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1. Теорія конституціоналізму та конституційного 

права України 
Теоретичні аспекти конституціоналізму. Ідея 

обмеженого правління як політико-правова доктрина, її 

співвідношення з ідеями верховенства права й теорії 

справедливості. Зародження перших конституцій. 

Конституція США 1787 року, конституції Франції та Польщі 

1791 року, українська Конституція 1710 року (Конституція 

Пилипа Орлика). Формування й розвиток американського 

конституціоналізму, його характерні риси. Європейський 

конституціоналізм, його особливості. Поняття й система 

сучасного конституціоналізму. Загальні принципи 

українського конституціоналізму: 

Основи теорії конституції. Поняття «конституція», її 

юридичні властивості. Класифікація конституцій. Функції 

конституції. Загальна характеристика і призначення сучасних 

конституцій.  

Правова охорона і захист Конституції України. Поняття 

«охорона й захист Конституції України». Форми захисту 

Конституції України. Особливості внесення змін до Конституції 

України. Конституційний контроль як форма захисту 

Конституції України. Призначення, нормативно-правові основи 

організації й діяльності органу конституційного контролю в 

сучасному демократичному суспільстві, його сутність, основні 

функції, правова природа актів. 

Люстраційні заходи як форма захисту Конституції. 

Заборона діяльності політичних партій як форма захисту 

Конституції: правова природа і порядок застосування. 

Конституційно-правова відповідальність у механізмі захисту 

Конституції України. Конституційно-правовий делікт, його 

структура. Санкції в конституційному праві. 

Конституційне право України як основа національного 

права. Конституційне право як провідна галузь права. Поняття, 

предмет і метод конституційного права України як галузі права. 

Джерела галузі конституційного права України. Конституційно-

правові норми, їх класифікація й особливості. Конституційно-

правові інститути, їх види і специфіка. Конституційно-правові 
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відносини, їх структура. Загальна характеристика суб’єктів 

конституційного права України. Правосуб’єктність 

Українського народу. Об’єкти конституційно-правових 

відносин. Юридичні факти як підстави виникнення, зміни і 

припинення конституційно-правових відносин. 

Загальна характеристика чинної Конституції 

України. Розробка і прийняття Конституції України 1996 

року. Конституційний процес на сучасному етапі. 

Конституційний процес як фактор демократизації держави в 

Україні. Становлення українського конституціоналізму в 

умовах незалежної України. Головні етапи розвитку 

українського конституціоналізму. Конституційна реформа 

2004 р. Рішення КСУ 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 (справа про додержання процедури 

внесення змін до Конституції України) 30 вересня 2010 року. 

Модифікації Основного Закону України (2004, 2010, 2014, 

2016 років) як елементи українського конституційного 

процесу. 

 

2. Конституційний лад України та його основні 

засади 

Загальна характеристика конституційного ладу 

України й основних засад. Поняття «конституційний лад 

України». Порядок визначення і зміни конституційного ладу 

України. Система засад конституційного ладу. Цінності 

конституційного ладу. Український народ у механізмі 

захисту конституційного ладу держави.  

Україна як суверенна й незалежна держава. Поняття 

«державний суверенітет», його ознаки. Співвідношення 

державного й народного суверенітетів. Захист державного 

суверенітету в Конституції України. Конституційні засади 

міжнародної діяльності, міжнародні договори. Доктрина 

дружнього ставлення до норм міжнародного права. Акти 
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міжнародного права в правовій системі України. Державні 

символи України. 

Україна як правова й соціальна держава. 

Верховенство права як засада конституційного ладу. Україна 

як правова держава. Принцип обмеження влади 

Конституцією і законами. Принцип поділу влади. Принцип 

верховенства права як складова конституційного ладу 

України. Пряма дія норм Конституції України. Україна як 

соціальна держава. Соціальні зобов’язання держави за 

Конституцією України. Конституційні засади економічної 

системи України. Право власності за Конституцією України.  

Характеристика України як демократичної держави. 

Україна як демократична республіка. Принцип народовладдя. 

Форми реалізації народовладдя. Співвідношення між 

формами безпосередньої та представницької демократії у 

реалізації публічної влади в Україні. Принцип 

багатоманітності. Свобода політичної діяльності. 

Конституційні засади громадянського суспільства. 

Конституційно-правові засади громадянського суспільства. 

Поняття й концепції громадянського суспільства. Принцип 

багатоманітності. Інститути громадянського суспільства в 

Україні. Політичні партії в Україні: поняття, порядок 

легалізації, права, припинення діяльності. Громадські 

об’єднання: поняття, порядок легалізації, права. 

Конституційно-правовий статус релігійних організацій в 

Україні. Правові засади взаємовідносин держави і засобів 

масової інформації. 

Конституційно-правові засади національно-культурної 

сфери. Закріплення питань національно-культурної сфери в 

засадах конституційного ладу. Поняття й принципи 

конституційно-правового статусу національних меншин. Права й 

обов’язки національних меншин в Україні. Гарантії реалізації 

прав національних меншин в Україні. Правовий статус мов в 

Україні. 

Конституційно-правові засади територіального устрою 

України. Принцип унітаризму та його закріплення в Конституції 

України. Ознаки унітарної держави. Поняття й система 
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адміністративно-територіального устрою, його принципи. 

Порядок утворення і зміни статусу адміністративно-

територіальних одиниць. Особливості автономії в унітарній 

державі. Правовий статус АРК. Конституція АРК. Система 

органів влади АРК, їх компетенція.  

Конституційні засади місцевого самоврядування. 

Принцип гарантування місцевого самоврядування. Поняття 

«місцеве самоврядування», його система. Особливості 

здійснення місцевого самоврядування на рівні області 

(району) і територіальних громад. Проблеми удосконалення 

місцевого самоврядування в контексті децентралізації влади. 

 

3. Конституція України й права людини 
Загальна характеристика конституційно-правового 

статусу людини і громадянина. Поняття «конституційний 

статус людини і громадянина». Елементи конституційно-

правового статусу людини. Система прав людини. Природні 

права людини, їх закріплення в конституційному 

законодавстві. Обмеження в реалізації прав і свобод людини. 

Міжнародні стандарти в галузі прав людини. Принципи 

конституційного статусу людини. Невід’ємність і 

невідчужуваність конституційних прав і свобод людини. 

Принцип рівності, форми його гарантування. Конституційні 

гарантії прав людини. Конституційні обов’язки людини і 

громадянина.  

Громадянство України. Поняття і характерні риси 

громадянства. Принципи громадянства. Підстави й порядок 

набуття громадянства України. Підстави і порядок припинення 

громадянства України. Правовий статус виму-шених 

переселенців. Особливості правового статусу іноземців, осіб без 

грома-дянства, біженців і осіб, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту. 

Зміст особистих (громадянських) прав людини. Загальна 

характеристика особистих прав людини. Право на життя, його 

реалізація. Свобода слова, її гарантії. Поняття й види інформації. 

Доступ до публічної інформації. Право на особисту 

недоторканність. Право на недоторканність житла. Право на 
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приватність (таємниця листування, телефонних розмов, 

телеграфної та іншої кореспонденції; ніхто не може зазнавати 

втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, 

передбачених Конституцією України). Свобода пересування і 

вільній вибір місця проживання: поняття й умови реалізації. 

Право на свободу світогляду і віросповідання, форми його 

реалізації.  

Політичні права і свободи людини і громадянина в 

Україні. Загальна характеристика політичних прав. Право на 

участь в управлінні державними справами. Виборчі права 

громадян. Право на свободу об’єднань. Право на мирні зібрання. 

Види мирних зібрань. Умови реалізації права на мирні зібрання.  

Зміст економічних, соціальних, екологічних прав, а 

також прав у сфері культури. Загальна характеристика 

соціально-економічних прав особи. Право на працю. Право на 

страйк. Право на соціальний захист. Право на достатній 

життєвий рівень. Конституційно-правове регулювання 

культурних і екологічних прав людини. Право на освіту. Свобода 

літературної, художньої, наукової і технічної творчості. Право на 

безпечне для життя і здоров’я довкілля. 

 

4. Безпосередня і представницька демократія. 

Конституційно-правовий статус органів публічної влади 
Референдум в Україні. Поняття й види референдумів. 

Предмет референдуму. Принципи проведення 

всеукраїнського референдуму. Порядок ініціювання 

референдуму народом. Порядок призначення (проголошення) 

референдуму. Порядок утворення ініціативної групи 

всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. 

Організація і порядок проведення референдуму. Агітація 

всеукраїнського референдуму. Голосування і встановлення 

результатів всеукраїнського референдуму. Формула 

референдуму. Юридична сила рішень, прийнятих на 

референдумі 

Конституційні засади виборчої системи й виборчого 

права в Україні. Загальна характеристика виборчого права. 

Поняття і види виборчих систем. Поняття і структура виборчих 
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систем (магнітуда виборчого округу, структура виборчого 

бюлетеня, виборча формула та інші елементи). Виборча система 

в Україні. Виборчий процес: етапи, суб’єкти, виборчі процедури. 

Передвиборна агітація. Порядок голосування і встановлення 

результатів виборів. Правове регулювання виборів народних 

депутатів України. Правове регулювання виборів Президента 

України. Правове регулювання місцевих виборів. 

Конституційно-правовий статус парламенту України. 

Конституційний статус Верховної Ради України як 

парламенту. Верховна Рада України в умовах парламентсько-

президентської республіки. Склад і структура Верховної 

Ради України. Правовий статус комітетів, тимчасових 

спеціальних і тимчасових слідчих комісій. Дострокове 

припинення повноважень Верховної Ради України. 

Конституційна регламентація функцій парламенту України. 

Загальна характеристика законодавчого процесу. Акти 

парламенту. Установча функція парламенту. Функція 

парламентського контролю. Спеціалізовані органи парламентського 

контролю.  

Конституційно-правовий статус народного депутата 

України. Статус народного депутата України. Набуття і 

припинення повноважень народного депутата. Права й 

обов’язки народного депутата України. Депутатський запит і 

депутатське звернення. Гарантії діяльності народного 

депутата України. Депутатська недоторканність. 

Конституційний статус Президента України. Президент 

України – глава української держави. Особливості взаємодії 

Президента України з законодавчою, виконавчою і судовою 

гілками влади. Повноваження й акти Президента України. 

Проблема вичерпності повноважень Президента України. 

Гарантії діяльності Президента України. Порядок і підстави 

дострокового припинення повноважень Президента України. 

Особливості проведення процедури імпічменту Президента 

України. Правовий статус Ради національної безпеки та 

оборони України.  

Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України. 

Статус Кабінету Міністрів України як уряду України. Склад, 
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порядок формування і припинення діяльності Кабінету 

Міністрів України. Особливості правового статусу членів 

Кабінету Міністрів України. Повноваження й акти Кабінету 

Міністрів України.  

Конституційні основи правосуддя і суміжних інститутів в 

Україні. Конституційні засади судоустрою в Україні. Судова система 

України, її законодавча регламентація. Функції та принципи 

діяльності органів правосуддя. Правовий статус Вищої ради 

правосуддя. Конституційні засади організації прокуратури в 

Україні. Адвокатура в системі судового захисту. 

Конституційний контроль в Україні. Конституційний 

контроль: поняття та види. Конституційний Суд України в 

системі вищих органів державної влади. Порядок 

формування Конституційного Суду України, його структура. 

Функції та повноваження Конституційного Суду України. 

Юрисдикція Конституційного Суду України. Статус судді 

Конституційного Суду України. Гарантія незалежності й 

недоторканності судді Конституційного Суду України. 

Загальна характеристика конституційно-судового процесу. 

Звернення до Конституційного Суду України. Виконання 

рішень і висновків Конституційного Суду України. Строки 

конституційного провадження. Акти й юридичні позиції 

Конституційного Суду України.  
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Н а в ч а л ь н о - м е т о д и ч н е  й  і н ф о р м а ц і й н е  

з а б е з п е ч е н н я  

н а в ч а л ь н о ї  д и с ц и п л і н и  

Нормативно-правові акти 

 Акт проголошення незалежності України: 

Постанова Верховної Ради Української РСР від 24.08.1991 р. 

№ 1427-XII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 38. Ст. 

502. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1427-12#Text 

 Декларація про державний суверенітет України від 

16.07.1990 р. № 5-XII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1990. 

№ 31. Ст. 429. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-

12#Text  

Загальна декларація прав людини. Права людини: 

Міжнародні договори України. Київ, 1992. URL: 

https://www.coe.int/uk/web/compass/the-universal-declaration-

of-human-rights-full-version-  

Конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод від 4.11.1950 р. Права людини: Міжнародні договори 

України. Київ, 1992. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text  

Конституція України від 28.06.1996 р. Відомості 

Верховної Ради України. 1996.  № 30. Ст. 141 (із змін., 

внесеними згідно із законами № 2222-IV від 08.12.2004, ВВР, 

2005, № 2, ст.44; № 2952-VI від 01.02.2011, ВВР, 2011, № 10, 

ст.68; № 586-VII від 19.09.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.142; № 

742-VII від 21.02.2014, ВВР, 2014, № 11, ст.143; № 1401-VIII 

від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 28, ст.532). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80#Text  

Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини : Закон України від 23.02. 

2006 р. № 3477-IV. Відомості Верховної Ради України. 2006. 

№ 30. Ст.260. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-

15#Text  

Про міжнародні договори України: Закон України від 

29.06.2004 р. № 1906-IV. Офіційний вісник України. 2004. № 35. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1427-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12#Text
https://www.coe.int/uk/web/compass/the-universal-declaration-of-human-rights-full-version-
https://www.coe.int/uk/web/compass/the-universal-declaration-of-human-rights-full-version-
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
http://zakon.rada.gov.ua/go/3477-15
http://zakon.rada.gov.ua/go/3477-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text
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Ст. 2317. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-

15#Text  

Рішення Конституційного Суду України від 

02.11.2004 р. № 15-рп/2004 у справі за конституційним 

поданням Верховного Суду України щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) положень статті 69 

Кримінального кодексу України (справа про призначення 

судом більш м’якого покарання). URL: 

http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=9851  

Рішення Конституційного Суду України від 

26.12.2011 р. № 20-рп/2011 у справі за конституційними 

поданнями 49 народних депутатів України, 53 народних 

депутатів України і 56 народних депутатів України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) пункту 

4 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2011 рік» URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v020p710-11#Text  

Рішення Конституційного Суду України від 

25.01.2012 р. № 3-рп/2012 у справі за конституційним 

поданням правління Пенсійного фонду України щодо 

офіційного тлумачення положень статті 1, частин першої, 

другої, третьої статті 95, частини другої статті 96, пунктів 2, 

3, 6 статті 116, частини другої статті 124, частини першої 

статті 129 Конституції України, пункту 5 частини першої 

статті 4 Бюджетного кодексу України, пункту 2 частини 

першої статті 9 Кодексу адміністративного судочинства 

України в системному зв’язку з окремими положеннями 

Конституції України URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-12#Text 

Рішення Конституційного Суду України від 

29.06.2010 р. № 17-рп/2010 у справі за конституційним 

поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) абзацу восьмого пункту 5 частини першої 

статті 11 Закону України «Про міліцію» URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-10#Text  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text
http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=9851
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v020p710-11#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-10#Text
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Офіційний веб-портал Верховного Суду – 

https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadyanam/perelik_spra

v/  

Офіційний веб-портал Конституційного Суду України 

– https://ccu.gov.ua/http://www.ccu.gov.ua/ -  

Офіційний веб-портал Адміністративного Суду 

України – 

 http://www.vasu.gov.ua/ - 

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home. 

Офіційний веб-портал Європейського суду з прав 

людини – 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/ukr&c  

Сайт Харківської правозахисної групи – 

http://khpg.org/ 

Сайт Української Гельсінської спілки з прав людини –

https://helsinki.org.ua/articles/ukrajinska-hromadska-hrupa-

spryyannya-vykonannyu-helsinskyh-uhod/   

Акти acquis ЄС, перекладені українською мовою – 

https://minjust.gov.ua/acquis-communautaire  

Пошукова система нормативних актів ЄС – http://eur-

lex.europa.eu/homepage.html  

Відкритий доступ до онлайн-ресурсів Oxford 

University Press, до Інформаційно-правових систем 

ЛІГА:ЗАКОН (Система ГРАНД та Система аналізу судових 

рішень VERDICTUM). 

Доступ можливий у залі правової інформації 

Навчально-бібліотечного комплексу (вул. Пушкінська 84-А, 

3 поверх).  

 

СЕНМК 

Стандартизований електронний навчально-

методичний комплекс кафедри Конституційного права 

України. URL: 

http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view

=itemlist&task=category&id=165:kafedra-konstituczijnogo-

prava-ukraini&Itemid=151 

 

https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadyanam/perelik_sprav/
https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadyanam/perelik_sprav/
http://www.ccu.gov.ua/
http://www.vasu.gov.ua/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/ukr&c
http://khpg.org/
https://minjust.gov.ua/acquis-communautaire
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=165:kafedra-konstituczijnogo-prava-ukraini&Itemid=151
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=165:kafedra-konstituczijnogo-prava-ukraini&Itemid=151
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=165:kafedra-konstituczijnogo-prava-ukraini&Itemid=151
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Н а в ч а л ь н е  в и д а н н я  

 
 

 

Електронне видання 
 

 
П Р О Г Р А М А  

навчальної дисципліни 

«КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ» 

            

 

 

 

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)  

Cтупінь вищої освіти – бакалавр 

Галузь знань – 08 «Право» 

Спеціальність – 081 «Право» 

Статус навчальної дисципліни – обов’язкова 
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