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РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КОНСТИТУЦІНОГО  

ПРАВА УКРАЇНИ 

 

Шановні студенти ! Ви приступаєте до вивчення важливої навчальної 

дисципліни – конституційного права України. Це один із профільних 

предметів, галузева дисципліна, освоєння якої потребуватиме від вас 

чималих зусиль. Перед вами серйозне завдання – засвоїти основи теорії 

конституційного права, необхідне конституційне законодавство, а також 

навчитися використовувати здобуті знання на практичних ситуаціях. У 

цьому вам допоможе дане видання. 

Плани практичних занять з навчальної дисципліни «Конституційне 

право України» призначені для надання студентам необхідної методичної 

допомоги при вивченні конституційного права України, зокрема засвоєнні 

базової теоретичної інформації, набутті необхідних навичок у майбутній 

практичній діяльності, застосуванні чинного законодавства та розв’язанні 

конкретних конституційно-правових проблем.  

Матеріали практичних занять побудовані та оформлені таким чином, 

щоб полегшити студентам пошук відповідей на основні питання курсу, їх 

поглиблене вивчення, вирішення практичних завдань тощо. З цією метою 

запроваджено уніфіковану структуру плану кожного практичного заняття, 

яка передбачає наступні складові: 

1) основні питання, по кожному з яких студент має бути обов’язково 

підготовлений для усного виступу; 

2) питання для самоконтролю до кожного з основних питань, відповіді 

на які допоможуть студенту розкрити основні питання заняття;  

3) практичні завдання, які мають бути обов’язково виконані письмово; 

4) творчо-аналітичне завдання, яке може бути додатково виконане 

письмово;  

5) список рекомендованих джерел для підготовки до заняття: 

 а) правові акти, з якими студент повинен обов’язково ознайомитися в 

процесі підготовки; 

 б) додаткові матеріали до кожного з основних питань, для їх 

поглибленого вивчення. 

Основним науково-навчальним джерелом для підготовки всіх занять 

навчальної дисципліни є один або, краще, декілька рекомендованих 

підручників, з нижчезазначеного списку. 
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Бажаємо вам успіху ! 
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 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 1. 
ВСТУП ДО ПРЕДМЕТУ «КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ» 

Заняття № 1. 
Конституційне право України: поняття, система, принципи 

1.1. Поняття конституційного права: галузь права, наука, навчальна 

дисципліна. 

1.2. Предмет галузі конституційного права. Конституційно-правові 

відносини. 

1.3. Конституційно-правова відповідальність. 

1.4. Система галузі конституційного права України. Принципи 

конституційного права. Конституційно-правові норми та інститути. 

Питання для самоконтролю : 

1.1. 1. Дайте визначення поняття галузі конституційного права 
2. У чому полягає функціональне призначення галузі конституційного 

права ? 
3. У чому полягають особливості галузі конституційного права? Чим 

вони зумовлені ? 
4. Якими особливостями характеризуються методи конституційно-

правового регулювання ? 
5. У чому полягає функціональне призначення науки конституційного 

права ? 
6. Охарактеризуйте предмет науки конституційного права.  Чи є 

відмінність між ним та предметом галузі конституційного права? 
7. Назвіть елементи системи науки конституційного права 
8. Основні етапи розвитку науки конституційного права в Україні. 
9. Провідні правові школи, проблематика наступництва. Українські 

вчені конституціоналісти. 
10. Що являє собою конституційне право як навчальна дисципліна ? 

1.2. 1. Що слід розуміти під поняттям «конституційно-правові відносини» ? 
2. Які групи суспільних відносин становлять предмет правового 

регулювання галузі конституційного права ? 
3. Назвіть суб’єктів  конституційно-правових відносин  
4. У чому полягають особливості об’єкта конституційно-правових 

відносин ? 
5. Яким чином суспільні відносини набувають якості «конституційно-

правових відносин» ? 
1.3. 1. Охарактеризуйте зміст поняття «конституційно-правова 

відповідальність» 
2. До якого виду відповідальності найбільш наближена конституційно-

правова відповідальність ? 
3. Чи може конституційно-правова відповідальність наступати 

одночасно із політичною ? 
4. Назвіть суб’єктів конституційно-правової відповідальності 
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5. Назвіть санкції конституційно-правової відповідальності 
6. Чи може бути суб’єктом конституційно-правової відповідальності 

фізична особа ?  
1.4. 1. Назвіть елементи системи галузі конституційного права 

2. Поняття конституційно-правової норми 
3. Якими особливостями характеризуються конституційно-правові 

норми? 
4. Поняття конституційно-правового інституту 
5. У чому полягають особливості конституційно-правових інститутів? 
6. Види конституційно-правових інститутів 
7. Дайте визначення поняття «принцип конституційного права». 
8. Які принципи конституційного права знайшли своє відображення у 

положеннях чинної Конституції України ? 

Практичні завдання : 

Завдання № 1 

У якому розумінні (галузь права, наука, навчальна дисципліна) вжито 
термін «конституційне право» в нижчеподаних формулюваннях: 

«конституційне право викладається студентам юридичного факультету 
ЛНУ імені Івана Франка у ІІ семестрі І курсу»; 

«конституційне право регулює фундаментальні суспільні відносини у 
державі»; 

«конституційне право вивчає практику реалізації конституційно-
правових норм». 

Завдання № 2 

Зобразіть схематично систему галузі конституційного права та систему 
науки конституційного права. Порівняйте ці схеми. 

Завдання № 3 

Випишіть з тексту Конституції України положення, що є принципами 
конституційного права. 

Завдання № 4 

Випишіть з тексту Конституції України по кілька прикладів правових 
норм: 

~ що складаються виключно із диспозиції; 
~ що складаються виключно із гіпотези; 
~ що складаються з диспозиції та гіпотези; 
~ із правильною (трьохчленною) структурою. 
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Творчо-аналітичне завдання: 

Порівняйте письмово предмет галузі конституційного права та предмет 
науки конституційного права. Чи є в них спільні риси? У чому полягає 
відмінність між ними? У вашому обґрунтуванні використовуйте посилання 
на спеціальну літературу (не менше 3 джерел). 

Рекомендовані джерела для підготовки до заняття 

Правові акти: 

1.  Конституція України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. - 1996. - 
№ 30. - Ст. 141; [Електроний ресурс] // Режим доступу  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр 

Додаткові матеріали 

1.1.  Вчені-юристи України. Довідник. К.: 1998. - 609 с. (с.39-46, 212-245). 

 Головні етапи формування конституційного права України: 
[Електронний ресурс] / С.Г. Кащенко // Культура народов 
Причерноморья. – 1999. – № 6(продолжение). – С. 485-486 
http://www.nbuv.gov.ua/Articles/kultnar/19996/knp_132.doc 

 Мяловицька Н. Конституційно-правова реформа і методологія науки 
конституційного права // Вісник Конституційного Суду України. - 
2006. - № 2. - С. 22-29.Тодика Ю. М.. Конституційне право України як 
галузь права: Конспект лекції / Національна юридична академія 
України. – Х., 1995. – 29с. 

 Стецюк П. До 100-річчя від дня народження С.Е. Базилевича // Право 
України. - 1999. - № 2.Шаповал В. Основні характеристики 
конституційного права // Вісник Конституційного Суду України. - 
2003. - № 6. - С. 60-70.  

 Стецюк П. Станіслав Дністрянський як конституціоналіст. Львів, 
1999. – 232 с. (С.8-16, 44-59). 

 Стецюк П. Юрій Панейко (1886-1973) // Вибори і демократія. - 2005. - 
№ 3 (5). - С. 50-53.Тодыка Ю.Н. Конституционное право Украины: 
отрасль права, наука, учебная дисциплина: Учебное пособие.- 
Харьков: “Фолио»: “Райдер», - 1998. – 292 с.  

 Шаповал В. Перспективи розвитку науки конституційного права в 
Україні // Право України. - 1996. - № 9. - С. 49-52. 

1.2.  Давидов Р., Данилюк Ю. Питання теорії конституційних 
правовідносин // Право України. - 2006. - № 1. - С. 16-19. 

 Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. - М.: Юристь, 2001. - 
444 с. ( С.9- 42). 

 Тодыка Ю.Н. Конституционное право Украины: отрасль права, наука, 
учебная дисциплина: Учебное пособие.- Харьков: «Фолио»: «Райдер», - 
1998. – 292 с. 

 Федоренко В.Л. Конституційні правовідносини, система 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254�/96-��
http://www.nbuv.gov.ua/Articles/kultnar/19996/knp_132.doc


 11 

конституційного права та система конституційного законодавства 
України: діалектика взаємозв’язків // Бюлетень Міністерства юстиції 
України. – 2008. - №9. – С.5-26. 

1.3.  Батанова Н.М. Конституційні делікти в України: проблеми теорії та 
практики: Автореферат дисертації …канд. юрид. Наук. – К., 2007. 

 Білозьоров Є. Юридична відповідальність як передумова правомірної 
поведінки: теоретичні аспекти // Право України.-2006. - № 1. - С. 50-
54. 

 Бориславський Л. Конституційна відповідальність як самостійний вид 
юридичної відповідальності // Проблеми державотворення і захисту 
прав людини в Україні.-Львів. - 2005. - С. 102-104. 

 Задорожня Г. Щодо конституційно-правової відповідальності // 
Право України. – 2007. - №9. – С.107. 

 Майданник О.О. Конституційно-правова відповідальність: ознаки, 
підстави, суб’єкти // Право України. – 2001. - №5. 

 Маркуш М. Відповідальність за порушення виборчого права // 
Вибори та демократія. – 2005. – № 2 (4). – С. 113-114. 

 Наливайко Л.Р. Конституційно-правова відповідальність: питання 
теорії та практики: Автореферат дисертації …канд. юрид. Наук. – К., 
2000. 

1.4.  Носенко О.В. Інститути конституційного права України: Автореферат 
дисертації …канд. юрид. Наук. – К., 2007. 

 Поваляєва М. Інститути конституційного права України: поняття, 
ознаки, критерії розмежування // Право України. - № 5. - 2000. -С. 20-
23. 

 Степанюк О. Норми конституційного права України. - Чернівці, 1994. 
– 96 с. 

 Федоренко В.Л. Система конституційного права України: теоретико-
методологічні аспекти: Монографія / В.Л. Федоренко. – К.: Ліра-К, 209. 

 Шемшученко Ю., Погорілко В. Система конституційного права як 
галузі права, юридичної науки та навчальної дисципліни // Вісник 
Академії правових наук України. - Харків, 2003. - № 2 (33) – 3 (34). - 
С. 213-224. 

Заняття № 2. 
Джерела конституційного права України 

2.1. Поняття та зміст джерел конституційного права України.  

2.2. Система джерел конституційного права України: загальна 
характеристика. 

 2.3. Закони як джерела конституційного права України. Поняття та зміст 
конституційних законів. 

2.4. Міжнародно-правові акти як джерела конституційного права України. 

2.5. Конституційно-правова характеристика інших джерел конституційного 
права України:  

~ акти, прийняті на референдумах; 

~ політико-правові документи; 

~ акти Конституційного Суду України; 
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~ акти Європейського суду з прав людини; 

~ підзаконні нормативно-правові акти. 

Питання для самоконтролю:  

2.1. 1. Право природне та право позитивне 
2. Співвідношення понять «джерело права» та «форма права» 
3. Наведіть приклад джерел позитивного права  
4. У чому відмінність джерел природного права від джерел права 

позитивного ? 
5. Загальні принципи права як джерело конституційного права 

2.2. 1. За яким принципом побудована система джерел конституційного 
права України ? 

2. Як розташовані джерела конституційного права України за їх 
юридичною силою ? 

3. У чому полягає відмінність між системою джерел галузі 
конституційного права та відповідної науки ?  

4. Чи усі  джерела галузі конституційного права є джерелами 
відповідної науки ?  

5. Чи усі  джерела науки конституційного права є джерелами 
відповідної галузі?  

2.3. 1. Які види законів є джерелами конституційного права України ? 
2. Що в науці конституційного права розуміють під конституційними 

законами ? 
3. Які ознаки притаманні конституційним законам ? 
4. Наведіть приклади актів, які можна вважати конституційними 

законами. 
5. Підтвердіть або спростуйте тезу: «Конституційне законодавство 

України є сукупністю конституційних законів». 
2.4. 1. Як вирішується питання щодо набрання чинності міжнародними 

договором у разі невідповідності його положень Конституції України 
? 

2. Норми якого джерела конституційного права мають застосовуватися 
у разі, якщо міжнародним договором (ратифікованим ВРУ) та 
законом України певні відносини врегульовані по-різному ? 

3. Наведіть приклади міжнародно-правових актів, що є джерелами 
конституційного права України ? Які відносини, що є предметом 
конституційного права, вони врегульовують ? 

2.5. 1. Охарактеризуйте правову природу актів, прийнятих на 
референдумах. Як вони співвідносяться з Конституцією України та 
законами України ? 

2. У чому полягають особливості актів, прийнятих на референдумах, як 
джерел конституційного права ? 

3. Наведіть приклад актів, прийнятих на референдумах, що є джерелами 
конституційного права України 

4. У чому полягають особливості політико-правові документів як 
джерел конституційного права України ? Наведіть приклади таких 
актів. 

5. У чому полягають особливості актів Конституційного Суду України 
як джерел конституційного права ? 
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6. На якій правовій підставі акти Європейського суду з прав людини є 
джерелами конституційного права України ?  

7. Назвіть види підзаконних нормативно-правових актів, що є 
джерелами конституційного права України. 

Практичні завдання : 

Завдання № 1 

Складіть схему джерел галузі конституційного права України, розташовуючи 
їх за юридичною силою, та схему джерел науки конституційного права. 
Порівняйте їх. 

Завдання № 2 

Із тексту Конституції України випишіть положення та відповідне рішення 
Конституційного Суду України, яким дано його офіційне тлумачення. Доведіть, що 
рішення Конституційного Суду є джерелом конституційного права України. 

Завдання № 3 

Знайдіть у тексті Конституції України бланкетні норми із посиланням на 
Закони України, що приймаються за ускладненою процедурою. 

Творчо-аналітичне завдання: 

Наскільки можливим та доцільним, на ваш погляд, є використання поруч із 
джерелами позитивного права джерел права природного – загальних принципів 
права, а також деяких нетрадиційних джерел - корпоративних актів, релігійно-
правових документів, актів «м’якого права» (рекомендаційні акти міжнародних 
організацій). 

Рекомендовані джерела для підготовки до заняття 

Правові акти: 

1.  Конституція України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. - 1996. - 
№ 30. - Ст. 141; [Електроний ресурс] // Режим доступу  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр 

2.  Акт проголошення незалежності України від 24.08.1991, затверджений 
постановою № 1427-XII. -  Відомості Верховної Ради України. -  1991. - № 
38. - ст.502. 

3.  Декларація про державний суверенітет України від 16.07.1990 № 55-XII// 
Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. - N 31. - ст.429. 

4.  Про міжнародні договори в Україні.  Закон України від 29.06.2004 № 1906-
IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - N 50. - ст.540.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254�/96-��
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5.  Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з 
прав людини. Закон України від 23 лютого 2006 р. // Відомості Верховної 
Ради України. – 2006. - №30. – Ст.260. 

6.  Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом       
України про основні засади організації та функціонування державної 
влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової 
Конституції України від 08.06.1995 № 1к/95-ВР. - Відомості Верховної 
Ради України. -  1995. - N 18. - ст.133. 

7.  Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 р. №20-рп 
(справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України) 
// Офіційний вісник України. – 2010. - №72\1. – Ст.2597. 

Додаткові матеріали 

2.1.  Васильченко О.П. Джерела конституційного права України 
(системно-функціональний аналіз): Автореф. дис. … к.ю.н. – К., 
2007. 

 Джерела конституційного права України: Монографія / відп. ред. 
Ю.С. Шемшученко, Щ.І. Ющик. – К.: Наукова думка, 2010. 

 Луць Л.А. Система джерел права: проблеми і тенденції розвитку // 
Національна держава і право в умовах глобалізації: Збірник наук. 
статей. – К., 2007. – С.46. 

 Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Джерела конституційного права 
України (загальна теорія джерел конституційного права) // Вісник 
Академії правових наук України. – 2002. - №1. – С. 46-60. 

2.2.  Цоклан В.І., Федоренко В.Л. Система сучасних джерел 
конституційного права України: Монографія / за ред. В.Л. 
Федоренка. – К.: Ліра-К., 2009. 

 Шаповал В.М. Конституція як форма (джерело) конституційного 
права України (питання теорії) // Право України. - 1999. - № 6.  

2.3.  Крусян А. Роль та значення конституційних законів у системі 
сучасного українського конституціоналізму // Вісник Львівського 
університету. Серія юридична. – Львів, 2009. – Вип.48. – С.88-94. 

2.4.  Терлецький Д. Джерела конституційного та міжнародного права: 
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– 368 с.  

 Федоренко В.Л. Рішення всеукраїнського референдуму та їх 
юридична природа: проблеми конституційної теорії та практики 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  
ОСНОВИ ТЕОРІЇ КОНСТИТУЦІЇ ТА КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ В УКРАЇНІ 

Заняття № 3. 
«Конституція України: поняття та правова природа. Український 

конституціоналізм» 

3.1. Поняття та сутність конституції, її правова природа. 
3.2. Загальна характеристика юридичних властивостей конституції. 
3.3. Функції конституції. 
3.4. Об'єкти конституційного регулювання. Структура Конституції України. 
3.5. Конституціоналізм: поняття та засади.  
3.6. Становлення конституціоналізму в Україні. 

Питання для самоконтролю:  

3.1. 1. Дайте визначення поняття конституція 

2. У чому полягає сутність конституції ? 

3. У чому полягає сутність правової природи Конституції ? 

4. Чи є Конституція України Основним Законом держави ? 

5. Чи є Конституція Основним Законом суспільства ? 

6. Хто є суб’єктом прийняття Конституції ? 

3.2. 1. У чому полягає сутність конституції як акту установчої влади народу ? 

2. У чому полягає верховенство Конституції ? 

3. Що означає «пряма дія» норм Конституції? Яку ще дію можуть мати 

вказані норми ? 

4. У чому полягає зміст стабільності Конституції? Чим вона забезпечується ? 

5. У яких випадках внесення змін до Конституції України не допускається ? 

3.3. 1. Охарактеризуйте зміст поняття «функція» 

2. Які функції виконує Конституція України ? 

3. У чому полягає зміст юридичної функції Конституції ? 

4. У чому полягає зміст політичної функції Конституції ? 

5. Чи виконує Конституція ідеологічну функцію ? 

6. У чому проявляється консолідуюча функція Конституції України ? 

7. У чому полягає зміст установчої функції Конституції ? 

8. Роз’ясніть зміст стабілізуючої функції Конституції. 

3.4. 1. Назвіть об’єкти конституційного регулювання. 

2. Які питання повинні, на ваш погляд, бути регульовані Конституцією ? 

3. Назвіть  складові частини кодифікованої конституції. 

4. Охарактеризуйте зміст поняття «преамбула». 

5. З якою метою конституціодавець використовує Преамбулу ? 

6. Чи регулює, на ваш погляд, преамбула чинної Конституції суспільні 

відносини ? 

7. Які положення охоплює основна частина Конституції ? 

8. У чому полягають особливості заключної частини Конституції ? Чи має 

вона важливе значення для правового регулювання суспільних відносин ? 

3.5. 1. Назвіть три зрізи конституціоналізму та покажіть взаємозв’язок між ними. 

2. Що є основою конституціоналізму ? 

3. Назвіть засади конституціоналізму.  
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4. В чому полягає зміст доктрини конституціоналізму ? на чому вона 

ґрунтується ? 

5. Що таке конституціоналізм як тип (спосіб) правління ? 

6. Як співвідносяться поняття «конституція» та «конституціоналізм»,   

«конституціоналізм» та «державне правління» ? 

3.6. 1. Назвіть основні етапи розвитку конституціоналізму в Україні. 

2. Наведіть приклади конституційних актів дорадянського періоду, у яких 

були відображені засади конституціоналізму. 

3. Назвіть конституційні проекти (та їх авторів), у яких були відображені 

засади конституціоналізму. 

4. Чи можна вважати Конституції радянського періоду актами українського 

конституціоналізму ? 

5. У якому розумінні (розуміннях) існує конституціоналізм у сучасній 

Україні ? 

Практичні завдання : 

Завдання № 1 

Із рекомендованих до аналізу рішень Конституційного Суду України випишіть 
положення, що вказують на юридичні властивості Конституції України. 

Завдання № 2 

Запишіть способи прийняття конституцій, в результаті застосування яких 
забезпечується реалізація принципу установчої влади народу. Який спосіб був 
застосований для прийняття Конституції України у 1996 році. Чи відбулася при 
цьому реалізація вищезгаданого принципу?  

Завдання № 3 

Назвіть суб’єктів, задіяних у процедурі внесення змін до Конституції України. 
Зобразіть схематично процедуру внесення змін до Конституції України за 
передбаченими у розділі 13 Конституції стадіями. 

Завдання № 4. 

Із тексту Конституції Пилипа Орлика 1710 р. випишіть положення, що можна 
розглядати як засади конституціоналізму. 

Творчо-аналітичне завдання: 

Проаналізувавши зміст діючих колись українських конституційно-правових 
актів (Конституція Пилипа Орлика 1710 р., Конституція УНР 29.04.1918 р., 
Конституція УСРР 10.03.1919 р., Конституція УСРР 15.05.1929 р.,  Конституція 
УРСР 1937 р., 1978 р. та ін.) визначте, чи змінювався предмет конституційно-
правового регулювання.  
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Заняття № 4.  
«Правова охорона Конституції України» 

4.1. Поняття та сутність інституту правової охорони Конституції 
4.2. Система правової охорони Основного Закону  
4.3. Суб’єкти правової охорони Конституції України.  
4.4. Конституційно-правові засади формування Конституційного Суду 

України 
4.5. Компетенція Конституційного Суду України 
4.6. Акти Конституційного Суду України 

Питання для самоконтролю:  

4.1. 1. Як ви розумієте поняття «правова охорона конституції» ? 
2. Чому правова охорона конституції є окремим інститутом 

конституційного права України ? 
3. Назвіть принципи правової охорони Конституції України 
4. Охарактеризуйте зміст понять «конституційна юстиція», 

«конституційна юрисдикція» 
5. Яку модель конституційної юстиції було взято за зразок українським 

законодавцем ? 
4.2. 1. Назвіть елементи системи правової охорони Конституції України 

2. Дайте визначення поняття гарантії Конституції України  
3. Назвіть види гарантій Конституції України 
4. Охарактеризуйте зміст політичних гарантій Конституції України 

1996 р. 
5. Чим, на Вашу думку, відрізняються політичні гарантії Конституції від 

юридичних.  
6. Який із елементів правової охорони Конституції України є, на ваш 

погляд, найдієвішими ? 
4.3. 1. Дайте визначення поняття «суб’єкт правової охорони Конституції 

України» 
2. Перелічіть суб’єктів правової охорони Конституції України 
3. На підставі якого нормативно-правового акту було утворено 

Конституційний Суд України (далі: КСУ) ? 
4. На які органи державної влади покладалось виконання функції 

«правової охорони конституції» у період з дня проголошення 
незалежності України до часу утворення КСУ ? 

5. З якою метою було утворено в Україні КСУ ? 
6. Які функції КСУ ? 
7. Чому законодавець визначає КСУ як єдиний орган конституційної 

юрисдикції ? 
4.4. 1. Назвіть суб’єктів, уповноважених формувати КСУ. Чому, на вашу думку, 

саме вони мають повноваження із призначення суддів КСУ ? 
2. Які вимоги пред’являються до кандидата на посаду судді КСУ ? 
3. На який строк призначається суддя КСУ ? 

4.5. 1. Якими нормативно-правовими актами визначається конституційно-
правовий статус КСУ ? 
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2. Назвіть повноваження КСУ відповідно до Конституції України? 
3. Чиї акти можуть бути предметом перевірки КСУ щодо їх 

конституційності? 
4. Які повноваження має Конституційний Суд України щодо участі у 

процедурі внесення змін до конституції України? 
5. Які є форми звернення до КСУ? 
6. Дайте визначення поняття « конституційного звернення» 
7. Хто має право на звернення до КСУ ? 
8. Дайте визначення поняття «конституційне подання» 
9. Хто має право звернутися до КСУ із конституційним поданням ? 

4.6. 1. Чи носять акти Конституційного Суду України нормативний 
характер ?  

2. Чи є акти КСУ обов’язковими до виконання ? 
3. За результатами розгляду яких справ КСУ приймає рішення ? 
4. З яких питань КСУ дає висновки ? 
5. Охарактеризуйте місце Рішень КСУ в ієрархічній системі джерел 

конституційного права України ? 
6. Яка конституційно-правова природа висновків КСУ ? 
7. Яка конституційно-правова природа процесуальних ухвал КСУ ? 

Практичні завдання : 

Завдання № 1 

За Конституцією України КСУ складається з 18 суддів. Верховна Рада України 
призначила 6 суддів, Президент України призначив 6 суддів, а у зв’язку із 
затримкою зі скликанням з’їзду суддів 6 посад суддів залишилися вакантними. З 
метою забезпечення функціонування КСУ Президент видав Указ про тимчасове 
призначення на вакантні місця ще 6 суддів до їх затвердження на з’їзді суддів 
України. Проаналізуйте ситуацію і дайте правову оцінку формуванню складу КСУ. 

Завдання № 2 

Охарактеризуйте форми звернення до Конституційного Суду України – 
конституційне подання та конституційне звернення. Хто має право їх подавати, з 
яких питань та яких вимог потрібно дотримуватись при їх складенні ? 

Завдання № 3 

Складіть умовний «рейтинг» суб’єктів правової охорони Конституції України 
за можливістю їх впливу на охорону конституції та наявністю відповідних 
повноважень. Укажіть ці повноваження. 

Творчо-аналітичне завдання: 

Проаналізуйте письмово Рішення Конституційного Суду України «Про 
конституційність Постанови Верховної Ради України від 01.10.1996 р. «Про 
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тлумачення ст. 98 Конституції України» (Урядовий ку’єр, 1997, 24 липня, Вісник 
конституційного Суду України, 1997, № 2).  

Рекомендовані джерела для підготовки до заняття 

Правові акти 

1.  Конституція України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. - 1996. - 
№ 30. - Ст. 141; [Електроний ресурс] // Режим доступу  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр 

2.  Про Конституційний Суд України. Закон України від 16 жовтня 1996 р. 
№ 422/96-ВР: [Електроний ресурс] // Режим доступу : 
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2400-
12&p=1298723729458917 

3.  Регламент Конституційного Суду України. Затв. Рішенням 
Конституційного Суду України від 05.03.1997 // Вісник КСУ. - 1997. -№ 7. 

4.  Справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України. 
Рішення Конституційного Суду України № 20-рп/2010 від 30.09.2010 р.у 
справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо 
відповідності Конституції України (конституційності) Закону України 
«Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року 
№ 2222–IV. 

5.  Справа про здійснення влади народом. Рішення КСУ від 05.10.2005р. // 
Урядовий кур’єр-17.10.2005. 

Додаткові матеріали 

4.1. 1. Лунь З. Правова охорона конституції: до питання про постановку 
проблеми // Право України. - 2002. - № 7. - С. 13-17. 

2. Савенко М. Функція правової охорони Конституції України // Право 
України. – 2001. – № 9. – С. 6-8. 

3. Тесленко М. Умови ефективності правової охорони Конституції // 
Право України. - 2005. - № 9. - С. 21-24. 

4. Тесленко М. Юридична природа правової охорони Конституції України 
// Вісник Конституційного Суду України. - 2006. - № 3. - С. 24-30. 

5. Тесленко М.В. Конституційна юрисдикція в Україні. Навчальний 
посібник. К.: Школа, 2003. - 256 с. 

4.2. 1. Лунь З. Конституційний контроль як політико-правова категорія: 
теоретичні аспекти // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. 
Львів. - 2001. - № 1. - С. 31-37. 

2. Хабриева Т.Я. Правовая охрана конституции. – Казань: Изд. Казанского 
университета, 1995. – 221 с. (С. 8-38). 

3. Шаповал В. Теоретичні проблеми реалізації норм Конституції // Право 
України. - 1997. - № 6. - С. 3-7. 

4. Шаповал В. Сутнісні характеристики конституційного контролю // 
Право України. – 2005. - № 3. - С. 23-27. 

5. Шаповал В. Про ґенезу конституційного контролю: історико-правовий 
аспект проблеми // Вісник Академії правових наук України. - 1999. - 
№ 2. – С. 104-107. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254�/96-��
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2400-12&p=1298723729458917
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2400-12&p=1298723729458917
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4.3. 1. Тесленко М. Роль громадянина у правовій охороні Конституції // 
Право України.-2006.-№12.-С.21-23. 

2. Шемшученко Ю.С., Мурашин Г.О. Конституційний Суд України. - К., 
1997. 

3. Савенко М. Конституційний контроль змін до Конституції України // 
Вісник Конституційного Суду України. – 2011. - №4-5. - С.179-184. 
Режим доступу: http://www.ccu.gov.ua/doccatalog/document?id=151900  

4.4. 1. Гeргeлiйник В. Критeрiї вiдбору кaндидaтiв нa посaду суддi оргaну 
конституцiйної юстицiї в Укрaїнi тa зaрубiжних крaїнaх (порiвняльно-
прaвовий aнaлiз) // Вiсник Одeського iнституту внутрiшнiх спрaв.-
1999.- №4.- С. 29 - 34. 

2. Портнов А. А. Теоретичні основи формування конституційного 
судочинства в Україні: Монографія. – К.: Логос, 2008. 

3. Савенко М. Формування органів конституційної юстиції // Вісник 
Конституційного Суду України.-2007.-№2.-С.45-56. 

4.5. 1. Слідченко І.Д. Тлумачення конституції: питання теорії та практики в 
контексті світового досвіду / Одеська національна юридична академія. 
- Одеса: Фенікс. - 2003. - 234 с. 

2. Скомороха В. Правові форми участі Конституційного Суду України у 
законотворчості // Вісник Конституційного Суду України. - 2006. - № 1. 
- С. 47-75. 

4.6. 1. Скомороха В. Вплив конституційної юстиції на розвиток  українського 
конституціоналізму // Право України, 2000.- № 12. - С.3-8. 

2. Різник С. Рішення Конституційного Суду України як підстава 
відновлення чинності закону. // Державотворення та правотворення в 
період реформ: питання теорії та практики: Матеріали Всеукраїнської 
науково-практичної конференції (м. Київ,  19-20 квітня 2012 р.) – Київ:  
Національна академія внутрішніх справ. – 2012. –  С.222-225. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. 
ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ 

Заняття № 5.  
Поняття і зміст конституційного ладу України 

5.1. Поняття конституційного ладу. 
5.2. Поняття та особливості засад конституційного ладу України. 
5.3. Конституційна держава. 
5.4. Гарантії конституційного ладу України. 
5.5. Захист конституційного ладу України. 

Питання для самоконтролю: 

5.1. 1. Які суб’єкти в Україні володіють правом визначати та змінювати 
конституційний лад ? 

2. Розкрийте сутність установчої влади народу. У яких формах вона 
може реалізовуватись ? 

3. Що ви розумієте під поняттям «конституційний лад» ? 
4. Назвіть складові елементи конституційного ладу 

http://www.ccu.gov.ua/doccatalog/document?id=151900
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5. Як співвідносяться поняття «конституційний лад», «державний лад» і 
«суспільний лад» ? 

6. Які положення чинної Конституції України визначають зміст 
конституційного ладу України ? 

5.2. 1. Дайте визначення поняття «засади конституційного ладу» 
2. Як співвідносяться поняття «конституційний лад» та «засади 

конституційного ладу» ? 
3. У яких розділах Конституції України визначено конституційний лад  ?  
4. У яких розділах Конституції України містяться засади 

конституційного ладу ? 
5. Що охоплює собою установча влада: право визначати 

конституційний лад чи його засади ? 
5.3. 1. Чи вважатиметься конституційною кожна держава, у якій існує 

Конституція як основний закон держави, що володіє вищою 
юридичною силою ? 

2. Чи може вважатися конституційною держава, у якій відсутня писана 
конституція ? 

3. Назвіть кваліфікуючі ознаки конституційної держави. 
4. Дайте визначення поняття «конституційна держава». 
5. Обґрунтуйте або спростуйте тезу «Україна – конституційна держава». 

5.4. 1. Якими чинниками зумовлюється потреба гарантування 
конституційного ладу ? 

2. Дайте визначення поняття «гарантії конституційного ладу» 
3. Назвіть види гарантій конституційного ладу. 
4. На кого покладається головний обов’язок щодо гарантування 

конституційного ладу ? 
5. Чи існує потреба гарантування конституційного ладу в «мирний 

час»? 
5.5. 1. Що Ви розумієте під поняттям «захист конституційного ладу» ? 

2. Назвіть суб’єктів конституційно-правових відносин, які відповідно до 
Конституції України, мають функцію захисту конституційного ладу 
України. 

3. Дайте визначення понять «надзвичайний стан» 
4. Розмежуйте правовий зміст понять «надзвичайний стан» та 

«воєнний стан» 
5. Назвіть підстави введення надзвичайного стану. 
6. Назвіть підстави введення воєнного стану. 
7. Назвіть правові наслідки надзвичайного та воєнного станів. 

Практичні завдання : 

Завдання № 1 

Встановіть співвідношення між поняттями Конституція, конституційна 
держава та конституційний лад. Як співвідносяться поняття конституційний лад 
та конституціоналізм? Які категорії є для них спільними (об’єднуючими)? 

Завдання № 2 
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Із тексту Конституції України випишіть положення, які є гарантіями 
конституційного ладу. Визначте суб’єктів захисту конституційного ладу. 
Підготуйте схему функціонування механізму захисту конституційного ладу 
України. 

Визначте способи, за допомогою яких громадянин України може виступити на 
захист конституційного ладу України. 

Завдання № 3 

Проаналізувавши заборони та обмеження в умовах надзвичайного та воєнного 
стану визначте, дія яких Законів України може бути призупинена у випадку 
введення цих станів. 

Творчо-аналітичне завдання: 

На основі аналізу поданих нижче рішень Конституційного Суду України 
обґрунтуйте відмінність між принципами установчої влади народу та народного 
суверенітету та покажіть шляхи їх реалізації в Україні. 

№6-рп/2005 від 5 жовтня 2005 р. (справа про здійснення влади народом) 
№4-зп від 3 жовтня 1997 р. (справа про набуття чинності Конституцією 

України) 
№3-зп від 11 липня 1997 р. (справа щодо конституційності тлумачення 

Верховною Радою України ст.98 Конституції України). 

Рекомендовані джерела для підготовки до заняття 

Правові акти 

1.  Конституція України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. - 1996. - 
№ 30. - Ст. 141; [Електроний ресурс] // Режим доступу  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр 

2.  Про правовий режим надзвичайного стану. Закон України від 16 березня 
2000 р. № 1550-III: [Електроний ресурс] // Режим доступу : 
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1550-14 

3.  Про правовий режим воєнного стану. Закон України від 06.04.2000 № 1647-
III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 28, ст. 224 Режим 
доступу :  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1647-14 

4.  Про основи національної безпеки України. Закон України від 19 червня 
2003 р. № 964-IV [Електроний ресурс] // Режим доступу : 
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=964-15 

5.  Рішення Конституційного Суду України №3-зп від 11 липня 1997 р. (справа 
щодо конституційності тлумачення Верховною Радою України ст.98 
Конституції України) 

6.  Рішення Конституційного Суду України №4-зп від 3 жовтня 1997 р. (справа 
про набуття чинності Конституцією України) 

7.  Рішення Конституційного Суду України №6-рп/2005 від 5 жовтня 2005 р. 
(справа про здійснення влади народом) [Електроний ресурс] // Режим 
доступу   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-05 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254�/96-��
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1550-14
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=964-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-05
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Додаткові матеріали 

5.1. 1. Баймуратов М.О., Сліденко І.Д. Категорія «конституційний лад»: до 
проблеми визначення у сучасному конституційному (державному) 
праві: [Електроний ресурс] // Режим доступу : 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/DiP/2010_49/03_2.pdf 

2. Барабаш Ю.Г. Установча влада Українського народу як конституційний 
феномен // Право України. – 2009. - №11. – С.73. 

3. Задорожня Г.В. Конституційний лад: питання теорії і практики: 
[Електроний ресурс] // Режим доступу : 
http://www.nbuv.gov.ua/PORTAL/Soc_Gum/misb/2009-3-
4.pdf#page=112 

4. Мірошниченко Ю. Установча влада Українського народу: сутність, 
зміст, проблеми та перспективи конституційно-правового 
регулювання // Право України. – 2011. - №10. – С.185. 

5. Прієшкіна О. В. Конституційний лад України: актуальні питання 
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5.5. 1. Колінко Я.А. Надзвичайний стан як особливий державно-правовий 
режим: конституційно-правовий аспект : автореф. дис ... канд. юрид. 
наук: 12.00.02 / Яна Анатоліївна Колінко . – Х., 2011 . – 20 с. 

2. Тодыка Ю.Н. Основы конституционного строя Украины. – Х: Факт., 
1999.  

3. Різник С. Питання невідповідності конституційних (таких, що 
відповідають Конституції) нормативно-правових актів національним 
інтересам України. // Правові реформи в Україні:  Збірник матеріалів 
ІІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (м. Київ,  06 
жовтня 2011 р.) – Київ:  Національна академія внутрішніх справ. – 
2011. –  С.42-44. 

Заняття № 6.  
Система засад конституційного ладу України 

6.1. Загальна характеристика системи засад конституційного ладу України. 

6.2. Засади взаємовідносин людини, суспільства (народу)  та держави 

 принцип свободи людини, визнання її найвищою соціальною 
цінністю; 

 національний та народний суверенітет; 
 принцип політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності; 
 принцип соціальної держави. 

1.3. Конституційні засади організації держави  

 державний суверенітет України; 
 принцип демократичної держави; 
 принципи верховенства права та правової держави; 
 республіканська форма правління; 
 унітаризм; 
 розподіл влади; 
 визнання і гарантування місцевого самоврядування; 
 принцип світської держави. 

1.4. Державна мова та державні символи як ознаки державного суверенітету 
України. 

Питання для самоконтролю: 

6.1. 1. Підтвердьте або спростуйте тезу «засади конституційного ладу 
України становлять систему». 

2. Наведіть приклад взаємозв’язку між кількома засадами 
конституційного ладу України. 

3. Яким чином можна згрупувати засади конституційного ладу України? 
4. Чи можна серед усіх засад конституційного ладу виокремити окрему 

групу, присвячену обмеженню «свавілля» держави ? Які засади ви б 
могли до неї віднести ?  

5. Чи існує зв'язок між засадами конституційного ладу та засадами 
конституціоналізму ? У чому від проявляється ? 

6.2. 1. У чому полягає зміст принципу свободи людини ? 

http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/287446/source:default
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2. Дайте юридичну оцінку принципу визнання людини найвищою 
соціальною цінністю. 

3. У чому полягає зміст національного суверенітету ? 
4. Яка відмінність між поняттями «національна держава», 

«націоналістична держава», «нацистська держава» ? 

5. У чому полягає зміст народного суверенітету ? 
6. Дайте конституційно-правову характеристику засади політичної, 

економічної та ідеологічної багатоманітності. 
7. У чому полягає зміст засади соціальної держави ? 

6.3. 1. Як Ви розумієте положення «Україна - суверенна держава» ? 

2. Які властивості державного суверенітету Ви знаєте ? 
3. Охарактеризуйте зміст принципу державного суверенітету. 

4. Що означає положення «Україна – демократична держава» ? 
5. У чому полягає зміст принципу верховенство права ? Як він 

співвідноситься із принципом правової держави ? 
6. Яку форму правління має Українська держава за Конституцією 

України ? 
7. Які конституційно-правові ознаки свідчать про унітарну форму 

державного устрою України ? 
8. У чому полягає зміст принципу розподілу влади ? Чи передбачає він 

необхідність належності усіх органів державної влади до цих гілок ? Чи 
відповідає змісту цього принципу існування органів державної влади 
поза ними ? 

9. Яку роль відводиться механізму «ваг і стримувань» в системі розподілу 
влади ? 

10. Охарактеризуйте засаду визнання та гарантування місцевого 
самоврядування в Україні. У чому його функціональне призначення з 
точки зору функціонування конституційного ладу ? 

11. Наведіть аргументи на користь того, що Україна - світська держава. 
6.4. 1. У чому полягає зміст поняття «державна мова» ? 

2. Як співвідносяться поняття «державна мова» та «офіційна мова» ? 
3. Дайте оцінку законодавчому регулюванню питань державної мови в 

Україні. 
4. У чому полягає зміст поняття «державні символи» ? 
5. Які особливості правового регулювання державних символів в 

Україні ? 

6. Назвіть функції державних символів України. 
 

Практичні завдання: 

Завдання № 1 

Випишіть окремо норми Конституції, які закріплюють народний та 
державний суверенітет. Які суб’єкти конституційно-правових відносин є носіями 
цих видів суверенітету ? Як ці види суверенітету співвідносяться із національним 
суверенітетом ? Хто є його носієм ? Чи є нація суб’єктом конституційно-правових 
відносин після реалізації права на самовизначення ? 
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Завдання № 2  

Дайте визначення поняття «народ України». Як воно співвідноситься із 
поняттями «нація», «титульна нація», «національна меншина» ? Проведіть 
конституційно-правовий аналіз права на національно-культурну автономію, 
використовуючи Закон України «Про національні меншини в Україні». 

Завдання № 3 

З тексту Конституції України випишіть положення, які підтверджують, що 
Україна: а) держава із республіканською формою правління; б) унітарна держава; 
в) демократична держава. 

Творчо-аналітичне завдання: 

Проаналізуйте доктринальні джерела засад, що лежать в основі 
конституційного ладу України (концепції народного суверенітету, верховенства 
права, свободи людини, поваги до її прав, розподілу влади, соціальної держави та 
ін.). Чи змінилось первісне значення указаних засадничих положень при 
наповненні їх сучасним змістом ? Які особливості реалізації вказаних положень на 
практиці в сучасній Україні ? 
 

Рекомендовані джерела для підготовки до заняття 
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Заняття № 7.  
Конституційно-правові засади громадянського суспільства. Конституційно-

правовий статус громадських організацій та політичних партій 

7.1. Поняття громадянського суспільства. 
7.2. Конституційно-правова характеристика структури громадянського 

суспільства. Конституційні засади економічної, політичної діяльності, 
духовної сфери. 

7.3. Конституційно-правовий статус громадських організацій. 
7.4. Конституційно-правовий статус політичних партій. 

Питання для самоконтролю:  

7.1. 1. Розкрийте правову природу поняття «суспільство» 
2. Що є основою, визначальною категорією «суспільства» ? 
3. Дайте визначення поняття «громадянське суспільство» 
4. Чи можна вважати поняття «соціально-організоване суспільство» 

тотожним поняттю «громадянське суспільство» ?  
5. Назвіть конституційно-правові характеристики громадянського 

суспільства. 
6. Чи може існувати громадянське суспільство у державі з необмеженою 

державною владою ? 
7.2. 1. Назвіть елементи громадянського суспільства з конституційно-

правової точки зору 
2. Що є, на ваш погляд, межею правового впливу на громадянське 

суспільство ? 
3. Назвіть конституційні засади економічної діяльності. 
4. Назвіть конституційні засади політичної сфери громадянського 

суспільства. 
5. Назвіть конституційні засади духовно-культурної сфери 

громадянського суспільства. 
7.3. 1. Дайте визначення поняття об’єднання громадян. 

2. У чому полягає головна змістова відмінність між громадськими 
організаціями та політичними партіями ? 

3. Хто може бути членом громадської організації ? 
4. Назвіть  правові умови створення громадської організації.  
5. Назвіть конституційні підстави заборони утворення та діяльності 

громадських організацій. 
7.4. 1. Хто може бути членом політичної партії ? 

2. Які особи не можуть бути членами політичних партій ? 
3. Назвіть  правові умови створення політичної партії. 
4. Яким чином відбувається легалізація політичної партії в Україні ? 
5. Назвіть конституційні підстави заборони утворення та діяльності 

політичних партій.  
6. У якому порядку здійснюється заборона діяльності політичних 

партій ? 
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Практичні завдання : 

Завдання № 1 

Працівниками управління комунальною власністю (спільною власністю 
територіальних громад)  обласної державної адміністрації було прийнято рішення 
про утворення осередку однієї із зареєстрованих в Україні політичних партій у 
цьому управлінні. Інші працівники управління, які не є членами цієї політичної 
партії, виступили проти такої ідеї по тій причині, що вказана політична партія не 
представлена в обласній раді, і запропонували утворити осередок іншої 
політичної партії – яка має більшість депутатських мандатів в обласній раді. 
Проаналізуйте ситуацію та дайте конституційно-правову оцінку діям працівників 
облдержадміністрації. 

Завдання № 2 

Верховна Рада України внесла зміни до Закону про об’єднання громадян, 
якими запроваджено норму щодо заборони членства в громадських організаціях 
осіб, які не є громадянами України, а також обмежила членство в таких 
організаціях віковим цензом (16 років). Чи є правомірними такі зміни ? Чи 
відповідають такі положення закону Конституції України ? Які межі втручання 
держави у сферу громадянського суспільства ? Чим вони визначаються ? 

Завдання № 3 

У підручниках з історії України, рекомендованих Міністерством освіти, науки, 
молоді та спорту, інформація про новітній період історії Української держави 
подана під ракурсом орієнтованості на європейські стандарти демократії та 
гарантованості прав людини. При цьому дається критичний аналіз радянської 
доби історії України. Як ви вважаєте, чи не порушується при цьому конституційна 
заборона визнавати будь-яку ідеологію як обов’язкову (ч.2 ст.15) ? Чи має місце у 
даному випадку порушення Конституції, … закону ? 

Творчо-аналітичне завдання: 

Попрацюйте з реєстром політичних партій України. Яка кількість політичних 
партій зареєстрована в Україні станом на сьогодні ? Чи свідчить це про рівень 
реалізації засади політичної багатоманітності ? Чи свідчить це про рівень 
розвитку громадянського суспільства ? Яка кількість політичних партій 
зареєстрована в одній із зарубіжних конституційних держав ? Порівняйте 
отримані показники.  Яким чином юридичними засобами можна вплинути на 
кількість політичних партій ?  
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. 
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИ 

Заняття № 8. 
Основи конституційно-правового статусу людини і громадянина. 

Громадянство України 

8.1. Поняття і сутність конституційно-правового статусу людини та 
громадянина 

8.2. Структура та принципи конституційно-правового статусу людини та 
громадянина 

8.3. Поняття і зміст громадянства України. Принципи громадянства України 
8.4. Набуття громадянства України: підстави та умови 
8.5. Способи припинення громадянства України 
8.6. Система та повноваження органів, які беруть участь у вирішенні питань 

громадянства України 

Питання для самоконтролю:  

8.1. 1. Охарактеризуйте правову природу конституційно-правового 
статусу людини.  

2. Як конституційно-правовий статус людини співвідноситься із 
правовим та суспільним статусом людини? 

3. Охарактеризуйте співвідношення понять людина, громадянин, 
особа  
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4. У чому полягає дуалізм конституційно-правового статусу людини і 
громадянина? 

5. Яке правове походження дуалізму конституційно-правового статусу 
людини і громадянина? 

6. Чому конституційний статус особи називають основоположним? 
8.2. 1. Назвіть структурні елементи конституційно-правового статусу 

людини 
2. Охарактеризуйте зміст принципів конституційно-правового статусу 

людини і громадянина: 
3. свободи людини(ст.21 Конституції України) 
4. рівності людей у їх гідності та правах (ст.21 Конституції України) 
5. невідчужуваності прав і свобод людини (ст.21 Конституції України) 
6. непорушності прав людини (ст.21 Конституції України) 
7. невичерпності прав людини і громадянина (ч.1 ст.22 Конституції 

України)  
8. гарантованості конституційних прав та свобод (ч.2 ст.21 

Конституції України) 
9. недопущення звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод (ч.3 

ст.21 Конституції України) 
10. рівноправності та рівності громадян перед законом (ст.24 

Конституції України). 
8.3. 1. Чому громадянство є предметом конституційно-правового 

регулювання ? 
2. Яким нормативно-правовим актом було вперше встановлено 

громадянство України ? 
3. Громадянство має бути політико-правовим чи правовим зв'язком 

особи з державою ? Обґрунтуйте власну позицію 
4. Назвіть конституційні принципи громадянства України 
5. Чому в Україні існує єдине громадянство ? 
6. Чи може особа мати подвійне громадянство. Проаналізуйте п. 2 ст. 9 

Закону України «Про громадянство України» 
7. Чи існує юридичний механізм недопущення випадків подвійного 

громадянства в Україні ? 
8.4. 1. Назвіть види підстав набуття громадянства України 

2. У чому полягає зміст філіації? 
3. Що таке натуралізація ?  
4. У чому полягає зміст набуття громадянства України за 

народженням? 
5. Як реалізуються принципи права ґрунту та права крові у 

законодавстві України? 
6. Хто має право на набуття громадянства України за територіальним 

походженням? 
7. Назвіть умови прийняття до громадянства України 
8. Хто не може бути прийнятий до громадянства України? 
9. З якого моменту особа вважається громадянином України у випадку 

натуралізації?  
10. У чому полягає зміст інституту поновлення громадянства України? 
11. Хто має право набути громадянство України у спрощеному порядку? 

8.5. 1. Назвіть підстави припинення громадянства України 
2. У чому полягають особливості виходу з громадянства України? 
3. Кому не може бути дозволено вихід з громадянства України? 
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4. У чому полягають особливості втрати громадянства України? 
5. Що вважається добровільним набуттям громадянства іншої 

держави? 
8.6. 1. Назвіть органи державної влади, що займаються питаннями 

громадянства 
2. Назвіть повноваження Президента України у сфері громадянства 
3. Назвіть повноваження Верховної Ради України у сфері громадянства 
4. Назвіть повноваження Комісії при Президентові України з питань 

громадянства 
5. Які органи виконавчої влади мають повноваження у сфері 

громадянства України 
6. В які органи за межами України можна звернутися з питань 

громадянства? 
 

Практичні завдання : 

Завдання № 1 

На території одного з сіл Львівської області знайдена чорношкіра 
новонароджена дитина. Місце народження дитини, її батьки, зокрема їх 
громадянство невідомі. Яким чином вирішуватиметься питання її громадянства ? 

Завдання № 2 

Після нелегального перетину кордону на територію України потрапила сім’я з 
двох осіб без громадянства. Вже на території України у них народилася дитина. Чи 
буде надано такій дитині громадянство України ? 

Завдання № 3 

Громадянин Білорусії подав зобов'язання припинити іноземне громадянство 
та заяву про набуття громадянства України, пославшись при цьому на те, що він 
під час Другої Світової Війни, народився на території Рейхскомісаріату Україна. Чи 
будуть наведені обставини підставами для реєстрації такої особи громадянином 
України за територіальним походженням ? При підготовці відповіді візьміть до 
уваги конституційно-правовий статус УРСР.  

Завдання № 4 

Громадянин України за вчинене на шкоду суверенітетові України шпигунство 
та надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти 
України засуджений до позбавлення волі строком на 10 років. Однією з фракцій 
Львівської обласної ради направлено звернення до Президента України про 
позбавлення вказаної особи громадянства України. Як повинен вчинити 
Президент в такому випадку ? 
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Творчо-аналітичне завдання: 

Запропонуйте варіанти реформування українського законодавства, що 
регулює питання набуття та припинення громадянства України або обґрунтуйте 
відсутність такої необхідності. 

Рекомендовані джерела для підготовки до заняття 

Правові акти 

1.  Конституція України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. - 1996. - № 30. 
- Ст. 141; [Електроний ресурс] // Режим доступу  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр 

2.  Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної 
Ради УРСР. - 1990. - № 31. - Ст. 429 

3.  Акт проголошення незалежності України // Відомості Верховної Ради 
України. – 1991. -№N 38. - ст.502 

4.  Закон України «Про правонаступництво України» // Відомості Верховної 
Ради України. – 1991. -№ 46. - ст.617 

5.  Закон України «Про громадянство України» вiд 18.01.2001 № 2235-III // 
Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 13, ст.65 

6.  Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків» // Офіційний вісник України.-2005.-№40.-Ст.2536. 

7.  ООН. Загальна декларація прав людини. Прийнята і проголошена 
резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10.11.1948 року: 
[Електроний ресурс] // Режим доступу :http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=995_015&p=1299912109528145 

8.  ООН. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. 
{Конвенцію ратифіковано Законом № 475/97-ВР від 17.07.1997} // 
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_004 

9.  Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 
поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 
України (конституційності) положень частини другої статті 5 Закону 
України „Про Уповноженого Верховної Ради України з прав людини”(справа 
про віковий ценз).  

10.  Рішення Конституційного Суду України №11-рп/99 від 29 грудня 1999 р. 
(справа про смертну кару) – п.3 мотивувальної частини. 

11.  Рішення Конституційного Суду України №5-рп/2005 від 22 вересня 2005 р. 
(справа про постійне користування земельними ділянками). – п.5 
мотивувальної частини. 

12.  Рішення Конституційного Суду України № 7-рп/2001 від 30 травня 2001 р. 
(справа про відповідальність юридичних осіб). – п.2 мотивувальної 
частини. 

13.  Рішення Європейського суду з прав людини від 20 травня 1999 р. (справа 
Реквеньї проти Угорщини) – п.40 мотивувальної частини. 

Додаткові матеріали 

8.1.  Махновський І. Конституційно-правовий статус особи (її 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254�/96-��
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_015&p=1299912109528145
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_015&p=1299912109528145
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_004


 38 

громадянські права і свободи) //Право України.-2002.-№№7.-С.18-
22. 

 Німченко В. Правовий статус особи за Конституцією України // 
Вісник Конституційного Суду України.- 1998.-№3.-С.35-45. 

 Тодыка Ю.Н. Конституционно-правовой статус человека и 
гражданина в Украине. – К.: Ін Юре, 2004. – 268 с. 

 Чушенко В. Зміст понять „людина і громадянин” у Конституції 
України /Вісник ЛНУ ім. І. Франка.Серія юридична. Вип. 37.-С.213-
217. 

8.2.  Бабенко К. Системні основи закріплення правового статусу людини 
в Конституції України. - Віче. – 2008. -№3. Електронний ресурс 
[Режим доступу]: http://www.viche.info/journal/846/ 

 Тодыка Ю.Н. Конституционно-правовой статус человека и 
гражданина в Украине. – К.: Ін Юре, 2004. – 268 с. 

 Юлдашев О. Природно-правова цінність категорії «гідність людини» 
як підґрунтя будь-якого реформування (до проблеми принципів 
державотворення) // Вісник Академії правових наук України. – 
2002. – № 1(28). – С. 96. 

 Француз-Яковець Т.А. Забезпечення конституційно-правового 
статусу людини і громадянина в України. Автореф. дисерт. … к.ю.н. – 
Одеса, 2007. 

8.3.  Андрієнко В. Д., Бритченко С. П., Суботенко В. П. Громадянство 
України у запитаннях і відповідях. - К. : МП Леся, 2002. - 64 с. 

 Андрієнко В. Д., Бритченко С. П., Суботенко В. П., Чехович С. Б. 
Науково-практичний коментар закону України «Про громадянство 
України». - К. : МП Леся, 2002. - 251 с. 

 Бедрій Р. Б. Громадянство України: конституційно-правові основи: 
Автореф. анд… канд. юрид. наук: 12.00.02 / Національна академія 
внутрішніх справ України. - К., 2005. - 16 с.  

 Тодыка Ю. Н. Гражданство Украины: конституционно-правовой 
аспект: Учеб. пособие / Национальная юридическая академия 
Украины им. Ярослава Мудрого; Академия правовых наук Украины. 
- Х. : Факт, 2002. – 154 с. 

8.4.  Безгромадянство в Україні: Закон України про громадянство та його 
застосування до раніше депортованих осіб та їхніх нащадків: 
Остаточна доповідь консультанта УВКБ ООН, стосовно Закону 
України «Про громадянство України» / Джеффрі Л. Блекмен 
(підгот.). - Б. м., 1998. -129 с.  

 Рубач Л., Мілорава М., Коцюба В. Громадянство: набуття та 
припинення / Центр правових досліджень Фурси. - К. : Видавець 
Фурса С. Я., 2006. - 68 с. 

8.5.  Копиленко О. Л. З історії законодавства про громадянство України / 
Інститут держави і права н.. В.М. Корецького НАН України. - К. : 
Новий парламентський н.-т, Парламентське видавництво, 2001. - 
71 с.  

 Рубач Л., Мілорава М., Коцюба В. Громадянство: набуття та 
припинення / Центр правових досліджень Фурси. - К. : Видавець 
Фурса С. Я., 2006. - 68 с. 

8.6.  Шемшученко Ю. С., Чалий П. Ф., Майданник О. І., Бритченко С. П., 

http://www.viche.info/
http://www.viche.info/journal/846/


 39 

Андрієнко В. Д. Коментар до Закону України «Про громадянство 
України». - К., 1999. - 303с. 

Заняття № 9. 
Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні 

9.1. Поняття та система основних прав, свобод та обов'язків людини і 
громадянина. 

9.2. Міжнародно-правові стандарти прав та свобод людини і громадянина 
9.3. Особисті права та свободи. 
9.4. Політичні права та свободи. 
9.5.  Соціально-економічні та культурні права і свободи. 
9.6. Конституційні обов'язки людини і громадянина в Україні. 
9.7. Конституційна система охорони та захисту прав та свобод людини і 

громадянина. 

Питання для самоконтролю: 

9.1. 1. Дайте визначення поняття конституційне право людини 
(громадянина) 

2. Дайте визначення поняття конституційний обов’язок людини 
(громадянина) 

3. У чому полягає відмінність, якщо така є, між правом людини та 
свободою людини? 

4. Що є межею прав та свобод людини і громадянина ?  
5. Назвіть критерії, за якими можна класифікувати права та свободи 

людини і громадянина 
9.2. 1. Назвіть акти міжнародного права, що містять стандарти у сфері прав 

та свобод людини і громадянина 
2. Наведіть приклади положень міжнародно-правових актів, що за 

змістом є стандартами прав та свобод людини і громадянина 
9.3. 1. Якими ознаками мають володіти права та свободи, які відносять до 

особистих ? 
2. Охарактеризуйте зміст конституційного права людини на життя 
3. Охарактеризуйте зміст конституційного права людини на повагу до її 

гідності 
4. Охарактеризуйте зміст конституційного права людини на свободу на 

особисту недоторканність 
5. Охарактеризуйте зміст конституційного права людини на 

недоторканність житла 
6. Охарактеризуйте зміст конституційного права на таємницю 

листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції 
7. Охарактеризуйте зміст конституційного права на свободу 

пересування та вільний вибір місця проживання 
8. Охарактеризуйте зміст конституційного права на свободу думки і 

слова 
9. Охарактеризуйте зміст конституційного права на свободу світогляду  

віросповідання 
9.4. 1. Якими ознаками мають володіти права та свободи, які відносять до 
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політичних ? 
2. Охарактеризуйте зміст конституційного права на свободу об’єднання 

у політичні партії та громадські організації 
3. Охарактеризуйте зміст конституційного права на участь в управлінні 

державними справами, у всеукраїнському та місцевому референдумах 
4. Охарактеризуйте зміст конституційних виборчих прав громадян 
5. Охарактеризуйте зміст конституційного права зборів, мітингів, 

походів і демонстрацій 
6. Охарактеризуйте зміст конституційного права на звернення до 

органів державної влади, місцевого самоврядування, їх посадових 
осіб 

9.5. 1. Якими ознаками мають володіти права та свободи, які відносять до 
соціально-економічних? 

1. Охарактеризуйте зміст конституційного права на власність 
2. Охарактеризуйте зміст конституційного права на підприємницьку 

діяльність 
3. Охарактеризуйте зміст конституційних прав на працю та відпочинок, 

права на страйк 
4. Охарактеризуйте зміст конституційного права на соціальний захист 
5. Охарактеризуйте зміст конституційного права на житло 
6. Охарактеризуйте зміст конституційного права на достатній 

життєвий рівень 
7. Охарактеризуйте зміст конституційного права на охорону здоров’я 
8. Охарактеризуйте зміст конституційного права на безпечне довкілля 
9. Охарактеризуйте зміст конституційного права на освіту 
10. Охарактеризуйте зміст конституційного права на свободу творчості 
11. До якої класифікаційної групи слід, на ваш погляд, віднести 

конституційне право на відшкодування шкоди за рахунок держави чи 
органів місцевого самоврядування ? 

9.6. 1. У чому полягає зміст конституційного обов’язку захисту Вітчизни, 
незалежності та територіальної цілісності України? 

2. Охарактеризуйте зміст конституційного обов’язку шанування 
державних символів України.  

3. Хто є суб’єктом конституційного обов’язку додержання Конституції 
та Законів України ? 

4. У чому полягає зміст обов'язку не заподіювати шкоду природі та 
культурній спадщині? 

5. Хто є суб’єктом конституційного обов’язку сплачувати податки і 
збори встановлені державою ? 
Які види відповідальності можуть наставати за невиконання 
конституційних обов’язків ? 

9.7. 1. Наведіть положення Конституції, що є гарантіями прав та свобод 
людини і громадянина 

2. Назвіть суб’єктів, уповноважених забезпечувати захист прав та 
свобод людини і громадянина 

3. Які органи державної влади спеціально утворюються з метою захисту 
прав та свобод людини і громадянина 

4. Назвіть вимоги до кандидатури Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини 

5. Назвіть повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини 
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6. Назвіть акти реагування Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини 

7. Якими юридичними засобами володіє Уповноважений  Верховної 
Ради України з прав людини для припинення порушення прав та 
свобод і їх захисту ? 

8. Яке місце займає Європейський суд з прав людини у системі захисту 
прав людини в Україні ? 

9. Назвіть конституційні передумови звернення до Європейського суду 
з прав людини 

10. Чи мають обов’язкове значення для України рішення Європейського 
суду з прав людини ? 

Практичні завдання : 

Завдання № 1 

У правилах прийому на навчання один із ВУЗів визначив, що прохідний бал на 
філологічний факультет складає 150, на історичний – 160, на юридичний – 170. 
Подаючи документи до приймальної комісії, абітурієнт одночасно подав скарги на 
ім’я ректора ВУЗу та міністра освіти про порушення його конституційного права 
на освіту, оскільки він мав намір вступати на юридичний факультет, але набрав 
всього 168 балів. Чи має місце у даному випадку звуження змісту або обсягу 
суб’єктивного конституційного права. Що слід розуміти під звуженням змісту 
прав і свобод особи ? Розв’язуючи задачу, використайте правову позицію 
Конституційного Суду України, що міститься у п 4 мотивувальної частини 
Рішення №8-рп/2005 від 11 жовтня 2005 р. (справа про рівень пенсії і 
щомісячного довічного грошового утримання). 

Завдання № 2 

Громадянка К. звернулася до юридичної консультації із питанням, чи може 
вона звернутися до суду із вимогою захистити її право на отримання матеріальної 
допомоги за місцем праці у зв’язку із незадовільним матеріальним станом. Зміст 
отриманої нею відповіді зводився до того, що система прав та свобод людини і 
громадянина не включає права на отримання матеріальної допомоги, оскільки 
воно не передбачено Конституцією, тому громадянці К. порадили до суду не 
звертатися. Чи є компетентною така відповідь ? Чи тотожними є поняття «система 
прав та свобод особи» та «система конституційних права та свобод особи» ? Чи 
містить Конституція України вичерпний перелік прав та свобод людини і 
громадянина ? Чи існують юридичні засоби захисту тих прав та свобод, які 
Конституцією не закріплені ? 

Завдання № 3 

Рішенням районного суду громадянину Н. було відмовлено у позові щодо 
включення його у списки виборців, чим, на його погляд, порушено його право 
вільно обирати (гарантоване ст. 38 Конституції України). Заявивши, що більше не 
довіряє судовій системі України, громадянин Н. звернувся до Європейського суду з 
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прав людини з вимогою захистити його порушене право. Яке рішення прийме 
вказаний орган у даній справі ? При вирішення завдання посилайтесь на 
відповідні положення Конвенції про захист прав людини та основоположних 
свобод. Запропонуйте свій варіант захисту порушеного конституційного права. 

Творчо-аналітичне завдання: 

Якщо ви згідні з поширеною думкою про неналежний рівень забезпечення 
прав та свобод людини і громадянина в Україні, запропонуйте власне бачення 
щодо вжиття заходів, які зможуть змінити вітчизняну ситуацію в цій сфері на 
краще. Якщо ж у вас протилежна думка, обґрунтуйте її.  
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Заняття № 10. 
Особливості конституційно-правового статусу закордонних українців, 

іноземців та біженців 
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10.1. Конституційні засади правового статусу іноземців та апатридів. 

10.2. Конституційно-правовий статус іноземних громадян та осіб без 
громадянства в Україні. 

10.3. Конституційно-правовий статус біженців в Україні. 

10.4. Конституційно-правовий статус іммігрантів в Україні. 

10.5. Конституційно-правовий статус закордонних українців. 

Питання для самоконтролю:  

10.1. 1. Яким обсягом прав, свобод та обов’язків, за загальним правилом, 
володіють іноземці та апатриди? 

2. Якими правовими актами можуть бути встановлені винятки щодо 
прав та свобод іноземців та апатридів? 

3. У яких випадках можуть встановлюватися обмеження щодо реалізації 
прав та свобод іноземцями та апатридами? 

4. Який орган державної влади вправі встановити обмеження щодо 
реалізації прав та свобод іноземцями та апатридами? 

10.2. 1. Що є умовою реалізації прав та свобод іноземцями та апатридами в 
Україні? 

2. Що вважається законними підставами перебування іноземців та 
апатридів в Україні? 

3. Назвіть документи, які підтверджують законність перебування 
іноземців та апатридів на території України. 

4. Назвіть права та свободи, якими володіють іноземці та апатриди в 
Україні. 

10.3. 1. Назвіть підстави набуття статусу біженця. 

2. Назвіть підстави втрати статусу біженців в Україні. 

3. У чому полягають особливості конституційно-правового статусу 
біженців? 

10.4. 1. Хто в Україні вважається іммігрантами? 

2. Який документ підтверджує статус іммігранта в Україні? 

3. Що таке квота імміграції? Хто її встановлює? 

10.5. 1. Хто вважається закордонним українцем відповідно до українського 
законодавства? 

2. У чому полягають особливості конституційно-правового статусу 
закордонних українців? 

Практичні завдання : 

Завдання № 1 

Визначте, якими із наведених конституційних прав та свобод не можуть 
користуватися іноземці та апатриди, що перебувають в Україні на законних 
підставах: 
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~ право на життя 
~ право на повагу до його гідності 
~ право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації  
~ право на свободу та особисту недоторканність 
~ право на недоторканність житла 
~ право брати участь в управлінні державними справами 
~ право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та 

іншої кореспонденції 
~ свобода пересування,  
~ право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і 

демонстрації  
~ право на вільний вибір місця проживання,  
~ право вільно залишати територію України 
~ право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або 

особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування та посадових і службових осіб цих органів  

~ право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї  
~ право на працю  
~ право на страйк  
~ право на відпочинок  
~ право на соціальний захист  
~ право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування  
~ право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і 

переконань 
~ право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю 
~ право на свободу світогляду і віросповідання 
~ право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом 
~ право на безпечне для життя і здоров'я довкілля 
~ право на освіту 

Завдання № 2 

Батьки громадянина Канади народилися на території України та виїхали до 
Канади ще до народження сина. Натомість, вказаний громадянин, який народився 
на території Канади, не вважає себе українцем та не визнає Україну батьківщиною 
свого етнічного походження. Дайте відповідь, чи може така особа набути статусу 
закордонного українця ? 

Завдання № 3 

Складіть письмову заяву до дипломатичної установи України (в іноземній 
державі на ваш вибір) щодо набуття статусу закордонного українця, з переліком 
відповідних документів, що мають надаватися. 

Творчо-аналітичне завдання: 

Проведіть дослідження щодо кількості закордонних українців у світі, географії 
їх розселення, а також щодо кількості та переліку національних меншин в Україні. 
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Яким чином Українська держава піклується про права та інтереси закордонних 
українців ? 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. 
ОСНОВИ ДЕРЖАВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ 

Заняття № 11.  
Державно-територіальний устрій України: поняття та засади 

11.1. Поняття державної території. Державний кордон України. 
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11.2. Поняття державно-територіального устрою. 
11.3. Поняття та види автономій. Конституційно-правова природа автономії 

Криму. 
11.4. Конституційні засади державно-територіального устрою України. 

Питання для самоконтролю: 

11.1. 1. Дайте визначення поняття державної території. 
2. Яке значення має державна територія з точки зору конституційного 

права ?  
3. Яке призначення Державного кордону України ? 
4. Дайте визначення поняття державного кордону України. 
5. У чому полягає зміст територіального верховенства держави? 

11.2. 1. У чому полягає зміст поняття «державно-територіальний устрій» ? 
2. Що означає поняття «територіальна організація держави» ? 
3. Як співвідносяться поняття «державно-територіальний устрій» та  

«адміністративно-територіальний устрій» ? 
11.3. 1. Що таке автономія? 

2. Назвіть види автономій. 
3. До якого виду автономії належить АРК? 
4. Які ознаки правового положення АРК свідчать про її належність саме 

до цього виду автономії? 
5. Назвіть органи влади АРК. 
6. Яким органом за його правовою природою є Верховна Рада АРК 

(законодавчий, виконавчий, інший)? 
7. Чи існують особливості організації судової влади та місцевого 

самоврядування на території АРК? 
11.4. 1. Дайте визначення поняття «засади державно-територіального 

устрою». 
2. Охарактеризуйте зміст засад територіального устрою України: 
 єдності та цілісності державної території; 
 поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної 

влади; 

 збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, з 
урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних 
і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій. 

Практичні завдання : 

Завдання № 1 

Один із народних депутатів України вніс до Верховної Ради законопроект 
щодо зміни території України (передачі частини земель селища Закарпатської 
області Республіці Угорщина). Чи має право Верховна Рада прийняти закон з 
указаного питання ? чи може це питання вирішуватися Верховною Радою України 
іншим чином ? Хто є суб’єктом прийняття рішень щодо зміни території України і у 
якій формі це має відбуватися ? 
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Завдання № 2 

Із тексту Конституції України випишіть положення, що за змістом 
передбачають: 

- централізацію влади; 
- децентралізацію влади. 

Завдання № 3 

Складіть схему, у якій відобразіть ознаки: 1)  національної та територіальної 
автономій; 2) політичної та адміністративної автономій. На основі аналізу 
положень законодавства та правових позицій Конституційного Суду України 
обґрунтуйте до яких видів автономії належить АРК. 

Творчо-аналітичне завдання: 

Проаналізуйте зміст положень Декларації про державний суверенітет України 
(16.07.1990 р.), Акту проголошення незалежності України (24.08.1991 р.), Закону 
України «Про правонаступництво України» (12.09.1991 р) та Конституції України 
(28.06.1996 р.) стосовно визначення території Української держави. Які із цих 
положень несуть найбільше змістове значення для конституційно-правового 
визначення території України? 

Рекомендовані джерела для підготовки до заняття 
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(справа про адміністративно-територіальний устрій) 

8.  Рішення Конституційного Суду України №1-рп/2003 від 16 січня 2003 р. 
(справа про Конституцію Автономної Республіки Крим). – п.1.4. 
мотивувальної частини 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254�/96-��
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=350-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1543-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1861-15


 52 

Додаткові матеріали 

11.1.  Цимбалістий Т.О. Державний кордон України: конституційно-
правовий статус: Навчальний посібник. – Хмельницький: 
Видавництво НАПВУ, 2000.- 204 с. 

 Шаповал В. Територіальна організація держави в конституційному 
праві //Вісник Конституційного Суду України.– 2002.- № 5.- С.43-54. 
 

11.2.  Вовк Ю. Ідея федералізму в Україні у контексті посилення впливу 
регіонів // Право України. – 2004. - № 10. – С.19-21. 

 Куйбіда В.С., Заяць І.Я. Генеза територіальної організації України: 
конституційно-правові аспекти: [Текст]. – Харків: Книжковий клуб 
«Клуб сімейного Дозвілля», 2010. – 480 с. 

 Шаповал В. Державний устрій України: політико-правовий аспект 
проблеми // Українське право. - 1996. - № 1.-  С.7-16.  

 
11.3.  Заяць І.Я. Автономія в конституційному праві. Матеріали XVI 

регіональної науково-практичної конференції «Проблеми 
державотворення і захисту прав людини» (8-9 лютого 2010 р.). 
Львів, ЛНУ ім. І.Франка. - С. 113-116. 
 

11.4.  Орзіх М. Конституційні засади реорганізації державного устрою 
України в умовах адміністративної реформи // Актуальні проблеми 
держави і права. Збірник наукових праць. Випуск 12. – Одеса: 
Юридична література, 2001.- С. 9- 12. 

Семінарське заняття № 12.  
Система адміністративно-територіального устрою України 

12.1. Загальна характеристика системи  адміністративно-територіального 
устрою України. 

12.2. Конституційно-правове положення області та району. 
12.3. Конституційно-правове положення міста, району в місті, селища, села. 
12.4. Конституційно-правове положення міст зі спеціальним статусом. 

Питання для самоконтролю:  

12.1. 1. Охарактеризуйте зміст поняття «адміністративно-територіальний 
устрій». 

2. Дайте визначення поняття «адміністративно-територіальна 
одиниця». 

3. Назвіть види адміністративно-територіальних одиниць. 
12.2. 1. Яку процедуру передбачає законодавство стосовно утворення нової 

області у складі України? 
2. Яку процедуру передбачає законодавство для перейменування 

області? 
3. Які органи державної влади України мають повноваження щодо 

утворення районів та зміни їх меж? 
12.3. 1. Яким органам державної влади належать повноваження щодо 
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утворення та ліквідації, найменування та перейменування міст? 
2. Яким органам публічної влади належать повноваження щодо 

утворення та ліквідації районів у містах ? 
3. Яким органам публічної влади належать повноваження щодо 

утворення та ліквідації, найменування та перейменування сіл та 
селищ ? 

12.4. 1. Назвіть особливості правового положення міст зі спеціальним 
статусом. 

2. Чим зумовлений спеціальний статус вказаних міст? 
3. У чому полягає зміст такого спеціального статусу? 
4. Якими правовими актами він передбачений ? 

Практичні завдання : 

Завдання № 1 

Ініціативна група громадян – жителів міста Рівне – звернулася до 
Тернопільської міської ради з ініціативою розглянути на засіданні міської ради 
питання про перейменування міста. Секретар міської ради відмовив, посилаючись 
на те, що вирішення цього питання не входить до компетенції міської ради. Чи 
правомірною є відмова секретаря ради ? Які суб’єкти уповноважені вирішувати 
питання про перейменування міст ? Чи можуть виникнути труднощі у 
перейменуванні у зв’язку із тим, що місто Тернопіль є обласним центром (перелік 
областей міститься у ч.2 ст. 133 Конституції України) ? 

Завдання № 2 

Депутати Львівської міської ради розробили проект закону про особливий 
статус міста Львова. У ньому було передбачено особливості здійснення 
економічно-господарської та інших видів діяльності, фінансування, управління 
тощо. Чи може бути прийнятий вказаний закон Верховною Радою України ? 

Завдання № 3 

Випишіть правові позиції Конституційного Суду України, що мають 
безпосереднє відношення до питань державно-територіального Устрою України, 
правового положення адміністративно-територіальних одиниць із рішень, 
запропонованих для вивчення. 

Творчо-аналітичне завдання:  

Проаналізуйте основні види недоліків сучасного адміністративно-
територіального устрою України. Враховуючи існуючі концепції реформи 
адміністративно-територіального устрою, запропонуйте свій варіант його 
вдосконалення. 

Рекомендовані джерела для підготовки до заняття 
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Корецького НАН України, 2005. – Вип. 28. – С. 245–250. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6. 
ФОРМИ ПРЯМОГО НАРОДОВЛАДДЯ В УКРАЇНІ 

Заняття № 13. 
Виборче право та виборчі системи України 

13.1. Поняття та види виборів.  
13.2. Поняття та зміст виборчого права. Активне та пасивне виборче право. 
13.3. Принципи виборчого права України. 
13.4. Поняття виборчої системи. Види виборчих систем.  
13.5. Виборча система в Україні. 

Питання для самоконтролю:  

13.1. 1. Дайте визначення поняття «вибори». 
2. Назвіть види виборів. 
3. У чому полягає зміст прямих виборів ? 
4. Чим з конституційно-правової точки зору непрямі вибори 

відрізняються від прямих ? 
5. Чому українське законодавство, на ваш погляд, надає перевагу прямим 

виборам ? 
6. Який вид виборів, на ваш погляд, більшою мірою забезпечує 

відповідність результату виборів реальному  волевиявленню 
виборчого корпусу ? 

7. Наведіть приклади органів публічної влади, що формуються на 
місцевих виборах.  

13.2. 1. Що таке виборче право ? 
2. У чому полягає відмінність виборчого права як інституту 

конституційного права та політичного права громадянина ? 
3. Дайте визначення поняття «виборчого цензу». 
4. Назвіть виборчі цензи щодо активного виборчого права, передбачені 

національним виборчим законодавством. 
5. Наведіть приклади виборчих цензів щодо пасивного виборчого права.  
6. Які чинники, на ваш погляд, впливають на реалізацію суб’єктивного 

виборчого права в Україні ? 
13.3. 1. Що таке міжнародно-правові стандарти виборчого права ? 

2. Які ви знаєте принципи виборчого права ? 
3. Дайте визначення поняття принципів виборчого права. 
4. Якими нормативно-правовими актами вони визначені? 
5. Назвіть принципи виборчого права України. 
6. Який принцип виборчого права супроводжується таким явищем, як 

абсентеїзм? 
7. У чому полягає зміст принципу свободи виборів ? 
8. У чому полягає зміст принципу рівного виборчого права ? 
9. У чому полягає зміст принципу прямого виборчого права ? 
10. У чому полягає зміст принципу таємного голосування ? 
11. Які наслідки недотримання принципів виборчого права при 
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проведенні виборів ? Наведіть приклади. 
13.4. 1. Що таке виборча система ? 

2. Чому виборча система є предметом конституційно-правового 
регулювання ? 

3. Які види виборчих систем ви знаєте ? 
4. У чому полягає відмінність між мажоритарною та пропорційною 

виборчими системами ? 
5. Назвіть різновиди мажоритарної виборчої системи. 

13.5. 1. Які виборчі системи використовувалися та використовуються в 
Україні ?  

2. Наведіть приклади органів публічної влади (посадових осіб), які 
обираються за мажоритарною системою відносної більшості. 

3. Наведіть приклади органів публічної влади (посадових осіб), які 
обираються за мажоритарною системою абсолютної більшості. 

4. Наведіть приклади органів публічної влади (посадових осіб), які 
обираються за мажоритарно-пропорційною виборчою системою. 

5. До чого може призвести запровадження мажоритарної системи 
абсолютної більшості на виборах сільських (селищних, міських) голів ? 

Практичні завдання : 

Завдання № 1 

Класифікуйте вибори за різними критеріями. Отримані результати із 
прикладами відповідних виборних органів публічної влади  відобразіть у таблиці.  

Завдання № 2 

Складіть коротку аналітичну довідку щодо додержання принципів виборчого 
права на останніх парламентських (президентських) виборах. 

Завдання № 3 

Застосовуючи норми одного із чинних виборчих законів, складіть скаргу до 
виборчої комісії з приводу порушення ваших виборчих прав. 

Творчо-аналітичне завдання: 

Проаналізуйте ґенезу виборчої системи України. Обґрунтуйте, яка з виборчих 
систем з виборів народних депутатів України та Президента України є, на вашу 
думку, найбільш прийнятною та ефективною для України. 

Рекомендовані джерела для підготовки до заняття 

Правові акти 
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Заняття № 14.  
Референдум та інші форми прямого народовладдя в Україні 

14.1. Поняття та види референдумів в Україні. 
14.2. Правова характеристика всеукраїнського референдуму. 
14.3. Правова характеристика місцевого референдуму. 
14.4. Реалізація рішень референдумів в Україні. 
14.5. Інші форми прямого народовладдя в Україні. 

Питання для самоконтролю:  

14.1. 1. Чи відоме вам походження терміну «референдум» ? 
2. Дайте визначення поняття «референдум». 
3. Які питання можуть вирішуватись на референдумах ? 
4. З яких питань  законодавство не допускає проведення референдумів ? 
5. Яку юридичну силу мають акти, прийняті на референдумах ? Чому ?  
6. Чи потребують акти, прийняті на референдумі, затвердження 

органами публічної влади ? 
14.2. 1. Предмет всеукраїнського референдуму. 

2. Назвіть види всеукраїнських референдумів. 
3. Назвіть суб’єктів, уповноважених призначати всеукраїнський 

референдум. 
4. Які функції всеукраїнського референдуму ? 
5. Які всеукраїнські референдуми проводилися в Україні ? 
7. З яких причин, на вашу думку, ст. 74 Конституції України забороняє 

проведення всеукраїнського референдуму з окремих питань ? 
6. Наведіть приклади (якщо такі були), коли б закон був прийнятий, 
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схвалений чи скасований всенародно, через всеукраїнський 
референдум. 

14.3. 1. Які функції місцевого референдуму ? 
2. Предмет місцевого референдуму. 
3. Назвіть суб’єктів, уповноважених призначати місцевий референдум. 
4. Чи існує можливість проведення місцевого референдуму з питань, що 

належать до компетенції місцевої ради? 
5. Чи можна скасувати рішення місцевої ради шляхом проведення 

місцевого референдуму ? 
6. Які місцеві референдуми проводилися в Україні ? 

14.4. 1. В який спосіб реалізуються рішення прийняті на референдумі: строки, 
відповідальні органи тощо ?  

8. У чому полягають особливості реалізації рішень референдумів ? 
2. Охарактеризуйте виключну імперативність актів всеукраїнського 

референдуму. 
3. Наведіть приклади проблем з реалізацією рішень референдумів в 

Україні. 
14.5. 1. Назвіть інші форми прямого народовладдя, окрім виборів та 

референдумів, які передбаченні чинним українським законодавством. 
2. Назвіть форми прямого народовладдя, не передбаченні чинним 

українським законодавством, проте відомі практиці зарубіжних 
держав 

3. Які рішення можуть бути прийняті загальними зборами громадян ? 
4. Охарактеризуйте ефективність місцевих ініціатив. 
5. Яка процедура проведення громадських слухань ? 
6. Які перспективи запровадження народної ініціативи та народного 

вето в Україні ? 

Практичні завдання : 

Завдання № 1 

Запропонуйте питання, які ви вважаєте варто було б винести на 
всеукраїнський чи місцевий референдуми. Сформулюйте питання таким чином, 
щоб в одному випадку референдум вважався консультативним, а в іншому – 
імперативним. 

Завдання № 2 

Класифікуйте референдуми за різними критеріями. Отримані результати   
відобразіть у таблиці.  

Завдання № 3 

Ініціативна група громадян звернулися до Центральної виборчої комісії із 
заявою про призначення всеукраїнського референдуму з питання зменшення 
розміру ввізного мита на автомобілі іноземного виробництва, випущені до 2008 р. 
у своїй заяві вони зазначили, що зібрали на підтримку проведення референдуму 
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підписи громадян України у 20 областях України. При цьому у 17 областях – понад 
110 тис. підписів, у 3 областях – від 100 до 109 тис. підписів громадян України. 
Дайте конституційно-правову оцінку ситуації. Чи виконані усі підстави для 
призначення референдуму ? Який суб’єкт має призначати референдум у даній 
ситуації ? Чи до належного суб’єкта звернулася ініціативна група громадян із 
заявою ? 

Творчо-аналітичне завдання: 

Проаналізуйте Закон України «Про всеукраїнський референдум» від 06 
листопада 2012 року. Визначте його переваги та недоліки у порівнянні з 
попереднім законом. Чи усі його положення, на ваш погляд, відповідають чинній 
Конституції України ? 

Рекомендовані джерела для підготовки до заняття 

Правові акти 

1.  Конституція України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. - 1996. - № 30. 
- Ст. 141; [Електроний ресурс] // Режим доступу  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр 

2.  Про всеукраїнський референдум. Закон України від 06 листопада 2012 року 
//  Відомості Верховної Ради (ВВР), 10 листопада 2012 року № 5475. 

3.  Про Центральну виборчу комісію. Закон України від 30.06.2004 № 1932-IV: 
[Електроний ресурс] // Режим доступу    
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1932-15. 

4.  Про політичні партії в Україні. Закон України від 05.04.2001 : [Електроний 
ресурс] // Режим доступу    http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2365-14. 

5.  Про проведення всеукраїнського референдуму в питанні про проголошення 
незалежності України. Постанова Верховної Ради України від 11.10.1991 
№ 1660-XII : [Електроний ресурс] // Режим доступу  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1660-12 

6.  Рішення Конституційного Суду України від 15.10.2008 №23-рп/2008 
(справа про проголошення Президентом України всеукраїнського 
референдуму за народною ініціативою): [Електроний ресурс] // Режим 
доступу   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v023p710-08 

7.  Рішення Конституційного Суду України від 16.04.2008 №6-рп/2008 (справа 
про прийняття Конституції та законів України на референдумі): 
[Електроний ресурс] // Режим доступу  
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-08. 

8.  Рішення Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної 
Ради України про надання висновку щодо відповідності проекту закону 
України «Про внесення змін до Конституції України за результатами 
всеукраїнського референдуму  за народною ініціативою» вимогам статей 
157 і 158 Конституції України. – В кн.: Конституційний Суд України: 
Рішення. Висновки. 1997-2001. Кн. 2 / Відповід. редакт. канд..юрид.наук. 
П.Є.Євграфов. – К.:Юрінком Інтер, 2001.- С.123-128. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254�/96-��
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1932-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2365-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1660-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v023p710-08
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-08


 61 

Додаткові матеріали 

14.1.  Дерев’янко С. Конституційна модель референдуму в Україні: політико-
правові мотиви доцільності оновлення / C. Дерев’янко // Сучасна 
українська політика. – 2012. – К.: Вид-во «Центр соціальних 
комунікацій», 2012. – Вип. 26. – С. 7–16. 

 Оніщук М. В. Референдна демократія: проблеми конституційної теорії 
та практики: К.: Видавництво Європейського університету, 2010. - 
450 С. 

 Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Референдне право України: 
Навчальний посібник. – К.: Ліра-К, 2006. – 366 с. 

 Шаповал В. Референдум як форма безпосередньої демократії.-Вибори 
та демократія.-2005.-№3.-С.4-18. 

14.2.  Ковальчук В. Всенародний референдум як одна з форм легітимації 
державної влади: вітчизняний та зарубіжний досвід. // Право 
України. – 2009. №12. 

 Паламарчук М. Всеукраїнський референдум у політичній системі 
України//Право України.-2005.-№5.-С.42-45. 

 Федоренко В. Всеукраїнський референдум проблеми теорії і 
практики // Право України. - 1998, № 11, с.136-141. 

14.3.  Семерак, І. О. Проблеми удосконалення законодавчого регулювання 
інституту місцевого референдуму в Україні: досвід, проблеми і 
перспективи / І. О. Семерак // бюлетень міністерства юстиції 
України. - 2010. -№ 6. -  с. 177-183. 

14.4.  Барабаш Ю. Референдум як спосіб вирішення питань, пов’язаних з державним 
суверенітетом. Вісник Академії правових наук. 2008 р. № 3 (54). С. 98-108. 

 Книгін К. Реалізація народного волевиявлення, вираженого в рішеннях 
всеукраїнських референдумів: окремі проблеми // Право України. – 2003. - 
№8. – С.44- 47. 

14.5.  Васьковська А. Актуальні проблеми права на збори, мітинги, походи та 
демонстрації в Україні // Право України. – 2007. № 8. 

 Лукашенко А. Органи самоорганізації населення як форма впровадження  
місцевої демократії в Україні // Право України. – 2010. № 6. 

 Шевченко А. Є. Реалізація конституційного права на мирні зібрання в Україні: 
монографія / [А. Є. Шевченко, М. М. Денісова, О. С. Денісова]; Донец. юрид ін-т 
Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Донецьк: Ноулідж, Донец. 
від-ня, 2011. – 138 с. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7. 
КОНСТИТУЦІЙНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

Заняття № 15. 
Конституційні основи організації державної влади в Україні. 

Поняття та система органів державної влади в Україні 

15.1. Конституційні засади організації державної влади. 
15.2. Поняття та види органів державної влади в Україні. 
15.3. Система органів державної влади в Україні. 
15.4. Способи формування органів державної влади. 
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15.5. Функції органів державної влади в Україні. 

Питання для самоконтролю: 

15.1. 1. Дайте визначення поняття «конституційні засади організації 
державної влади». 

2. Назвіть ці засади та поясність їх зміст. 
3. У чому полягає зміст спеціально-дозвільного принципу діяльності 

органів державної влади ? 
4. Як співвідносяться  «верховенство права» та «верховенство закону» як 

принципи діяльності органів державної влади ? 
5. Як ви розумієте зміст принципу гуманізму ? Що він означає як 

принцип діяльності органів державної влади ? 
15.2. 1. Як Ви розумієте поняття «орган державної влади» ? 

2. Перелічіть ознаки органу державної влади та поясніть їх зміст. 
3. Як співвідносяться поняття «орган державної влади» та «орган 

публічної влади» ? 
1.  Чим, на вашу думку, орган державної влади відрізняється від органу 

місцевого самоврядування. 
4. Чим, на вашу думку, орган державної влади відрізняється від 

юридичної особи приватного права. 
5. Як співвідносяться поняття «орган державної влади» та «державний 

орган»? 
6. Назвіть види органів державної влади, передбачені Конституцією. 
7. Назвіть види органів державної влади, передбачені Законом. 

15.3. 1. Як співвідносяться поняття «система державної влади»  та «система 
публічної влади»? 

2. Назвіть органи державної влади, що складають конституційну систему  
державної влади України. 

3. До яких гілок державної влади вони належать? 
4. Чи усі органи державної влади належать до якоїсь гілки державної 

влади ? 
5. Чи можуть існувати органи державної влади поза системою розподілу 

влади ? 
6. Який варіант розподілу влади («гнучкий» чи «жорсткий») 

притаманний Україні? 
7. Що є наслідком застосування його в Україні ? 

15.4. 1. Назвіть способи формування органів державної влади України. 
2. У чому полягає змістова відмінність між призначенням та виборами ? 
3. Атрибутом якого способу формування органів державної влади є 

мандат ? що означає це поняття ? 
4. Яким чином виборчі системи, що застосовуються для обрання 

Президента України, Верховної Ради України та Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, впливають на конституційно-правовий 
статус цих органів ? 

5. Який механізм формування органів державної влади забезпечує 
реалізацію принципу народовладдя ? 

15.5. 1. Назвіть функції органів державної влади. 
2. Як співвідносяться поняття «функція», «компетенція» та 

«повноваження» органу державної влади ? 
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3. У чому полягає зміст установчої функції органів державної влади ? 
Наведіть приклади. 

4. У чому полягає зміст правотворчої функції органів державної влади ? 
Наведіть приклади. 

5. Яким органам державної влади належить законодавча функція ? 
6. У чому полягає зміст контрольної функції органів державної влади ? 

Наведіть приклади. 

Практичні завдання : 

Завдання № 1 

На основі тексту Конституції України підготуйте схеми системи публічної 
влади та  системи органів державної влади. Порівняйте їх. 

Завдання 2. 

Складіть таблицю виборних і призначуваних органів публічної влади в Україні 
таким чином, щоб продемонструвати реалізацію принципу народовладдя при 
формуванні системи органів публічної влади. 

Завдання 3. 

Про реалізацію яких функцій іде мова при здійсненні таких повноважень 
органами публічної влади України: 
 Верховна Рада України приймає закон про державний бюджет; 
 Президент України призначає Прем’єр-міністра України; 
 Верховна Рада України дає згоду на призначення Президентом Прем’єр-
міністра України; 
 Кабінет міністрів України приймає постанову про порядок інформування 
місцевими державними адміністраціями про їхню діяльність профільних 
міністерств; 
 Президент України приймає рішення про введення надзвичайного стану; 
 Верховна Рада України затверджує Указ Президента України про введення 
надзвичайного стану; 
 Президент України призначає суддів Конституційного Суду України; 
 Верховна Рада України приймає постанову про призначення суддів 
Конституційного Суду України; 
 Президент України укладає міжнародний договір; 
 Конституційний Суд України дає висновок щодо відповідності укладеного 
Президентом міжнародного договору Конституції України; 
 Конституційний Суд України приймає рішення про неконституційність Закону 
України; 
 Президент України підписує закон; 
 Президент України накладає вето на закон. 

Творчо-аналітичне завдання: 
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На основі аналізу положень чинної Конституції України складіть схему 
механізму «ваг і стримувань», яка сформована в Україні. У цій схемі відобразіть 
особливості взаємодії між органами законодавчої, виконавчої та судової влади 
України, вкажіть на їх місце та роль в системі організації публічної влади в 
державі. Розкриваючи баланс механізму «ваг і стримувань», зробіть посилання на 
відповідні статті Конституції та Рішення КСУ, якими ці статті було розтлумачено. 
Як взірець для початку роботи, можна використати Схему «ваг і стримувань» 
опубліковану в навчальному посібнику Нор В., Стецюк П. Конституція - Основний  
Закон України (в запитаннях і відповідях). - Львів-Київ. - 1996. - С. 35. 

Рекомендовані джерела для підготовки до заняття 

Правові акти 

1.  Конституція України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. - 1996. - № 30. 
- Ст. 141; [Електроний ресурс] // Режим доступу  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр 

2.  Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17 березня 
2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - № 38. – Ст. 385.  

3.  Про державну службу: Закон України від 17 листопада 2011 р. // Офіційний 
вісник України. – 2012. - № 4. – Ст. 115. 

4.  Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади»: Указ 
Президента України від 6 квітня 2011 р. № 370 // Офіційний вісник 
Президента України. – 2011. - № 11. – С. 567. 

5.  Рішення Конституційного Суду України від 28.01.2003 №2-рп/2003 (справа 
про повноваження Президента України реорганізовувати центральні 
органи виконавчої влади): [Електроний ресурс] // Режим доступу   
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-03. 

Додаткові матеріали 
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(голова) [та ін.]. – К. : Журн. «Право України» : Ін Юре, 2010. – 688 с. 

 Фрицький Ю.О. Конституційне визначення джерела державної влади в 
Україні як основи її організації і функціонування / Ю.О. Фрицький // 
Наук, праці Одеської національної юридичної академії. Одеса. 
«Юридична література». - 2006. Т.5 - С. 123-129. 

 Фрицький Ю.О. Принцип поділу влади як основа організації і 
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360 с. 

 Чушенко В. Історичні традиції і форма правління сучасної України / 
Драгоманівський збірник. - Л. - 1996. 

15.2.  Дахова І. Поняття виконавчої влади та її місце в державному механізмі 
України (конституційний аспект) // Право України. - 2002. - № 12. - 
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 Органи державної влади України: Монографія / За ред. В.Ф. Погорілка. - 
К.: Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, 2000.- 248с.  

 Смолка А. О. Конституційний статус Президента України, Кабінету 
Міністрів України та інших органів виконавчої влади // Основи 
конституційного права України: Методичні рекомендації. – К., 2007. – 
C. 28-34.  

15.3.  Афанасьєва М. В. Переосмислення принципу поділу державної влади з 
використанням конституційних ідей Л. П. Юзькова // Правове життя 
сучасної України: Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції 
«Правове життя сучасної України». – О.: Фенікс, 2008. – C. 144-146.  

 Борденюк В. Верховна Рада України і представницькі органи місцевого 
самоврядування в механізмі держави // Вісник Конституційного Суду 
України.-2005.-№1.-С. 58-69. 

 Кравченко В. В. Конституційна система органів державної влади 
України // Конституційне право України: Навчальний посібник. – 2-ге 
вид., доп. – К.: Атіка, 2002. – C. 225-237. 

15.4.  Лазор О. Д., Лазор О. Я., Чемерис А. О. Територіальна організація влади в 
Україні: навч. посіб. / Львівський регіональний ін-т держ. управління 
Національної академії держ. управління при Президентові України. – 
К.: Дакор, 2007. – 576 с.  

 Салабай В. Ф., Довганик Н. М., Борисенко М. В., Чуб М. П. Діяльність 
державно-політичних структур України в умовах переходу до ринкової 
економіки / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима 
Гетьмана. – К.: КНЕУ, 2005. – 282 с. – Бiблiогр.: в кінці тем. 

 Скрипнюк В. М. Розвиток системи державної влади в Україні: 
конституційно-правові аспекти: Монографія. – К.: Логос, 2010. – 504 с. 

15.5.  Малишкіна Н. О. Номінаційні повноваження вищих органів державної 
влади // Другі Конституційні читання: Збірка тез наукових доповідей і 
повідомлень міжнародної наукової конференції молодих учених, 
аспірантів і студентів присвячена пам'яті академіка права 
Ю. М. Тодики. – Х.: Права людини, 2009. – C. 277-278.  

 Шатіло В. Проблеми співвідношення конституційного механізму 
державної влади та механізму реалізації її функцій / В. Шатіло // 
Право України. – 2012. – № 1–2. – С. 336–344. 

Заняття № 16.  
Президент України - Глава Української Держави  

16.1. Поняття та правова природа інституту Глави держави – 
Президента України. 

16.2. Місце Президента України в системі органів державної влади 
України. Гарантії діяльності Президента України. 

16.3. Представницький мандат глави держави – Президента України. 
Порядок обрання та вимоги до кандидата на пост Президента. 

16.4. Адміністрація Президента України. Інститут представників 
Президента України. 

16.5. Конституційні підстави припинення повноважень Президента 
України. 
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Питання для самоконтролю:  

16.1. 1. Дайте визначення Глави держави. 
2. У чому полягає  призначення інституту глави держави ? 
3. Назвіть особливості президента як глави держави. 
4. Розкрийте основні етапи еволюції інституту глави держави в 

Україні (з 1991 р.). 
5. Чому Президента України ще називають «Гарантом Конституції» 

? 
16.2. 1. Охарактеризуйте місце Президента Україні у системі органів 

державної влади. 
2. Президент України – офіційна особа, посадова особа чи орган 

державної влади ? 
3. До якої гілки влади належить Президент України ? 
4. Назвіть атрибути Президента України. 
5. Якими можуть бути правові наслідки використання права вето ? 

16.3. 1. Які вимоги пред’являються до кандидата у Президенти України ? 
2. Чи встановлено законодавством максимальний вік перебування 

Президента на посаді ? 
3. За якою виборчою системою обирається Президент України ? 
4. Порядок складення присяги новообраним Президентом України. 
5. Чим відрізняється представницький мандат Президента від 

представницького мандата народного депутата України ? 
16.4. 1. Конституційно-правовий статус Адміністрації Президента. 

2.  Перелічіть найважливіші функції Адміністрації Президента. 
3. Яка роль Глави Адміністрації Президенту у здійсненні функцій 

Глави держави ? 
4.  Ґенеза інституту Представника Президента в Україні. 
5.  Які види представництва Президента України вам відомі. 

16.5. 1. Перелічіть підстави припинення повноважень Президента 
України. 

2. Що таке імпічмент ? 
3. З якою метою вводиться інститут імпічменту в конституційне 

право України ? 
4. Які конституційно-правові наслідки застосування імпічменту до 

Президента України ? 
5. Яка процедура імпічменту Президенту України ? 

Практичні завдання : 

Завдання № 1 

Наведіть конституційно-правові норми, які свідчать про неналежність 
Президента України до жодної з «гілок влади». Візьміть при цьому до уваги 
Постанову Вищого Адміністративного Суду України від 27.07.2010 р. у справі № П-
97/10. 

Завдання 2. 
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Якими нормативно-правовими актами регулюється порядок реалізації 
Президентом України функції Верховного Головнокомандуючого Збройними 
Силами України. Наведіть приклади видання Президентом України правових актів 
на виконання функції Верховного Головнокомандуючого Збройними Силами 
України за 2010-2012 рік. 

Завдання 3. 

Якими нормативно-правовими актами регулюється порядок реалізації цієї 
функції Глави держави. Наведіть приклади видання Президентом України 
правових актів на виконання функції Глави держави за 2010-2012 рік. 

Творчо-аналітичне завдання: 

Обґрунтуйте свою позицію щодо того, хто з відомих державних діячів (М. 
Грушевський чи Л. Кравчук) має вважатися першим Президентом України.  

Рекомендовані джерела для підготовки до заняття 

Правові акти 

1.  Конституція України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. - 1996. - № 30. 
- Ст. 141; [Електроний ресурс] // Режим доступу  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр 

2.  Про заснування поста Президента Української РСР і внесення змін та 
доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР. Закон 
Української Радянської Соціалістичної Республіки від 5 липня 1991 року 
№ 1293-XII. 

3.  Про Президента Української РСР. Закон Української Радянської 
Соціалістичної Республіки від 5 липня 1991 pоку № 1295-XII. Закон введено 
в дію з дня прийняття (згідно з Постановою Верховної Ради Української 
РСР від 5 липня 1991 року N 1296-XII). 

4.  Про вибори Президента України. Закон України від 05.03.1999  № 474-XIV. 
Редакція від 01.01.2011: [Електроний ресурс] // Режим доступу    
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/474-14 

5.  Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим. 
Закон України від 02.03.2000 : [Електроний ресурс] // Режим доступу    
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1524-14 

6.  Про основні засади організації функціонування державної влади і місцевого 
самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції 
України. Конституційний Договір між Верховною Радою України та 
Президентом України» від 08.06.1995 року // Відомості Верховної Ради 
України. – 1995. - № 18. - Ст. 133. 

7.  Питання Уповноваженого Президента України з прав дитини: Указ 
Президента України від 11 серпня 2011 р. № 811 // Офіційний вісник 
Президента України. – 2011. - № 23. - Ст. 938. 

8.  Про Положення про Адміністрацію Президента України.  Указ Президента 
України від 2 квітня 2010 р. // Офіційний вісник України, 2010, N  25. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254�/96-��
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/474-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1524-14
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9.  Деякі питання Адміністрації Президента України.  Указ Президента України 
від 5 квітня 2011 року № 352  // http://www.president.gov.ua/ 
documents/13322.html 

10.  Рішення Конституційного Суду України від 14.10.2003 № 16-рп/2003 
(справа про направлення запиту до Президента України): [Електроний 
ресурс] // Режим доступу   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v016p710-
03. 

11.  Рішення Конституційного Суду України від 10.12.2003 №19-рп/2003 
(справа щодо недоторканності та імпічменту Президента України): 
[Електроний ресурс] // Режим доступу   
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-03 

12.  Рішення Конституційного Суду України від 25.12.2003 №22-рп/2003 
(справа щодо строків перебування на посту Президента України): 
[Електроний ресурс] // Режим доступу   
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v022p710-03 

Додаткові матеріали 

16.1.  Агафонов С. Історичний розвиток інституту глави держави // Право 
України. – 2001. - № 7. - С. 102-104. 

 Волощук О. Т. Інститут Президента: Проблеми визначення правової 
природи // Актуальні проблеми конституційного права та 
державотворення: Зб. наук. пр. – Хмельницький: Вид-во 
Хмельницького університету управління та права, 2008. – Ч. 1. – 
C. 110-115. 

 Серьогіна С. Сутність інституту глави держави та його еволюція у 
світовій державно-правовій  практиці // Вісник Академії правових 
наук України.- Харків, 2000. - № 4(23). - С. 54 – 65. 

 Скомороха Т. В. Акти Президента України: конституційно-
правовий аналіз: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / 
Скомороха Тарас Вікторович; Ін-т законодавства Верховної Ради 
України. – К., 2012. – 17 с. 

16.2.  Сухонос В. В. Інститут глави держави в умовах республіки: 
конституційно-правовий та історико-теоретичний аспекти: 
монографія / В. В. Сухонос; ДВНЗ «Укр. акад. банк. справи Нац. банку 
України», Юрид. ф-т. – Суми: Унів. кн., 2011. –  317 с. 

 Фрицький Ю.О. Особливості статусу Президента України, його місце 
і роль в організації і функціонуванні державної влади в Україні / 
Ю.О. Фрицький // Вісник Запорізького юридичного інституту. - 
2006. - №3. -С. 3-Ю. 

16.3.  Василь Глинчак. Книга Присяги. Пересопницьке Євангеліє - відоме 
і невідоме // Дзеркало тижня. - № 5, 12 лютого 2005: [Електроний 
ресурс] // Режим доступу  http://dt.ua/ SOCIETY/ 
kniga_prisyagi_peresopnitske_evangelie__vidome_i_nevidome-
42521.html  

 Науково-практичний коментар Закону України «Про вибори 
Президента України» / За ред. Ю.Б. Ключковського. – К.: 
Парламентське видавництво, 2004. – 408 с. 

16.4.  Сухонос В. В. Інститут глави держави в умовах республіки: 
конституційно-правовий та історико-теоретичний аспекти: 

http://www.president.gov.ua/%20documents/13322.html
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монографія / В. В. Сухонос; ДВНЗ «Укр. акад. банк. справи Нац. банку 
України», Юрид. ф-т. – Суми: Унів. кн., 2011. –  317 с. 

 Шпиталенко Г. А., Шпиталенко Р. Б Президент України – глава 
держави // Основи правознавства: Навч. посіб. – 4-те вид. – К.: 
Каравела, 2006. – C. 80-84.  

16.5.  Кресіна І.О., Коваленко А.А., Балан С.В. Інститут імпічменту: 
Порівняльний політико-правовий аналіз. – К.: Юридична думка, 
2004. – 176 с. 

 Кривенко Л. Конституційна відповідальність глави держави // 
Віче. - 2001. - № 10. - С. 3-18. 

Заняття № 17. 
Компетенція Глави держави 

17.1. Зміст і класифікація функцій і повноважень Президента України. 
17.2. Представницькі повноваження Президента України. 
17.3. Повноваження Президента у сфері взаємовідносини із законодавчою 

владою. 
17.4. Повноваження Президента у сфері виконавчої влади. 
17.5. Повноваження Президента у сфері функціонування судової влади. 
17.6. Повноваження Президента у сфері національної безпеки та оборони. 

Питання для самоконтролю:  

17.1. 1. Назвіть функції Президента України. 
2. За якими критеріями класифікуються функції Президента України ? 
3. Що таке компетенція Президента України? 
4. В чому полягає відмінність у конституційно-правовому змісті понять 

«компетенція», «функції» та «повноваження» Президента України ? 
Наведіть приклади. 

5. Чи можуть повноваження Президента України закріплюватись 
іншими  нормативно-правовими актами, крім Конституції України ? 

17.2. 1. В чому сутність представницької функції Президента України ? 
2. Яких суб’єктів (суб’єкта) представляє Президент ? 
3. Які завдання виконує Президент України в межах здійснення даної 

функції ? 
4. Назвіть представницькі повноваження Президента України. 
5. Чи може Президент України делегувати свої представницькі 

повноваження ? 
17.3. 1. Яких посадових осіб Президент України призначає тільки за згодою 

Верховної Ради України ? 
2. Яким чином Президент реалізує свої повноваження як суб’єкт права 

законодавчої ініціативи? 
3. Які підстави припинення повноважень парламенту Президентом 

України? 
4. Чи відомі вам такі прецеденти? 
5. Дайте правову характеристику права вето Президента на закони, 

прийняті Верховною Радою України. 
17.4. 1. Чи є Президент України главою виконавчої влади ? 
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2. В який спосіб призначається Прем’єр-міністр України ? У чому 
специфіка реалізації повноважень Президента у цій сфері ? 

3. Дайте характеристику повноважень Президента щодо формування 
уряду ? 

4. Чи пов'язаний строк повноважень уряду зі строком повноважень 
Президента України ? 

5. Чи наділений Президент України правом скасування актів Кабінету 
Міністрів України ? 

17.5. 1. Якими повноваженнями наділений Президент України щодо 
формування Конституційного Суду України ? 

2. Якими повноваженнями наділений Президент України в частині 
призначення суддів та утворення судів загальної юрисдикції ? 

3. Якими повноваженнями наділений Президент України в частині 
звернення до судових органів різних юрисдикцій ? 

4. Чи впливає Президент України на склад Вищої Ради Юстиції ? 
5. В який спосіб реалізує Президент України надане йому право 

помилування ? 
17.6. 1. Якими нормативно-правовими актами визначається статус 

Президента України як голови Ради національної безпеки та оборони 
України ? 

2. Які правові акти приймає Президент України як голова РНБО ? 
3. Яка юридична сила рішень РНБО ? 
4. Назвіть повноваження Президента Україні у сфері національної 

безпеки і оборони. 
5. Якими нормативно-правовими актами визначається статус 

Президента України як Верховного Головнокомандуючого 
Збройними Силами України ? 

6. Які правові акти він приймає як Верховний Головнокомандувач 
Збройними Силами України ? 

7. Яка юридична сила рішень Президента України як Верховного 
Головнокомандувача Збройними Силами України ? 

Практичні завдання : 

Завдання № 1 

Чи матиме право Президент України припинити повноваження Верховної 
Ради України в разі порушення ВРУ Конституції та законів України, зокрема 
порушення народними депутатами принципу особистого голосування, відмову 
розглядати законопроекти, визначені невідкладними тощо ?   

Завдання 2. 

Кабінет Міністрів України, в межах своїх повноважень, прийняв Постанову, яка 
не суперечить чинному законодавству. Натомість Президент України своїм 
Указом скасував дану постанову. Дайте правову оцінку Указу Президента. 

Завдання 3. 
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Складіть список Актів Президента України, що мають бути скріплені 
підписами Прем'єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його 
виконання. 

 
 

Творчо-аналітичне завдання: 

Опишіть співвідношення компетенції Глави держави та інших вищих органів 
державної влади в частині здійснення ними спільних повноважень. 

Рекомендовані джерела для підготовки до заняття 

Правові акти 

1.  Конституція України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. - 1996. - № 30. 
- Ст. 141; [Електроний ресурс] // Режим доступу  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр 

2.  Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 
2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351. 

3.  Деякі питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України: Указ 
Президента України від 5 квітня 2011 р. № 353 // [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/13323.html 

4.  Рішення Конституційного Суду України від 28.01.2003 №2-рп/2003 (справа 
про повноваження Президента України реорганізовувати центральні 
органи виконавчої влади): [Електроний ресурс] // Режим доступу   
http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/v002p710-03 

5.  Рішення Конституційного Суду України від 15.10.2008 №23-рп/2008  
(справа про проголошення Президентом України всеукраїнського 
референдуму за народною ініціативою): [Електроний ресурс] // Режим 
доступу   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v023p710-08 

Додаткові матеріали 

17.1.  Кривенко Л. Президент України: еволюція конституційно-правового 
статусу // Віче. - 1998. - № 10. 

 Мартинюк Р. Конституційні повноваження президента змішаної 
республіки та доктрина «прихованих» президентських повноважень 
/ Р. Мартинюк // Право України. – 2012. – №7. – С. 141–150. 

 Сушинський О. І. Публічна інформація та сутність кадрової 
компетенції Президента України // Управління та інформаційні 
технології у правовій державі: Збірник матеріалів науково-
практичної конференції 26 травня 2005 року. Серія: Юридичні науки. 
– Л.: Ліга-Прес, 2006. – C. 36-45.  

 Фрицький Ю.О. Особливості статусу та функцій Президента України / 
Ю.О. Фрицький// Юридична Україна. - 2006. - № 10. - С. 16-20. 

17.2.  Годованець В. Ф. Президент України – глава Української держави // 
Конституційне право України: Навч.посіб. – К.: МАУП, 2005. – C. 204-
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228.  
 Марущак А. І. Особливості доступу до інформації про діяльність 

Верховної Ради України та Президента України // Правомірні засоби 
доступу громадян до інформації: Наук.-практ. посіб. – Біла Церква: 
Вид-во «Буква», 2006. – C. 301-306.  

 Президент України та державна регіональна і муніципальна політика. 
Збірник матеріалів та документів / Упоряд. О. Іщенко, В. Кампо, 
М. Пухтинський, В. Тихонов / За заг. ред. О. Дьоміна. - К. Логос, 2002. – 
236 с. 

17.3.  Лінецький С. В., Крижанівський В. П. Законотворчість: Коментар до 
змін у Регламенті Верховної Ради України (Статті 1-162): доповнення 
до Частини I Коментаря до Регламенту Верховної Ради України / 
Програма сприяння парламенту України ІІ. – К.: К.І.С., 2009. – 44 с.  

 Сухонос В.В. Інститут глави держави у конституційному праві : 
монографія / В.В. Сухонос. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. - С. 86. 

17.4.  Селезньов В. В. Президент і виконавча влада // Основи ринкової 
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Міністрів України та інших органів виконавчої влади // Основи 
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Заняття № 18. 
Верховна Рада України. Парламентаризм в Україні 

18.1. Поняття парламенту, його правова природа. 
18.2. Функції парламенту – Верховної Ради України. 
18.3. Місце парламенту в системі органів державної влади. 
18.4. Поняття парламентаризму. Парламентаризм в Україні. 
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18.5. Уповноважений Верховної Ради з прав людини. 

Питання для самоконтролю:  

18.1. 1. Дайте визначення поняттю «парламент». 
2. Чи відомо вам походження терміну «парламент» ? 
3. Що означає положення про те, що Верховна Рада України є єдиним 

органом законодавчої влади в країні ? 
4. В чому сутність конституційної природи парламенту. 
5. Ч може існувати сучасна демократична держава без парламенту ? 

18.2. 1. В чому суть представницької функції Верховної Ради України ? 
2. Які правові акти приймає парламент як представницький орган ? 

Яка їх юридична сила ? 
3. Які правові акти приймає парламент як законодавчий орган ? Яка їх 

юридична сила ? 
4. В чому суть законодавчої функції Верховної Ради України ? 
5. Які правові акти приймає парламент як установчий орган ? Яка їх 

юридична сила ? 
6. В чому суть державотворчої (установчої) функції Верховної Ради 

України ? 
18.3. 1. До якої з «гілок влади» належить Верховна Рада України ? 

2. Вкажіть на наявні взаємовідносини між парламентом та іншими 
органами державної влади. 

3. Чи підпорядковується парламент іншим органам державної влади ? 
4. Чи підпорядковані парламенту як Верховній Раді України місцеві 

ради як органи місцевого самоврядування ? 
5. В чому характерна відмінність українського парламенту від інших 

вищих органів державної влади в Україні ? 
18.4. 1. Дайте визначення парламентаризму ? 

2. Як співвідноситься поняття парламентаризму і 
конституціоналізму? 

3. Чи може існувати парламентаризм в недемократичній державі ? 
4. Чи можна стверджувати про існування парламентаризму в Україні? 
5. Охарактеризуйте сучасні тенденції розвитку парламентаризму в 

Україні. 
18.5. 1. Який порядок обрання Уповноваженого Верховної Ради з прав 

людини. 
2. На який строк обирається Уповноважений Верховної Ради з прав 

людини ? 
3. Чи повинен Уповноважений Верховної Ради з прав людини бути 

народним депутатом України ? 
4. Чи може Уповноважений Верховної Ради з прав людини бути 

народним депутатом України ? 
5. Яким ще терміном позначають Уповноваженого Верховної Ради з 

прав людини? Яка його ґенеза ? 

Практичні завдання : 

Завдання № 1 
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Назвіть повний перелік осіб, які мають право звернутися з позовною заявою 
про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі 
невиконання ним вимог щодо несумісності. 

Завдання 2. 

Визначте дату наступних чергових виборів до Верховної Ради України. 

Завдання 3. 

Деякі з народних депутатів України з об’єктивних причин не змогли взяти 
участь в урочистій присязі на першому засіданні ВРУ нового скликання. Які 
правові наслідки такої ситуації ? 

Творчо-аналітичне завдання: 

Опишіть проблеми з практичною реалізацією ідей парламентаризму в Україні 
і власні пропозиції щодо їх вирішення. 
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Заняття № 19.  
Структура Верховної Ради України. Конституційно-правовий статус органів 

Верховної Ради України 

19.1. Структура Верховної Ради України. 
19.2. Парламентська фракція. Парламентська більшість (коаліція), 

парламентська меншість. 
19.3. Погоджувальна Рада Верховної Ради України. 
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19.4. Голова і заступники Голови Верховної Ради України. Апарат Верховної 
Ради України. 

19.5. Парламентські комітети і комісії.  

Питання для самоконтролю:  

19.1. 1. Назвіть критерії, за якими структурується Верховна Рада України. 
2. У чому полягає мета структурування Верховної Ради України ? 
3. Назвіть органи Верховної Ради України.  
4. Чи впливає структура парламенту на ефективність його роботи? 
5. В якому документі визначена структура Верховної Ради України ? 

19.2. 1. Дайте визначення поняття парламентської фракції. 
2. Який принцип лежить в основі утворення парламентських фракцій? 
3. Яка мінімальна чисельність фракції Верховної Ради України ? 
4. Якими нормативно-правовими актами визначається статус фракції ? 
5. Яка фракційна структура чинного парламенту ? 
6. Які конституційно-правові механізми взаємодії фракції з іншими 

органами парламенту ? 
7. Чи має депутат право вийти з фракції ? 
8. Які конституційно-правові наслідки виходу депутата з фракції ? 
9. Якими нормативно-правовими актами визначається статус 

парламентської більшості? 
10. Дайте визначення поняття депутатської групи. 
11. Яка мінімальна чисельність депутатської групи ? 
12. Які функції покладено на фракції та депутатські групи ? 

19.3. 1. Дайте визначення Погоджувальної ради. 
2. Яким чином Погоджувальна рада сприяє оптимізації роботи 

українського парламенту ? 
3. Хто входить до складу Погоджувальної ради ? 
4. Які функції Погоджувальної ради ? 
5. Яку юридичну силу мають рішення Погоджувальної ради ? 

19.4. 1. Якими нормативно-правовими актами визначається статус Голови 
Верховної Ради України ? 

2. Конституційно-правовий механізм обирання Голови Верховної Ради 
України ? 

3. Компетенція Голови Верховної Ради України. 
4. Акти Голови Верховної Ради та їх юридична природа. 
5. Якими нормативно-правовими актами визначається статус першого 

заступника і заступника Голови Верховної Ради України  
6. Припинення повноважень Голови, першого заступника і заступника 

Голови Верховної Ради України.  
19.5. 1. Дайте визначення поняття комітету Верховної Ради України  

2. У чому полягає функціональне призначення комітетів Верховної Ради 
України ? 

3. Чи можуть бути членами парламентського комітету особи, що не є 
народними депутатами України ? 

4. На яких принципах ґрунтується діяльність парламентських комітетів? 
5. Які основні функції парламентських комітетів? 
6. Що спільного і відмінного між тимчасовими спеціальними і  

тимчасовими слідчими комісіями? 
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Практичні завдання : 

Завдання № 1 

Народні депутати України, що були обрані відповідно до чинного Закону за 
мажоритарно-пропорційною виборчою системою в одномандатних виборчих 
округах, після складення присяги виявили бажання утворити декілька 
депутатських фракцій. Проте їм не вдалося цього зробити, оскільки вказані 
народні депутати не були членами тих політичних партій, які представлені у 
Верховній Раді України, а відповідно до чинного Закону «Про Регламент Верховної 
Ради України» депутатські фракції формуються на партійній основі народними 
депутатами, обраними за списком політичних партій, які за результатами виборів 
отримали депутатські мандати (ст. 58). 

Чи порушені конституційні права народних депутатів України ? Чи 
відрізняється правовий статус народних депутатів України, обраних за списками 
кандидатів політичних партій (пропорційною виборчою системою) від правового 
статусу народних депутатів, обраних в одномандатних округах (мажоритарна 
виборча система) ? Які шляхи вирішення даної проблеми ?   

Завдання 2. 

Перерахуйте умови формування депутатських фракцій у Верховній Раді 
України. Які правові наслідки недотримання цих умов ? Які органи чи посадові 
особи уповноважені слідкувати за їх дотриманням ? 

Завдання 3. 

Проаналізуйте фракційну структуру чинної Верховної Ради України. Чи усі 
народні депутати України поточного скликання Верховної Ради України є 
членами фракцій ? Чи є конституційним невходження народного депутата 
України до жодної парламентської фракції ? Відповідь обґрунтуйте з посиланням 
на відповідні положення правових актів. 

Завдання 4. 

Одна з партій, що подолала 5-тивідстоковий виборчий бар’єр за пропорційною 
виборчою системою, не провела до ВРУ жодного з народних депутатів по 
мажоритарних округах. В результаті цього, представниками інших 
парламентських партій виголошено заяву про неможливість, в такому разі, 
створення даною партією депутатської фракції. Чи обґрунтовані такі заяви ? Якщо 
так, наведіть норму, що це підтверджує ? 

Творчо-аналітичне завдання: 

Проаналізуйте ефективність роботи Верховної Ради України попереднього 
скликання та визначте, які з проблем в її роботі можна було б вирішити шляхом 
зміни її структури та принципів організації її роботи. 
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Рекомендовані джерела для підготовки до заняття 

Правові акти 

1.  Конституція України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. - 1996. - № 30. 
- Ст. 141; [Електроний ресурс] // Режим доступу  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр 

2.  Про комітети Верховної Ради України. Закон України. // Відомості 
Верховної Ради України. - 1995. - № 19. - Ст.134 (Із змінами, внесеними 
згідно Закону від 14.07.98 р., ВВР, 1998, № 40-41, ст.. 250, Закону від 
10.02.2000 р., ВВР, 2000, № 12, ст..96, Закону від 22.02.2000 р., ВВР, 2000, № 
13, ст.. 107). 

3.  Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10 лютого 2010 
р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 14 (14-15, № 16-17). – 
Ст. 133. 

4.  Справа про утворення фракцій у Верховній Раді України. Рішення 
Конституційного Суду у справі за конституційним поданням  народних 
депутатів України щодо  відповідності  Конституції України 
(конституційності)  Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін 
до Регламенту Верховної Ради України». – В кн.: Конституційний Суд 
України: Рішення. Висновки. 1997-2001. Кн. 1 / Відповід. редакт. 
канд..юрид.наук. П.Є.Євграфов. – К.:Юрінком Інтер, 2001.- С.319-325. 

5.  Справа щодо порядку голосування та повторного розгляду законів 
Верховною Радою України. Рішення Конституційного Суду України у справі 
за конституційним поданням Президента України щодо  офіційного 
тлумачення частини другої і третьої статті 84  та частини другої і четвертої 
статті 94  Конституції України.  – В кн.: Конституційний Суд України: 
Рішення. Висновки. 1997-2001. Кн. 1 / Відповід. редакт. канд..юрид.наук. 
П.Є.Євграфов. – К.:Юрінком Інтер, 2001.- С.257-263. 

Додаткові матеріали 

19.1.  Кривенко Л. Конституційна модель Верховної Ради. Повернення до 
майбутнього // Віче. – 2002. - № 10. - С. 17-23. 

 Ковальчук О. Двопалатний парламент: яким він може бути в Україні 
// Право України. - 2004. - № 7. – С. 118-121. 

19.2.  Кульчицька О. В. Конституційно-правовий статус депутатських 
фракцій Верховної Ради України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.02 / Кульчицька Оксана Вікторівна; Київ. нац. ун-т внутр. справ. 
– К., 2010. – 20 с. 

 Шаповал В. Термін «більшість» і «вето» в конституційному праві // 
Вісник Конституційного Суду України. - 2002. - № 6. - С. 44-54. 

19.3.  Журавський В.С. Становлення та розвиток українського 
парламентаризму (теоретичні та організаційно-правові проблеми) – 
К.:Парламентське видавництво, 2002. – 344 с. 

 Лінецький С. В., Крижанівський В. П. Законотворчість: Коментар до 
Регламенту Верховної Ради України / Програма сприяння 
парламенту України. – К.: К.І.С., 2008. – 400 с. 

19.4.  Олькіна О.В. Дострокове припинення повноважень Голови Верховної 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254�/96-��
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Ради України: особливості конституційно-правового регулювання / 
О.В. Олькіна // Держава і право: Юридичні і політичні науки : зб. наук. 
праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 
2010. – Вип. 49. – С. 153–158. 

19.5.  Мудра О.М. Роль комітетів Верховної Ради України у законодавчому 
процесі // Право України. – 2000.–№12.–С.29–32. 

 Фрицький Ю.О. Парламент України - Верховна Рада України та його 
роль у реалізації законодавчої влади / Ю.О. Фрицький // Право 
України. - 2007. - № 7. - С. 3-7. 

 

Заняття № 20. 
Конституційно-правовий  статус народного депутата України 

20.1. Народний депутат України – представник Українського народу у 
Верховній Раді України. 

20.2. Депутатський мандат. 
20.3. Вимоги (цензи) до народного депутата України.  
20.4. Права і обов’язки народного депутата України. Гарантії депутатської 

діяльності. 
20.5. Припинення повноважень народного депутата України. 

Питання для самоконтролю:  

20.1. 1. Народний депутат України - державний діяч, політик чи 
парламентарій ? 

2. З якого моменту повноваження народного депутата України 
розпочинаються ?  

3. Яка роль присяги народного депутата України. 
4. Чи є народні депутати представниками всього Українського народу чи 

лише своїх виборців ? 
5. Чи вважається народний депутат України державним службовцем ? 

20.2. 1. Поняття депутатського мандату. 
2. Які дії мають наслідком втрату депутатського мандату ? 
3. Яка діяльність є несуміснісною з депутатським мандатом? 
4. Яка процедура «примусового» позбавлення депутатського мандату. 
5. Чи може народний депутат добровільно відмовитись від 

депутатського мандату ? 
20.3. 1. Які вимоги висуваються до осіб, що висуваються кандидатами в 

народні депутати України ? 
2. Які особи позбавлені можливості кандидування на посаду народного 

депутата України ? 
3. Що таке депутатський імунітет ? 
4. Що таке депутатський індемнітет ? 
5. Чи позбавлення депутатського імунітету тягне за собою втрату 

депутатського мандату ? 
20.4. 1. Назвіть повноваження народного депутата України  у 

взаємовідносинах з органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, 
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засобами масової інформації. 
2. Дайте правову характеристику правам народного депутата у 

Верховній Раді ? 
3. В чому полягають повноваження народних депутатів установчого 

характеру ? 
4. Чим відрізняється депутатський запит від депутатського звернення ? 
5. Які обов’язки у народного депутата України ? 

20.5. 1. Перелічіть підстави дострокового припинення повноважень 
народного депутата України ? 

2. В чому відмінність між поняттями «припинення повноважень 
парламенту» і «припинення повноважень народного депутата»? 

3. В яких випадках для припинення повноважень народного депутата 
необхідне рішення суду ? 

4. Чи має право депутат, повноваження якого припинені повторно 
балотуватися на цю посаду ? 

5. Які соціальні гарантії надає держава колишнім народним депутатам 
України ? 

Практичні завдання : 

Завдання № 1 

Виборці одного із одномандатних виборчих округів висловили народному 
депутату України, обраному у їхньому виборчому окрузі, своє прохання щодо 
капітального ремонту дороги районного значення, що сполучає низку населених 
пунктів із районним центром. Таке прохання було озвучене у вигляді своєрідного 
«наказу виборців». Народний депутат відповів, що з моменту складення ним 
присяги він вже не є представником свого виборчого округу, а представником 
народу України, тому навряд чи виконає це прохання. Дайте характеристику 
правовідносинам між народним депутатом України та виборцями виборчого 
округу, у якому він обирався. Чи існує інститут наказу виборців за чинним 
законодавством України. Чиїм представником вважається народний депутат 
України ? Якому виду представницького мандату притаманний такий вид 
правового зв’язку між виборцями та представником ? 

Завдання 2. 

Виборці одного із одномандатних виборчих округів вирішили позбавити 
народного депутата України, обраного у їхньому окрузі, депутатського мандата у 
зв’язку із невиконанням передвиборних обіцянок. Чи існує юридичний механізм 
позбавлення народного депутата депутатського мандата ? Які правові підстави 
передбачає для цього конституційне законодавство ? Чи зможуть виборці, 
відповідно до чинного законодавства, здійснити своє бажання ? Яке ваше 
ставлення до інституту відкликання депутата ? 

Завдання 3. 
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Заробітна плата народного депутата, з доплатами та надбавками, складає 
орієнтовно 14 000 грн. Обрахуйте розмір та строк виплати матеріальної допомоги, 
яку виплачуватиме Верховна Рада України колишньому народному депутату 
безпосередньо після закінчення строку його повноважень: а) за загальним 
правилом на період його працевлаштування; б) в разі навчання чи 
перекваліфікації; в) в разі неможливості працевлаштування після зазначеного 
строку. 

Творчо-аналітичне завдання: 

Зберіть та наведіть інформацію про професійний, віковий та гендерний склад 
народних депутатів України попереднього та поточного скликань. Чи є 
необхідність запроваджувати квоти щодо представництва в парламенті певних 
категорій осіб в залежності від вищеперелічених та інших критеріїв ? 

Рекомендовані джерела для підготовки до заняття 

Правові акти 

1.  Конституція України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. - 1996. - 
№ 30. - Ст. 141; [Електроний ресурс] // Режим доступу  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр 

2.  Про статус народного депутата України. Закон України // Відомості 
Верховної Ради. – 1993. - № 3. - Ст. 17(В редакції Закону від 22.03.2001, 
ВВР, 2001, 42, ст. 212, із змінами, внесеними згідно із Законами  від 
04.07.2002, ВВР, 2002, № 35, ст.264, від 12.09.2002, ВВР, 2002, №43, 
ст.314). 

3.  Рішення Конституційного Суду України від 27.10.1999 № 9-рп/99 (справа 
про депутатську недоторканність): [Електроний ресурс] // Режим 
доступу   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-99 

4.  Рішення Конституційного Суду України №2-рп/2008 від 29 січня 2008 р. 
(справа про звільнення народних депутатів Україні з інших посад у разі 
суміщення) [Електроний ресурс] // Режим доступу 

5.  Рішення Конституційного Суду у справі за конституційним поданням 
Верховного Суду України та Служби Безпеки України щодо офіційного 
тлумачення статті 86  Конституції України та статей 12,19, Закону 
України «Про статус народного депутата України». – В кн.: 
Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 1997-2001. Кн. 1 / 
Відповід. редакт. канд..юрид.наук. П.Є.Євграфов. – К.:Юрінком Інтер, 
2001.- С.375380. 

6.  Справа щодо несумісності депутатського мандату. Рішення 
Конституційного Суду України «Про офіційне тлумачення  статей 58, 78, 
81 Конституції України та статей 243/21, 243/22, 243/25 Цивільного 
процесуального кодексу України. – В кн.: Конституційний Суд України: 
Рішення. Висновки. 1997-2001. Кн. 1 / Відповід. редакт. канд..юрид.наук. 
П.Є.Євграфов. – К.:Юрінком Інтер, 2001.- С.7-13 

7.  Справа про запити народних депутатів України. Рішення 
Конституційного Суду у справі за конституційним поданням Верховного 
Суду України та Служби Безпеки України щодо офіційного тлумачення 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254�/96-��
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-99
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статті 86  Конституції України та статей 12,19, Закону України «Про 
статус народного депутата України». – В кн.: Конституційний Суд 
України: Рішення. Висновки. 1997-2001. Кн. 1 / Відповід. редакт. 
канд..юрид.наук. П.Є.Євграфов. – К.:Юрінком Інтер, 2001.- С.375380. 

Додаткові матеріали 
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Ради України. – К., 2010. – 20 с. 
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пропозиції для України // Часопис ПАРЛАМЕНТ. - 2006. - №2. - с.25-40. 

 Кислий П.С. Народний депутат України: представник влади народу / 
П.С. Кислий. – Київ: К.І.С., 2002. – 98 с.: іл. 

20.2.  Александров О.А. Типи депутатського мандату. [Електронний 
ресуср]. – Режим доступу:  http://h.ua/story/1027/ 

 Віталій Журавський: “Імперативний мандат – це смерть українській 
демократії”. Юридичний вісник України 6 (606). [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://www.yurincom.com/ ua/legal_ 
bulletin_of_Ukraine /archive/?aid=1594&jid=20 

 Григоренко А. Юридичні колізії принципу несумісності поєднання 
посад народним депутатом України та міжнародна практика // Право 
України. – 2003. - № 6. - С. 97-100. 

20.3.  Кожевников А. Ю. Конституційно-правове регулювання імунітетів в 
Україні (на прикладі глави держави, народних депутатів та суддів 
України): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Кожевников 
Артем Юрійович; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2010. – 20 с. 

 Полешко А. Депутатська недоторканість: український і європейський досвід 

//Право України. – 1999. - №4. 
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Євгенія Юрійчук. Політична наука в Україні: стан і перспективи: 
матеріали всеукраїнської наукової конференції (Львів, 10-11 травня 
2007 року) / Укл. Поліщук М., Скочиляс Л., Угрин Л. – Львів, ЦПД, 2008. - 
308 с. [Електронний ресуср]. – Режим доступу: 
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 Майданник О. В., Майданник О. О. Деякі проблеми правової 
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реформа в Україні : матеріали науково-практичної конференції - К., 1997. - 
с. 152-155. 

 Шевченко Т. Конституційні підстави припинення повноважень 
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Заняття № 21. 
Кабінет Міністрів України. Конституційно-правовий статус місцевих органів 

виконавчої влади 

21.1. Поняття та правова природа Уряду – Кабінету Міністрів України. 
21.2. Місце Уряду в системі органів державної влади. 
21.3. Функції Кабінету Міністрів України 
21.4. Порядок формування, склад і структура Кабінету Міністрів України. 
21.5. Конституційно-правовий статус місцевих органів виконавчої влади. 

Питання для самоконтролю:  

21.1. 1. Як ви розумієте поняття «уряд» у вузькому та широкому значеннях? 
2. Охарактеризуйте зміст понять: відповідальність, підконтрольність і 

підзвітність Кабінету Міністрів України. 
3. Чи є Кабінет Міністрів України юридичною особою ? 
4. Які суб’єкти входять до складу уряду: міністерства чи міністри ? 
5. Яке визначальною для діяльності уряду є посада Прем’єр-міністра 

України ?  
21.2. 1. Що мається на увазі під твердженням, що уряд є вищим органом в 

системі органів виконавчої влади України? 
2. Охарактеризуйте правові взаємовідносини уряду і Президента України. 
3. Охарактеризуйте правові взаємовідносини уряду і парламенту. 
4. Охарактеризуйте правові взаємовідносини уряду і Конституційного 

Суду України ? 
5. В який спосіб уряд впливає на формування місцевих органів державної 

виконавчої влади ? 
21.3. 1. Що таке функції уряду ? 

2. В чому полягає зміст такого повноваження Кабінету Міністрів України 
як забезпечення державного суверенітету та економічної самостійності 
України? 

3. В чому полягає зміст такого повноваження Кабінету Міністрів України 
як здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави? 

4. В який спосіб реалізується таке повноваження уряду як виконання 
Конституції та законів України, актів глави держави ? 

5. В який спосіб здійснюється підготовка та внесення до Верховної Ради 
України Закону «Про державний бюджет України» на відповідний рік? 

21.4. 1. Охарактеризуйте конституційний склад уряду та порядок його 
формування.  

2. Які органи забезпечують організацію діяльності уряду.  
3. Що являє собою Секретаріат Кабінету Міністрів України? 
4. Дайте визначення конституційно-правовому статусу Прем’єр-міністра 

України. 
5. В чому основна функція міністрів ? 

21.5. 1. В яких нормативно-правових актах визначені основні засади діяльності 
місцевих державних адміністрацій ? 

2.  В чому особливість Київської міської державної адміністрації, 
Севастопольської міської державної адміністрації. 

3. Дайте правову характеристику конституційно-правового статусу голів 
місцевих державних адміністрацій.  
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4. Які ще органи виконавчої влади діють на місцевому рівні ? 
5. Як співвідноситься компетенція місцевих органів виконавчої влади з 

компетенцією органів місцевого самоврядування ? 

Практичні завдання : 

Завдання № 1 

Перерахуйте основні нормативно-правові акти, які врегульовують 
конституційно-правовий статус органів виконавчої влади в Україні та їх 
діяльність. 

Завдання 2. 

Зобразіть схематично конституційний склад і структуру чинного Кабінету 
Міністрів України. 

Завдання 3. 

Після парламентських виборів 2012 року та обрання нового складу Верховної 
Ради України повноваження Кабінету Міністрів України були припинені. 
Сформовано новий уряд. Дайте правову оцінку ситуації. Чи пов’язує чинне 
конституційне законодавство припинення повноважень уряду з припиненням 
повноважень українського парламенту ?   

Творчо-аналітичне завдання: 

Проаналізуйте причини припинень повноважень урядів в Україні (1991-2012 
рр.) на конкретних прикладах. Чи є часта зміна урядів загальноприйнятою, 
зокрема європейською, практикою ? 

Рекомендовані джерела для підготовки до заняття 

Правові акти 

1.  Конституція України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. - 1996. - 
№ 30. - Ст. 141; [Електроний ресурс] // Режим доступу  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр 

2.  Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17 березня 
2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - № 38. – Ст. 385.  

3.  Про Кабінет міністрів України: Закон України від 07.10.2010 №2591-VІ //  
Відомості Верховної Ради України. - 2011. - №9. – Ст.58 

4.  Про місцеві державні адміністрації. Закон України. // Відомості Верховної 
Ради України. - 1999. - № 20-21 - Ст.190. 

5.  Про державну службу: Закон України від 17 листопада 2011 р. // 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254�/96-��
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Офіційний вісник України. – 2012. - № 4. – Ст. 115. 

6.  Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади: Указ 
Президента України від 6 квітня 2011 р. № 370 // Офіційний вісник 
Президента України. – 2011. - № 11. – С. 567. 

7.  Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України. Постанова 
Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950: [Електроний ресурс] // 
Режим доступу   http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-п. 

8.  Рішення Конституційного Суду (справа про суміщення службової 
діяльності керівників органів виконавчої влади) – В кн.: Конституційний 
Суд України: Рішення. Висновки. 2002-2003. Кн. 4/ Відповід. редакт. 
канд..юрид.наук. П.Є.Євграфов. – К.:Юрінком Інтер, 2004.- С.43-46. 

Додаткові матеріали 

21.1.  Осауленко С.В. Правовий статус Кабінету Міністрів за конституційним 
Договором 1995 року / С.В. Осауленко // Актуальні проблеми 
національного законодавства. – 2008. – № 10. – С. 45-47. 

 Осауленко С.В. Регулювання правового статусу Кабінету Міністрів 
України за Конституцією України 1996 року / С.В. Осауленко  
// Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 11. – С. 57-60. 

21.2.  Державна виконавча влада в Україні: формування та 
функціонування/ П. В. Бабич, Л. Ф. Бинов, З. М. Борисенко та ін.: 
Українська академія д. ПУ, Центр досліджень адміністративної 
реформи. –К., 2000. - С. 84. 

 Кампо В. Проблеми еволюції урядової влади // Українське право. – 
1995. - № 1(2). – С. 44 - 51. 

 Олькіна-Дабіжа О.В. Поняття та зміст терміна «вищі посадові особи» в 
законодавстві України / О.В. Олькіна-Дабіжа // Юридичний вісник. – 
2009. – № 1. – С. 60–65. 

21.3.  Томкіна О.О. Принцип гласності процедури прийняття правових актів 
Кабінету Міністрів України // Право України. - 2004. – № 9. - С. 28 - 31.  

 Томкіна О.О. Поняття і передумови ефективності нормативних актів 
Кабінету Міністрів України // Юридична Україна. – 2005. - № 7 – С. 19 
- 22. 

21.4.  Викoнaвчa влaдa в Укpaїнí: Нaвчaльний пocíбник / Зa зaг. pед. Н. P. 
Нижник; Укpaїнcькa Aкaдемíя деpжaвнoгo упpaвлíння пpи 
Пpезидентoвí Укpaїни. – К., 2002. – 126 c.  

 Дуда А. В. Удосконалення функцій і структури Кабінету Міністрів 
України в період адміністративної реформи: Дис. … канд. наук з держ. 
управління: 25.00.01./ Українська Академія державного управління 
при Президентові України. – К., 2001. – 195 с. 

 Марченко В.В. Уряд як суб’єкт конституційно-правової 
відповідальності / Володимир Володимирович Марченко. – Х.: 
Збірник наукових праць. Серія «Право». - 2006. - № 6. – С. 9-12. 

21.5.  Аверянов В. Система органів виконавчої влади: проблеми 
реформування у світлі конституційних вимог // Право України. - 
2003. - № 9. - С. 24-30. 

 Битяк Ю.П. Пoвнoвaження тa opгaнíзaцíя дíяльнocтí мícцевиx 
деpжaвниx aдмíнícтpaцíй, їx вíднocини з opгaнaми мícцевoгo 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-�
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caмoвpядувaння // Деpжaвне будíвництвo тa мícцеве 
caмoвpядувaння: Збípник нaук.пpaць. X., – 2002. – Вип.4. – C. 3-15. 

 Кампо В.М. Місцеві державні адміністрації як ланка системи органів 
виконавчої влади // Юридический вестник. – 1997. - №4. – С. 63-67. 

Заняття № 22. 
Конституційно-правові основи правосуддя. Конституційно-правовий статус 

прокуратури України 

22.1. Поняття, принципи та функції правосуддя.  
22.2. Конституційно-правова характеристика судової системи України. 
22.3. Конституційно-правовий статус суддів в Україні. 
22.4. Вища Рада Юстиції та інші органи, що забезпечують здійснення 

правосуддя в Україні. 
22.5. Конституційно-правовий статус прокуратури України. 

Питання для самоконтролю:  

22.1. 1. Дайте визначення правосуддя. 
2. Як ви розумієте основне завдання судів - судовий захист прав і 

законних інтересів людини? 
3. Охарактеризуйте такий принцип правосуддя як верховенство права. Як 

він співвідноситься з принципом законності.  
4. В чому полягає зміст принцип доведеності вини. Яке його значення в 

контексті забезпечення прав і свобод людини? 
5. В чому полягає принцип обов’язковості рішення суду ? 

22.2. 1. Спробуйте дати визначення термінам «судоустрій» та «судова система».  
2. Судами яких юрисдикцій здійснюється правосуддя в Україні ? 
3. Охарактеризуйте конституційно-правовий статус судів загальної 

юрисдикції. 
4. Охарактеризуйте конституційно-правовий статус загальних та 

спеціалізованих судів. 
5. Які вищі спеціалізовані суди вам відомі ? 

22.3. 1. Дайте визначення поняттю «суддя». 
2. Як ви розумієте принцип здійснення правосуддя на професійній основі 

? 
3. Перелічіть вимоги, що висуваються до особи, яка претендує на посаду 

судді.  
4. Чи має практичне значення присяга судді ? Якщо так, то в чому воно 

полягає? 
5. Яким чином недоторканність і незмінюваність суддів сприяють 

здійсненню неупередженого правосуддя ?  
22.4. 1. Який склад Вищої Ради Юстиції ? 

2. Які функції покладено на Вищу Раду Юстиції ? 
3. Які завдання поставлені перед Державною судовою адміністрацією?  
4. Які функції покладено на Вищу кваліфікаційну комісію суддів України? 
5. Яким чином можуть впливати на належний рівень здійснення 

правосуддя в Україні Національна школа суддів України та З’їзд суддів 
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України ? 
22.5. 1. Наведіть норми Конституції, що регулюють правовий статус 

прокуратури? 
2. Які конституційні принципи діяльності прокуратури? 
3. В чому полягає спеціальний статус прокуратури ? 
4. Чи можна віднести прокуратуру України до якоїсь з гілок влади ? 
5. Дайте правову характеристику конституційно-правового статусу 

Генерального прокурора України. 

Практичні завдання : 

Завдання № 1 

Зобразіть схематично місце судової влади у конституційній системі «ваг і 
стримувань» в Україні. Яке значення відіграє судова гілка влади для 
функціонування конституційної системи розподілу влади ? Яка риса судової гілки 
влади має найважливіше значення для забезпечення її функціонування ? 

Завдання 2. 

Перелічіть встановлені цензи для осіб, що претендують на посади суддів усіх 
інстанцій та юрисдикцій в Україні.  

Завдання 3. 

В процесі розгляду цивільної справи в одному з районних судів м. Львова, суд 
виявив, що закон, який підлягає застосуванню для вирішення даної справи, на 
його переконання, суперечить Конституції України. Як повинен діяти суд (суддя) 
в такому випадку ? Чи може він самостійно вирішити таку справу, пославшись, 
наприклад, на принцип верховенства права ? 

Творчо-аналітичне завдання: 

Проаналізуйте значення вітчизняного правосуддя для утвердження і 
збереження незалежності і демократичного поступу України. 

Рекомендовані джерела для підготовки до заняття 

Правові акти 

1.  Конституція України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. - 1996. - 
№ 30. - Ст. 141; [Електроний ресурс] // Режим доступу  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр 

2.  Про судоустрій України. Закон від 07.07.2010 № 2453-VI: [Електроний 
ресурс] // Режим доступу    http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-17 

3.  Про Вищу раду юстиції. Закон України від 15.01.1998 : [Електроний ресурс] 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254�/96-��
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
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// Режим доступу    http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/22/98-вр 
4.  Про прокуратуру. Закон України від 05.11.1991 : [Електроний ресурс] // 

Режим доступу    http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1789-12 
5.  Рішення Європейського суду прав людини від 30 березня 2004 р. (справа 

Меріт проти України). – п.62, 63 
6.  Рішення Конституційного Суду України №5-рп/2008 від 2 квітня 2008 р. 

(справа за конституційним поданням Генеральної прокуратури України 
щодо офіційного тлумачення положень ч.2 ст.122 Конституції України, ч.3 
ст.2 Закону України «Про прокуратуру»). – п.3 мотивувальної частини. 

7.  Рішення Конституційного Суду України № 20-рп/2003 від 11 грудня 2003 
р. (справа про Касаційний суд України). – пп.4.2 п.4 мотивувальної частини. 

8.  Рішення Конституційного Суду України №8-рп/2010 від 11 березня 2010 р. 
(справа щодо офіційного тлумачення термінів «найвищий судовий орган», 
«вищий судовий орган», «касаційне оскарження», які містяться у статтях 
125, 129 Конституції України). – п.3.4. резолютивної частини. 

Додаткові матеріали 

3.1.  Лунін С. В. Змагальність сторін та її зв’язок з іншими конституційними 
засадами судочинства / С. В. Лунін // Актуальні проблеми політики. – 
2009. – № 38.  – С. 767 – 774. 

 Сердюк В. В. Судова влада в концепції поділу державної влади: питання 
теорії / В. В. Сердюк // Вісник Державної судової адміністрації України. 
– 2008. – № 2. – С. 27 – 31. 

 Судова влада у процесі забезпечення демократизму сучасної 
Української держави / В.В. Сенчук // Судова апеляція. – 2009. – № 2(15). 
– С. 23-30 : [Електроний ресурс] // Режим доступу : 
http://194.44.242.245:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/13978
/03-Senchuk.pdf?sequence=1 

3.2.  Куйбіда, Р. О. Реформування правосуддя в Україні: стан і перспективи 
[Електронний ресурс] / Р. О. Куйбіда. - К. : Атіка, 2004. - 288 с.  

 Сердюк В. В. Конституційна юрисдикція Верховного Суду України: 
перспективи запровадження : зб. наук. праць за матеріалами ІV Міжнар. 
наук.-практ. конф. [«Актуальні питання реформування правової 
системи України»], (Луцьк, 1-2 черв. 2007 р.) / Вол. держ. ун-ту ім. 
Л.Українки. – Л. : Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки, 2007. – С. 296 – 300. 

 Сердюк В. В. Структура та функції судів в Україні : матеріали міжнар. 
наук.-практ. сем., (Солт-Лейк-Сіті, США, 10-17 лист. 2007 р.) / Open 
World Programm. – S.-Lake-City : University of Utah, 2007. – С. 2 – 19.  

 Стрижак А.А. Державне управління в органах судової влади України: 
щодо постановки проблеми// Право України. – 2003. - №7. – с.15-21. 

 Стрижак А.А. Судове управління в Україні (теоретичні основи і правове 
регулювання):  Монографія - Ужгород: Патент, 2004. - 120 с. 

3.3.  Скомороха Л.В. Конкурсний добір кандидатів на посади суддів, 
міжнародний досвід і вітчизняні реалії / Л.В.Скомороха // Право 
України. – 2009. – № 4. – С. 70–78. 

 Скомороха Л.В. Необхідність законодавчого врегулювання 
кваліфікаційних вимог, які висуваються до кандидатів на посади суддів 
в Україні, або хто «сидить» у кріслі судді / Л.В. Скомороха // Право 
України. – 2008. – № 8. – С. 135–144. 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/22/98-��
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1789-12
http://194.44.242.245:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/13978/03-Senchuk.pdf?sequence=1
http://194.44.242.245:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/13978/03-Senchuk.pdf?sequence=1
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_low/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%96%D0%B4%D0%B0%20%D0%A0.%20%D0%9E.%20
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_low/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%96%D0%B4%D0%B0%20%D0%A0.%20%D0%9E.%20
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_low/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%96%D0%B4%D0%B0%20%D0%A0.%20%D0%9E.%20
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 Федькович О.В. Основні напрямки діяльності органів юстиції в сфері 
правосуддя // Право України. – 2006. – № 9. – С. 86–90. 

3.4.  Назаров І.В. Конституційне регулювання правового статусу Вищої ради 
юстиції // Вісн. Нац. ун-ту внутр. справ. – Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 
2003. – Вип. 24 – С. 80–86. 

 Халюк С.О. Актуальні проблеми функціонування Вищої ради юстиції 
України / С.О. Халюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. 
–№ 10. – С. 99-106. 

3.5.  Жоган Р. А. Реформування конституційно-правового статусу органів 
прокуратури в Україні / Р. А. Жоган // Вісник прокуратури. – 2008. – № 
1. – С.37–43. 

 Каркач П. М., Курочка М. Й. Конституційні функції прокуратури в 
діяльності суду: Навчальний посібник. – Донецьк, 2004. – 116 с. 

 Косюта М. Взаємозв’язки у діяльності прокуратури та Конституційного 
Суду України: проблеми і перспективи // Право України. – 2002. – №6. – 
С.102-108. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8. 
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

Заняття № 23. 
Місцеве самоврядування: поняття, принципи 

23.1. Поняття місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування як 
конституційно-правовий принцип, право та інститут. 

23.2. Конституційно-правові принципи місцевого самоврядування в Україні. 
23.3. Міжнародні стандарти місцевого самоврядування України. 
23.4. Конституційно-правові гарантії місцевого самоврядування. 

Питання для самоконтролю:  

23.1. 1. Конституційно-правовий зміст поняття «місцеве самоврядування». 
2. Чому місцеве самоврядування є предметом конституційного 

регулювання ? 
3. Місцеве самоврядування як конституційно-правовий інститут. 
4. Місцеве самоврядування - засада конституційного ладу в Україні. 
5. Місцеве самоврядування як право територіальної громади. 

23.2. 1. Охарактеризуйте систему принципів місцевого самоврядування. 
2. Вкажіть на ті принципи місцевого самоврядування, які вміщені 

безпосередньо в Конституції України. 
3. Як реалізується принцип народовладдя в межах місцевого 

самоврядування? 
4. В чому полягає суть принципу поєднання місцевих і державних 

інтересів? 
5. В чому полягає суть принципу підзвітності та відповідальності перед 

територіальними громадами їх органів та посадових осіб? 
23.3. 1. Назвіть найважливіші міжнародні правові акти, які закріплюють 

основні міжнародні стандарти місцевого самоврядування. 
2. Які стандарти передбачає Європейська хартія місцевого 

http://zakon.rada.gov.ua/go/994_036
http://zakon.rada.gov.ua/go/994_036
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самоврядування ? 
3. Назвіть стандарти місцевої влади, передбачені Всесвітньою 

Декларацією місцевого самоврядування 
4. Які стандарти відображені у Декларації щодо регіоналізму в Європі ? 
5. Охарактеризуйте принципи правової, організаційної та фінансової 

автономії. 
23.4. 1. Дайте визначення гарантій місцевого самоврядування. 

2. Наведіть приклади політичних гарантій місцевого самоврядування. 
3. Наведіть приклади економічних гарантій місцевого самоврядування. 
4. Наведіть приклади соціальних гарантій місцевого самоврядування. 
5. В чому суть нормативних гарантій місцевого самоврядування. 

Практичні завдання : 

Завдання № 1 

Випишіть основні принципи місцевого самоврядування, визначені 
Конституцією та законами України. Усно поясність їх зміст. 

Завдання 2. 

Перелічіть основні питання, вирішення яких належить до повноважень 
органів місцевого самоврядування у селі, селищі чи місті вашого проживання. 

Завдання 3. 

У формі таблиці, порівняйте основні відмінності у здійсненні місцевого 
самоврядування за загальним правилом та в містах Києві і Севастополі. 

Творчо-аналітичне завдання: 

На основі правового аналізу Європейської хартії місцевого самоврядування, 
висловіть власну думку щодо реалізації та дотримання її принципів в Україні.  

Рекомендовані джерела для підготовки до заняття 

Правові акти 

1.  Конституція України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. - 1996. - 
№ 30. - Ст. 141; [Електроний ресурс] // Режим доступу  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр 

2.  Декларація щодо регіоналізму в Європі (ухвалена 04.12.1996 р. (м. Базель) 
на засіданні Асамблеї Європейських Регіонів) : [Електроний ресурс] // 
Режим доступу  

3.  Європейська хартія місцевого самоврядування від 15.10.1985: [Електроний 
ресурс] // Режим доступу    http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_036 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254�/96-��
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_036
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4.  Про місцеве самоврядування в Україні. Закон України від 21.05.1997 : 
[Електроний ресурс] // Режим доступу   
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр 

5.  Про органи самоорганізації населення. Закон України від 11.07.2001 : 
[Електроний ресурс] // Режим доступу    
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2625-14 

6.  Про службу в органах місцевого самоврядування. Закон України від 
07.06.2001 № 2493-III: [Електроний ресурс] // Режим доступу    
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2493-14 

7.  Про статус депутатів місцевих рад. Закон України від 11.07.2002  № 93-IV: 
[Електроний ресурс] // Режим доступу    
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/93-15 

8.  Рішення Конституційного Суду України від 18.06.2002 № 12-рп/2002 
(справа про об'єднання територіальних громад): [Електроний ресурс] // 
Режим доступу   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-02 

9.  Рішення Конституційного Суду України від 25.12.2003 №21-рп/2003 
(справа про особливості здійснення виконавчої влади та місцевого 
самоврядування у місті Києві): [Електроний ресурс] // Режим доступу   
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v021p710-03 

10.  Рішення Конституційного Суду України від 16.04.2009 №7-рп/2009 (справа 
про скасування актів органів місцевого самоврядування): [Електроний 
ресурс] // Режим доступу   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-
09 

Додаткові матеріали 

23.1.  Бориславська О. Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика 
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 Делія Ю. Місцеве самоврядування як право територіальної громади // 
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/ Ю. О. Волошин, за ред. М. О. Баймуратова; Маріуп. держ. гуманіт. ун-т, 
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 Баймуратов В. М. Европейские стандарты локальной демократии и 
местное самоуправление в Украине. – Х.: Одиссей, 2000. – 80 с. 

 Вacильєвa O. Вíд Євpoпейcькoї xapтíї мícцевoгo caмoвpядувaння дo 
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№ 1–12. – C. 118–120. 
23.5.  Кампо В.  Місцеве самоврядування в Україні. - К.: Ін Юре, 1997. – 36 с. 

 Ключковський Ю. Проблеми реформування місцевого самоврядування в 
Україні // Вибори та демократія. - 2005. - № 2. - С. 89-97. 

Заняття № 24. 
Система місцевого самоврядування в Україні. 

Конституційно-правовий статус суб’єктів місцевого самоврядування в Україні 

24.1. Загальна характеристика системи місцевого самоврядування в Україні. 
24.2. Територіальна громада – первинний суб’єкт місцевого 

самоврядування. 
24.3. Правова природа та компетенція сільських, селищних, міських, 

районних у містах рад та їх виконавчих органів. 
24.4. Правова природа та компетенція сільського, селищного, міського 

голови. 
24.5. Повноваження органів місцевого самоврядування регіонального рівня. 

Питання для самоконтролю:  

24.1. 1. Як ви розумієте поняття «система місцевого самоврядування в 
Україні» ? 

2. Чи можна говорити про ієрархічну побудову системи місцевого 
самоврядування в Україні ? 

3. Чи діє в системі місцевого самоврядування принцип поділу влади, 
властивий механізму держави? 

4. Які елементи системи місцевого самоврядування ви знаєте ? 
5. Назвіть найважливіший елемент системи місцевого самоврядування, якщо 

його можливо визначити. 
24.2. 1. В чому полягає конституційно-правовий зміст поняття «територіальна 

громада»? 
2. Чи мають члени територіальної громади в Україні бути громадянами 

України ? 
3. Що таке спільний інтерес ? Чи можна говорити про ґенезу спільного 

інтересу ? Якщо так, то як це безпосередньо позначається на побуті 
територіальної громади ? 

4. У чому проявляється «автономія громади» ? 
5. Чи можуть громади наділятися політичною автономією ? 

24.3. 1. Поясність критерії за якими населені пункти відносяться до категорії 
сіл, селищ чи міст. 

2. Чи може існувати село, селище або місто без відповідної ради ? 
3. Які ви знаєте виконавчі органи місцевих рад ? 
4. Чи усі місцеві ради мають відповідні виконавчі органи ? 
5. Яка мінімальна та максимальна кількість депутатів визначена чинним 

законодавством у відповідних місцевих радах ? 
24.4. 1. Якими нормативно-правовими актами визначається статус сільського, 

селищного, міського голови ? 
2. Конституційно-правовий механізм формування інституту сільського, 

селищного, міського голови ? 
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3. Компетенція сільського, селищного, міського голови. 
4. Рішення сільського, селищного, міського голови та їх юридична 

природа. 
5. Які конституційно-правові механізми взаємодії сільського, селищного, 

міського голови з іншими органами публічної влади ? 
6. Підстави припинення повноважень сільського, селищного, міського 

голови. 
24.5. 1.  Якими нормативно-правовими актами визначається статус районної та 

обласної ради ? 
2. Конституційно-правовий механізм формування обласних та районних 

рад. 
3. Компетенція обласних та районних рад. 
4. Рішення обласних та районних рад і їх юридична природа. 
5. Які конституційно-правові механізми взаємодії обласних та районних 

рад  з іншими органами публічної влади ? 
6. Підстави припинення повноважень обласних та районних рад. 

Практичні завдання : 

Завдання № 1 

Відобразіть схематично систему органів місцевого самоврядування 
населеного пункту, у якому ви проживаєте. 

Завдання 2. 

Складіть повний перелік осіб, які вважаються такими, що не належать до 
жодної територіальної громади та не мають права голосу на місцевих виборах. 

Завдання 3. 

Кількісний склад депутатів міської ради попереднього скликання становив 
100 осіб. Місцева рада попереднього скликання, не прийняла рішення про 
загальний склад (кількість депутатів) відповідної місцевої ради наступного 
скликання. Яка кількість депутатів місцевої ради має обиратися в такому випадку 
на чергових виборах ? 

Творчо-аналітичне завдання: 

Проаналізуйте чинне законодавство про місцеве самоврядування в Україні та 
визначте шляхи його вдосконалення. Чи є, на вашу думку, необхідною та 
нагальною реформа місцевого самоврядування в Україні ? 

Рекомендовані джерела для підготовки до заняття 

Правові акти 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 9. 
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ 

Заняття № 25. 
Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим 

25.1. Загальна характеристика конституційно-правового статусу АРК. 
Передумови відновлення АРК в складі України. 

25.2. Правова природа Конституції АРК. 
25.3. Система органів публічної влади в Автономній Республіці Крим 

25.4. Контроль за конституційністю та законністю діяльності органів влади 
АРК 

Питання для самоконтролю:  
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25.1. 1. Якими нормативно-правовими актами визначається 
конституційно-правовий статус АРК ? 

2. Охарактеризуйте місце Автономної Республіки Крим в системі 
територіального устрою України. 

3. Територія Кримського півострова, що не входить до складу 
Автономної Республіки Крим 

4. Нормативно-правові акти, що встановлюють конституційно-
правовий статус АРК ? 

5. Конституційно-правові гарантії функціонування Автономної 
Республіки Крим у складі України 

6. Яка ґенеза виникнення АРК в складі унітарної України ? 
7. В чому особливість конституційно-правого статусу АРК у 

порівнянні з областю ? 
25.2. 1. Охарактеризуйте правову природу чинної Конституції АРК:  

2. Які завдання, функції, правова підстава прийняття Конституції 
АРК ?. 

3. Практика прийняття конституційних-актів на території Криму  
 Конституція Кримської Соціалістичної Радянської Республіки 

(Прийнята 1-м Всекримським УстановчимЗ’їздомРад 10листопада 
1921 року); 
 Конституція Кримської Автономної Радянської 

Соціалістичної Республіки (ПрийнятаVІ-м Всекримським 
З’їздомРад05 травня 1929 року); 
 Конституція Республіки Крим (Прийнятана VІІ Сесії Верховної 

Ради Криму 06 травня 1992 року). 
4. Яке співвідношення юридичної сили чинних Конституції АРК та 

Конституції України. 
5. Визначте об’єм конституційно-правового регулювання Конституції 

АРК. 
6. Яка процедура прийняття Конституції АРК та внесення до неї змін ? 

25.3. 1. Конституційно-правова природа Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим: завдання, функції 

2. Структура Верховної Ради Автономної Республіки Крим 
3. Порядок утворення Верховної Ради Автономної Республіки Крим 
4. Об’єм нормативного регулювання Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим 
5. Відання Автономної Республіки Крим 
6. Делеговані повноваження Автономної Республіки Крим 
7. Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим у системі джерел права 
8. Особливості взаємодії Верховної Ради АРК з Президентом України, 

Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України 
9. Конституційно-правова природа Ради Міністрів Автономної 

Республіки Крим: завдання, функції 
10. Порядок утворення Ради міністрів Автономної Республіки Крим. 
11. Структура Ради міністрів Автономної Республіки Крим 
12. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим 
13. Нормативно-правові акти Ради міністрів Автономної Республіки 

Крим у системі джерел права 
14. Особливості функціонування органів виконавчої та судової влади та 

органів місцевого самоврядування у Автономній Республіці Крим 
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15. Представник Президента України в Автономній Республіці Крим 
Яка відповідальність Представника Президента у АРК ? 

25.4. 1. Особливості взаємодії Ради міністрів АРК з Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим,Президентом України, Верховною 
Радою України та Кабінетом Міністрів України 

2. Особливості функціонування органів виконавчої та судової влади та 
органів місцевого самоврядування у Автономній Республіці Крим 

3. Представник Президента України в Автономній Республіці Крим 
Яка відповідальність Представника Президента у АРК ? 

4. Діяльність Президента України щодо забезпечення відповідності 
нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим Конституції України та законам України. 

5. Діяльність Конституційного Суду України по забезпеченню 
конституційності на території АРК 

1.  

Практичні завдання : 

Завдання № 1 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим приймає Конституцію Автономної 
Республіки Крим, за що голосує 91 депутат ВР АРК. За затвердження Конституції 
АРК Верховною Радою України голосує 225 народних депутатів. Чи 
вважатиметься в такому разі Конституція АРК затвердженою ? 

Завдання 2. 

Голову Ради міністрів Автономної Республіки Крим призначено на посаду 
Президентом України за погодженням з Прем’єр-міністром України. Верховна 
Рада Автономної Республіки Крим звернулася до Конституційного Суду України 
про визнання неконституційним даного Указу Президента. Яке рішення, на вашу 
думку, має прийняти КСУ ? 

Завдання 3. 

Складіть список повноважень Представництва Президента в АРК. 

Творчо-аналітичне завдання: 

Проаналізувавши положення Конституції України, Конституції Автономної 
Республіки Крим, Регламенту Верховної Ради Автономної Республіки Крим 
підготуйте схему організації публічної влади в Автономної Республіки Крим. У 
схемі мають бути відображені конституційно-правові механізми взаємодії між 
органами публічної влади з посиланням на конкретні статті нормативно-
правових актів. 

Рекомендовані джерела для підготовки до заняття 
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Правові акти 

1.  О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР.Из 
протокола № 49 от 25января1954ггодазаседания Президиума ЦК КПСС : 
[Електроний ресурс] // Режим доступу  
http://proukraine.net.ua/history/Peredacha_Crimea_Ukraine.htm 
О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. 
Постановление Совета Министров РСФСР от 05 февраля 1954 года, № 156 : 
[Електроний ресурс] // Режим доступу    
http://proukraine.net.ua/history/Peredacha_Crimea_Ukraine.htm 
Протокол № 41 заседания Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 
февраля 1954 г. : [Електроний ресурс] // Режим доступу    
http://proukraine.net.ua/history/Peredacha_Crimea_Ukraine.htm 
Проподання Президії Верховної Ради РРФСР по питанню передачі 
Кримської області до складу Української РСР. Постанова Президії Верховної 
Ради УРСР від 13 лютого 1954 року : [Електроний ресурс] // Режим доступу    
http://proukraine.net.ua/history/Peredacha_Crimea_Ukraine.htm 
Письмо Д.С. Коротченко и В.Е. Нижника Председателю Президиума 
Верховного Совета ССР К.Е. Ворошилову с сообщением о Постановлении 
Президиума Верховного Совета УССР от 15 февраля 1954 года : 
[Електроний ресурс] // Режим доступу    
http://proukraine.net.ua/history/Peredacha_Crimea_Ukraine.htm 

2.  Про передачу Кримськоїобласті із складу РРФСР до складу УРСР. Указ 
ПрезидіїВерховної Ради СРСР від 19.02.1954 р.// ВідомостіВерховної Ради 
СРСР. – 1954. – № 4. – Ст. 64  [Електроний ресурс] // Режим доступу  
http://spilka.uaweb.org/library/doc_krym.html 
Указ 19.02.1954 р. //ВідомостіВерховної Ради СССР. – 1954. – № 10. – 
Ст. 212. 

3.  Про передачу Кримської області зі складу РРФСР в склад Української РСР. 
Закон СРСР від 26.04.1954 р. : [Електроний ресурс] // Режим доступу   

4.  Про затвердження Указів Президії Верховної Ради СРСР. Закон СРСР  // 
ВідомостіВерховної Ради СССР. – 1954. – № 10. – Ст. 212. 

5.  Про визнання незаконними і злочинними репресивних актів проти 
народів, яких було піддано насильному переселенню, і забезпеченню їхніх 
прав. Декларація Верховної Ради СРСР від 14.11.1989 р. № 772-І // 
Відомості З’їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР. – 1989. – 
№ 23. – Ст. 449.  [Електроний ресурс] // Режим доступу  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0772400-89 
Про скасування законодавчих актів у зв'язку з Декларацією Верховної 
Ради СРСР від 14 листопада 1989 року «Про визнання незаконними і 
злочинними репресивних актів проти народів, яких було піддано 
насильственому переселенню, і забезпечення їхніх прав». 
ПостановаВерховної Ради СРСРвід 7 березня 1991 р. № 2013-I  [Електроний 
ресурс] // Режим доступу  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v2013400-
91 
Про відновлення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної 
Республіки. Закон Української РСР від 12.02.1991 р. № 712-ХІІ // Відомості 
Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 9. – Ст. 84  [Електроний ресурс] // Режим 
доступу  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/61692;%D0%BF%D1%80%D0%BE%2
0%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5

http://proukraine.net.ua/history/Peredacha_Crimea_Ukraine.htm
http://proukraine.net.ua/history/Peredacha_Crimea_Ukraine.htm
http://proukraine.net.ua/history/Peredacha_Crimea_Ukraine.htm
http://proukraine.net.ua/history/Peredacha_Crimea_Ukraine.htm
http://proukraine.net.ua/history/Peredacha_Crimea_Ukraine.htm
http://spilka.uaweb.org/library/doc_krym.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0772400-89
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v2013400-91
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v2013400-91
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/61692;%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/61692;%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8


 99 

%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%
81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0
%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%80%
D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D
1%97%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96
%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%
80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA
%D0%B8 
Про внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) 
Української РСР. Закон УРСР від 19.06.1991 р. № 1213а-ХП // Відомості 
Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 35. - Ст. 467 : [Електроний ресурс] // 
Режим доступу   http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1213%D0%B0-12 

6.  Декларація прав національностей України від 1 листопада 1991 року 
№ 1771-XII : [Електроний ресурс] // Режим доступу    

7.  Про Конституцію Автономної Республіки Крим.Закон Українивід 
04.04.1996 № 117/96-ВР //ВідомостіВерховної Ради України. – 1996. -№ 24. 
-Ст. 90 : [Електроний ресурс] // Режим доступу   
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/117/96-%D0%B2%D1%80 (втратив 
чинність) 

8.  Конституція України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. - 1996. - 
№ 30. - Ст. 141; [Електроний ресурс] // Режим доступу  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр 

9.  Конституція Автономної Республіки Крим. Див.: Закон України від23 грудня 
1998 року № 350-XIV «Про затвердження Конституції Автономної 
Республіки Крим»Закон України//ВідомостіВерховної Ради України. - 1999. - 
№ 5-6. -Ст. 43 : [Електроний ресурс] // Режим доступу  
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/350-14 

10.  Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим. Закон 
Українивід23 грудня 1998 року № 350-XIV // ВідомостіВерховної Ради 
України. – 1999. - № 5-6. -Ст. 43 : [Електроний ресурс] // Режим 
доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/350-14 

11.  Про порядок введення в дію Закону України «Про Конституцію Автономної 
Республіки Крим». Постанова Верховної Ради України // Відомості 
Верховної Ради України. – 1996. - № 24. -Ст. 91  : [Електроний ресурс] // 
Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/118/96-
%D0%B2%D1%80 

12.  Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 
поданням Президента України щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) Нормативно-правового акта Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим Закону Автономної Республіки Крим «Про 
обчислення часу» та Постанови Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим «Про введення в дію Нормативно-правового акта Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим Закону Автономної Республіки Крим «Про 
обчислення часу» від 25 березня 1998 р. № 4-рп/98 Справа № 1/3352-97 : 
[Електроний ресурс] // Режим доступу    

13.  Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 
поданням Президента України щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) положень Регламенту Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, Положення про Рахункову палату Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, Положення про порядок управління майном, 
що належить Автономній Республіці Крим або передане в її управління, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1213%D0%B0-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/117/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254�/96-��
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/350-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/350-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/118/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/118/96-%D0%B2%D1%80


 100 

затверджених відповідними постановами Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, та Постанови Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим «Про заходи щодо посилення кадрової роботи в Автономній 
Республіці Крим» (справа про правові акти Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим) від 27 лютого 2001 року № 1-рп/2001 Справа № 1-
20/2001  : [Електроний ресурс] // Режим доступу    

14.  Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 
поданням Президента України щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) положень частини третьої статті 5, частини сьомої 
статті 6 Закону України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим» 
(справа щодо сумісності мандата депутата Верховної Ради АРК з іншими 
видами діяльності) від 21 грудня 2001 року № 19-рп/2001 Справа № 1-
7/2001 : [Електроний ресурс] // Режим доступу     

15.  Окрема думка судді Конституційного Суду України Савенка М. Д. стосовно 
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 
поданням Президента України щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) положень частини третьої статті 5, частини сьомої 
статті 6 Закону України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим» 
(справа щодо сумісності мандата депутата Верховної Ради АРК з іншими 
видами діяльності)  : [Електроний ресурс] // Режим доступу     

16.  Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 
поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 
України (конституційності) положень Конституції Автономної Республіки 
Крим та Закону України «Про затвердження Конституції Автономної 
Республіки Крим» (справа про Конституцію Автономної Республіки Крим) 
від 16 січня 2003 р. № 1-рп/2003  Справа № 1-3/2003 : [Електроний ресурс] 
// Режим доступу     

17.  Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 
поданням 50 народних депутатів України про офіційне тлумачення 
положення частини четвертої статті 12 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» щодо сумісності посади сільського, селищного, 
міського голови з мандатом депутата Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим (справа щодо сумісності посади сільського, селищного, 
міського голови з мандатом депутата Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим)від 20 травня 2004 року № 12-рп/2004  Справа № 1-
11/2004  

18.  Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 
поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 
України (конституційності) статті 3 Закону України «Про затвердження 
Конституції Автономної Республіки Крим» від 18 вересня 2008 р. № 17-
рп/2008  Справа № 1-36/2008 2003 : [Електроний ресурс] // Режим 
доступу     

19.  Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 
поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо відповідності 
Конституції України (конституційності) пункту 1 розділу II «Прикінцеві 
положення» Закону України «Про затвердження зміни до статті 22 
Конституції Автономної Республіки Крим щодо строку повноважень 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим» від 17 грудня 2009 р. № 33-
рп/2009 Справа № 1-43/2009 : [Електроний ресурс] // Режим доступу     

20.  О Регламенте Верховной Рады Автономной Республики Крым. 
Постановление Верховная Рада Автономной Республики Крым 



 101 

21.  Про затвердження зміни до статті 22 Конституції Автономної Республіки 
Крим щодо строку повноважень Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим. Закон України від 19 березня 2009 року № 1167-VI : [Електроний 
ресурс]  

22.  Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим. Закон України від 10 
лютого 1998 року № 90/98-ВР : [Електроний ресурс] // Режим доступу     

23.  Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим. 
Закон України від 02 березня 2000 року № 1524-ІІI : [Електроний ресурс] 
// Режим доступу     

24.  Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. Закон України від 
10.07.2010 № 2487-VI// Відомості Верховної Ради України. - 2010. - № 35-
36. -Cт. 491. { Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2491-VI від 
30.08.2010, ВВР. – 2010. - № 39. -Ст. 514; № 2756-VI від 02.12.2010, ВВР. – 2011. 
- № 23. -Ст. 160} : [Електроний ресурс] // Режим доступу    
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2487-17 

25.  Про особливості участі громадян України з числа депортованих з Криму у 
виборах депутатів місцевих Рад в Автономній Республіці Крим. Закон 
України від 06.04.1995 : [Електроний ресурс] // Режим доступу    
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/124/95-вр 

26.  Промежуточный Протокол о переговорах по 
разграничениюполномочиймеждуУкраиной и РеспубликойКрым от 6 
марта 1992 года : [Електроний ресурс] // Режим доступу     

27.  Про зупинення дії нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим щодо обчислення часу. Указ Президента України від 
25.10.1997 № 1185/97 : [Електроний ресурс] // Режим доступу     

Додаткові матеріали 

25.1.  Копиленко О. Проблеми правового статусу Автономної Республіки Крим 
у рішеннях Конституційного Суду України // Вісник АПрНУ.-1999.-№ 2.-
С.32-42. 

 Кульчицький С. Український Крим до 50-річчя входження Кримської 
області в УРСР // Дзеркало тижня. - № 6, 14 лютого 2004  : [Електроний 
ресурс] // Режим доступу  http://dt.ua/SOCIETY/ukrayinskiy_krim_do_50-
richchya_vhodzhennya_krimskoyi_oblasti_v_ursr-38882.html 

 Москалець А. Ю. Про передачу Кримської області зі складу РРФСР до 
складу Української РСР: історико-правовий аспект : [Електроний ресурс] 
// Режим доступу  
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vdpu/Ist_nauk/2008_15/08maycau
.pdf  

 Шаповал В. Територіальні автономії в постсоціалістичних країнах // 
Місцеве самоврядування. – 1998. – січень-лютий. – № 1-2(9). 

25.2.  Копиленко О. Від Конституції України до Конституції Автономної 
Республіки Крим // Право України. – 1999. - № 3. – С.9-14. 

 Копиленко О.Л. Конституція Автономної Республіки Крим: проблеми 
прийняття, затвердження, реалізації. - К., 2001.-362 с. 

 Чубаров Р. Конституція Автономної Республіки Крим. Позиція права чи 
позиція політичної доцільності // Віче. - 2003. - № 5. - С. 49-56. 

25.3.  Абасов Г. Г. Конституційно-правовий статус Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Абасов 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2487-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/124/95-��
http://dt.ua/SOCIETY/ukrayinskiy_krim_do_50-richchya_vhodzhennya_krimskoyi_oblasti_v_ursr-38882.html
http://dt.ua/SOCIETY/ukrayinskiy_krim_do_50-richchya_vhodzhennya_krimskoyi_oblasti_v_ursr-38882.html
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vdpu/Ist_nauk/2008_15/08maycau.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vdpu/Ist_nauk/2008_15/08maycau.pdf


 102 

Гафіс Гасан-огли; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 
2004. – 21 с. 

 Копиленко О. Проблеми правового статусу Автономної Республіки Крим 
у рішеннях Конституційного Суду України // Вісник АПрНУ. - 1999. - № 2. 
- С. 32-42. 

25.4.  Сухонос В. В. Інститут глави держави в умовах республіки: 
конституційно-правовий та історико-теоретичний аспекти: монографія 
/ В. В. Сухонос; ДВНЗ «Укр. акад. банк. справи Нац. банку України», Юрид. 
ф-т. – Суми: Унів. кн., 2011. –  317 с. 

 


