
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ «КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ» 

 

Тема 1. Конституційне право України як галузь права, наука та навчальна 

дисципліна 

 

1. Поняття і предмет конституційного права.  

2. Метод правового регулювання в конституційному праві.  

3. Поняття і види джерел конституційного права.  

4. Поняття системи конституційного права. Конституційно-правові 

інститути. 

5. Конституційно-правові норми, їх структура, зміст і класифікація.  

6. Поняття, види та структура конституційно-правових відносин.  

7. Конституційно-правова відповідальність. 

8. Конституційне право як наука і навчальна дисципліна. 

 

Завдання: 

1. Охарактеризуйте конституційне право, як галузь права. 

2. Які особливості конституційного права, як галузі права? 
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Тема 2. Основи вчення про Конституцію 

 

1. Поняття і основні юридичні властивості конституції. Конституціоналізм 

як загальна теорія конституції. 

2. Етапи світового конституційного процесу. Основні етапи становлення 

Конституції України. 

3. Класифікація конституцій. Структура Конституції України. 

4. Функції конституції. 

5. Реалізація конституції.  

6. Порядок прийняття та зміна конституції. Розробка та прийняття 

Конституції України 1996р.  

7. Правова охорона Конституції України. 

 

Завдання 1.  

У 1669 р. англійський філософ Джон Локк на прохан- ня графа 

Шефтсбері склав проект адміністративного устрою для колонії Нова Каледонія 

в Північній Америці, який був вті- ленням кращих уявлень філософа про 

справедливий соціальний устрій та правопорядок переселенців. Цей одноосібно 

створе- ний документ виявився настільки обтяжливим для новоприбу- лих, що 

приблизно через 20 років вони добилися його відміни. Як Ви думаєте, у чому 

полягає реальна причина невда- лого проекту “конституції” Джона Локка? 

Дайте відповідь на запитання з точки зору сучасних уявлень про зміст та 

призна- чення конституціоналізму. Якими є найбільш типові процедури 

ухвалення сучасних конституцій?  

 

Завдання 2.  

У свій час відомий французький філософ Поль-Анрі- Дітріх Гольбах 

висловив думку про те, що органічна й досконало побудована конституція 

повинна служити “вуздечкою для вождів і народів”. Відомо також, що ще в 

першій Конституції Франці (1791) було записано правило про те, що будь-яка 

країна, в якій не проведено поділ влади і не визнаються основоположні права і 



сво- боди людини, не може вважатися такою, що має конституцію. Дайте 

коментар наведеним фактам. Яке основне функ- 14 ціональне призначення 

конституції як основного закону? У чо- му полягає роль органічної конституції 

по відношенню до різ- них політичних режимів (лібералізм, авторитаризм, 

тоталі- таризм)? Чи можна вважати конституцію також обмежу- вачем і 

демократичної влади?  

 

Завдання 3.  

У часи Томаса Джефферсона в американській консти- туційній традиції 

утвердилася ідея про те, що державній владі має бути конституційно дозволено 

робити лише те, що вільні громадяни (громадянське суспільство) вимагатимуть 

від неї са- мі. В іншому випадку, як писав англійський політичний філо- соф 

Герберт Спенсер, США ризикували б отримати “один із найбільш ефективних 

засобів зниження стандартів національ- ного характеру”. Прокоментуйте дане 

висловлювання Г. Спенсера. У чо- му, на Вашу думку, полягає основна ідея 

американського кон- ституціоналізму? Як у США співвідносяться ідея 

конститу- ціоналізму й ідея громадянських прав і свобод, громадянського 

суспільства в цілому? Яку роль в американській конституційній доктрині 

відіграють ідея верховенства права, поняття полі- тичної та економічної 

свободи?  
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Тема 3. Основи конституційного ладу України 

 

1. Поняття, сутність та система основних засад конституційного ладу України.  

2. Поняття суверенітету в конституційному праві. Невід'ємне право української 

нації на самовизначення як основа національної демократичної державності.  

3. Державно-правові ознаки суверенітету (офіційна назва Української Держави, 

державні символи, державна мова) та інші атрибути української державності. 

4. Демократія (народовладдя) як конституційний принцип. Верховенство права, 

розподіл влади, територіальне верховенство і єдність держави - як 

конституційні принципи.  

5. Правова держава. Соціальна держава. Національна держава.  

6. Конституційні основи закріплення політичної, економічної та ідеологічної 

багатоманітності.  

7. Гарантії конституційного ладу України. 

Завдання 1. 

Користуючись текстом Конституції України доведіть існування 

громадянського суспільства в Україні. 

 

Розв’яжіть тести: 

1. Які елементи конституційно-правової норми названі вірно:  

а)заохочення;  

б) санкція;  

в) презумпція;  

г) прецедент;  

д) диспозиція.  

 

2. Коли була прийнята Конституція України:  

а) 28 червня 1996 року;  

б) 28 липня 1996 р.;  

в) 28 серпня 1997 р.  

 

3. В якій відповіді названий обов’язковий структурний елемент 

конституційних правовідносин ?  



а) суб’єкти (учасники);  

б) правові норми;  

в) джерела;  

г) особа, яка підлягає відповідальності. 

 

4. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки правової 

держави:  

а) закріплення основних прав людини у Конституції та інших законах;  

б) високозначуще становище судових органів;  

в) суверенітет;  

г) режим законності;  

д) взаємовідповідальність особи та держави. 

 

5. Скільки областей в Україні:  

а) 19;  

б) 24;  

в) 28.  

 

6.  Спеціальний статус мають міста України:  

а) Одеса;  

б) Севастополь;  

в) Київ;  

г) Львів.  

 

7. Автономна Республіка Крим є:  

а) автономною і суверенною;  

б) незалежною;  

в) невід'ємною складовою частиною України.  

 

8. Конституція України не може бути змінена:  

а) в умовах надзвичайного стану;  

б) в умовах воєнного стану;  

в) правильним є все. 

 

9. Для конституційного права України характерна наявність: 

а) тільки імперативних норм; 

б) тільки диспозитивних норм; 

в) імперативних і диспозитивних норм. 

 

10. Назвіть властивості Конституції: 

а) особливий порядок захисту; 

б) основа правової системи; 

в) верховенство права; 

г) ідеологічний і стабілізуючий вплив. 
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країн / Л.М. Дунаєва // Держава і право: Зб. наук. пр./ Ін–т держави і права ім. 

В.М. Корецького НАН України.–К., 2008.–Вип. 42.–С. 648–654.  

 

 

Тема 4. Основи правового статусу особи в Україні 

 

1. Поняття та основні елементи конституційно-правового статусу особи в 

Україні.  

2. Принципи правового статусу людини і громадянина в Україні.  



3. Міжнародно-правові стандарти прав людини.  

4. Система основних прав, свобод і обов'язків громадян.  

5. Поняття і сутність громадянства. Належність до громадянства України.  

6. Підстави і порядок набуття та припинення українського громадянства.  

7. Конституційно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства в 

Україні.  

8. Правовий статус біженців в Україні. 

Розв’яжіть тести: 

 

1. Чи можуть громадяни України мати подвійне громадянство?  

а) так;  

б) ні;  

в) в окремих випадках;  

г) можуть, згідно Закону України «Про громадянство».  

 

2. Які елементи впливають на визначення правового статусу 

особистості: 

а) громадянство; 

б) національність; 

в) стать; 

г) стан здоров'я. 

 

3. Що відноситься до конституційних обов'язків громадянина України? 

а) дотримувати статуту 

 політичної партії України; 

б) платити податки, збори; 

в) виховувати дітей; 

г) створити сім'ю. 

 

4. Гарантіями реалізації прав і свобод громадянина України є: 

а) висока правова культура; 

б) адвокатський захист; 

в) матеріальна незалежність; 

г) інститут Уповноваженого з прав людини при Верховній Раді; 

д) міжнародні правозахисні організації. 

 

5. До структури правового статусу людини і громадянина в Україні 

належать: 

а) громадянство України; 

б) правосуб’єктність особи; 

в) статус народних депутатів; 

г) конституційні права, свободи і обов’язки 

 

6. До першого покоління прав людини відносять: 

а) політичні права; 

б) соціальні права; 

в) економічні права; 



г) культурні права; 

д) громадські права. 

 

7. Захист прав і свобод на міжнародному рівні здійснюють: 

а) НАТО; 

б) ООН; 

в) ЄС; 

г) Європейський Суд. 

 

8. В Україні права та свободи людини захищають: 

а) парламент; 

б) президент; 

в) місцеві суди; 

г) судові органи. 

 

Рекомендована література: 

1. Бедрій Р. Б. Конституційно–правові основи громадянства України / 

Р. Б. Бедрій / Львів. держ. ун–т внутр. справ. – Л.: ЛДУВС, 2006. – 164 с. 

2. Великоричанін П. Транснаціоналізація інституту громадянства та 

особливі випадки полігромадянства / П. Великоречанін // Юридична Україна. – 

2012. – № 8. – С. 35–42.  

3. Головко В.М. Інститут громадянства в контексті конституційних 

перетворень в Україні / В.М. Головко // Вісник Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна .–Х., 2012.–Вип.22.–С. 42–47. 

4. Ісакова В.М. Правова природа громадянства квазідержав на 

прикладі Євросоюзу / В.М. Ісакова // Четверті юридичні читання: Матеріали 

Міжнародної наукової конференції 3–4 квітня 2008.–К., 2008.–С. 368–370. 

5. Козинець І. Порівняльний аналіз нормативних джерел зарубіжних 

країн про правовий статус іноземців та осіб без громадянства / І. Козинець // 

Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 8. – С. 59–62.  

6. Ладигін С. Конституційно–правове регулювання 

інституту громадянства та проблеми подвійного громадянства в Україні / С. 

Ладигін // Юридична Україна. – 2009. – № 4. – С. 25–29.  

7. Лиска І. Умови і порядок набуття закордонними 

українцями громадянства України / І. Лиска // Вісник Академії правових наук 

України. – 2011. – № 4 . – С. 39–49.  

8. Малахов В.С. Трансформации гражданства в условиях массовой 

иммиграции: концептульный аспект / В. С. Малахов // Социологические 

исследования. – 2013. – № 6. – С. 42–47.  

9. Малиновська О.А. Подвійне громадянство в контексті міграційних 

переміщень доби глобалізації: загроза чи закономірність? / О.А. Малиновська // 

Стратегічні пріоритети. – 2012. – № 1. – С. 105–112. 

 

 

Тема 5. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина в 

Україні 

 



1. Поняття особистих (громадянських) прав і свобод людини в Україні. 

2. Види особистих прав і свобод людини в Україні.  

3. Юридичні гарантії особистих прав і свобод людини в Україні. 

4. Політичні права і свободи громадян України та їх види.  

5. Юридичні гарантії політичних прав і свобод громадян України. 

6. Основні економічні, соціальні й культурні (духовні) права і свободи людини 

та громадянина в Україні.  

7. Юридичні гарантії економічних, соціальних й культурних прав й свобод 

людини та громадянина в Україні. 

8. Конституційні обов'язки людини і громадянина в Україні. 

Задача 1. 

Громадянин N був затриманий працівниками обласного відділу МВС 

України під час мирної акції протесту проти хаотичної забудови Києва 23 

червня 2015 року. 27 червня того ж року без пояснення причини затримання 

його відпустили. Того ж дня громадянин N направив до Конституційного суду 

конституційне подання про неконституційність дій органів МВС України. Дати 

юридичний аналіз викладеним фактам. Обґрунтувати дії органів МВС та 

громадянина N. Яка компетенція Конституційного Суду України? Як вирішити 

це питання? 

 

Задача 2. 

Громадянин N в день виборів перебував у службовому відрядженні в м. 

Чернівці, де звернувся до виборчої комісії з проханням реалізувати своє 

конституційне право на голосування на виборах. Член дільничної комісії видав 

бюлетеня та вніс прізвище громадянина N у списки виборців.  

Дайте юридичний аналіз викладених фактів? Які нормативні акти 

регулюють дані питання? Які принципи виборчого права порушені? Яка 

відповідальність має бути застосована до винних осіб? 

 

Задача 3. 

Громадянин України був призваний до лав Збройних сил України. У 

військовій частині він відмовився брати до рук зброю, мотивуючи це своїми 

релігійними переконаннями. Дати юридичну кваліфікацію казусу. Чи порушені 

конституційні права громадянина? Як вирішити це питання? Які нормативні 

акти регулюють дане питання?  

 

Розв’яжіть тести: 

10. До спеціальних принципів громадянства України належать: 

а) інтернаціоналізм; 

б) єдине громадянство; 

в) неможливість позбавлення громадянства України громадянина 

України. 

г) повновладдя народу України. 

 

11. До особистих прав і свобод людини і громадянина належать: 

а) право на життя; 

б) право приватної власності; 



в) право недоторканості житла; 

г) право брати участь в управлінні державою. 

 

12. До політичних прав та свобод людини і громадянина належать: 

а) право на страйк; 

б) право на об’єднання в політичні партії; 

в) право на достатній життєвий рівень; 

г) право рівного доступу до державної служби. 

 

13. До соціально-економічних прав та свобод людини і громадянина 

належать: 

а) право на працю; 

б) право на вільний розвиток особистості; 

в) право на підприємницьку діяльність; 

г) право на захист авторських прав. 

 

14. До культурних прав та свобод людини і громадянина належать: 

а) право на охорону здоровця, медичну допомогу; 

б) право на свободу літературної, художньої, наукової, технічної 

творчості; 

в) право на результат інтелектуальної діяльності; 

г) право на безпечне довкілля. 

 

15. До конституційних обов’язків людини і громадянина відносять: 

а) захист Вітчизни; 

б) сплачувати податки і збори; 

в) утримання батьками дітей до повноліття; 

г) дотримуватися Конституції України та законів. 

 

16. Документами, що підтверджують громадянство України є: 

а) паспорт громадянина України; 

б) посвідчення водія; 

в) дипломатичний паспорт; 

г) свідоцтво про народження. 

 

17. Припинення громадянства – це: 

а). тимчасове припинення зв'язків між державою і громадянином; 

б). припинення постійного зв'язку особи з Українською державою; 

в). анулювання громадянства. 

 

18. В Україні дозволено примусово позбавляти особу громадянства: 

а) Так. 

б) Ні. 

 

19. Вихід з громадянства – це: 

а). припинення громадянства за ініціативою особи; 

б). припинення громадянства за ініціативою держави; 



в). припинення громадянства за ініціативою виконавчих органів 

держави. 

 

20. Розгляд заяв про прийняття до громадянства України здійсняє: 

а). Верховна Рада України; 

б). Комісія при Президентові України з питань громадянства; 

в). Колегія при Президентові України з питань громадянства. 

 

Рекомендована література: 

1. Барабаш Ю. Правова політика у сфері прав людини: шляхи 

підвищення ефективності / Ю. Барабаш // Право України. – 2009. – № 4. – С. 

55–61. 

2. Барабаш Ю. Г. Соціальні права громадян та можливості їх захисту 

Конституційним Судом України (частина перша) / Ю. Г. Барабаш // Публічне 

право. – 2011. – № 4. – С. 15–22. 

3. Барабаш Ю. Г. Соціальні права громадян та можливості їх захисту 

Конституційним Судом України: (частина друга) / Ю. Г. Барабаш // Там же. – 

2012. – № 1. – С. 15–23. 

4. Букач В. Інституційні гарантії конституційних політичних прав і 

свобод людини та громадянина в Україні  / В. Букач // Юридичний журнал. – 

2012. – № 12. – С. 56–60.  

5. Васецький В.Ю. Сучасний вимір прав людини. Концепції та 

підходи / В.Ю. Васецький // Четверті юридичні читання: Матеріали 

Міжнародної наукової конференції 3–4 квітня 2008.–К., 2008.–С. 110–112. 

6. Дубчак Л.С. Право на життя в національному та міжнародному 

праві: теоретико–правовий аспект / Л.С. Дубчак // Четверті юридичні читання: 

Матеріали Міжнародної наукової конференції 3–4 квітня 2008.–К., 2008.–С. 

361–363. 

7. Заворотченко Т.М. Реалізація права на судовий захист прав і свобод 

людини й громадянина в Україні  / Т. М. Заворотченко // "Правопорядок у 

державному та суспільному розвитку : національний і міжнародний вимір : зб. 

матеріалів юридичної наук.–практ. Інтернет–конференції : 24 лют. 2012 року : 

тези наук. доповідей. – К : Актуальна юриспруденція, 2012. – С. 72–74. 

8. Калініченко О.Ф.  Контроль за реалізацією конституційних прав, 

свобод та обов'язків людини і громадянина в Україні: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук : 12.00.02 – Конституційне право; муніципальне право / О. Ф. 

Калініченко ; кер. роботи А. М. Колодій ; офіц. опон.: Н. А. Мяловицька, О. В. 

Шмоткін ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ : [б. в.], 2014. – 19 с. 

 

 

 

Тема 6. Конституційні основи функціонування об’єднань громадян в 

Україні 

 

1. Поняття та види об’єднань громадян.  

2. Правові засади створення і діяльності об’єднань громадян в Україні.  



3. Відповідальність за порушення законодавства об’єднань громадян в 

Україні.  

4. Поняття та види релігійних організацій в Україні.   

5. Правові засади створення і діяльності релігійних організацій в Україні.  

6. Реєстрація та припинення діяльності релігійних організацій.  

Задача 1.  

Священнослужитель громадянин Польщі, тимчасово перебуваючи в 

Україні в селищі міського типу N, в місцевому будинку культури здійснював 

релігійний обряд. За півгодини до завершення обряду голова селищної ради 

заборонив його проведення посилаючись на його незаконне проведення. Дайте 

юридичний аналіз викладеного факту. Чи правомірні дії голови селищної ради 

та священнослужителя? Які нормативні акти регулюють дане питання? 

 

Рекомендована література: 

1. Берченко Г. В. Внутрішня організація політичних партій як предмет 

конституційного регулювання / Г. В. Берченко // Бюл. М–ва юстиції України. – 

2009. – № 12. – С. 111–117. 

2. Бєльська Т. В. Правова регламентація діяльності політичних партій 

як фактор гармонізації інтересів держави та об’єднань громадян / Т.В. Бєльська 

// Теорія та практика державного управління. – Х., 2008. – Вип. 3 (22).–С. 77–82. 

3. Богашева Н. Об'єднання громадян у контексті свободи об'єднання  / 

Н. Богашева // Право України. – 2011. – № 6. – С. 122–126.  

4. Богашева Н. Політичні партії як суб'єкти виборчого процесу / Н. 

Богашева // Право України. – 2013. – № 5. – С.114–121.  

5. Бондрчук І.В.  Конституційно–правові основи легалізації 

громадських організацій і політичних партій в Україні  : автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук : 12.00.02 – Конституційне право; муніципальне право / І. В. 

Бондарчук ; кер. роботи Л. І. Летнянчин ; офіц. опон.: В. О. Серьогін, В. Б. 

Барчук ; НЮУ ім. Я. Мудрого. – Х. : [б. в.], 2014. – 20 с. 

6. Букач В.В. Поняття та зміст конституційного політичного права 

громадян на об’єднання у політичні партії та громадські організації / В.В. Букач 

// Науковий вісник.–Д., 2006.–№1 (26).–С. 81–84. 

 

 

Тема 7. Форми безпосередньої демократії в Україні 

 

1. Поняття прямого народовладдя. Основні форми безпосередньої демократії. 

2. Поняття виборів. Становлення інституту виборів в Україні.  

3. Основні принципи виборів.  

4. Види виборів і виборчих систем.  

5. Виборчий процес і його стадії.  

6. Відповідальність за порушення виборчого законодавства України. 

7. Поняття і види референдумів. 

8. Принципи і порядок проведення референдумів. Відповідальність за 

порушення порядку проведення референдуму. 

Задача 1.  

http://stt.nplu.org/sttd.htm?doc=14554&anl=464576#464576


Районна державна адміністрація визнала таким, що не має юридичної 

сили рішення місцевого референдуму села «А» про дострокове припинення 

повноважень членів та голови відповідної ради. Чи правомірні дії адміністрації 

(обґрунтуйте)? Які питання можуть виноситися на місцевий референдум ?  

 

Виконайте тести: 

1. До конституційних принципів виборчого права України відносять: 

а) відвертість; 

б) загальність; 

в) презумпція невинності; 

г) гласність; 

д) таємне голосування. 

 

2. Що є підставою визнання виборів Президента недійсними? 

а) смерть кандидата; 

б) порушення законодавства під час голосування; 

в) нез'явлення виборців; 

г) зняття кандидата з реєстрації; 

д) здійснення кандидатом злочину і його арешт; 

е) отримання кандидатом меншої кількості голосів, ніж це 

передбачено в законі. 

 

3. Хто може призначити всеукраїнський референдум?  

а) Кабінет Міністрів України; 

б) Президент України; 

в) Верховна Рада України; 

г) Верховний Суд України; 

д) Конституційний Суд України. 

 

4. Вкажіть, що з нижче наведеного відноситься до принципів участі в 

референдумі: 

а) досягнення 18–літнього віку; 

б) законність; 

в) громадянство; 

г) досягнення 21–літнього віку; 

д) дієздатність; 

е) постійне мешкання на території України. 

 

5. Державна влада в Україні поділяється на: 

а) законодавчу; 

б) президентську; 

в) виконавчу; 

г) судову. 

 

6. Верховним органом судової влади є: 

а) Верховний Суд України; 

б) Конституційний Суд України; 



в) Вища Рада юстиції; 

г) Міністерство юстиції. 

 

7. Верховним органом виконавчої влади є: 

а) Президент України; 

б) Кабінет Міністрів України; 

в) Генеральна Прокуратура України; 

г) Адміністрація Президента України. 

 

8. Всеукраїнський референдум призначається: 

а) Верховною Радою України; 

б) Кабінетом Міністрів України; 

в) Президентом України; 

г) Верховним Судом України. 

 

9. На всеукраїнський референдум можуть бути внесені питання: 

а) про зміну території України; 

б) віднесені до відання органів суду і прокуратури; 

в) законопроектів, оподаткування, амністії; 

г) про реалізацію права народу України на самовизначення. 

 

10. До конституційних принципів виборчого права відносять: 

а) прямі вибори; 

б) загальне виборче право; 

в) незалежність; 

г) таємне голосування. 

 

11. Місцеві референдуми призначаються: 

а) місцевими радами; 

б) місцевими державними адміністраціями; 

в) Верховною Радою України; 

г) Кабінетом Міністрів України. 

 

12. Під час виборів Президента України діє: 

а) мажоритарна я система відносної більшості; 

б) мажоритарна я система абсолютної більшості; 

в) змішана виборча система; 

г) судову. 

 

13. Під час виборів народних депутатів України діє: 

а) пропорційна система; 

б) мажоритарна я система відносної більшості; 

в) змішана виборча система. 

 

14. Президент України обирається на: 

а) 10 років; 

б) 7 років; 



в) 5 років; 

г) 4 роки. 

 

15. Вибори Президента України проводяться у: 

а) жовтні; 

б) листопаді; 

в) грудні; 

г) березні. 

 

16. Вибори парламенту проводяться у: 

а) квітні; 

б) березні; 

в) січні; 

г) ж. 

 

17. Під час виборів депутатів обласних, місцевих районних рад діє: 

а) мажоритарна я система відносної більшості 

б)пропорційна система; 

в) змішана система; 

г) мажоритарна я система абсолютної більшості. 

 

18. Під час виборів депутатів сільських селищних рад діє: 

а) мажоритарна я система відносної більшості 

б)пропорційна система; 

в) змішана система; 

г) мажоритарна я система абсолютної більшості. 

 

19. Народ є джерелом державної влади: 

а). Так; 

б). Ні. 

20. Кожний державний орган має власне майно: 

а). Так; 

б). Ні. 
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Програмові вимоги до складання заліку з навчальної дисципліни 

«Конституційне право України» 

1. Конституційне право як галузь національного права України.  

2. Правовий статус біженців.  

3. Предмет і метод конституційного права України. 

4. Права та свободи людини і громадянина в Україні.  

5. Конституційно-правові відносини: поняття, види.  

6. Система конституційних прав і свобод людини і громадянина в 

Україні.  

7. Система конституційного права України.  

8. Громадянські права і свободи людини і громадянина.  

9. Принципи конституційного права України.  

10. Політичні права і свободи людини і громадянина в Україні.  

11. Конституційно-правові норми.  

12. Економічні права і свободи людини і громадянина в Україні. 

13. Конституційно-правові інститути. 

14. Соціальні права і свободи людини і громадянина в Україні. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B8.%20%D0%A1%D0%B5%D1%80.%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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15. Джерела конституційного права України. 

16. Культурні права і свободи людини і громадянина в Україні. 

17. Конституційно-правові відносини.  

18. Гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

19. Конституційне право як наука і навчальна дисципліна. 

20. Конституційні обов'язки людини і громадянина в Україні.  

21. Система науки конституційного права України. 

22. Форми безпосередньої демократії в Україні: поняття, особливості, 

види.  

23. Функції науки конституційного права України.  

24. Поняття та принципи виборів.  

25. Поняття і основні властивості Конституції.  

26. Активне і пасивне виборче право. 

27. Історія Конституції України.  

28. Види виборів та виборчих систем.  

29. Класифікація, форма і структура Конституції України.  

30. Поняття та стадії виборчого процесу.  

31. Функції Конституції України.  

32. Відповідальність за порушення виборчого законодавства в Україні. 

33. Порядок прийняття і внесення змін до Конституції України. 

34. Поняття і види референдумів.  

35. Гарантії стабільності Конституції.  

36. Принципи і стадії проведення референдумів. 

37. Конституційний лад України: поняття, суть і ознаки.  

38. Гарантії конституційного ладу України.  

39. Територіальний устрій України.  

40. Державний лад України: поняття, принципи.  

41. Суспільний лад України: поняття, принципи, система.  

42. Питання, які визначаються виключно законами України.  

43. Поняття і види правового статусу особи.  

44. Поняття і сутність громадянства в Україні.  

45. Законодавчий процес в Україні: поняття, види, стадії.  

46. Принципи громадянства України.  

47. Набуття громадянства України. 

48. Припинення громадянства України.  

49. Громадянство дітей.  

50. Органи, які вирішують питання, пов‘язані з громадянством 

України.  

51. Правовий режим іноземців та осіб без громадянства. 

 

 


