасному етапі. Основні чинники, що обумовлюють необхідність реформ. Зміст, 

спрямованість і взаємозв’язок політичної та конституційної реформ. 

Конституційно-правова відповідальність, як вид соціальної 

відповідальності. Політико-правовий характер конституційної відповідальності. 

Види конституційно-правової відповідальності. Конституційний делікт. Об’єкт 

правопорушення. Суб’єкти конституційно-правової відповідальності. Підстави 

конституційно-правової відповідальності. Специфічні риси конституційної 

відповідальності. Форми (санкції) конституційної відповідальності. 

Значення конституційно-правової відповідальності для захисту Конституції 

і стабільності конституційного ладу. 
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Тема № 2. Засади конституційного ладу сучасної держави. 

      Поняття та значення конституційного ладу сучасної держави, його ознаки. 

Взаємозв’язок між конституційним ладом і суспільним ладом та політикою 

держави. Сутність і зміст засад конституційного ладу. Система та зміст 

принципів, що становлять засади конституційного ладу України. Закріплення 

конституційного ладу в Конституції та чинному законодавстві України. Принцип 

верховенства права (правовладдя) в системі засад конституційного ладу України. 

Принципи республіканізму, унітаризму та демократизму як визначальні фактори 

для форми Української держави. Принцип визнання міжнародно-правових 

стандартів, його роль у входженні України в світове співтовариство та процесах 

європейської інтеграції. Державні символи України. Порядок визначення та зміни 

конституційного ладу України. Гарантії конституційного ладу України. 
 

Тема № 3. Конституційно-правовий статус особи. 

Поняття основ правового статусу особи та його елементи. «Вузьке» і 

«широке» тлумачення основ правового статусу особи. Проблема прав людини в 

конституційно-правовій теорії та практиці. Основи правового статусу особи як 

загальний конституційно-правовий інститут. Міжнародно-правові стандарти в 

галузі прав людини. Гендерна рівність як складова загального принципу рівності 

прав. Правова політика гендерної рівності сучасних держав та в Україні. Загальні 

та спеціальні принципи правового статусу особи в Україні, їх відображення у 

Конституції та чинному законодавстві. 

Основні (конституційні) права і свободи людини та громадянина: поняття, 

ознаки, види, класифікація. Особисті (громадянські), політичні, економічні, 

соціальні, культурні й екологічні права та свободи людини і громадянина. 

Еволюція конституційних прав і свобод людини та громадянина. «Покоління» 

основних прав і свобод. Суб’єкти конституційних прав і свобод. Основні 

(конституційні) обов’язки громадян України. Поняття, ознаки та класифікація 

основних обов’язків людини та громадянина.  

Система гарантій реалізації основних прав і свобод людини та громадянина 

в Україні: міжнародні й національні; загальні та спеціальні. Забезпечення прав 

дитини. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) як правова гарантія прав і 

свобод людини. Інститут омбудсмана у механізмі забезпечення прав і свобод 

людини. Конституційно-правовий статус Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини. Стан додержання основних прав і свобод людини та 

громадянина в Україні. 

 

Тема № 4. Конституційно-правове регулювання інституту громадянства. 

Поняття та ознаки громадянства (підданство). Загальні та спеціальні 

принципи громадянства України. Принцип єдиного громадянства та його 

закріплення у Конституції України. Законодавство України з питань 

громадянства. 

Категорії осіб, що належать до громадянства України. Документи, які 

засвідчують належність до громадянства України. Набуття громадянства України. 
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Підстави набуття громадянства України. Вимоги до осіб, що приймаються до 

громадянства України. Категорії осіб, які не можуть бути прийняті до 

громадянства України. Поновлення у громадянстві України та інші підстави 

набуття громадянства України. Припинення громадянства України. Вихід із 

громадянства України. Втрата громадянства України. Підстави втрати 

громадянства України, що можуть бути передбачені міжнародними договорами 

України. 

Система органів, що беруть участь у вирішенні питань громадянства 

України, їх компетенція. 

Поняття «іноземець» та «особа без громадянства». Категорії іноземців та 

осіб без громадянства. Особливості правового статусу іноземців та осіб без 

громадянства, які мають дипломатичний чи консульський імунітет. Підстави 

перебування іноземців та осіб без громадянства на території України. Принципи 

правового статусу іноземців та осіб без громадянства в Україні. Національний 

режим іноземців та осіб без громадянства в Україні. 

Основні (конституційні)   права   та   свободи   іноземців   та   осіб   без 

громадянства в Україні. Особисті права іноземців та осіб без громадянства. 

Політичні права та свободи іноземців та осіб без громадянства в Україні. 

Економічні, соціальні та культурні права іноземців та осіб без громадянства в 

Україні. Основні обов’язки іноземців та осіб без громадянства в Україні. 

Юридична відповідальність іноземців та осіб без громадянства в Україні. 

Інститут притулку. Підстави, порядок набуття та особливості правового 

статусу біженця в Україні. Права та обов’язки біженців. Підстави та юридичні 

наслідки припинення статусу біженця. 

 

Тема № 5. Народне волевиявлення: вибори та референдуми. 

Поняття і соціальна роль референдуму. Референдуми як форма 

народовладдя у зарубіжних країнах. Види референдумів та їх правова 

характеристика. Відмінність референдуму від виборів та інших форм 

безпосередньої демократії. 

Види референдумів. Предмет референдуму в Україні. Питання, які можуть 

бути вирішені виключно шляхом референдуму. Питання, які не можуть 

виноситися на референдум. Юридичні наслідки проведення референдуму. 

Порядок підготовки і проведення референдуму, його основні стадії. Юридичні 

наслідки проведення референдуму. 

   Поняття безпосередньої демократії та її інститути. Соціальне значення 

виборів. Виборче право сучасних держав. Поняття і види виборів. Функції 

виборів. Виборче законодавство України. Види виборів в Україні. Поняття 

виборчого права і його основні принципи. Виборча система: поняття, види. 

Виборчі комісії в Україні, їх система, порядок формування та повноваження. 

Виборчий процес, його основні принципи. Суб’єкти виборчого процесу в Україні.  

  Стадії виборчого процесу. Порядок розподілу мандатів за різними 

виборчими системами. «Загороджувальний бар’єр» в Україні, його значення та 

оцінка. Виборча квота. Повторні вибори і повторне голосування. Відповідальність 
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за порушення виборчого законодавства. 

 

Тема № 6. Конституційно-правовий статус парламенту як органу 

законодавчої влади. 

Поняття та сутність парламентаризму. Соціальне призначення і політико-

правова роль парламенту як органу всенародного представництва. Види 

парламентів. Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади. 

Порядок формування Верховної Ради України та її структура. Функції та 

компетенція Верховної Ради України. Конституційно-правові основи 

взаємовідносин Верховної Ради України з Президентом України, органами 

виконавчої та судової «гілок влади». Законодавчий процес в Україні та його 

стадії. Право законодавчої ініціативи в Українському парламенті. Акти Верховної 

Ради України. 

Правовий статус народних депутатів України. Особливості мандату 

народних депутатів України. Права і обов`язки народних депутатів України. 

Основні гарантії депутатської діяльності. Підстави і порядок дострокового 

припинення депутатських повноважень. 

Конституційно-правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини. Порядок його обрання, принципи діяльності. Функції та компетенція 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Акти реагування 

Уповноваженого на факти порушення прав людини. Підстави і порядок 

дострокового припинення повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини. 

 

Тема № 7. Конституційно-правовий статус президента як глави держави. 

Соціальне призначення та політико-правова роль глави держави в системі 

вищих органів держави. Президент України в системі вищих органів державної 

влади. Порядок заміщення посади глави держави. Загальна характеристика 

законодавства про вибори Президента України. Підстави та порядок дострокового 

припинення повноважень Президента України. Відповідальність глави держави 

(імпічмент). Підстави і порядок здійснення імпічменту. 

Функції та компетенція Президента України. Взаємовідносини глави 

Української держави з парламентом, урядом, державним апаратом. Повноваження 

глави держави у сфері вищого представництва в державі і поза нею. Роль глави 

держави у законодавчому процесі. Президент України як Верховний 

Головнокомандувач Збройних Сил України. Акти глави держави. Гарантії 

діяльності Президента України. 

Апарат Президента України, його політико-правова роль. Офіс Президента 

України. Рада національної безпеки і оборони України. Представництво 

Президента України в Автономній Республіці Крим. Інші допоміжні органи при 

Президентові України. 
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Тема № 8. Конституційно-правовий статус уряду в системі органів виконавчої 

влади. 

Соціальне призначення і політико-правова роль уряду. Способи 

формування та структура урядів. Кабінет Міністрів України як вищий орган в 

системі органів виконавчої влади. Порядок формування Кабінету Міністрів 

України та його взаємовідносини із Президентом і Верховною Радою України. 

Функції та компетенція Кабінету Міністрів України. Уряд як колегіальний орган 

загальної компетенції. Порядок роботи Кабінету Міністрів України. Акти 

Кабінету Міністрів України. 

Поняття і види центральних органів виконавчої влади. Порядок створення, 

реорганізації та ліквідації центральних органів виконавчої влади. Види 

центральних органів виконавчої влади. Загальна система центральних органів 

виконавчої влади. Функції та компетенція центральних органів виконавчої влади. 

Структура центральних органів виконавчої влади. 

Конституційно-правовий статус місцевих державних адміністрацій. Функції 

та компетенція місцевих державних адміністрацій. Взаємодія місцевих державних 

адміністрацій із органами виконавчої влади вищого рівня та місцевим 

самоврядуванням. 

Тема №   9. Конституційні засади правосуддя. 

Судова влада: поняття, ознаки та моделі. Місце судової влади в системі 

розподілу влади. Принципи організації та діяльності судової системи. Форми 

реалізації судової влади. Засади організації судової влади в Україні. Судочинство 

в Україні. Засади здійснення правосуддя в Україні. Конституційні принципи 

судочинства. Судоустрій в Україні. Порядок утворення судів. Спеціалізація судів.  

Місцеві суди. Апеляційні суди. Вищі спеціалізовані суди. Верховний Суд – 

найвищий суд у системі судоустрою. Суддівське самоврядування. Вища Рада 

правосуддя. 

Конституційно-правовий статус суддів. Порядок призначення і обрання 

суддів. Припинення повноважень судді. Підстави і порядок припинення 

повноважень суддів. Права та обов’язки суддів. Гарантії незалежності суддів. 

Дисциплінарна відповідальність суддів.  

Прокуратура та адвокатура як складові здійснення правосуддя. Адвокат та 

прокурор: принцип змагальності у практиці судів.  

 

Тема № 10. Конституційна юстиція. 

Поняття і зміст конституційної юрисдикції та конституційного контролю. 

Конституційний Суд України як єдиний орган конституційної юрисдикції. Види 

конституційного контролю в Україні. Конституційний контроль за часом 

використання, за правовими наслідками, за формою. 

Порядок формування Конституційного Суду України. Правовий статус 

суддів Конституційного Суду України. Функції та повноваження 

Конституційного Суду України. Акти Конституційного Суду України, їх правова 

природа і значення для політико-правової теорії та практики. 

 

https://yur-gazeta.com/golovna/advokat-vs-prokuror-princip-zmagalnosti-u-praktici-sudiv.html
https://yur-gazeta.com/golovna/advokat-vs-prokuror-princip-zmagalnosti-u-praktici-sudiv.html
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Тема № 11. Конституційно-правовий статус територіального устрою держави.  

Поняття та сутність територіального устрою держави. Державний та 

адміністративно-територіальний устрій України. Фактори, що впливають на 

територіальний устрій України. Принципи адміністративно-територіального 

устрою України. Система адміністративно-територіальних одиниць України. 

Порядок вирішення питань, пов’язаних із територіальним устроєм України. 

Адміністративно-територіальна реформа в Україні. 

Поняття і види автономії. Автономія територіальна й автономія національна 

як конституційно-правові категорії. Особливості конституційно-правового статусу 

АРК, міст Києва і Севастополя у складі України. Верховна Рада АРК як 

представницький орган автономії. Порядок формування і структура Верховної 

Ради АРК. Функції та повноваження Верховної Ради АРК. Конституційно- 

правовий статус Ради Міністрів Автономної Республіки Крим. 

 

Тема № 12. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування. 

Поняття місцевого самоврядування, його соціальне призначення і політична 

роль. Основні концепції місцевого самоврядування. 

Принципи місцевого самоврядування. Система місцевого самоврядування.  

Порядок організації, функції та повноваження органів місцевого самоврядування. 

Поєднання представницької і безпосередньої демократії на місцевому рівні. 

Місцеві вибори і референдуми, громадські слухання і місцеві ініціативи. 

Питання місцевого значення як предмет місцевого самоврядування. 

Конституційно-правовий статус органів місцевого самоврядування в Україні. 

Представницькі органи місцевого самоврядування. Правовий статус депутатів 

місцевих рад. Права та обов’язки депутатів місцевих рад. Правові, організаційні та 

фінансові гарантії діяльності місцевого самоврядування. 

Виконавчі органи місцевих рад, їх система, склад і порядок формування. 

Виконавчі комітети місцевих рад. Управління і відділи місцевих рад. Роль 

керівництва місцевих рад в організації їхньої діяльності. Служба в органах 

місцевого самоврядування в Україні. Взаємодія місцевих органів виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування в Україні. Власні і делеговані повноваження. 

Форми і способи контролю з боку центральної органів виконавчої влади України. 

Відповідальність місцевого самоврядування. 
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4. Структура навчальної дисципліни «Конституційне право» 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л с п інд с.р. л с п інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Тема № 1. 

Конституційне право – 

провідна галузь 

національного права , як 

юридична наука і 

навчальна дисципліна . 

6 2 2   2 8 2 2   4 

Тема № 2. Засади 

конституційного ладу 

сучасної держави. 

6 2 2   2 8 2 2   4 

Тема № 3. 

Конституційно- 

правовий статус 

особи. 

6 2 2   2 8 2 2   4 

Тема № 4. 

Конституційно-правове 

регулювання інституту 

громадянства. 

8 2 2   4 6     6 

Тема № 5. Народне 

волевиявлення: вибори 

та референдуми. 

8 2 2   4 8 2    6 

Тема № 6. 
Конституційно-правовий 

8 2 2   4 6     6 

статус парламенту як 

органу законодавчої 

влади. 

            

Модуль 2 

Тема № 7. 

Конституційно-правовий 

статус президента як 

глави держави. 

8 2 2   4 6     6 

Тема № 8. 

Конституційно- 

правовий статус уряду 

в системі органів 

виконавчої влади. 

8 2 2   4 8     8 
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Тема № 9. 

Конституційні засади 

правосуддя. 

8  2   6 8     8 

Тема № 10. 
Конституційна юстиція. 

8  2   6 8     8 

Тема № 11. 

Конституційно- 

правовий статус 

територіального 

устрою держави. 

8  2   6 8     8 

Тема № 12. 

Конституційно- 

правові основи 

місцевого 

самоврядування. 

8  2   6 8     8 

Усього годин на 

навчальну дисципліну 

90 16 24   50 90 8 6   76 

 

5. Теми семінарських занять 

(денна форма навчання) 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Тема № 1. Конституційне право – провідна галузь національного 
права, як юридична наука і навчальна дисципліна. 

2 

2. Тема № 2. Засади конституційного ладу сучасної держави. 2 

3. Тема № 3. Конституційно-правовий статус особи. 2 

4. Тема № 4. Конституційно-правове регулювання інституту 
громадянства. 

2 

5. Тема № 5. Народне волевиявлення: вибори та референдуми. 2 

6. Тема № 6. Конституційно-правовий статус парламенту як 
органу законодавчої влади. 

2 

7. Тема № 7. Конституційно-правовий статус президента як глави 
держави. 

2 

8. Тема № 8. Конституційно-правовий статус уряду в системі 
органів виконавчої влади. 

2 

9. Тема № 9. Конституційні засади правосуддя. 2 

10. Тема № 10. Конституційна юстиція. 2 

11. Тема № 11. Конституційно-правовий статус територіального 
устрою держави. 

2 

12. Тема № 12. Конституційно-правові основи місцевого 
самоврядування. 

2 

 Разом 24 
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Теми семінарських занять 

(заочна форма навчання) 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Тема № 1 Конституційне право – провідна галузь національного 
права, як юридична наука і навчальна дисципліна. 

2 

2. Тема № 2. Засади конституційного ладу сучасної держави. 2 

3. Тема № 3. Конституційно-правовий статус особи. 2 
 Разом 6 

 

6. Самостійна робота 

(денна форма навчання) 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Тема № 1. Конституційне право – провідна галузь національного 
права, як юридична наука і навчальна дисципліна. 

2 

2. Тема № 2. Засади конституційного ладу сучасної держави. 2 

3. Тема № 3. Конституційно-правовий статус особи. 2 

4. Тема № 4. Конституційно-правове регулювання інституту 
громадянства. 

4 

5. Тема № 5. Народне волевиявлення: вибори та референдуми. 4 

6. Тема № 6. Конституційно-правовий статус парламенту як органу 
законодавчої влади. 

4 

7. Тема № 7. Конституційно-правовий статус президента як глави 
держави. 

4 

8. Тема № 8. Конституційно-правовий статус уряду в системі 
органів виконавчої влади. 

4 

9. Тема № 9. Конституційні засади правосуддя. 6 

10. Тема № 10. Конституційна юстиція. 6 

11. Тема № 11. Конституційно-правовий статус територіального 

устрою держави. 

6 

12. Тема № 12. Конституційно-правові основи місцевого 
самоврядування. 

6 

 Разом 50 

Самостійна робота 

(заочна форма навчання) 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Тема № 1. Конституційне право – провідна галузь національного 
права, як юридична наука і навчальна дисципліна. 

4 

2. Тема № 2. Засади конституційного ладу сучасної держави. 4 

3. Тема № 3. Конституційно-правовий статус особи. 4 
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4. Тема № 4. Конституційно-правове регулювання інституту 
громадянства. 

6 

5. Тема № 5. Народне волевиявлення: вибори та референдуми. 6 

6. Тема № 6. Конституційно-правовий статус парламенту як органу 
законодавчої влади. 

6 

7. Тема № 7. Конституційно-правовий статус президента як глави 

держави. 

6 

8. Тема № 8. Конституційно-правовий статус уряду в системі 
органів виконавчої влади. 

8 

9. Тема № 9. Конституційні засади правосуддя . 8 

10. Тема № 10. Конституційна юстиція. 8 

11. Тема № 11. Конституційно-правовий статус територіального 
устрою держави. 

8 

12. Тема № 12. Конституційно-правові основи місцевого 
самоврядування. 

8 

 Разом 76 

 

Зміст самостійної роботи здобувачів вищої освіти складається із таких видів 

робіт: підготовка до усіх видів поточного і підсумкового контролю, у тому числі 

семінарських занять, контрольних робіт, модулів, заліку і екзамену, самостійного 

опрацювання окремих питань, що не розглядалися у лекційному курсі, а також 

виконання творчо-аналітичних завдань до кожної з тем навчальної дисципліни. 

 

7. Індивідуальні завдання 

Навчальним планом передбачено індивідуальне навчально-дослідне 

завдання у вигляді курсової роботи. Тематика курсових робіт визначається 

кафедрою. Контроль виконання курсової роботи передбачає її захист перед 

комісією. 

      З метою   поглиблення   знань   із   дисципліни,   прищеплення   навичок 

самостійної роботи з літературою пропонується виконання індивідуальних творчих 

завдань у вигляді написання наукових рефератів та есе за визначеною тематикою 

або за темою запропонованою здобувачем вищої освіти та погодженою із 

викладачем. Реферати та есе виконуються на основі самостійного вивчення 

рекомендованої літератури і законодавства, перелік яких не обмежує ініціативи 

курсанта і його можливостей у використанні більш широкого кола наукових 

досліджень. До літератури відносяться: першоджерела; підручники і навчальні 

посібники; наукові дослідження (монографії, наукові статті та ін.) Із проблем, 

досліджених у наукових рефератах та есе, здобувачі вищої освіти можуть 

підготувати і виголосити доповіді під час проведення семінарських занять або 

засідань наукового курсантського гуртка. 
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8. Методи навчання 

Вибір методів навчання зумовлений характером пізнавальної діяльності 

здобувачів вищої освіти та особливостями навчального процесу у вищій школі. 

Зокрема, для досягнення мети навчальної дисципліни, формування комплексу 

відповідних знань та вмінь застосовуються пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та дослідницький методи. 

 

9. Оцінювання результатів освітньої діяльності  

Система оцінювання передбачає накопичення 100 балів з кожної навчальної 

дисципліни, які перераховуються в національну шкалу та шкалу оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за виконання завдань у рамках 

аудиторної, самостійної роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів; 40 балів 

- за виконання завдань, винесених на підсумковий контроль. 

 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий контроль 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 

≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 
≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤100 

 

Здобувач вищої освіти, як додатковий здобуток за наукову роботу в межах 

навчальної дисципліни може отримати до 10 балів, при цьому загальна сума 

накопичувальних балів не повинна перевищувати 100.  

Оцінювання компетентностей здобувача вищої освіти з навчальної дисципліни 

та виставлення підсумкової кількості балів за аудиторну роботу здійснюється 

шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне навчальне заняття та 

виставлення балів від 3 до 5. Підсумкова кількість балів визначається, як сума всіх 

отриманих під час проведення навчальних занять балів розділена на кількість 

семінарських/практичних занять, передбачених тематичним планом у семестрі та 

помножена на коефіцієнт відповідності максимально можливого балу: 

ПК = 
∑ПК 

× КВ, 
КЗ 



16  

де: 

 

ПК – підсумкова кількість балів за аудиторну роботу; 

∑пк – сума всіх отриманих балів за семінарські/практичні заняття; 

КЗ – кількість семінарських/практичних занять, передбачених тематичним 

планом за семестр; 

КВ – коефіцієнт відповідності максимально можливого балу (6 – для денної 

форми навчання; 4 – для заочної форми навчання). 

Здобувач вищої освіти може отримати «5» балів за умови, що він дуже добре 

орієнтується в матеріалі, приймав активну участь у занятті та надав повну відповідь 

на питання семінарського заняття, або на додаткове питання науково-педагогічного 

працівника, навів приклади, висловив та аргументував власну точку зору, або суттєво 

доповнював більше трьох разів відповіді колег, не допустивши помилок. Також у «5» 

балів може бути оцінено виступ з доповіддю або рефератом, які було підготовлено з 

використанням декількох джерел інформації, а під час виступу тему розкрито повно. 

Здобувач вищої освіти може отримати «4» бали за умови, що він достатньо 

добре орієнтується в матеріалі, приймає активну участь у занятті, доповнюючи 

колег, знає основні визначення та факти з теми семінарського заняття, надав 

правильну, але не зовсім повну відповідь, висловлює власну думку, але не може 

змістовно її аргументувати, йому складно навести приклади. Також у «4» балів може 

бути оцінено виступ здобувача з доповіддю або рефератом, які було підготовлено з 

використанням одного джерела інформації, а під час виступу тему розкрито не 

повно. 

Здобувач вищої освіти може отримати «3» бали за умови, якщо не приймає 

активної участі в семінарському занятті та не висловлює цікавості до матеріалу, йому 

складно дати визначення понять, відповідає фрагментарно та спутано, допускає 

помилки, не орієнтується у темі, власної думки не має, або висловлюючи її 

відмовляється аргументувати. Також у «3» балів може бути оцінено виступ 

здобувача з доповіддю або рефератом, які містять мізерний обсяг інформації, або 

застарілі данні. 

Під час навчальних занять на денній формі навчання науково-педагогічний 

працівник може поставити оцінку «2» (незадовільно). Незадовільна оцінка «2» 

ставиться за умови незнання здобувачем вищої освіти значної частини навчального 

матеріалу за змістом відповідної теми навчальної дисципліни, що міститься в 

основних рекомендованих нормативних та базових джерелах, допустив істотні 

помилки у відповідях на поставлені питання, виявив невміння застосовувати 

теоретичні положення під час розв’язання практичних задач, відмовився від відповіді 

та/або не вирішив практичне завдання. Незадовільна оцінка «2» потребує 

перескладання та в загальну суму накопичення балів не враховується. 

Підсумкова кількість балів за самостійну роботу з навчальної дисципліни 

визначається науково-педагогічним працівником, як сума отриманих здобувачем 

вищої освіти балів за всі види виконаних завдань, які передбачені відповідними 

методичними матеріалами із зазначенням балів за виконання кожної самостійної 

роботи відповідно до тематичного плану.  
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Модульна контрольна робота є обов’язковою для здобувачів вищої освіти 

денної форми навчання. Кожна кафедра самостійно визначає і розробляє форму 

проведення модульної контрольної роботи, структуру завдань, систему та критерії 

оцінювання результатів їх виконання. До модульної контрольної роботи 

допускаються всі здобувачі вищої освіти.  

Умови допуску здобувача вищої освіти до складання підсумкового контролю: 

Для денної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36; 

- має не більше трьох невідпрацьованих пропусків; 

- має не більше трьох невідпрацьованих незадовільних оцінок за поточний 

контроль. 

Для заочної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36. 

З метою підвищення поточного рейтингу успішності здобувач вищої освіти має 

право перескладати аудиторну та самостійну роботу відповідно до графіку, 

встановленого науково-педагогічним працівником до підсумкового контролю і не 

більше двох пропусків та/або незадовільних оцінок у один робочий день. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю накопичив 

менше 60 балів, зобов’язаний складати підсумковий контроль. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю протягом 

семестру накопичив 60 балів, має можливість: 

- не складати підсумковий контроль і отримати накопичену кількість балів 

як підсумкову оцінку; 

- складати підсумковий контроль відповідно до розкладу. 

Недопущення здобувача вищої освіти до підсумкового контролю 

прирівнюється до незадовільної оцінки. Питання про недопущення здобувача вищої 

освіти до підсумкового контролю вирішує науково-педагогічний працівник та 

здійснює відповідний запис «не допущено» в заліково-екзаменаційної відомості. 

Здобувач вищої освіти, який недопущенний до складання підсумкового 

контролю, має право скласти його під час визначеного окремим графіком для 

ліквідації академічної заборгованості, попередньо досягнувши всіх умов допуску. 

Відсутність здобувача вищої освіти, який накопичив менше 60 балів за 

поточний контроль на підсумковому контролі без поважної причини прирівнюється 

до незадовільної оцінки. Такий здобувач вищої освіти має право скласти 

підсумковий контроль під час ліквідації академічної заборгованості визначеним 

окремим графіком. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний попередити деканат/інститут про свою 

можливу відсутність на підсумковому контролі до його початку. Здобувач вищої 

освіти, який був відсутній на підсумковому контролі з поважних причин, які 

підтверджені відповідними документами, за рішенням декана факультету (директора 

інституту) може скласти пропущений підсумковий контроль у визначений деканатом 

час. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного та підсумкового 

контролю сумарно накопичив менше 60-ти балів, допускається до повторного 



18  

перескладання підсумкового контролю після закінчення екзаменаційної сесії, але до 

початку наступного семестру чи атестації.  

Здобувач вищої освіти, який за результатами заліково-екзаменаційної сесії має 

академічну заборгованість з трьох і більше освітніх компонентів, відраховується з 

Університету.  

 

10. Критерії оцінювання знань 

Оцінка «відмінно» / А – виставляється, якщо здобувач вищої освіти має 

глибокі і системні знання, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити 

загальні знання із конкретними ситуаціями; оволодів навиками аналізу, 

моделювання та адекватного оцінювання ситуації; обізнаний з науковими 

працями вітчизняних та зарубіжних фахівців в даній галузі; матеріал викладає 

логічно, послідовно, переконливо і аргументовано. 

Оцінка «добре» / В, С – виставляється, якщо здобувач вищої освіти показав 

достатній рівень знання курсу; надав правильні, але не зовсім повні визначення  

термінів; засвоїв основи аналітичного методу; допускає незначні неточності в 

розкритті окремих теоретичних положень. 

Оцінка «задовільно» / D, Е – виставляється, якщо здобувач вищої освіти в 

цілому засвоїв теоретичний матеріал курсу навчальної дисципліни, але декламує 

із деякими упущеннями при визначенні основних явищ та процесів; намагається 

висловити своє ставлення до проблемних питань, хоча і не зовсім аргументовано; 

вміє аналізувати набуті теоретичні знання і співвідносити їх з конкретними 

ситуаціями; виклад матеріалу непослідовний, неточний, з наявними помилками. 

Оцінка «незадовільно» / FX, F – виставляється, якщо здобувач вищої освіти 

виявив слабкі (відсутні) знання теоретичного матеріалу навчальної дисципліни; не 

зміг дати визначення основних категорій та явищ; відсутні знання основних норм 

і визначень; матеріал викладається непослідовно, нелогічно, фрагментарно та з 

допущенням помилок. 

Оцінка “зараховано” / А, В, С, D, E – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти виявив достатньо повні знання матеріалу навчальної дисципліни; вміє 

узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання з 

конкретними ситуаціями, дає правильні, хоча і не завжди повні відповіді на 

поставлені запитання; допускає неточності у розкритті окремих теоретичних 

положень, норм та визначень. 

Оцінка “не зараховано”/ FX, F – виставляється, якщо здобувач вищої освіти 

виявив слабкі знання або повну неготовність щодо вивчення ним матеріалу 

навчальної дисципліни; не зміг дати визначення основних термінів та визначень; 

викладає матеріал непослідовно, нелогічно, фрагментарно, неточно, стисло; 

відсутня переконливість у викладенні матеріалу. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

За внутрішньою 

шкалою навчального 

закладу в балах 

За шкалою ECTS /За національною 

шкалою 

 Вноситься до відомості 
 Екзамен залік 

90 – 100 А/Відмінно  

А,В,С,D,Е/Зараховано 
82–89 В/Добре 

74–81 С/Добре 

64–73 D/Задовільно 

60–63 Е/Задовільно 

 
35–59 

FX/Незадовільно FX/Не зараховано 

з можливістю повторного складання 

 

0–34 

F/Незадовільно F/Не зараховано 

з обов’язковим повторним курсом 

 

11. Питання для підсумкового контролю. 

Перелік питань для підготовки до екзамену 

1. Місце конституційного права у національній системі права. 

2. Метод конституційно-правового регулювання. 

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

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

5. Суб’єкти та об’єкти конституційно-правових відносин. 

6. Конституційно-правова відповідальність. 

7. Джерела конституційного права як галузі права. 

8. Конституційне право як наука та навчальна дисципліна. 

9. Поняття конституції як основного закону держави й суспільства. 

10. Юридичні властивості конституцій. 

11. Класифікація конституцій. 

12. Функції конституцій. 

13. Загальна характеристика чинної Конституції України. 

14. Порядок прийняття Конституції України, внесення до неї змін і доповнень. 

15. Становлення і розвиток світового та національного конституціоналізму. 

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

17. Поняття та зміст засад конституційного ладу. 

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

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

співвідношення. 

20. Форма держави як інститут конституційного права: форми правління, 

територіального устрою, політичного режиму. 
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21. Україна як демократична, правова, соціальна держава. 

22. Конституційно-правове регулювання державних символів. 

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

24. Конституційний принцип політичного, економічного та ідеологічного 

плюралізму в Україні. 

25. Конституційні принципи верховенства права і законності: поняття та 

співвідношення між ними. 

26. Поняття та ознаки громадянства (підданство). 

27. Поняття і принципи громадянства в Україні. Категорії осіб, які є громадянами 

України. 

28. Набуття громадянства України. 

29. Припинення громадянства України. 

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

31. Покоління прав і свобод людини. 

32. Міжнародно-правові стандарти в галузі прав людини. 

33. Засади конституційно-правового статусу особи та його складові елементи. 

34.  Конституційні принципи правового статусу особи в Україні. 

35.  Поняття й  властивості основних прав і свобод людини та громадянина, їх 

класифікація. 

36.  Особисті права людини: поняття та види. 

37.  Політичні права громадян України: поняття та види. 

38.  Економічні й соціальні права людини та громадянина: поняття та види. 

39.  Культурні й екологічні права людини та громадянина: поняття та види. 

40.  Система гарантій реалізації основних прав і свобод людини та громадянина: 

поняття і  види. 

41. Конституційні обов’язки людини та громадянина: поняття, ознаки, види. 

42.  Правове становище іноземців, осіб без громадянства та біженців в Україні. 

43.  Забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. 

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

та біженців  в Україні. 

45.  Конституційно-правовий статус мов у сучасних країнах. 

46. Конституційно-правовий статус національних меншин в Україні. 

47.  Гендерна рівність як складова загального принципу рівності прав. 

48.  Інститут омбудсмена: правова характеристика. 

49.  Конституційно-правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини. 

50.  Європейський Суд з прав людини як міжнародно-правова гарантія 

захисту прав людини. 

51.  Конституційно-правовий статус біженців в Україні. 

52.  Поняття безпосередньої демократії та її інститути. 

53. Народне волевиявлення: вибори та референдуми. 

54.  Референдуми як форма народовладдя у зарубіжних країнах. 

55. .Поняття, види і предмет референдумів в Україні. 

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

результатів. 
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57.  Виборчі системи та їх правова характеристика: зарубіжна практика. 

58.  Виборче законодавство та виборча система в Україні. 

59.  Конституційні принципи виборчого права в Україні. 

60.  Загальна характеристика виборчого процесу в Україні. 

61.  Конституційно-правовий статус виборчих комісій в Україні. 

62.  Порядок виборів народних депутатів України. 

63.  Порядок виборів Президента України. 

64.  Порядок виборів депутатів місцевих рад. 

65. .Порядок виборів сільських, селищних, міських голів. 

66.  Правове забезпечення проведення виборів в Україні. 

67.  Конституційно-правовий статус засобів масової інформації в Україні. 

68.  Соціальне призначення і політико-правова роль парламенту як органу 

всенародного представництва. 

69.  Становлення та розвиток парламентаризму: зарубіжний та національний 

досвід. 

70.  Види парламентів: правова характеристика. 

71.  Конституційна характеристика місця та ролі Верховної Ради України в  

державному механізмі. 

72.  Законодавча функція Верховної Ради України. Питання, що визначаються 

та встановлюються виключно законами України. 

73.  Установча та контрольна функції Верховної Ради України. 

74.  Конституційно-правовий статус комітетів Верховної Ради України. 

75.  Конституційно-правовий статус депутатських груп і фракцій у Верховній 

Раді України. 

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

77.  Загальна характеристика конституційно-правового статусу народних 

депутатів України. 

78.  Права та обов’язки народних депутатів України. 

79.  Гарантії діяльності народних депутатів України. 

80.  Конституційно-правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини. 

81.  Законодавчий процесс в Україні: поняття та стадії. 

82.  Законодавча ініціатива. Суб’єкти права законодавчої ініціативи у 

Верховній  Раді України. 

83.  Соціальне призначення та політико-правова роль глави держави в системі 

вищих органів держави. 

84.  Конституційно-правовий статус Президента України. 

85.  Функції та компетенція Президента України. 

86.  Конституційні засади відносин Президента України з органами 

законодавчої  та виконавчої влади. 

87.  Підстави дострокового припинення повноважень Президента України. 

88.  Порядок формування та повноваження Ради національної безпеки та 

оборони України. 

89.  Офіс Президента України: правова характеристика. 
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90.  Соціальне призначення і політико-правова роль уряду. 

91.  Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України. 

92.  Склад та порядок формування Кабінету Міністрів України. 

93.  Функції та компетенція Кабінету Міністрів України. 

94.  Конституційно-правовий статус центральних органів виконавчої влади. 

95.  Конституційно-правовий статус місцевих державних адміністрацій. 

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

97.  Місце судової влади в системі розподілу влади: конституційне закріплення. 

98.  Конституційні засади здійснення правосуддя в Україні. 

99.  Система судоустрою України. 

100.  Вищі спеціалізовані суди: конституційно-правовий статус. 

101.  Прокуратура як складова здійснення правосуддя. 

102.  Адвокатура як складова здійснення правосуддя. 

103. Конституційні принципи судочинства в Україні. 

104.  Конституційно-правовий статус суддів в Україні. 

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

106.  Функції та компетенція Конституційного Суду України. 

107.  Вища рада правосуддя: склад, порядок формування та компетенція. 

108.  Інститут конституційного звернення: зарубіжна практика. 

109.  Конституційна скарга як прояв дії верховенства права. 

110.  Поняття, зміст та засади територіального устрою держави. 

111.  Система адміністративно-територіального устрою України. 

112.  Національно-культурна та національно-територіальна автономії: поняття, 

зміст, відмінності. 

113.  Конституційно-правовий статус Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим. 

114.  Конституційно-правовий статус міста Києва та Севастополя. 

115.  Моделі місцевого самоврядування: зарубіжний досвід. 

116.  Поняття та система місцевого самоврядування в Україні. 

117.  Конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад. 

118.  Конституційно-правовий статус сільських, селищних, міських голів. 

119. Конституційно-правовий статус виконавчих органів сільських, селищних, 

міських рад. 

120.  Гарантії забезпечення діяльності місцевого самоврядування. 
 

12. Рекомендована література: 

Базова 

Нормативно-правові акти 

1. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. Відомості 

Верховної Ради України. 1991. № 38. Ст. 502. 

2. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. 

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

3. Декларація про права осіб, що належать до національних або етнічних, 

релігійних та мовних меншин від 18 грудня 1992 р.: резолюція 47/135 Генеральної 

Асамблеї ООН. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/ show/ 995_318#Text 



23  

4. Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або 

такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню 26 листопада 1987 р. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_068#Text 

5. Європейська Хартія місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text 

6. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. : резолюція 217 A (III) 

Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 URL: https:// zakon. 

rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text 

7. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 

1950 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text 

8. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 

принижують гідність, видів поводження і покарання. URL: https://zakon.rada.gov. 

ua/laws/show/995_085#Text 

9. Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 р. URL: https://zakon. rada. 

gov.ua/laws/show/ 995_021#Text 

10. Конституція України: прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 

1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. 

11. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В. Я. Тацій 

(голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. ; Нац. 

акад. прав. наук України. 2-ге вид., переробл. і допов. Харків : Право, 2011. 

1128 с.  

12.  Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 16 грудня 1966 р. 

Генеральна Асамблея ООН. (ратифіковано Указом Президії Верховної Ради 

Української РСР № 2148-VIII (2148-08) від 19.10.73). URL: https://zakon.rada. 

gov.ua/laws/show/995_043#Text 

13. Про відновлення дії окремих положень Конституції України: Закон України 

від 21 лютого 2014 р. № 742-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 11. 

Ст.143. 

14. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 

2013 р. № 5076-VI.  Відомості Верховної Ради України. 2013. № 27. Ст. 282. 

15. Про Державний Гімн України : Закон України від 6 березня 2003 р. 

Відомості Верховної Ради України. 2003. № 24. Ст.163. 

16. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23 квітня 1991 

р. № 987-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 25. Ст. 283. 

17. Про правонаступництво України: Закон України від 12 вересня 1991 р. 

№ 1680-XII. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 46. Ст. 617. 

18. Про національні меншини в Україні: Закон України від 25 червня 1992 р. 

№ 2494-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 36. Ст. 529. 

19. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ. Відомості 

Верховної Ради України. 1992. № 48. Ст. 650. 
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60.  Терлецький Д. С. Конституційна юстиція : навч.-метод. посіб. / Д. С. 

Терлецький, Ю. Д. Батан, В. І. Запорожець; за заг. ред. Д. С. Терлецького. Одеса : 

НУ «ОЮА», 2021. 154 с. 

61.  Федоренко В. Л., Різник С. В. Поновлення авторитету Конституційного 

Суду України як запорука ефективного функціонування держави. Право України. 

2015. № 5. С. 97–110. 

62.  Федоренко В. Система конституційного права України: поняття, генезис і 

структура. Право України. 2017. № 5. С. 18–26. 

63.  Шаповал В. М. Держава, влада, народ як категорії конституціоналізму. 

Право України. 2014. № 10. С. 151–174. 

64.  Шаповал В. М. Парламент як представницький орган. Право України. 

2015. № 3. С. 114–134. 

65.  Шаповал В. М. Парламент: організаційні характеристики. Право України. 
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2015. № 4. С. 120–138. 

66.  Шаповал В. М. Парламент: функціональні характеристики. Право України. 

2015. № 5. С. 54–71. 

67. Щербанюк О. В. Роль виборчого законодавства у забезпеченні 

легітимності виборів органів державної влади. Право України. 2013/1. № 5. 

С. 158–164. 

68.  Щербанюк О. Конкурсний добір суддів: проблеми конституційної 

реалізації. Право України. 2018. № 3. С. 92–109. 

14. Інформаційні ресурси 
Офіційні веб-сторінки державних органів України 

1. https://www.president.gov.ua/ – Президент України 

Законодавча влада 

2. https://rada.gov.ua/ – Верховна Рада України 

3. http://www.ombudsman.gov.ua/ – Уповноважений Верховної Ради з прав 

людини 

Виконавча влада 

4. https://www.kmu.gov.ua/ua – Кабінет Міністрів України 

Судова влада 

5. https://supreme.court.gov.ua/supreme/ – Верховний Суд 

6. http://www.ccu.gov.ua/ – Конституційний Суд України 

Інші державні органи 

7. https://www.gp.gov.ua/ –  Офіс Генерального прокурора  

8. http://www.cvk.gov.ua/ – Центральна виборча комісія 

9. http://www.ukrstat.gov.ua/ – Державна служба статистики 

 

Рекомендовані науково-аналітичні ресурси 

10. www.liga.kiev.ua – останні юридичні та економічні новини (інформація 

оновлюється щохвилини) 

11. www.niss.gov.ua – Національний інститут стратегічних досліджень 

12. http://parlament.org.ua/ – Лабораторія законодавчих ініціатив 

13. http://www.pravo.org.ua – Центр політико-правових реформ 

14. http://www.khpg.org/ – інформаційний портал Харківської правозахисної 

групи. 

15. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського 

 

15. Тематика курсових робіт із навчальної дисципліни 

«Конституційне право» 

1. Конституційне право як юридична наука та навчальна дисципліна. 

2. Суб’єкти конституційного права. 

3. Конституційно-правові інститути. 

4. Конституційно-правові норми. 

5. Система джерел конституційного права. 

6. Відповідальність у конституційному праві. 

7. Конституція України як політико-правовий документ. 

http://www.president.gov.ua/
http://www.ombudsman.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/ua
http://www.ccu.gov.ua/
http://www.gp.gov.ua/
http://www.cvk.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.liga.kiev.ua/
http://www.niss.gov.ua/
http://parlament.org.ua/
http://www.pravo.org.ua/
http://www.khpg.org/
http://www.nbuv.gov.ua/
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8. Форма і структура Конституції України. 

9. Загальні засади конституційного ладу. 

10. Загальна характеристика конституційних норм України. 

11. Конституційні основи правового статусу людини і громадянина. 

12. Конституційно-правові основи громадянства України. 

13. Правове положення іноземних громадян в Україні. 

14. Правове положення біженців в Україні. 

15. Поняття виборів та їх види. 

16. Види виборчих систем. 

17. Виборчий процес в Україні: поняття та стадії. 

18. Види референдумів: правова характеристика. 

19. Юридична відповідальність за порушення законодавства про референдуми. 

20. Конституційно-правовий статус національних меншин в Україні. 

21. Конституційні засади громадянського суспільства. 

22. Конституційно-правовий статус громадських організацій в Україні. 

23. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні. 

24. Конституційно-правовий статус релігійних організацій в Україні. 

25. Конституційно-правовий статус засобів масової інформації в Україні. 

26. Поняття та ознаки органів державної влади. 

27. Конституційно-правовий статус органів виконавчої влади. 

28. Конституційно-правовий статус органів судової влади. 

29. Поняття та ознаки парламентів. 

30. Верховна Рада України – законодавчий орган держави. 

31. Конституційно-правовий статус народного депутата України. 

32. Порядок обрання та відкликання народного депутата України. 

33. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України. 

34. Організація роботи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 

35. Конституційно-правовий статус Рахункової палати України. 

36. Поняття та стадії законодавчого процесу. 

37. Конституційно-правовий статус Президента України. 

38. Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України. 

39. Конституційні засади правосуддя. 

40. Конституційний Суд України та правові засади його функціонування. 

41. Конституційно-правовий статус Генерального прокурора України. 

42. Система адміністративно-територіального устрою України. 

43. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні. 

44. Система та функції місцевого самоврядування в Україні. 

45. Органи та посадові особи місцевого самоврядування в Україні. 

46. Правовий статус сільського, селищного та міського голови в Україні. 

47. Гарантії місцевого самоврядування в Україні. 

48. Процедура внесення змін і доповнень до Конституції України. 

49. Співвідношення понять верховенства права та верховенства закону. 

50. Співвідношення понять конституціоналізм та конституційне право. 

51. Конституція України – Основний Закон держави. 
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52. Конституційно-правове регулювання прав, свобод та обов’язків людини і 

громадянина. 

53. Конституційно-правове регулювання права громадян на освіту в Україні. 

54. Конституційно-правове регулювання соціального захисту громадян в Україні. 

55. Конституційно-правове регулювання права громадян на свободу об’єднання у 

політичні партії та громадські організації. 

56. Конституційно-правове регулювання власності та форм господарювання в 

Україні. 

57. Конституційне регулювання статусу мов національних меншин в Україні. 

58. Місце та роль правосуддя у системі державної влади в Україні. 

59. Державні символи України: історія становлення та розвитку. 

60. Конституційне право як галузь публічного права. 

61. Поняття та сутність конституції, її юридичні властивості, функції. 

62. Поняття, сутність характерні ознаки конституціоналізму в Україні. 

63. Конституція України в системі європейського конституціоналізму. 

64. Розвиток конституційного процесу в Україні у 1991–2020 рр. 

65. Конституція України як політико-правовий акт. 

66. Конституція України як нормативно-правовий акт. 

67. Народовладдя в Україні – базовий конституційний принцип. 

68. Основні форми народовладдя в Україні. 

69. Національна, правова, соціальна, демократична держава. 

70. Конституційно-правове регулювання політичної, економічної та ідеологічної 

багатоманітності. 

71. Роль і місце політичних партій у зміцненні конституційного ладу в Україні. 

72. Роль і місце громадських організацій у зміцненні конституційного ладу в 

Україні. 

73. Громадянське суспільство – соціальна основа конституційного ладу. 

74. Формування правової держави в Україні. 

75. Основні атрибути української державності. 

76. Конституційні права і свободи людини та громадянина в України. 

77. Конституційно-правовий механізм забезпечення прав і свобод людини та 

громадянина в Україні. 

78. Система основних прав, свобод, обов’язків людини і громадянина в Україні. 

79. Конституційно-правовий статус біженців та осіб без громадянства. 

80. Правові засади державної політики захисту прав і свобод людини в Україні. 

81. Розвиток і вдосконалення парламентаризму в Україні. 

82. Конституційно-правовий статус комітетів Верховної Ради України. 

83. Конституційно-правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини. 

84. Право законодавчої ініціативи і право вето Президента України. 

85. Правова природа, соціальне призначення і політична роль інституту 

президентства. 

86. Місце і роль Президента України в системі органів державної влади. 

87. Взаємовідносини Президента України з трьома гілками влади: парламентом, 
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урядом, судовою гілкою. 

88. Виконавча влада в Україні, її роль та значення. 

89. Кабінет Міністрів України в системі органів виконавчої влади 

90. Конституційно-правовий статус центральних органів виконавчої влади. 

91. Конституційно-правовий статус місцевих державних адміністрацій. 

92. Основні принципи місцевого самоврядування в Україні. 

93. Конституційно-правовий статус місцевих рад. 

94. Конституційно-правовий статус столиці України та його особливості. 

95. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим. 

96. Конституційно-правові інститути та їх характеристика. 

97. Міжнародний захист прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

98. Правові підстави депортації та екстрадиції іноземців. 

99. Правові підстави обмеження прав людини в Україні. 

100. Організація та проведення всеукраїнського референдуму. 

101. Конституційні-правові основи організації та діяльності прокуратури. 

102. Місцеве самоврядування в системі народовладдя. 

103. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини – головний обов’язок 

Української держави. 

104. Відповідальність за правопорушення виборчих прав громадян. 

105. Конституційно-правове регулювання діяльності народного депутата України. 

106. Конституційно-правові основи взаємовідносин Верховної Ради України з 

Президентом України та Кабінетом Міністрів України. 

107. Правова основа актів Президента України. 

108. Конституційно-правовий статус Ради національної безпеки і оборони 

України. 

109. Правова основа діяльності Офісу Президента України. 

110. Місце рад в системі місцевого самоврядування. 

111. Підконтрольність і відповідальність органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

112. Правові акти органів місцевого самоврядування. 

113. Конституційно-правові основи національної безпеки і оборони України. 

114. Конституційне право України як самостійна галузь права, 

115. Принципи конституційного права: загальна характеристика. 

116. Норми конституційного права України – базовий елемент системи 

конституційного права України. 

117. Конституційно-правові відносини в Україні. 

118. Види гарантій прав і свобод людини та громадянина в Україні. 

119. Конституція України як основне джерело конституційного права України. 

120. Український конституціоналізм: етапи становлення і розвитку. 

121. Основи конституційного ладу України: загальна характеристика. 

122. Принципи конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні. 

123. Принципи громадянства України. 

124. Особисті права та свободи людини і громадянина в Україні. 

125. Політичні права і свободи громадян України. 
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126. Громадянські права людини в Україні. 

127. Соціальні права і свободи людини та громадянина в Україні. 

128. Економічні права і свободи людини та громадянина в Україні. 

129. Культурні права і свободи людини та громадянина в Україні. 

130. Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні. 

131. Гарантії прав і свобод людини та громадянина в Україні. 

132. Загальний військовий обов’язок громадян України: законодавче регулювання 

та порядок реалізації. 

133. Конституційно-правовий статус національних меншин в Україні. 

134. Форми безпосередньої демократії в Україні: законодавче закріплення. 

135. Виборчі системи світу: правова характеристика. 

136. Виборчі системи в Україні: правова характеристика. 

136. Виборчі системи в Україні: правова характеристика. 

137. Принципи виборчого права України. 

138. Правове забезпечення виборчого процесу. 

139. Принципи референдного права України. 

140. Відповідальність за порушення виборчого законодавства України. 

141. Конституційні засади організації та здійснення державної влади в Україні. 

142. Конституційний склад і структура Верховної Ради України. 

143. Функції Верховної Ради України. 

144. Компетенція Верховної Ради України. 

145. Організаційно-правові форми діяльності Верховної Ради України. 

146. Законодавчий процес та інші парламентські процедури. 

147. Система, органи та посадові особи місцевого самоврядування. 

148. Конституційний Суд України – орган конституційної юрисдикції в Україні. 

149. Юридична природа актів Конституційного Суду України. 

150. Види конституцій та способи їх ухвалення. 

151. Правові акти Верховної Ради України. 

152. Загальна характеристика Конституції України 1996 року. 

153. Конституційне закріплення форми Української держави. 

154. Форма державного устрою України: правова характеристика 

155. Форма державного правління України: правова характеристика 

156. Державно-політичний режим в Україні: правова характеристика 

157. Конституція України про основні функції і обов'язки держави. 

158. Пряма (безпосередня) та представницька демократія: правова характеристика. 

159.  Єдність і відмінність понять «людина», «індивід». «особистість», 

«громадянин». 

160. Повноваження державних органів та посадових осіб щодо вирішення питань 

громадянства України. 

161. Конституційні форми народовладдя в Україні. 

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

163. Європейська Хартія місцевого самоврядування: загальна характеристика. 

164. Властивості Конституції України. Охорона Конституції України. 

165. Поняття, ознаки та види норм конституційного права. 
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166. Реалізація та тлумачення норм конституційного права. 

167. Захист конституційного ладу України. 

168. Міжнародні стандарти прав та свобод людини і громадянина та їх 

співвідношення із національним законодавством. 

169. Відповідальність за порушення виборчого законодавства України. 

170. Порядок внесення змін до Конституції України. 

171. Гарантії місцевого самоврядування в Україні. 

172. Юридичні види конституцій. 

173. Правові акти Конституційного Суду України. 

174.  Правова, організаційна та матеріально-фінансова основи місцевого 

самоврядування в Україні. 

175.  Місце і значення конституційного права в системі національного права 

України. 

176. Охорона й захист прав і свобод людини та громадянина в Україні. 

177. Система конституційного права України. 

178. Реалізація та тлумачення Конституції України. 

179. Класифікація прав, свобод і обов’язків людини та громадянина. 

180. Предмет і методи конституційного права України. 

181. Громадяни України як суб’єкти конституційного права України. 

182. Органи публічної влади як суб'єкти конституційного права України. 

183. Україна як суверенна та незалежна держава: конституційно-правовий аспект. 

184. Конституційний принцип поділу влади в Україні. 

185. Гарантії державного суверенітету України: конституційно-правовий аспект 

186. Пряма дія норм Конституції України. 

187. Принцип унітаризму та його закріплення в Конституції України. Ознаки 

унітарної держави. 

188. Право притулку в Україні. 

189. Міжнародні стандарти в галузі прав людини. 

190. Свобода слова та її конституційні гарантії в Україні. 

191. Право на свободу об’єднань. Види об’єднань громадян. 

192. Політичні партії: поняття, порядок легалізації, права, відповідальність. 

193. Право на мирні зібрання та умови його реалізації. 

194. Гарантії діяльності Президента України. Недоторканність Президента 

України. 

195. Підстави та порядок дострокового припинення повноважень Президента 

України. 

196. Система органів виконавчої влади в Україні. 

197. Конституційно-правовий статус суддів Конституційного Суду України. 

198. Конституційно-правовий статус засобів масової інформації в Україні. 

199.  Повноваження Верховної Ради України. Дострокове припинення повноважень 

Верховної Ради України. 

200. Набуття та припинення повноважень народного депутата України. 

201. Юрисдикція Конституційного Суду України. 

202. Форми захисту Конституції України. 
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203. Голова Конституційного Суду України: правові основи діяльності. 

204. Референдне право і референдний процес в Україні. 

205. Система, будова та порядок утворення комітетів Верховної Ради України. 

206. Запити і звернення народних депутатів України, порядок їх внесення та 

розгляду. 

207. Форма та структура конституції. 

208. Форми і методи діяльності Президента України. 

209. Порядок організації та проведення сесії місцевої ради. 

210. Організація роботи постійних і тимчасових комісій місцевих рад. 

211. Порядок розробки та прийняття актів органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

212. Депортація та екстрадиція іноземців з України. 

213. Принципи конституційного права. 

214. Конституційне закріплення права на працю в Україні. 

215. Прикінцеві та перехідні положення Конституції України. 

216. Право на мирні зібрання в Україні. Види мирних зібрань. 

217. Загальні та спеціальні гарантії прав людини в Україні. 

218. Сучасна концепція прав людини та її відображення в Конституції України. 

219. Міжнародно-правові стандарти прав людини та відображення їх в Основному 

Законі держави. 

220. Охорона й захист прав і свобод людини та громадянина: єдність та 

обумовленість категорій. 

221. Об’єктивне і суб’єктивне, активне та пасивне виборче право. 

222. Змішана виборча система: основні характеристики. 

224. Пропорційна виборча система: основні характеристики. 

225. Мажоритарна виборча система: основні характеристики. 

226. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України. 

227. Конституційна скарга: умови прийнятності, юридичні наслідки задоволення. 

228. Інститут адвокатури у забезпеченні конституційних прав і свобод людини та 

громадянина в процесі судочинства. 

229. Правове регулювання статусу політичних партій і громадських організацій. 

230. Політичні партії та виборчий процес в Україні. 

231. Конституційно-правового статус професійних спілок в Україні. 

232. Право людини на свободу світогляду і віросповідання та створення релігійних 

організацій. 

233. Конституційно-правовий статус релігійних організацій. 

234. Правове регулювання взаємовідносин держави і релігійних організацій. 

235. Територія держави як об’єкт конституційно-правових відносин. 

236. Територіальна юрисдикція держави. 

237. Політико-правовий статус столиці України. 

238.  Правові основи діяльності державних органів щодо забезпечення національної 

безпеки та оборони України. 

239. Європейська хартія місцевого самоврядування та її імплементація у 

національне законодавство. 
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240. Принципи законодавчої діяльності в Україні. 

241. Адміністративно-територіальний поділ України: конституційно-правові 

підстави. 

242. Види конституцій: правова характеристика. 

243. Гуманістичні засади конституційного ладу України. 

244. Принципи виборчого права України. 

245. Гарантії прав місцевого самоврядування в Україні. 

246. Право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. 

247. Способи тлумачення Конституції України. 

248. Реалізації принципу розподілу влад в Україні: конституційно-правовий 

аспект. 

249. Форми реалізації народовладдя за Конституцією України. 

250. Конституційно-правовий статус державної мови в Україні. 

251. Конституційно-правові основи взаємовідносин держави і засобів масової 

інформації. 

252. Конституційно-правові основи всеукраїнського референдуму в Україні. 

253. Конституційно-правові основи місцевого референдуму в Україні. 

254. Конституційно-правові основи діяльності Рахункової Палати Верховної Ради 

України. 

255. Законодавча діяльність Верховної Ради України. 

256. Конституційно-правовий статус громадських організацій в Україні. 

257. Взаємовідносини Президента України із законодавчою, виконавчою та 

судовою владою. 

258. Конституційний контроль як гарантія прав і свобод людини та громадянина в 

Україні. 

259. Право на професійну правничу допомогу в Україні. 

260. Право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів. 

261. Обмеження прав людини: міжнародно-правовий аспект та конституційно- 

правове регулювання в Україні. 

262. Конституційно-правові засади інформаційної діяльності в Україні. 

263. Право на працю в Україні. 

264. Право на доступ до публічної інформації в Україні: конституційно-правовий 

аспект. 

265. Правозахисні організації та групи в Україні: специфіка діяльності. 

266. Процесуальні гарантії основних прав і свобод людини та громадянина. 

267. Інституційні гарантії основних прав і свобод людини та громадянина. 

268. Конституційні засади політичної системи. 

269. Унітарність як оптимальна форма державного устрою України. 

270. Децентралізація публічної влади як складова розвитку правової держави в 

Україні. 
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