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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Конституційне право»
складена відповідно до освітньої-професійної програми першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти Технічне обслуговування та ремонт
повітряних суден і авіадвигунів.
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право» є
формування, еволюція та закономірності розвитку політико-правових
інститутів та їх конституційно-правове закріплення у нормах як вітчизняного,
так і зарубіжного законодавства.
Міждисциплінарні зв’язки:
Дисципліна «Конституційне
право» вивчається: на денній формі
навчання – на першому курсі , на заочній формі – на першому курсі на основі
знань, які здобувачі вищої освіти отримали з інших навчальних дисциплін
(«Історія України», «Правознавство»), має структурно-логічні зв’язки з
предметами «Політологія», «Соціологія» тощо.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
1. Конституційне право як галузь права, наука, навчальна дисципліна.
2. Конституція як основний закон суспільства і держави.
3. Засади конституційного ладу сучасної держави.
4. Конституційно-правове закріплення державних символів України.
5. Основи конституційно-правового статусу особи у сучасних державах.
6. Основи конституційно-правового статусу національних меншин у
сучасних державах.
7. Форми безпосередньої демократії.
8. Форма сучасних держав.
9. Система органів державної влади у сучасних країнах.
10.Глава держави у сучасних країнах.
11.Парламент у сучасних державах.
12.Уряд у сучасних державах.
13.Конституційно-правовий статус центральних органів виконавчої влади в
Україні.
14.Судова влада у сучасних державах.
15.Правоохоронні органи сучасних держав.
16.Територіальна організація публічної влади у сучасних державах.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Конституційне право» є
формування вміння правильно оцінювати конкретні конституційно-правові
явища, знати та вміти правильно застосовувати відповідне конституційне
законодавство. Оволодіння здобувачами вищої освіти стійкими знаннями про
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світовий досвід конституційного розвитку, що забезпечує порівняльний аналіз
конституційно-правових інститутів зарубіжних країн.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Конституційне
право» є:
- засвоєння сукупності юридичних норм, які закріплюють
конституційний лад держави, форму правління і форму територіального
устрою, політичний режим, визначають організацію, компетенцію і порядок
діяльності вищих, центральних і місцевих органів державної влади, місцевого
самоврядування, основні права й обов’язки громадян, іноземців та осіб без
громадянства, виборче право і виборчу систему у зарубіжних державах та в
Україні;
- формування самостійного мислення, навичок аналізу основ
конституційного права України, порівняння та співставлення його з основами
державного права зарубіжних країн;
- формування понятійного апарату, що використовується в межах
конституційного права, та вміння його застосовувати;
- розвиток загальної політико-правової культури здобувачів вищої
освіти.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувач вищої
освіти повинен:
знати:
- основні етапи еволюції та тенденції розвитку конституційного права;
- предмет і метод конституційно-правового регулювання;
- основні джерела конституційного права;
- основні конституційно-правові дефініції та класифікації;
- сутність і зміст засад конституційного ладу сучасних держав;
- основи правового статусу особи та інститутів громадянського
суспільства, конституційні форми безпосередньої демократії;
- основи побудови і функціонування системи державних органів влади,
дії механізму конституційного судочинства;
- основи територіальної організації влади;
вміти:
- будувати професійну діяльність та стосунки з оточуючими на
конституційних принципах (державний суверенітет, верховенство права,
законність, пріоритет прав людини тощо);
- здійснювати конституційно-правову кваліфікацію подій і явищ, що
відбуваються у різних сферах суспільного життя;
- аналізувати зміст конституційно-правових актів, що застосовуються у
процесі професійної діяльності;
- оцінювати з точки зору конституційного права події та явища
суспільно-політичного життя, про які повідомляється у засобах масової
інформації;
- організовувати професійну діяльність відповідно до конституційноправових норм;
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- обґрунтовувати власну позицію з точки зору конституційного права.
1.4. Форма підсумкового контролю (залік)
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 105 годин / 4 кредити
ECTS.
1.5. Програмні компетентності.
.

Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної
дисципліни:
Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та
вирішувати практичні проблеми під час
професійної діяльності у галузі транспорту або у
Інтегральна
процесі навчання, що передбачає застосування
компетентність
теорій
та
методів
вивчення
елементів
транспортної
системи
і характеризуються
комплексністю та невизначеністю умов.
Здатність до абстрактного мислення,
ЗК-01
аналізу та синтезу
Здатність застосовувати знання у
ЗК-02
практичних ситуаціях
Загальні
Здатність до адаптації та дії в новій
компетентності (ЗК)
ЗК-06
ситуації
Здатність
приймати
обґрунтовані
ЗК-07
рішення
ЗК-08 Здатність працювати в команді
2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
Тема № 1. Конституційне право як галузь права, наука, навчальна
дисципліна.
Конституційне право як галузь права, наука та навчальна дисципліна.
Місце та роль конституційного права у національних системах права. Предмет
галузі конституційного права та його структура. Метод галузі
конституційного права.
Система конституційного права та її складові. Принципи
конституційного права. Інститути конституційного права: поняття, види.
Норми конституційного права та їх специфіка. Класифікація конституційноправових норм.
Поняття конституційно-правових відносин, їх особливості і види.
Суб’єкти та об’єкти конституційно-правових відносин: поняття, ознаки, види.
Джерела конституційного права.
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Тема № 2. Конституція як основний закон суспільства і держави.
Поняття і сутність конституції. Юридична і фактична конституція.
Предмет регулювання конституції. Конституція як суспільна цінність і
головне джерело конституційного права. Юридичні властивості конституції.
Функції конституції. Класифікація конституцій.
Політичні та конституційні реформи у провідних державах світу на
сучасному етапі.
Історія українського конституціоналізму. Конституційний процес в
незалежній Україні. Юридична характеристика чинної Конституції України.
Порядок внесення змін до Конституції України 1996 р. Політична та
конституційна реформи в Україні на сучасному етапі.
Поняття конституційного контролю та конституційного нагляду. Моделі
конституційного контролю. Спеціальний орган конституційного контролю:
Конституційний Суд. Види конституційного контролю.
Тема № 3. Засади конституційного ладу сучасної держави.
Поняття конституційного ладу, його ознаки. Співвідношення між
конституційним і суспільним ладом. Закріплення конституційного ладу в
законодавстві.
Конституційно-правові аспекти політичної системи. Держава як
головний суб’єкт політичної системи. Конституційно-правовий статус
громадських формувань у зарубіжних країнах. Партійні системи зарубіжних
країн. Інституціоналізація політичних партій.
Право на об’єднання як політичне право громадян України. Поняття,
ознаки та види громадських формувань. Обмеження на створення та
діяльність громадських формувань. Відповідальність громадських формувань,
їхніх засновників та учасників.
Економічна система та її конституційно-правове регулювання. Форми
власності у зарубіжних країнах.
Поняття та ознаки засад конституційного ладу України. Система та
зміст принципів, що становлять засади конституційного ладу України.
Політична система України та її конституційно-правове регулювання.
Економічна система України та її конституційно-правове закріплення.
Конституційно-правові принципи соціальної політики держави та їх
реалізація. Конституційно-правові основи духовно-культурних відносин.
Тема № 4. Конституційно-правове закріплення державних символів
України.
Поняття і види державних символів. Порядок розробки і затвердження
державних символів України. Державні символи України: Державний Герб,
Державний Прапор, Державний Гімн. Опис державних символів України та
порядок їх використання. Обов’язок поважати державні символи України.
Відповідальність за наругу над державними символами України.
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Тема № 5. Основи конституційно-правового статусу особи у
сучасних державах.
Поняття основ правового статусу особи та його елементи. Види
конституційно-правового статусу особи.
Проблема прав людини в конституційно-правовій теорії та практиці.
Міжнародно-правові стандарти у галузі прав людини. Загальні та спеціальні
принципи правового статусу особи в Україні. Основні (конституційні) права і
свободи: поняття, ознаки, види. Еволюція конституційних прав і свобод.
Поняття, ознаки та класифікація основних обов’язків. Гарантії реалізації
основних прав і свобод особи. Відповідальність особи.
Поняття та ознаки громадянства. Принципи громадянства. Набуття і
припинення громадянства.
Поняття та види категорій осіб, які не є громадянами (підданими)
держави. Принципи правового статусу осіб, які не є громадянами (підданими)
держави. Особливості правового статусу біженців.
Принципи громадянства України. Категорії осіб, що належать до
громадянства України. Документи, які засвідчують належність до
громадянства України. Набуття і припинення громадянства України. Система
органів, що беруть участь у вирішенні питань громадянства України, їх
компетенція. Процедури з питань громадянства України.
Основи правового статусу іноземців та осіб без громадянства в Україні.
Особливості правового статусу біженців та осіб, які потребують додаткового
або тимчасового захисту в Україні.
Тема № 6. Основи конституційно-правового статусу національних
меншин у сучасних державах.
Титульна нація і національні меншини в сучасних державах.
Національно-культурна та національно-територіальна автономії: поняття,
зміст, відмінності. Права та свободи національних меншин.
Правовий статус мов у сучасних державах.
«Національне питання» в Україні. Поняття національності та критерії її
визначення. Конституційно-правовий статус титульної нації та національних
меншин в Україні. Національно-культурна автономія в Україні. Права
національних меншин та гарантії їх реалізації. Статус мов в Україні.
Українська мова як державна мова в Україні.
Тема № 7. Форми безпосередньої демократії.
Поняття та інститути безпосередньої демократії. Поняття і соціальна
функція виборів. Види виборів.
Джерела виборчого права. Виборче право в об’єктивному та
суб’єктивному значенні. Активне і пасивне виборче право. Поняття та види
принципів виборчого права. Загальне виборче право. Право вільно брати
участь у виборах та обов’язковий вотум. Абсентеїзм. Рівне виборче право.
Таємне голосування. Безпосереднє та опосередковане виборче право. Види
виборчих цензів.
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Поняття та види виборчих систем. Мажоритарна система відносної
більшості. Мажоритарна система абсолютної більшості. Мажоритарна
система кваліфікованої більшості.
Система пропорційного представництва політичних партій. Розподіл
мандатів у списку. Виборча квота і «загороджувальний бар’єр» при
застосуванні пропорційної виборчої системи. Об'єднання списків. Змішані
системи.
Поняття та соціальна роль референдуму. Ознаки і види референдумів.
Предмет референдуму. Порядок підготовки і проведення референдуму, його
основні стадії. Порядок формування та повноваження органів з підготовки і
проведення референдуму. Порядок голосування на референдумі та визначення
його
результатів.
Юридичні
наслідки
проведення
референдуму.
Консультативний референдум (дорадче опитування громадян).
Нетипові (додаткові) форми безпосередньої демократії.
Загальна характеристика виборчого процесу в Україні. Порядок
підготовки і проведення референдумів в Україні.
Тема № 8. Форма сучасних держав.
Форма держави: поняття, сутність. Співвідношення змісту і форми
держави. Різноманітність форм сучасних зарубіжних країн і їх причини.
Поєднання принципів розподілу влад, верховенства парламенту, механізм
стримувань і противаг.
Поняття та елементи форми правління. Основні моделі республіканської
та монархічної форм правління у зарубіжних країнах. Нетипові форми
правління. Особливості форми правління в Україні.
Поняття політичного режиму і його види. Фактори, що впливають на
встановлення політичного режиму і його еволюцію. Вплив політичного
режиму на форму державного устрою. Демократичний режим і його ознаки.
Різновиди демократичного політичного режиму. Авторитарний політичний
режим і його різновиди.
Поняття територіального устрою і його значення для соціального
управління. Фактори, що зумовлюють територіальний устрій держави.
Унітарна форма територіального устрою та її різновиди. Автономія та її
різновиди. Федерація та її різновиди. Сецесія. Розподіл компетенції між
федерацією та її суб’єктами. Система органів влади суб’єктів федерації.
Територіальний устрій України. Україна як унітарна держава.
Державний та адміністративно-територіальний устрій України. Принципи
адміністративно-територіального устрою України. Види адміністративнотериторіальних одиниць. Автономія в Україні. Особливості конституційноправового статусу міст Києва і Севастополя у складі України.
Адміністративно-територіальна реформа в Україні.
Тема № 9. Система органів державної влади у сучасних країнах.
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Поняття та ознаки органів державної влади. Сучасні моделі систем
державних
органів:
централізовано-сегментна,
моноцефальна
і
монотеократична.
Види органів державної влади. Законодавчі, виконавчі та судові органи.
Державні органи, що не належать до системи поділу влади. Принципи
організації та діяльності органів державної влади у зарубіжних країнах.
Конституційне закріплення повноважень вищих органів державної влади.
Поняття органу державної влади України і його конституційний статус.
Принципи організації і діяльності державних органів. Система органів
державної влади в Україні.
Тема № 10. Глава держави у сучасних країнах.
Поняття, основні ознаки, різновиди глави держави. Місце глави держави
в системі вищих органів державної влади.
Правове становище глави держави при різних формах правління.
Одноособовий і колегіальний глава держави в зарубіжних країнах.
Монарх. Роль та повноваження монарха в парламентарних,
дуалістичних і абсолютних монархіях. Монарша прерогатива. Порядок
престолонаслідування. Державні регалії Інститут регентства. Найбільш
поширені моделі монархії в сучасному світі.
Президент республіки. Правове становище президента та способи
заміщення посади. Термін повноважень глави держави. Довічні президенти.
Відповідальність президента. Дострокове звільнення з посади
(відставка, імпічмент). Особливості процедури імпічменту в різних країнах.
Компетенція глави держави. Надзвичайні повноваження глави держави.
Місце і роль Президента України в системі вищих органів держави.
Порядок обрання та вступу на посаду Президента України. Символи
президентської влади. Функції та компетенція Президента України. Акти
Президента України. Гарантії діяльності Президента України. Підстави та
порядок дострокового припинення повноважень Президента України. Система
допоміжних органів при Президентові України.
Тема № 11. Парламент у сучасних державах.
Поняття та види парламентів. Соціальне призначення і політична роль
парламенту. Порядок формування парламенту та його структура. Правовий
статус керівництва парламенту та його органів. Функції та компетенція
парламенту. Компетенція парламентів, загальна характеристика. Класифікація
парламентів за обсягом компетенції. Парламенти з обмеженою компетенцією
(США, Франція) та необмеженою (Велика Британія). Повноваження
парламенту. Форми парламентського контролю за діяльністю уряду.
Порядок роботи парламенту: сесії й загальні парламентські процедури.
Звичайні та надзвичайні сесії.
Законодавчий
процес.
Законодавча
ініціатива.
Обговорення
законопроекту, порядок внесення поправок. Види голосування. Особливості
розгляду законопроектів у двопалатних парламентах. Системи подолання

10

колізій між палатами в законодавчому процесі. Прийняття закону.
Санкціонування, промульгація та публікування закону.
Статус парламентарів. Юридична природа мандата. Лобізм. Права та
обов'язки парламентарів. Парламентський імунітет та індемнітет. Об'єднання
парламентарів.
Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади. Порядок
формування Верховної Ради України та її структура. Правовий статус
керівництва Верховної Ради України та її органів. Функції та компетенція
Верховної Ради України. Законодавчий процес в Україні та його основні
стадії. Форми парламентського контролю за діяльністю уряду. Акти
Верховної Ради України.
Правове становище народних депутатів України. Особливості мандату
народних депутатів України. Несумісність депутатського мандату з іншими
видами діяльності. Права і обов`язки народних депутатів України. Основні
гарантії депутатської діяльності. Підстави і порядок дострокового припинення
депутатських повноважень.
Конституційно-правовий статус Рахункової палати. Особливості
правового становища Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини.
Тема № 12. Уряд у сучасних державах.
Уряд як вищий орган в системі органів виконавчої влади. Соціальне
призначення та політико-правова роль уряду. Порядок формування уряду та
його взаємовідносини з главою держави і парламентом за різних форм
правління. Однопартійний і коаліційний уряд. Уряд меншості. Інші види
уряду.
Функції та компетенція уряду. Порядок роботи уряду. Відповідальність
уряду.
Кабінет Міністрів України – Уряд – як вищий орган у системі органів
виконавчої влади. Порядок формування Кабінету Міністрів України та його
взаємовідносини з Президентом і Верховною Радою України. Функції та
компетенція Кабінету Міністрів України. Розподіл повноважень між членами
уряду. Взаємовідносини Кабінету Міністрів України з центральними та
місцевими органами виконавчої влади. Порядок роботи Кабінету Міністрів
України. Акти Кабінету Міністрів України. Парламентська відповідальність
уряду.
Тема № 13. Конституційно-правовий статус центральних органів
виконавчої влади в Україні.
Поняття і види центральних органів виконавчої влади. Загальна система
центральних органів виконавчої влади в Україні. Принципи діяльності
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.
Порядок створення, реорганізації та ліквідації центральних органів
виконавчої влади. Структура центральних органів виконавчої влади.
Особливості правового статусу колегій центральних органів виконавчої влади.
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Функції та компетенція центральних органів виконавчої влади. Акти
центральних органів виконавчої влади.
Тема № 14. Судова влада у сучасних державах.
Поняття судової влади і правосуддя. Органи судової влади. Принципи
організації та діяльності судової системи.
«Гілки» судової влади. Суди загальної юрисдикції та їх спеціалізація.
Місцеві та апеляційні суди, вищий суд в системі судів загальної юрисдикції.
Спеціалізовані суди та вищі спеціалізовані суди.
Конституційно-правовий статус суддів. Порядок призначення суддів та
припинення їх повноважень. Права та обов’язки суддів. Гарантії незалежності
суддів. Юридична відповідальність суддів.
Конституційний контроль як функція судової влади. Моделі
конституційного контролю. Повноваження органів конституційного
контролю.
Засади організації судової влади в Україні. Універсальна юрисдикція
судів. Судочинство в Україні. Засади здійснення правосуддя в Україні.
Конституційні принципи судочинства. Участь професійних суддів та
присяжних у здійсненні правосуддя. Судоустрій в Україні. «Гілки судової
влади». Порядок утворення судів. З’їзд суддів України. Вища рада
правосуддя. Кваліфікаційні комісії суддів. Конституційно-правовий статус
суддів.
Поняття конституційного контролю та конституційного нагляду. Види
конституційного контролю в Україні. Конституційний Суд України: порядок
формування. Правовий статус суддів Конституційного Суду України. Функції
та компетенція Конституційного Суду України. Конституційне провадження,
його форми і стадії. Акти Конституційного Суду України.
Тема № 15. Правоохоронні органи сучасних держав.
Поняття та види правоохоронних органів, їх конституційно-правовий
статус.
Поліція (міліція): поняття та види. Функції та повноваження поліції
(міліції) у зарубіжних країнах.
Прокуратура в системі правоохоронних органів зарубіжних країн.
Конституційно-правові засади організації та діяльності правоохоронних
органів України. Система правоохоронних органів України.
Правовий статус Національної поліції: функції, завдання, повноваження.
Конституційно-правовий статус органів прокуратури в Україні. Національне
антикорупційне бюро України.
Тема № 16. Територіальна організація публічної влади у сучасних
державах.
Поняття та сутність територіальної організації публічної влади. Основні
риси територіальної організації публічної влади в унітарних державах.
Особливості здійснення влади в автономних утвореннях. Основні риси
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територіальної організації публічної влади у федеративних державах. Системи
здійснення публічної влади на місцях.
Конституційно-правовий статус місцевих державних адміністрацій в
Україні. Функції та компетенція місцевих державних адміністрацій. Взаємодія
місцевих державних адміністрацій з органами виконавчої влади вищого рівня
та місцевим самоврядуванням в Україні.
Поняття місцевого самоврядування, його соціальне призначення і
політична роль. Основні концепції місцевого самоврядування. Загальні
принципи місцевого самоврядування. Гарантії місцевого самоврядування.
Система місцевого самоврядування в Україні. Територіальна громада як
первинний суб’єкт місцевого самоврядування. Гарантії місцевого
самоврядування в Україні.
Система та порядок формування органів місцевого самоврядування.
Основи
правового
статусу
представницьких
органів
місцевого
самоврядування. Основи правового статусу виконавчих органів місцевого
самоврядування.
Конституційно-правовий статус місцевих рад в Україні. Статус
депутатів місцевих рад. Конституційно-правовий статус виконавчих органів
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів в Україні.
3. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні
ресурси в інтернеті
Основна:
1. Конституція України від 28 червня 1996 р. (із змін.) [Електронний
ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
2. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. //
Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 38. – Ст.502.
3. Декларація прав національностей України від 1 листопада 1991 р. //
Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст.799.
4. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р.
// Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 31. – Ст.429.
5. Конституція Автономної Республіки Крим від 21 жовтня 1998 р.,
затв. Законом України від 23 грудня 1998 р. № 350-ХІV // Відомості Верховної
Ради України. – 1999. – № 5-6. – Ст.43.
6. Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового
або тимчасового захисту» від 8 липня 2011 р. № 3671-VІ [Електронний
ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3671-17
7. Закон України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим»
від 10 лютого 1998 р. № 90/98-ВР (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/90/98-вр
8. Закон України «Про вибори народних депутатів України» від
17 листопада 2011 р. № 4061-VІ [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4061-17
9. Закон України «Про вибори Президента України» від 5 березня
1999 р. № 474-XIV (В ред. Закону від 18 березня 2004 р. № 1630-IV)
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[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1630-15
10. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики
Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 р. № 3477-IV
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3477-15
11. Закон України «Про Вищу раду правосуддя» від 21 грудня 2016 р. №
1798-VIII
(із
змін.)
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19
12. Закон України «Про військово-цивільні адміністрації» від 3 лютого
2015 р. № 141-VIII (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/141-19
13. Закон України «Про громадські об’єднання» від 22 березня 2012 р.
№ 4572-VI
(із
змін.)
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виконавчої влади України.
5. http://www.ombudsman.kiev.ua – офіційний сайт Уповноваженого
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4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
Контрольні питання:
1. Конституційне право – провідна галузь національної системи права.
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2. Поняття, особливості та склад конституційно-правових відносини.
3. Предмет і метод конституційно-правового регулювання.
4. Джерела конституційного права.
5. Система конституційного права.
6. Поняття конституції як Основного Закону суспільства і держави.
7. Юридичні властивості конституцій.
8. Класифікація конституцій.
9. Функції конституцій.
10. Загальна характеристика чинної Конституції України.
11. Порядок прийняття Конституції України, внесення до неї змін і
доповнень.
12. Конституційна реформа в Україні на сучасному етапі.
13. Поняття конституційного ладу та його співвідношення із суспільним
ладом. Засади конституційного ладу сучасних держав.
14. Поняття та зміст політичної системи держави.
15. Основні елементи політичної системи.
16. Громадські об’єднання в Україні: поняття, ознаки, види, принципи
діяльності.
17. Порядок утворення громадських об’єднань в Україні.
18. Особливості припинення громадських об'єднань в Україні.
19. Права та обов’язки громадських об’єднань в Україні.
20. Поняття та ознаки політичних партій в Україні.
21. Порядок створення та діяльності політичних партій в Україні.
22. Права та обов’язки політичних партій в Україні.
23. Державний контроль і нагляд за діяльністю політичних партій в
Україні.
24. Конституційно-правовий статус релігійних організацій в Україні.
25. Конституційне закріплення економічної системи держави.
26. Конституційне регулювання соціальних відносин у сучасній державі.
27. Конституційне регулювання духовно-культурних відносин у
сучасному суспільстві.
28. Система принципів, що складають засади конституційного ладу
України.
29. Конституційні принципи народного та державного суверенітету, їх
зміст та співвідношення.
30. Україна як демократична, правова, соціальна держава.
31. Конституційний принцип поділу влади: його зміст та реалізація в
Україні.
32. Конституційний принцип найвищої соціальної цінності людини:
його зміст та значення для розбудови України як правової, демократичної
держави.
33. Конституційний
принцип
політичного,
економічного
та
ідеологічного плюралізму в Україні.
34. Конституційно-правове регулювання державних символів України.
35. Поняття та ознаки громадянського суспільства.
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36. Інститути громадянського суспільства.
37. Конституційні передумови становлення громадянського суспільства
в Україні.
38. Поняття та загальні принципи правового статусу особи у сучасних
країнах.
39. Елементи правового статусу особи.
40. Види правового статусу особи.
41. Основні (конституційні) права та свободи особи.
42. Основні (конституційні) обв’язки особи.
43. Громадянські (особисті) права громадян України: поняття та види.
44. Політичні права громадян України: поняття та види.
45. Економічні й соціальні права громадян України: поняття та види.
46. Культурні й екологічні права громадян України: поняття та види.
47. Гарантії реалізації основних прав і свобод громадян України:
поняття і види.
48. Конституційні обов’язки громадян України: поняття, ознаки, види.
49. Гарантії реалізації основних прав і свобод людини. Відповідальність
особи.
50. Поняття і принципи громадянства (підданства).
51. Поняття і принципи громадянства в Україні. Категорії осіб, які є
громадянами України.
52. Набуття громадянства України.
53. Припинення громадянства України.
54. Поняття й види категорій осіб, що не є громадянами (підданими)
держави.
55. Правовий статус іноземних громадян , біпатридів, апатридів в
Україні.
56. Особливості правового статусу біженців в Україні.
57. Поняття титульної нації і національної меншини. Корінні народи.
58. Національно-культурна та національно-територіальна автономії:
поняття та відмінності.
59. Конституційно-правовий статус національних меншин в Україні.
60. Статус державної мови та мов національних меншин.
61. Гендерна рівність як складова загального принципу рівності прав
людини.
62. Гендерні квоти як спосіб подолання гендерної нерівності у
демократичному суспільстві.
63. Вплив форми правління і політичного режиму на соціальну рівність
чоловіка і жінки у зарубіжних країнах.
64. Принцип гендерної рівності у правоохоронних органах України.
65. Поняття і види інформації та інформаційної діяльності.
66. Основи правового статусу друкованих засобів масової інформації в
Україні.
67. Основи правового статусу аудіовізуальних засобів масової
інформації в Україні.
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68. Поняття і основні форми безпосередньої демократії.
69. Поняття виборчого права в об’єктивному та суб’єктивному значенні.
70. Принципи виборчого права.
71. Поняття та стадії виборчого процесу.
72. Поняття та види виборчих систем.
73. Конституційні принципи виборчого права в Україні.
74. Загальна характеристика виборчого процесу в Україні.
75. Особливості виборчих систем, що застосовуються в Україні.
76. Порядок виборів народних депутатів України.
77. Порядок виборів Президента України.
78. Поняття, види та значення референдуму.
79. Юридичні наслідки проведення референдумів.
80. Поняття, види і предмет референдумів в Україні.
81. Референдний процес в Україні.
82. Нетипові (додаткові) форми безпосередньої демократії.
83. Поняття та сутність форми держави.
84. Форма державного правління: поняття та види.
85. Монархічна форма правління та її види.
86. Республіканська форма правління та її види.
87. Нетипові форми правління.
88. Державний (політичний) режим у сучасних країнах: поняття та види.
89. Демократичний політичний режим: поняття та ознаки.
90. Недемократичний політичний режим: ознаки та види.
91. Форма територіального устрою як елемент форми держави.
92. Унітарна держава: поняття, ознаки, види.
93. Основні риси сучасних федерацій. Розподіл компетенції між
федерацією та її суб’єктами.
94. Автономія у сучасних країнах.
95. Конституційні
принципи
та
система
адміністративнотериторіального устрою України.
96. Особливості правового статусу Автономної Республіки Крим на
сучасному етапі.
97. Поняття та ознаки органів державної влади.
98. Види органів державної влади.
99. Конституційне закріплення повноважень вищих органів державної
влади у зарубіжних країнах.
100. Поняття органу державної влади України і його конституційний
статус.
101. Принципи організації та діяльності органів державної влади в
Україні.
102. Система органів державної влади в Україні.
103. Види органів виконавчої влади в Україні.
104. Поняття та види глави держави. Порядок заміщення посади глави
держави.
105. Функції та компетенція глави держави.
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106. Припинення повноважень глави держави.
107. Конституційно-правовий статус Президента України.
108. Порядок виборів Президента України.
109. Функції та компетенція Президента України.
110. Підстави та порядок дострокового припинення повноважень
Президента України.
111. Гарантії діяльності Президента України.
112. Система допоміжних органів при Президентові України.
113. Поняття та види парламентів.
114. Структура та способи формування парламентів.
115. Внутрішня організація парламенту (керівництво, комітети (комісії),
партійні фракції).
116. Функції та компетенція парламенту.
117. Форми парламентського контролю за діяльністю уряду.
118. Правовий статус депутатів парламенту.
119. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України.
120. Порядок виборів народних депутатів України.
121. Конституційний склад і структура Верховної Ради України.
122. Функції та компетенція Верховної Ради України.
123. Конституційно-правовий статус депутатських груп і фракцій у
Верховній Раді України.
124. Порядок роботи Верховної Ради України, його нормативне
регулювання.
125. Законодавчий процес в Україні та його основні стадії.
126. Загальна
характеристика
конституційно-правового
статусу
народних депутатів України.
127. Права та обов’язки народних депутатів України.
128. Гарантії діяльності народних депутатів України.
129. Підстави і порядок дострокового припинення повноважень
народних депутатів України.
130. Конституційно-правовий статус Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини.
131. Уряд в системі органів виконавчої влади.
132. Порядок формування уряду та його взаємовідносини з главою
держави і парламентом за різних форм правління.
133. Способи формування уряду.
134. Функції та компетенція уряду.
135. Відповідальність уряду.
136. Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України.
137. Склад, структура та порядок формування Кабінету Міністрів
України.
138. Порядок формування Кабінету Міністрів України та його
взаємовідносини з Президентом і Верховною Радою України.
139. Функції та компетенція Кабінету Міністрів України.
140. Акти Кабінету Міністрів України.
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141. Конституційно-правовий статус центральних органів виконавчої
влади.
142. Міністерство як центральний орган виконавчої влади в Україні.
143. Особливості правового статусу колегій центральних органів
виконавчої влади.
144. Поняття судової влади і правосуддя. Органи судової влади.
145. Принципи організації та діяльності судової системи.
146. Основи правового статусу суддів.
147. Участь професійних суддів, народних засідателів та присяжних у
здійсненні правосуддя.
148. Поняття
конституційного
контролю
та
нагляду.
Види
конституційного контролю.
149. Моделі конституційного контролю.
150. Конституційно-правовий статус органів судової влади в Україні.
151. Система судів загальної юрисдикції в Україні.
152. Верховний Суд – найвищий суд у системі судоустрою України.
153. Вища рада правосуддя як орган суддівського врядування.
154. Конституційно-правовий статус суддів в Україні.
155. Конституційний Суд України: склад, порядок формування,
структура.
156. Функції та компетенція Конституційного Суду України.
157. Конституційне провадження в Україні.
158. Конституційно-правовий статус суддів Конституційного Суду
України.
159. Акти Конституційного Суду України.
160. Поняття та види правоохоронних органів.
161. Поліція (міліція): поняття та види. Функції та повноваження поліції
(міліції) у зарубіжних країнах.
162. Прокуратура в системі правоохоронних органів зарубіжних країн.
163. Конституційно-правові
засади
організації
та
діяльності
правоохоронних органів України.
164. Поліція у конституційній системі органів державної влади України.
165. Принципи діяльності Національної поліції України.
166. Принцип політичної нейтральності в діяльності Національної
поліції України.
167. Роль Національної поліції України у забезпеченні прав і свобод
особи.
168. Правовий статус Національного антикорупційного бюро України.
169. Територіальна організація публічної влади: зміст та елементи.
170. Основні риси територіальної організації публічної влади в
унітарних і федеративних державах.
171. Системи здійснення публічної влади на місцях.
172. Конституційно-правовий статус місцевих державних адміністрацій.
173. Структура місцевих державних адміністрацій в Україні.
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174. Функції та компетенція місцевих державних адміністрацій в
Україні.
175. Взаємодія місцевих державних адміністрацій з органами державної
влади України та місцевим самоврядуванням.
176. Поняття місцевого самоврядування, його соціальне призначення і
політична роль.
177. Основні концепції місцевого самоврядування.
178. Система місцевого самоврядування в Україні.
179. Територіальна громада як первинний суб’єкт місцевого
самоврядування в Україні.
180. Принципи місцевого самоврядування в Україні.
181. Гарантії місцевого самоврядування в Україні.
182. Система та порядок формування органів місцевого самоврядування.
183. Конституційно-правовий статус місцевих рад в Україні.
184. Статус депутатів місцевих рад в Україні.
185. Конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад в Україні.
186. Конституційно-правовий статус сільських, селищних, міських голів
в Україні.

