
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО 
УКРАЇНИ» 

 
ПОЯСНЮВАПЛЬНА ЗАПИСКА 

Конституційне право України - одна з профілюючих галузей права та 
єдина в правовій системі України фундаментальна галузь. Це проявляється в 
тому, що конституційні приписи повинні регулювати та охороняти важливі 
суспільні відносини, встановлювати при цьому належність публічної влади, її 
організацію та гарантії основних прав і свобод людини і громадянина.  

Сучасна українська наука конституційного права знаходиться на етапі 
становлення, що пов'язано із намаганням подолати стереотипи радянської 
науки державного права,   догми якої по суті зводились до "наукового" 
обґрунтування конституційності існуючих в часи тоталітаризму державного 
ладу, партійної диктатури, порушень та обмежень прав людини.  

Вітчизняна наука конституційного права прагне на основі світових 
досягнень обґрунтувати конституційно-правові інститути та категорії 
конституційного права, роль Конституції України у суспільному житті, 
напрямки організації конституційного ладу, побудови правової держави та 
формування громадянського суспільства.  

З прийняттям Конституції України у 1996 році увага науки 
конституційного права концентрується на проблемах реалізації її положень, 
взаємодії держави та  інститутів    суспільства, ролі громадських об'єднань та 
політичних партій у поглибленні демократичних процесів в українському 
суспільстві.  

Конституційне право України як навчальна дисципліна являє собою 
систему знань, одержаних наукою конституційного права і практикою його 
створення та реалізації.  

  Навчальна дисципліна "Конституційне право України" передбачає 
насамперед одержання студентами знань про поняття конституційного права, 
його предмет, метод, систему, функції, джерела. В курсі конституційного права 
України висвітлюються найважливіші положення вчення про конституцію 
(конституціоналізму), основні етапи історії Конституції України, її юридичні 
властивості, основні принципи, структура, функції чинної Конституції України, 
порядок її реалізації, тлумачення, порядок внесення змін та її охорона 
(гарантування) тощо.  

Відповідно до програми, в рамках дисципліни "Конституційне право 
України" вивчаються основні положення науки конституційного права, а саме:  
- зміст предмету галузі конституційного права; 
- основні положення вчення про конституцію, засади конституційного ладу 
України та його складових, конституційно-правове закріплення суверенітету 
українського народу, форми держави; 
- питання прав і свобод людини і громадянина, відповідність конституційно-
правового регулювання основ правового статусу людини і громадянина 
міжнародно-правовим стандартам з прав людини; 
- форми здійснення народовладдя, предмет та види референдумів в Україні, 
виборче право та виборча система України; 



- конституційна система та принципи поділу влади, організації і 
функціонування органів державної влади, правовий статус Верховної Ради 
України, Президента України та Кабінету Міністрів України, а також принципи 
організації органів правосуддя в Україні та діяльності Конституційного Суду 
України; 
- конституційні принципи територіального устрою України, 
- конституційно-правові засади організації та функціонування місцевого 
самоврядування в Україні; 
- питання конституційної реформи в Україні тощо. 

Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з основними 
поняттями, якими оперує наука конституційного права, розкриття положень 
вчень про конституцію та розгляд особливостей конституційного процесу в 
Україні, проведення аналізу конституційно-правових інститутів.  

В результаті вивчення навчальної дисципліни "Конституційне право 
України" студенти повинні оволодіти:  

Знаннями: стану основних проблем науки конституційного правового 
регулювання суспільних відносин; структури, функцій та юридичних 
властивостей Конституції України, її ролі та місця в правовій системі держави; 
загальних положень конституційного ладу; конституційно-правового статусу 
особистості, гарантій реалізації основних прав, свобод та обов'язків громадян 
України; виборчої системи України;    нормативно-правового регулювання 
проведення референдумів; конституційно-правового статусу законодавчої, 
виконавчої та судової влади; механізмів захисту Конституції України; 
державних символів України, нормативного регулювання їх використання та 
захисту тощо.  

Уміннями: використовувати дані науки конституційного права України 
при вирішенні професійних завдань;    орієнтуватись в системі законодавства та 
правової практики; робити інтерпретацію діючого конституційного 
законодавству; правильно застосовувати норми Конституції України та інших 
нормативно-правових актів.  

Навичками: збору та використання спеціальної літератури, обробки, 
систематизації, зберігання та використання конституційно-нормативної 
інформації, проведення її порівняльно-правового аналізу та її використання на 
практиці.  

Глибоке засвоєння студентами положень науки конституційного права та 
конституційного законодавства України є обов'язковою передумовою для 
подальшого вивчення інших галузей права та чинного законодавства, сприяє 
оволодінню іншими навчальними дисциплінами. Вивчення курсу 
конституційного права України також допомагає професійному формуванню у 
студентів правосвідомості, демократичного світогляду, формуванню 
національної ідеології, поваги до Конституції України та законів, до держави, 
державних символів та інших інститутів держави, а також для усвідомлення 
студентами тих загальнолюдських цінностей, на яких базується Конституція 
України.  
 
 
 



ТЕМА 1 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО – ГАЛУЗЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА 
УКРАЇНИ.  

Поняття і предмет галузі конституційного права. Співвідношення 
термінів «конституційне право» І «державне право». Структура предмета 
конституційного права. Місце та роль конституційного права в системі 
національного права України. 

Конституційно-правові норми: поняття, види та особливості. Структура 
конституційно-правової норми. Підстави класифікації конституційно-правових 
норм. 

 
ТЕМА 2 СИСТЕМА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА. 
Система галузі конституційного права. Поняття та види конституційно-

правових інститутів. Загальні, головні та початкові конституційно-правові 
інститути. Специфіка окремих конституційно-правових інститутів. 

 
 
ТЕМА 3 ДЖЕРЕЛА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА. 
Джерела галузі конституційного права України. Природне та позитивне 

право. Проблема визнання природного права як джерела конституційного 
права. Система нормативних джерел галузі конституційного права України. 
Місце закону в системі джерел галузі конституційного права. 

Поняття, предмет та система науки конституційного права. Становлення 
науки конституційного права в Україні та основні напрямки її розвитку. 

 
ТЕМА 4 КОНСТИТУЦІЯ – ОСНОВНИЙ ЗАКОН УКРАЇНИ 
Поняття Конституції України. Історія Конституції України 1996 р. 

Особливості розробки, обговорення та прийняття Конституції України 1996 
року. Структура Конституції України 1996 р. Функції Конституції України та їх 
види. Правова охорона Конституції України. Новітній етап конституційного 
розвитку України. Передумови сучасної конституційної реформи в Україні. 

Юридичні властивості Конституції України. Пряма дія норм Конституції 
України. Стабільність Конституції України. Порядок внесення змін та 
доповнень до Конституції України. Захист Конституції України. 
 
 
           ТЕМА 5. ОСНОВИ ВЧЕНЬ ПРО КОНСТИТУЦІЮ 

Поняття конституції та її сутність. Юридична конституція. Формальна 
конституція. Матеріальна конституція. Теоретичне обґрунтування необхідності 
прийняття, предмета та природи конституції. Установчий характер 
конституційних положень. Історія світового конституційного розвитку. 

Функції конституції. 
Види конституцій. 
Порядок прийняття конституції. Особливий суб'єкт права прийняття 

конституції. 
Конституціоналізм в Україні: зародження та основні етапи розвитку. 
Перша конституція Української незалежної держави - Конституція УНР 

від 29 квітня 1918 року. Конституційні акти України 1917-1944 років. 



Конституції України радянського періоду. Основні етапи та напрямки новітньої 
конституційної реформи в Україні.  

 
ТЕМА 6. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ. 

  Конституційно-правові відносини і їх особливості. Види конституційно-
правових відносин. Суб'єкти та об'єкти конституційно-правових відносин. 
Підстави виникнення, зміни і припинення конституційно-правових відносин. 
Юридичні факти. Класифікація юридичних фактів. 

 
 
 
ТЕМА 7. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
Відповідальність в конституційному праві. Поняття та характер 

конституційно-правової відповідальності. Суб'єкти та підстави конституційно-
правової відповідальності. Конституційно-правова відповідальність посадових 
осіб та органів публічної влади. 

 
 
            ТЕМА 8.ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ  

Поняття конституційного ладу і його співвідношення з державним ладом. 
Конституційний лад - державний лад конституційної держави. Риси 
конституційної держави. Закріплення конституційного ладу в Конституції 
України. Засади конституційного ладу як загальний конституційно-правовий 
інститут. 

Гуманістичні і демократичні засади конституційного ладу в Україні. 
Принцип гуманізму. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека - найвища соціальна цінність в Україні. Утвердження 
і забезпечення прав і свобод людини - головний обов'язок Української держави. 

Народ - носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні. 
Конституційне закріплення принципу народного суверенітету. Співвідношення 
народного, національного і державного суверенітету. Форми здійснення влади 
народу. Пряма демократія. Здійснення народовладдя через органи державної 
влади і органи місцевого самоврядування. 

Конституційне закріплення форми Української держави. Україна -
унітарна держава. Поняття та риси унітарної держави. Україна - республіка. 
Основні риси республіканської форми правління. Види республік. Особливості 
республіканської форми правління в Україні. Характеристика державного 
режиму в Україні. 

Конституційна характеристика якісних рис України як суверенної і 
незалежної, демократичної, соціальної, правової держави. 

Державний суверенітет: поняття та елементи. Ознаки України як 
суверенної держави. 
 Демократична держава та її ознаки. Реальна представницька демократія. 
Визнання та гарантування місцевого самоврядування в Україні. 

Сучасна концепція соціальної держави. Мета соціальної держави. 
Основні напрямки соціальної політики України. Правова держава. Сутність 
правової державності. Конституційне закріплення ознак України як правової 



держави. Здійснення державної влади в Україні на засадах її поділу на 
законодавчу, виконавчу та судову. Принцип верховенства права - 
найважливіша ознака правової держави. Верховенство Конституції України по 
відношенню до всіх інших нормативно-правових актів. Національне право 
України і норми міжнародного права. Конституційні засади правового порядку 
в Україні. 

Конституція України про основні функції і обов'язки держави. 
Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на 
території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, 
збереження генофонду Українського народу - конституційний обов'язок 
держави. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення 
її економічної та інформаційної безпеки - найважливіші функції держави, 
справа всього Українського народу. Основні напрямки зовнішньополітичної 
діяльності України. 

Економічні та політичні засади конституційного ладу в Україні. 
Принципи державного регулювання економічної і політичної діяльності в 
правовій державі. Закріплення в Конституції України принципів політичної, 
економічної та ідеологічної багатоманітності. Конституційне регулювання 
питань власності та її захисту. Конституційний статус землі та інших 
природних ресурсів. Право власності на землю. 

Свобода політичної діяльності. Політичні партії і громадські організації, 
їх конституційно-правовий статус. Види політичних партій і громадських 
організацій. Способи легалізації політичних партій і громадських організацій. 
Конституційні обмеження права на утворення і діяльність політичних партій і 
громадських організацій. Відповідальність політичних партій і громадських 
організацій, припинення їх діяльності. 

Конституційні принципи культурної та мовної політики Української 
держави. Статус української мови як державної мови. Гарантування 
Конституцією України вільного розвитку, використання і захисту російської, 
інших мов національних меншин України. 
 Захист конституційного ладу в Україні. Особливий порядок внесення змін 
до розділу Конституції України, в якому визначаються загальні засади 
конституційного ладу. Конституційні засади регулювання військового і 
надзвичайного стану. 
 
          ТЕМА 9 КОНСТИТУЦІЙНО – ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ І 
ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ  

Поняття та види правових статусів людини і громадянина. Основи 
правового статусу людини і громадянина як загальний конституційно-правовий 
інститут. 

Основні положення сучасної концепції прав людини та їх відтворення в 
Конституції України. Основні принципи правового статусу людини і 
громадянина та їх закріплення в Конституції України. Визнання та га-
рантованість прав і свобод людини, встановлених загальновизнаними 
принципами і нормами міжнародного права. Принцип свободи людини. 
Принцип невідчуження природних прав і свобод людини. Принцип свободи 
людини, основні положення вчення про свободу. Принцип рівності людей і 



громадян у своїй гідності та правах. Принцип невичерпності конституційного 
переліку прав та свобод людини і громадянина. 

Громадянство України: поняття та ознаки. Громадяни України, апатриди і 
біпатриди. 

Правова регламентація питань громадянства України. Закон «Про 
громадянство України» в редакції Закону від 18 січня 2001 р. Принципи 
громадянства України та їх закріплення в Конституції України і в законодавстві 
про громадянство. Принцип єдиного громадянства. 

Визнання громадянства України. Підстави набуття громадянства України. 
Припинення громадянства України. Втрата громадянства і вихід із 

громадянства. 
Повноваження органів, організацій і посадових осіб по вирішенню питань 

громадянства України. Виконання рішень, прийнятих у питаннях громадянства 
України. 

Права і свободи людини і громадянина, їх співвідношення. Конституційні 
права, свободи людини і громадянина. Класифікація конституційних прав та 
свобод людини і громадянина. Права людини і права громадянина. Особисті 
права і свободи. Політичні права і свободи. Соціальні, економічні, екологічні, 
культурні права і свободи. 

Конституційні гарантії захисту та практичного здійснення прав та свобод 
людини і громадянина. Уповноважений Верховної Ради України з прав 
людини: порядок призначення, повноваження. 

Самозахист прав та свобод людини і громадянина. Судовий захист прав 
та свобод людини і громадянина. Міжнародно-правовий механізм захисту прав 
та свобод людини і громадянина. 

Конституційні обов'язки людини і громадянина. Рівність обов'язків 
людини і громадянина. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної 
цілісності України. Турбота про природу та культурну спадщину. Оплата 
податків і зборів. Дотримання Конституції України та законів України.. Повага 
прав і свобод, честі і гідності інших людей. 

Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні. Поняття 
«іноземець» та «особа без громадянства». Імміграція в Україну. 

Правова регламентація загального режиму іноземців в Україні. Закони 
України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про 
біженців», «Про імміграцію». 
 Права, свободи і обов'язки іноземців. 

Особливості правового статусу окремих категорій іноземців. 
 Відповідальність іноземців та осіб без громадянства. Депортація 
іноземців. Екстрадиція іноземців іноземній державі. 
 
ТЕМА 10 ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНИ  

Поняття виборів та їх соціальна функція. Види виборів. Виборче право 
України. Нове виборче законодавство України. 

Принципи виборчого права та їх закріплення в Конституції України. 
Принцип вільних виборів. Загальне, рівне і пряме виборче право. Таємне 
голосування. 



Виборча система: поняття та види виборчих систем. Особливості 
застосування виборчих систем в Україні. 

Порядок призначення виборів в Україні. 
Поняття виборчого процесу та його стадії. Правова регламентація стадій 

виборчого процесу. Списки виборців. Утворення виборчих органів і виборчих 
округів. Виборчі дільниці. Висування та реєстрація кандидатів. Передвиборна 
агітація. Права кандидатів і гарантії їх діяльності. Голосування. Підрахунок 
голосів і визначення результатів голосування. Встановлення результатів 
виборів. Повторне голосування і повторні вибори. 

Поняття і соціальна функція референдумів. Види референдумів. 
Призначення та порядок проведення референдумів. Предмет всеукраїнського 
референдуму. Правова регламентація організації референдумів та визначення їх 
результатів. Правові наслідки референдуму. Зміна і відміна рішень, прийнятих 
референдумом. 

Відповідальність за порушення виборчих прав громадян. 
 

           ТЕМА 11 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ – ЄДИНИЙ ОРГАН ЗАКОНОДАВЧОЇ 
ВЛАДИ В УКРАЇНИ  

Закріплення статусу Верховної Ради України в Конституції України. 
Верховна Рада України - єдиний орган законодавчої влади в Україні, парламент 
України. Парламент та його ознаки. Види парламентів. Функції Верховної Ради 
України. 

Чисельний склад та структура Верховної Ради України. 
Строк повноважень Верховної Ради України. Дострокове припинення 

повноважень Верховної Ради України. 
Компетенція Верховної Ради України: поняття, конституційне 

закріплення. Законодавча компетенція Верховної Ради України. Питання, що 
визначаються та встановлюються виключно законами України. Установча та 
контрольна компетенції Верховної Ради України. Контрольні повноваження 
Верховної Ради України по відношенню до Президента України та органів 
виконавчої влади. 

Акти Верховної Ради України. Закони: поняття, види. Інші акти 
Верховної Ради України: постанови, декларації, заяви, звернення. 

Організація Верховної Ради України. Органи та керівні посадові особи 
Верховної Ради України. Порядок обрання та повноваження Голови Верховної 
Ради України, першого заступника і заступника Голови Верховної Ради 
України. Комітети Верховної Ради України: порядок формування, перелік, 
повноваження. Тимчасові спеціальні і тимчасові слідчі комісії Верховної Ради 
України. 

Порядок роботи Верховної Ради України. Сесія Верховної Ради України. 
Порядок скликання та проведення сесій Верховної Ради України. Розгляд 
питань на пленарних засіданнях Верховної Ради України. Голосування у 
Верховній Раді України. Правова регламентація організації роботи Верховної 
Ради України. Законодавство про регламент Верховної Ради України. 

Законодавчий процес та інші спеціальні парламентські процедури. Стадії 
законодавчого процесу. Поняття законодавчої ініціативи. Суб'єкти права 
законодавчої ініціативи у Верховній Раді України. Попереднє обговорення 



законопроектів у комітетах Верховної Ради України. Порядок обговорення 
законопроекту на пленарних засіданнях Верховної Ради України в ході трьох 
читань. Прийняття законопроекту. Підписання закону Президентом України. 
Оприлюднення законів та інших актів Верховної Ради України. Введення в дію 
законів та інших актів Верховної Ради України. 

Особливості проходження конституційних законів. 
Спеціальні парламентські процедури. 

 Апарат Верховної Ради. 
 
ТЕМА 12 СТАТУС НАРОДНОГО ДЕПУТАТА  
Статус народного депутата України. Принципи статусу народного 

депутата України. Несумісність депутатського мандата з іншими видами 
діяльності. Строк повноважень народного депутата України. Дострокове 
припинення повноважень народного депутата України. 

Форми діяльності народного депутата України. Права і обов'язки 
народного депутата. Право депутатського запиту. 

Гарантії діяльності народного депутата України. Депутатська 
недоторканність. 
 
          ТЕМА 13 ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА В УКРАЇНІ 

Конституційний статус Президента України як глави держави. Поняття 
глави держави та його місце в механізмі державної влади. Функції Президента 
України. 

Порядок обрання Президента України. Законодавство про вибори 
Президента України. Закон України «Про вибори Президента України». 

Строк повноважень Президента України. Конституційні підстави та 
порядок дострокового припинення повноважень Президента України. Відставка 
Президента України. Неможливість виконання Президентом України своїх 
обов'язків за станом здоров'я. Усунення Президента України з поста в порядку 
імпічменту Верховною Радою України. Виконання обов'язків Президента 
України у разі дострокового припинення повноважень Президента України. 

Компетенція Президента України. Повноваження Президента України у 
сфері законодавчої влади та по відношенню до Верховної Ради України. 
Повноваження Президента України в сфері особового статусу. Конституційні 
засади взаємовідносин Президента України з органами виконавчої влади. 
Повноваження Президента України в сфері міжнародних відносин, оборони та 
охорони правопорядку, прав і свобод громадян України. 

Акти Президента України. Укази та розпорядження Президента України. 
Конституційний статус Ради національної безпеки і оборони України як 

координаційного органу при Президентові України. 
Адміністрація Президента України. 

 
          ТЕМА 14 ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ  

Поняття та зміст виконавчої влади. Наукова розробка проблематики 
виконавчої влади та її співвідношення з законодавчою гілкою влади. Система 
органів виконавчої влади. Місце та роль Кабінету Міністрів України у 
механізмі державної влади.. 



Склад Кабінету Міністрів України. Порядок формування Кабінету 
Міністрів України. Конституційний порядок призначення на посаду Прем'єр-
міністра України. 

Відповідальність Кабінету Міністрів України. Відставка Прем'єр-міністра 
України та інших членів Кабінету Міністрів України. 

Компетенція Кабінету Міністрів України. Постанови і розпорядження 
Кабінету Міністрів України. 

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади: система, 
порядок формування. Основні завдання та функції міністерств. 

Система місцевих органів виконавчої влади. Конституційно-правовий 
статус місцевих державних адміністрацій. Порядок формування, структура, 
функції та повноваження місцевих державних адміністрацій. Порядок 
призначення та відповідальність голів місцевих державних адміністрацій. 
Підстави та порядок припинення повноважень голів місцевих державних 
адміністрацій. Взаємовідносини місцевих державних адміністрацій з органами 
місцевого самоврядування. 

 
          ТЕМА 15 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ  

Конституційний Суд України та його місце в механізмі державної влади. 
Склад та порядок формування Конституційного Суду України. Повноваження 
Конституційного Суду України. Процедура розгляду справ Конституційним 
Судом України. Рішення та висновки Конституційного Суду України, їх 
юридичні наслідки. 

 
ТЕМА 16 . СУДИ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ В УКРАЇНІ  
Конституційні принципи правосуддя в Україні. Система судових органів 

та порядок їх формування. Суди загальної юрисдикції. Призначення та обрання 
суддів. Правовий статус суддів. Конституційно-правовий статус Вищої ради 
юстиції. 

Конституційна юрисдикція.  
 

ТЕМА 17. ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ  
Поняття прокуратури в Україні. Функції та повноваження прокуратури в 

Україні. Акти органів прокуратури. Статус Генерального прокурора та 
Генеральної прокуратури. 
ТЕМА 18. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ 

Поняття територіального устрою держави. Територіальний та державний 
устрій. Конституційні засади територіального устрою України. Система 
адміністративно-територіального устрою України. 

Автономія: поняття та види. Автономія установ і автономія колективів. 
Територіальна та екстериторіальна автономія колективів. Види та форми 
територіальної автономії. Адміністративно-територіальна, національно-
територіальна і національно-державна автономія. Форма територіальної 
автономії в Україні. Конституційний статус Автономної Республіки Крим. 
 Гарантії Автономної Республіки Крим. Представництво Президента 
України в Автономній Республіці Крим. 
 



ТЕМА 19. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ  
Поняття місцевого самоврядування та його політико-правова природа. 

Основні наукові концепції місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування 
в системі організації публічної влади на місцях. Місцеве самоврядування і 
місцеве управління. Міжнародно-правова регламентація питань організації 
місцевого самоврядування. Європейська хартія про місцеве самоврядування. 
Визначення ознак місцевого самоврядування в Європейській хартії. 
 Історія становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні. 
Новітній етап розвитку місцевого самоврядування в Україні. Розвиток 
законодавства про місцеве самоврядування в Україні. 
 Територіальна, матеріальна і фінансова основи місцевого 
самоврядування. Фінансова підтримка місцевого самоврядування державою. 

Система місцевого самоврядування. Форми здійснення місцевого 
самоврядування територіальною громадою як суб'єктом муніципальної влади. 
Безпосереднє здійснення муніципальної влади територіальною громадою. 

Органи та посадові особи місцевого самоврядування. Статус сільських, 
селищних, міських рад як представницьких органів місцевого самоврядування. 
Компетенція сільської, селищної, міської ради. Статус голів, депутатів і 
виконавчих органів ради та їх повноваження. Надання органам місцевого 
самоврядування окремих повноважень органів виконавчої влади, сфера 
делегованих повноважень. 

Відповідальність та підконтрольність органів і посадових осіб місцевого 
самоврядування. 

Особливості статусу районних та обласних рад як місцевого 
самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, 
селищ та міст. Компетенція районних та обласних рад. 

Рішення органів місцевого самоврядування: порядок прийняття та 
юридична сила. Зупинення та відміна актів органів місцевого самоврядування. 

Гарантії прав місцевого самоврядування. Судовий захист прав місцевого 
самоврядування. 

 
ТЕМА 20. ОБОРОНА УКРАЇНИ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

БЕЗПЕКИ. 
Поняття та сутність національної безпеки України. Поняття, об’єкти, 

суб’єкти та принципи національної безпеки. Основні напрямки державної 
політики у сфері національної безпеки. Законодавчі основи забезпечення 
національної безпеки України. Гарантування прав і свобод та обов’язків 
громадян України при забезпеченні національної безпеки. Статус, склад і 
порядок формування РНБО. Оборона України в системі гарантування і 
національної безпеки. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
з дисципліни "Конституційне право України" 

(денна форма навчання) 
для спеціальності   " Правознавство" на базі 9, 11 класів 

 
 

№ 
 

РОЗДІЛ, ТЕМА 
КІЛЬКІСТЬ ГОДИН 

 
 

 
 

Всього Лекції 
заняття 

Семінарські 
заняття 

Самостійна 
робота 

1 Конституційне право галузь 
національного права України. 

8 2 2 4 

2 Система галузі конституційного права 6 2 - 4 

3 Джерела конституційного права 8 2 2 4 

4 Конституція  Основний Закон 
суспільства і держави 

6 2 - 4 

5 Основи вчень про Конституцію  2 2 2 
6 Конституційно-правові відносини 8 2 2 4 

7 Конституційно-правова 
відповідальність 

8 2 2 4 

8 Основи конституційного ладу України 10 4 2 4 

9 Конституційно-правовий статус 
людини і громадянина в Україні 

14 6 2 6 
 

10 Форми безпосередньої демократії 12 4 2 6 

11 Верховна Рада України – єдиний орган 
законодавчої влади в Україні 

12 4 2 6 

12 Статус народного депутата України 8 2 2 4 
13 Інститут президентства в Україні 10 4 2 4 

14 Органи виконавчої влади України 12 4 2 6 

15 Конституційний Суд України 10 2 2 6 

16 Органи правосуддя в Україні 12 4 2 6 

17 Прокуратура в Україні 10 4 2 4 

18 Територіальний устрій України 10 4 2 4 



19 Місцеве самоврядування в Україні 5 2 2 3 

20 Оборона України при забезпеченні 
національної безпеки 

12 2 2 6 

           РАЗОМ   62 36 91 
 
 
 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Всезагальна декларація прав людини. - 1948 року.  
2. Пакт про громадянські та політичні права. - 1966 року.  
3. Декларація про державний суверенітет України, прийнята 16.07.1990 

року // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1990. -  № 31. - С. 429.  
 

4. Акт проголошення незалежності України. Постанова Верховної Ради 
УРСР від 24.08.1991 року - // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - 
№ 38.  

5. Конституція України Прийнята на п'ятій сесії ВР України 28.06.1996 
року. - К.: Вид. Інституту законодавства Верховної Ради України, 1996.  

6. Конституція України. Офіційний текст. Коментар законодавства України 
про права та свободи людини і громадянина. - К.:  Парламентське 
видавництво, 1999.  

7. Конституція Автономної Республіки Крим   Прийнята на другій сесії 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим 21.10.1998 року/ Місцеве 
самоврядування в Україні /За ред.: П.Д. Біленчук, В.В. Кравченко, М.В. 
Підмогильний - К..: "Атіка", 2000.-С. 116.  

8. Закон УРСР "Про економічну самостійність Української РСР" від 3 
серпня 1990 року // Відомості ВР УРСР.-1990.-№ 34.-С. 499.  

9. Закон України "Про громадянство України" від 18.01.2001 року / 
Відомості ВР України. -  2001. - №13. - С.65.  

10. Закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства"  
від 04.02.1994 року (зі змінами) // Відомості ВР України. - 1994. - № 23. -
Сс.61.  

11. Закон України "Про біженців" від 21.06.2001 року (зі змінами) / Відомості 
ВР України. - 2001. - № 47. - С.250.  

12. Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини" від 23.12.1997 року // Відомості ВР України. - 1998. - № 20. - 
С.99.  

13. Закон України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" від 
03.07.1991 року (із змінами і доповненнями).  

14. Закон України "Про державний кордон України" від 04.11.1991 року (із 
змінами) // Відомості ВР України. - 1992. - № 2. - С.5.  

15. Закон України "Про основи національної безпеки України" від 19.06.2003 
року.  



16. Закон України "Про Раду національної безпеки і оборони України" від 
05.03.1998 року // Відомості ВР України. - 1998. -  № 35. - С.237.  

17. Закон України "Про оборону України" від 06.12.1991 року (із змінами) // 
Відомості ВР України. - 1992. - № 9. - С.106.  

18. Закон України "Про Збройні Сили України" від 06.12.1991 року (із 
змінами) // Відомості ВР України. - 1992. - № 9. - С.108.  

19. Закон України "Про столицю України - місто-герой Київ" від 15.01.1999 
року.  

20. Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.1999 року 
(із змінами) // Відомості ВР України. - 1999. - № 20-21. - С.190.  

21. Закон України "Про статус народних депутатів України" від 17.11.1992 
року // Відомості ВР України. - 1993. - № 3. - С.17.  

22. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 
року (із змінами) // Відомості ВР України. - 1997. - № 24. - С.170.  

23. Закон України "Про органи самоорганізації населення" від 11.07.2001 // 
Відомості ВР України. - 2001. - № 48. - С.254.  

24. Закон України "Про статус депутатів місцевих рад" від 11.07.2002 року // 
Відомості ВР України. - 2002. - № 40. - С.290.  

25. Закон України "Про вибори народних депутатів України" від 25.03.2004 
року № 1665-ІV // Офіційний вісник України.-2004.-№ 14.-С.115.  

26. Закон України "Про вибори Президента України" від 18.03.2004 року № 
1630-ІV // Офіційний вісник України.-2004.-№ 14.-С.28.  

27. Закон України "Про вибори депутатів Верховної Ради   Автономної 
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" від 
06.04.2004 року № 1667-ІV // Офіційний вісник України.-2004.-№ 14.-
С.191.  

28. Указ Президента України "Про Адміністрацію Президента України" від 
14.12.1996 року № 1220/96.  

29. Регламент Верховної Ради України від 27.07.1994 року // Відомості 
Верховної Ради України. - 1994. - № 35.  

30. Договір між Верховною Радою України та Президентом України про 
основні засади організації та функціонування державної влади та 
місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової 
Конституції України// Відомості ВР України.-1995.-№ 18.-С.133.  

31. Конституційне законодавство України. Законодавчі акти. Коментар. 
Офіційне тлумачення  /Укл. С.В. Лінецький, М.І. Мельник, А.М. 
Ришелюк. - К.: "Атіка", 2000.  

32. Введение в теорию государственно-правовой организации социальных 
систем /Е.Б. Кубко. - К.: "Юринком", 1997.  

33. Виборче право України: Навчальний посібник / За ред. В.Ф. Погорілка, 
М.І. Ставнічук. - К.: Парламентське видавництво, 2003.  

34. Геєць В. Державність України на шляху до громадянського суспільства  // 
Віче. - 1995. - № 5. - С.3-16.  

35. Касынюк Л.А. Основы конституционного права Украины. - Харьков: 
"Одиссей", 2003.  

36. Конституція незалежної України: у 3 кн. / С.П. Головатий, Л.П. Юзьков. - 
К.: Українська Правнича Фундація,1995.  



37. Конституційне право України: Навчальний посібник / В.В. Кравченко. - 
К.: "Атіка", 2002.  

38. Конституційне право України /За ред. В.Ф. Погорілка. - К.: "Наукова 
думка", 2000.  

39. Конституційне право України / Годованець В.Ф. - К., 2001.  
40. Конституційне право України / За ред..В.Я. Тація, В.Ф. Погорілка, Ю.М. 

Тодики - К., 1999.  
41. Конституційне право Україниa:Підручник/за заг. ред. проф. В. Л. 

Федоренка. -3-вид., перероб. і доопр.; - К.: КНТ, Видавництво Ліра-К, 
2011. –532 с. 
 


