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Анотація 

Мета: формування теоретичних знань та вироблення навичок, щодо 
практичного застосування норм конституційного права, формування у 
студентів високої правосвідомості та підвищення правової культури, 
вироблення навичок необхідних для аналізу конституційно-правових норм та їх 
застосування на практиці. 

Завдання:  
- освоєння теоретичного матеріалу; 
- розгляд і вирішення студентами практичних ситуацій, що виникають в сфері 
конституційних правовідносин; 
- підготовка студентами проектів правових документів 
- визначення сутності правової системи сучасної України,  
- ознайомлення студентів з основними проблемами конституціного права. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  розуміти сутність 
правових та політичних процесів, які відбуваються у державі, освоїти базову 
юридичну термінологію, яка застосовується на практиці, а також знати зміст 
основних положень нормативно-правових актів та інших джерел права, знати  
структуру, компетенцію, правовий статус законодавчої, виконавчої та судової 
гілок влади. 

 
ПРОГРАМА КУРСУ: 

 
Тема 1.  

Конституційне право – провідна галузь національного права України 
 

1). Поняття, предмет та метод галузі «Конституційне право України». Місце та 
роль конституційного права в системі національного права України. 
2). Система галузі конституційного права України. Конституційно-правові 
норми і конституційно-правові інститути. 
3). Конституційно-правові відносини. Суб’єкти та об’єкти конституційно-
правових відносин. 
4). Конституційне право України – як галузь національного права, наука та 
навчальна дисципліна. 
5). Джерела конституційного права України. 
 

Тема 2.  
Основи вчення про Конституцію. Конституція України 

 
1) Причини виникнення (появи) конституції як явища загальноєвропейської 

правової культури. 
2) Поняття та зміст Конституції України. 
3) Юридичні властивості Конституції України. 
4) Функції Конституції України як Основного закону держави. 
5) Конституційний процес в Україні в 1991-1996 роках. Прийняття 

Конституції України 1996 року. 



6) Структура Конституції України. Порядок та процедура внесення змін до 
Основного закону держави. 

 
Тема 3.  

Основи правового статусу людини і громадянина 
 

1. Правовий статус людини і громадянина як інститут конституційного 
права. 

2. Міжнародно–правові стандарти щодо прав і свобод людини і 
громадянина та національне регулювання прав і свобод людини і 
громадянина в Україні. 

3. Поняття та види основних прав, свобод та обов’язків людини і 
громадянина: 
а) громадянські (особисті) права і свободи людини і громадянина; 
б) політичні права і свободи громадян України; 
в) економічні та соціальні права та свободи людини і громадянина в 

Україні. Проблемні питання реалізації; 
г) культурні права і свободи людини і громадянина. 

4. Конституційні обов’язки громадян України. 
5. Конституційно-правові гарантії прав і свобод людини і громадянина. 
6. Інститут громадянства: 

а) поняття та принципи; 
б) підстави та умови набуття; 
в) підстави припинення та підстави для втрати громадянства України. 

7. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні. 
 

Тема 4.  
Форми безпосередньої демократії 

 
1. Поняття і суть безпосереднього народовладдя та його основні форми. 
2. Вибори – пріоритетна форма безпосередньої демократії. Принципи 

виборчого права. 
3. Референдум як форма безпосередньої демократії. 
4. Виборча система України. 

 
Тема 5.  

Конституційна система органів державної влади України 
 

1. Поняття, види і система органів державної влади. 
2. Система органів державної влади України. 
3. Принципи організації і діяльності органів державної влади в Україні. 
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