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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

В умовах становлення України як демократичної, право-
вої, соціальної держави вивчення навчальної дисципліни «Ак-
туальні проблеми конституційного та муніципального 
права» має особливе значення та дає здобувачам третього овітньо- 
наукового рівня вищої освіти широкий діапазон світоглядних уявлень 
із найбільш важливих політико-правових проблем розвитку нашої дер-
жави: 1) становлення конституціоналізму в Україні на демократичних 
засадах; 2) забезпечення прав людини та громадянина; 3) реалізація 
народовладдя; 4) формування дієздатних структур громадянського су-
спільства. 

Конституційне право України є нормативною дисципліною, яка 
відноситься до блоку фундаментальних та професійно-орієнтованих 
навчальних дисциплін. Названа дисципліна передбачає опанування 
методології дослідження сутності і змісту конституційно-правових 
явищ в цілому і, зокрема, основ теорії конституції, конституційно-пра-
вового положення людини і громадянина, конституційно-правового 
регулювання територіальної організації держави, конституційно- 
правової основи організації і здійснення державної влади та організа-
ції і діяльності органів місцевого самоврядування.

Актуальність навчальної дисципліни визначається тим, що кон-
ституційне право є провідною галуззю національної системи права 
України, норми якої покликані охороняти права і свободи людини і 
громадянина. З цією метою вони засновують відповідний і суспільний 
устрій‚ який охоплюється категорією «конституційний лад України». 
Норми конституційного права визначають баланс співвідносин влади 
та свободи і, у зв’язку з цим, регулюють найбільш принципово важ-
ливі, суспільні відносини, які пов’язані з організацією основ конститу-
ційного ладу, взаємовідносинами між особою та державою, унітарним 
устроєм України, порядком формування і функціонуванням системи 
органів державної влади і місцевого самоврядування. Водночас кон-
ституційне право України є однією з галузевих теоретикоправових 
наук. Як галузева юридична наука конституційне право вивчає норми 
і конституційно-правові інститути, суспільні відносини, врегульовані 
ними, практику реалізації норм і інститутів конституційного права, 
аналізує закономірності їхнього розвитку тощо. З цією метою наука 
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покликана визначати закономірності розвитку конституційного права‚ 
формулювати практичні поради з метою вдосконалення його систем-
ності та практики

Важливою складовою будь-якої розвинутої демократичної дер-
жави є інститут місцевого самоврядування як специфічної форми пу-
блічної влади територіальних громад, в рамках якої забезпечується 
реалізація їх права здійснювати управління в межах відповідних те-
риторіальних одиниць, самостійно вирішувати всі питання місцевого 
значення.

   Місцеве самоврядування сьогодні виступає важливим факто-
ром демократизації суспільного життя, децентралізації управління та 
необхідною передумовою становлення громадянського суспільства, 
наближення влади до її джерела – народу. І навпаки, місцеве самовря-
дування може ефективно функціонувати лише за умови наявності ро-
звинутих елементів громадянського суспільства.

   Вивчення навчальної дисципліни передбачає здобуття особою 
теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достат-
ніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у 
професійній та науково-дослідницькій діяльності.

Основною метою та завданням навчальної дисципліни «Про-
блеми конституційного та муніципального права» є:

 ▪ вивчення загальних понять і категорій науки конституційно-
го та муніципального права України в їхній системі та взає-
мозв’язку;

 ▪ оволодіння методикою правового аналізу норм конституцій-
ного та муніципального права і заснованої на них діяльності 
державних органів і суспільних інститутів;

 ▪ з’ясування впливу факторів політичного, економічного, куль-
турного і морального характеру на конституційно-правові та 
муніципально-правові норми і практику;

 ▪ виділення в усьому різноманітті варіантів конституційно-пра-
вового та муніципально-правового регулювання найбільш до-
цільної (ідеальної) моделі, орієнтованої на загальнолюдські 
цінності, і вплив можливостей її застосування в тих або інших 
конкретно-історичних умовах.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування еле-
ментів наступних компетентностей:
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Інтегральна компетентність 
Здатність особи розв’язувати комплексні проблеми в галузі права 

при здійсненні дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає 
глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань 
та/або професійної практики.

Загальні компетентності 
ЗK1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗK2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різ-

них джерел.
ЗK3. Здатність працювати в міжнародному контексті.
ЗK4. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, гене-

рувати нові ідеї (креативність).
ЗК5. Здатність працювати автономно.
ЗК6. Здатність розробляти та управляти проєктами, оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних робіт.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 
СК1. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати на-

укових результатів, які створюють нові знання в праві та дотичних до 
неї міждисциплінарних напрямах і можуть бути опубліковані у провід-
них наукових виданнях з права та суміжних галузей.

СK2. Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати 
результати наукових досліджень та/або інноваційних розробок україн-
ською та англійською мовами, глибоке розуміння англомовних науко-
вих текстів з права.

СК3. Здатність використовувати сучасні інформаційні та комуніка-
ційні технології, бази даних та інші електронні ресурси, спеціалізова-
не програмне забезпечення у науковій та освітній діяльності.

СK4. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у за-
кладах вищої освіти.

СК5.Здатність виявляти, поглиблено аналізувати та вирішувати 
проблеми дослідницького характеру у сфері права, оцінювати та за-
безпечувати якість виконуваних досліджень.

СК6. Здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати комплексні 
інноваційні проєкти в праві та дотичні до неї міждисциплінарні підхо-
ди, виявляти лідерські якості та відповідальність під час їх реалізації.

СК7. Здатність дотримуватись етики досліджень, а також правил 
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академічної доброчесності в наукових дослідженнях та науково-педа-
гогічній діяльності.

СК8. Здатність сформувати системний науковий світогляд та за-
гальнокультурний кругозір.

Спеціальні фахові 
1. Уміння визначати основні характеристики конституційного та муні-

ципального права як галузей національного права, їх специфіку та 
сучасні тенденції розвитку.

2. Здатність визначати поняття, склад та особливості конституцій-
но-правових відносин, відрізняти конституційно-правові та муніци-
пально-правові відносини.

3. Вміння аналізувати змістовні характеристики конституційного ладу 
України, виділяти його основні принципи та проблеми конституцій-
ного забезпечення. 

4. Уміння характеризувати складові елементи конституційно-пра-
вового статусу людини та громадянина в Україні, виокремлювати 
теоретичні та практичні проблеми інституту громадянства Украї-
ни, відрізняти статус громадян від інших осіб, що проживають в 
Україні.

5. Вміння визначати конституційно-правовий статус вищих органів 
державної влади, їх повноваження та компетенцію, наводити власні 
міркування щодо оптимізації взаємодії органів державної влади з 
метою подолання політичної, економічної, соціальної кризи в дер-
жаві. 

6. Навички аналізувати сутність місцевого самоврядування в Україні 
та систему органів, що його здійснюють, розрізняти основні прин-
ципи діяльності органів державної влади та органів місцевого са-
моврядування в Україні.

7. Здатність аналізувати існуючі міжнародно-правові стандарти здій-
снення місцевого самоврядування та можливості використання за-
рубіжного досвіду в контексті муніципальної реформи в Україні.

8. Навички застосовувати норми муніципального права на практиці, 
аналізувати стан та проблеми їх реалізації.

9. Уміння визначати роль органів місцевого самоврядування в розвит-
ку правової держави, громадянського суспільства, в системі захисту 
основних прав та свобод людини і громадянина в Україні.
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Викладання дисципліни здійснюється у формі читання лекцій, 
проведення семінарських і практичних занять, самостійної й індиві-
дуальної роботи здобувачами третього освітньо-наукового рівня. Від-
повідно до структури навчального курсу «Проблеми конституційного 
та муніципального права» він складається із одного модулю та трьох 
змістових модулів, які містять питання найбільш важливих інститутів 
конституційного та муніципального права. Лекції читаються відповід-
но до програми курсу. Особливу увагу варто звертати на понятійний 
апарат науки конституційного та муніципального права. Поняття за-
своюються на лекціях, у процесі читання спеціальної літератури, у 
ході обговорення проблем.

Необхідною частиною роботи здобувача є робота з текстом Кон-
ституції України, Законом України «Про місцеве самоврядування» і 
нормативним матеріалом.

У результаті вивчення курсу аспірант повинен:
РН01 Вміти формувати аспекти критики та самокритики в освіт-

ньо-науковій системі.
РН02 Сформувати міжособистісні навички та вміння.
РН03 Вміти працювати у команді.
РН06 Використовувати дослідницькі навички та уміння.
РН07 Вміти ініціювати, організовувати та проводити комплексні 

теоретичні та експериментальні дослідження в галузі науково-дослід-
ницької та інноваційної діяльності, які приводять до отримання нових 
знань.

РН08 Знати основні методи гуманітарних досліджень та вміти ви-
користовувати їх на практиці.

РН09 Вміти виявляти філософські підстави наукових методів. 
Вміти давати критичну оцінку цих філософських підстав.

РН10 Вміти використовувати інструменти аналізу та синтезу.
РН12 Вміти використовувати сучасні інформаційні технології у 

науковій діяльності.
РН13 Вміти усно та письмово презентувати результати власного 

наукового дослідження українською мовою.
РН15 Знати основні особливості і ключові концепції і принципи 

правової системи.
РН17 Знати та передбачати новітні напрямки досліджень і ро-

звитку знань галузі досліджень.
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РН18 Мати уявлення про вплив політичних, соціальних, еко-
номічних, історичних, особистісних психологічних та інших явищ 
(факторів) при створенні, інтерпретації та застосуванні закону.

РН19 Вміти критично усвідомлювати історичні і філософські  
основи правової методології та умови відхилення його використання.

РН20 Вміти за підсумками вивчення низки складного матеріалу 
підсумовувати свої аргументи.

РН21 Вміти застосовувати наукові методи дослідження.
РН22 Вміти приймати обґрунтоване і мотивоване рішення, що 

базується на нормах права.
РН24 Вміти виявляти і прогнозувати новітні дискусії і брати у 

них участь за результатами ретельного дослідження чинного законо-
давства.

РН25 Вміти виявляти і працювати з основними аспектами надна-
ціональних і зарубіжних правових систем.

РН27 Вміти індивідуалізувати різні правові рішення, зваживши 
їх аргументованість; проаналізувати результати юридичної проблеми і 
намітити альтернативні шляхи їх вирішення.

РН32 Знати та вміти застосовувати поглиблені спеціалізовані 
знання в галузі конституційного та муніципального права.

РН34 Уміння працювати в міждисциплінарних командах в якості 
експерта з правових питань команди і внести ефективний внесок у ви-
конання її завдань.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Навчальна нормативна дисципліна «Актуальні проблеми консти-
туційного та муніципального права» викладається на другому році 
навчання здобувачам третього овітньо-наукового рівня вищої освіти.

Для досягнення вказаної мети та завдань передбачається прове-
дення лекцій, а також самостійна робота слухачів для найліпшого опа-
нування додаткової літератури та нормативного матеріалу. Важливою 
формою засвоєння матеріалу є проведення семінарських занять, на 
яких, поряд з опитуванням, проводяться обговорення дискусійних пи-
тань, доповіді, тестування, експрес-опитування, виконання самостій-
них і контрольних робіт, індивідуальні завдання та ін. 

Дана система запроваджується з метою удосконалення системи 
контролю якості знань здобувачів, сприяння формуванню системних 
та систематичних знань, стабільної самостійної роботи впродовж се-
местру, підвищення об’єктивності оцінювання знань та адаптації до ви-
мог, визначених Європейською системою залікових кредитів (ECTS). 
Дисципліна вивчається протягом одного семестру та складається з 
трьох змістовних модулів (ЗМ). По завершенню курсу слухачі скла-
дають залік. На залік виносяться вузлові питання, типові і комплексні 
завдання, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати от-
римані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних завдань

Оцінювання знань аспірантів проводиться за формами контролю:
 ▪ поточний – складається з відвідування лекційних і семінар-

ських занять, роботи на семінарських заняттях і самостійних 
робіт. Дає можливість сумарно отримати до 40 балів (по 10 
балів за кожний змістовий модуль);

 ▪ модульний – складається з 1 модульної роботи, яка можуть по-
водитися у письмовій або тестовій формі за вибором виклада-
ча. Дає можливість сумарно отримати до 20 балів;

 ▪ підсумковий контроль – проводиться у формі заліку і дає мож-
ливість отримати до 40 балів. 

Орієнтовні форми контролю знань на семінарських заняттях та 
їх оцінка:

 ▪  доповідь (виступ на задану тему) – до 5 балів;
 ▪  доповнення доповіді – до 3 балів;
 ▪  експрес опитування – до 3 балів; 
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 ▪  самостійна робота – до 4 балів;
 ▪  домашня робота – до 4 балів;
 ▪  есе (короткі відповіді на запитання) – до 3 балів;
 ▪  тестування (з набору суджень вибрати вірні) – до 3 балів;
 ▪  реферат (змістовна письмова робота на задану тему з аналізом 

літератури та висновками) – до 3 балів;
 ▪  участь в дискусії – до 2 балів.

Таким чином, за цю дисципліну здобувачем може бути отримано 
максимально 100 балів. У підсумку, оцінені за 100-бальною системою, 
знання студента відображаються у заліковій книжці.

Розподіл балів, які отримують студенти 

Параметри Поточний 
контроль

Модульний 
контроль

Підсумковий
контроль

Разом
(підсумкова
оцінка (СК))

Оцінка  
в балах 0 – 40 0 – 20 0 – 40 0 – 100

Шкала оцінювання: національна та ESTS

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності

Оцінка  
ECTS

Оцінка за національною шкалою

для заліку

90-100 А відмінно

85-89 В
добре

75-84 С

70-74 D
задовільно

60-69 Е

35-59  FX незадовільно з можливістю  
повторного складання

0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем Кількість годин

Денна форма Заочна форма
усього л п срс усього л п срс

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1.  
Проблеми та перспективи розвитку конституційного ладу в Україні

Конституційний лад як організа-
ційна основа конституціоналізму 
в Україні

2 2 5

Основні конституційні характери-
стики української держави 10

Сутність безпосередньої демокра-
тії, її роль в сучасному світі. 2 2 10

Форми безпосередньої демократії 
на загальнодержавному та місце-
вому рівнях: правове регулювання 
та проблеми реалізації 

2 2 5

Усього  
за змістовним модулем №1 6 6 30

Змістовий модуль 2.  
Конституційно-правовий  

та муніципально-правовий статус особистості 

Структура та принципи консти-
туційно-правового статусу особи-
стості в Україні

2 2 5

Муніципально-правовий статус 
людини та громадянина в Україні 2 2 10

Усього  
за змістовним модулем №2 4 4 15
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Змістовий модуль 3.  
Основні принципи діяльності та функціонування органів  
державної влади та місцевого самоврядування в Україні

Актуальні проблеми реалізації 
принципу поділу державної влади 
в системі вищих органів влади  
в Україні

2 2 5

Сутність принципу децентралі-
зації державної влади як гарантії 
місцевого самоврядування, його 
забезпечення в Україні і в світі

4 2 10

Усього  
за змістовним модулем №3 6 4 15

Усього за навчальною 
дисципліною 90 16 14 60



14

ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ,  
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
СТУДЕНТІВ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Змістовий модуль 1.  
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

РОЗВИТКУ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ В УКРАЇНІ

ТЕМА 1.  
Конституційний лад як організаційна основа  

конституціоналізму в Україні

Лекція (2 год.)
Поняття і зміст конституційного ладу. Гуманістичні основи кон-

ституційного ладу. Структура і принципи самоорганізації громадянсь-
кого суспільства. Проблема співвідношення громадського суспільства 
і правової держави. Основи конституційного ладу України. Система 
та зміст принципів основ конституційного ладу України. Система га-
рантій конституційного ладу. 

Практичне заняття (2 год.)
1. Принципи засад конституційного ладу України.
2. Держава в системі конституційного ладу: роль та основні функції.
3. Доктринальні підходи до сутності та змісту конституційного ладу.
4. Історичні передумови становлення конституційного ладу в Україні.
5. Сучасний етап формування громадянського суспільства та правової 

держави.

Завдання для самостійної роботи (5 год.)
1. Розкрийте сутність та зміст конституційного ладу України.  

Чи можна вважати існуючий лад в Україні конституційним?
2. Охарактеризуйте суть та ознаки конституційного ладу України. 

Визначте систему гарантій конституційного ладу України.
3. Принципи засад конституційного ладу України.
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4. Держава в системі конституційного ладу: роль та основні функції.
5. Людина, її права та свободи – найвища цінність держави.
6. Розподіл влади як одна з основ конституційного ладу України.

Методичні вказівки до вивчення питань теми
Конституційний лад — це встановлений Основним Законом по-

рядок організації і функціонування інститутів держави і суспільства, 
система суспільних відносин, що гарантуються, забезпечуються і ре-
гулюються законами, прийнятими відповідно до Конституції.

За своїм змістом конституційний лад постає як системне політи-
ко-правове явище, складовими якого є державний і суспільний лад.

До основ державного ладу юридична наука відносить вихідні 
принципи організації і діяльності держави та її інститутів. Йдеть-
ся насамперед про юридичний статус і повноваження глави держави, 
органів законодавчої, виконавчої та судової влад, правоохоронних та 
інших передбачених основним законом органів, які реалізують основ-
ні функції держави.

Основи суспільного ладу розглядаються як система гарантованих 
і забезпечених конституцією і законами можливостей функціонуван-
ня інститутів громадянського суспільства, врегульованих правом су-
спільних відносин у політичній, економічній та соціальній сферах су-
спільного життя. Це — конституційно встановлені принципи та засади 
демократичного устрою суспільства; політичний, економічний та ідео-
логічний плюралізм; забезпечене правовими законами право громадян 
на об’єднання в політичні партії, громадські організації, асоціації для 
захисту своїх прав.

Конституційний лад кожної країни має свої особливості, які зале-
жать від розвитку суспільства, держави і права; законодавчо встановле-
ного співвідношення суспільства і держави, змісту її діяльності; демо-
кратичних традицій; рівня політичної і правової культури суспільства 
та інших чинників. Значною мірою конституційний лад залежить від 
форми державного правління і політичного режиму, які безпосередньо 
впливають на рівень демократичності суспільного життя і правової 
системи, повноту законодавчого закріплення прав і свобод людини і 
громадянина, ефективність механізму їх забезпечення і захисту.

У свою чергу, конституційний лад здійснює безпосередній вплив 
на стан та розвиток суспільства. Визначаючи вихідні принципи законо-
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давства, правовий статус органів держави, засади організації суспіль-
ного життя, він може стимулювати або стримувати його розвиток, то-
бто може бути прогресивним або консервативним, демократичним або 
тоталітарним тощо.

Водночас конституційний лад не є чимось сталим, раз і назавжди 
визначеним. Продовж розвитку того чи іншого суспільства і держави 
він зазнає суттєвих змін, трансформується, а за своїми якісними ха-
рактеристиками має відмінності в різні історичні періоди і в різних 
країнах.

Світова юридична наука і практика конституціоналізму визначи-
ли принципи, яким повинен відповідати прогресивний конституцій-
ний лад, провідними серед яких зазвичай вважаються: демократизм, 
суверенність, гуманізм, реальність, гарантованість.

З урахуванням цього в Конституції України, з одного боку, за-
тверджені принципи будови, юридичний статус та основні функції 
органів держави, засади суспільного життя, визначені межі впливу на 
нього з боку держави, щоб цей вплив не міг завдати шкоди інститутам 
і механізмам саморегуляції громадянського суспільства. З іншого боку, 
в Основному Законі закріплені юридичні засади забезпечення право-
вого порядку і законності, гарантії захисту від ринкової стихії.

У цьому аспекті розділ І Конституції України «Загальні засади» 
є провідним у структурі Основного Закону і має особливе значення 
не тільки для галузі конституційного права, а й всієї системи націо-
нального законодавства і правової системи в цілому. В ньому закрі-
плюються основи конституційного ладу, Україна стверджується як 
демократична, соціальна і правова, тобто конституційна (обмежена 
правом) держава, в якій людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканість і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю.

Єдиним джерелом влади в Україні і носієм суверенітету є народ. 
Він здійснює владу як безпосередньо — шляхом участі у виборах, ре-
ферендумах, так і через органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування.

В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Закони 
та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції 
і мають їй відповідати. Всі владні органи держави обмежені правом і 
повинні здійснювати свої повноваження тільки в межах, визначених 
Конституцією і законами.
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Суттєвими аспектами конституційного ладу є республіканська 
форма правління, а також здійснення влади на засадах її поділу на за-
конодавчу, виконавчу і судову.

Основний закон встановлює механізм стримувань і противаг, 
який унеможливлює узурпування влади однією з гілок влади або поса-
довою особою, запроваджує особливу процедуру призначення посадо-
вих осіб органів держави, забезпечує прозорість функціонування влад-
них інститутів і можливість контролю їх діяльності. Суспільне життя в 
Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної 
багатоманітності. Конституцією гарантується можливість функціо-
нування інститутів громадянського суспільства, свобода політичної 
діяльності, право громадян на об’єднання у політичні партії та гро-
мадські об’єднання для задоволення своїх потреб і захисту прав.

Суспільством на державу покладено обов’язок сприяння кон-
солідації та розвитку української нації, традицій і культури, етнічної, 
культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і 
національних меншин України.

Серед основ конституційного ладу у сфері економічної організа-
ції суспільного життя важливим є забезпечення і захист усіх суб’єктів 
права власності і господарювання та їх рівність перед законом, со-
ціальна спрямованість економіки.

Стабільність конституційного ладу гарантується самою Консти-
туцією України та прийнятими відповідно до неї законами, а також 
чітким механізмом забезпечення передбачених гарантій.

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні нале-
жить виключно народові і не може бути узурповане державою, її орга-
нами або посадовими особами.

Джерела, рекомендовані до заняття:
1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 

України 28 червня 1996 року з наст. змінами. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text 

2. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1427-12#Text 

3. Декларація про Державний суверенітет України від 16 липня 1990 
року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12#Text
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4. Про правонаступництво України: Закон України від 12 вересня 
1991 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1543-12#Text
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ТЕМА 2.  
Основні конституційні характеристики  

української держави

Лекція (2 год.)
Конституційне закріплення форми української держави. Суве-

ренітет держави: поняття й основні характеристики. Єдність, верхо-
венство і самостійність державної влади як ознака суверенітету дер-
жави. Конституційне закріплення ознак організації влади: варіанти 
правових рішень і їхнє теоретичне обґрунтування. Ідея поділу влади. 
Державна влада, місцеве управління і самоврядування. Конституцій-
но-правове регулювання економічної і соціальної сфер громадського 
життя: розходження підходів і встановлення меж. Інститут власності 
в конституційному праві. Відображення в Конституції соціальної 
структури суспільства, основних напрямків соціальної, національної 
і культурологічної політики. Роль держави в економічній і соціальній 
діяльності.

Самостійна робота (10 год.)
1. Україна як суверенна держава. Народний, державний та національ-

ний суверенітет. 
2. Республіканська форма правління в Україні: конституційне регулю-

вання та практика реалізації. 
3. Унітарний характер державного територіального устрою в Україні. 
4. Демократичний режим та його принципи в Україні.
5. Соціальна направленість української держави. 
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Методичні вказівки до вивчення питань теми 

Розглядаючи питання даної теми слід розпочинати з того, що Біль-
шість конституційних характеристик України прямо зазначена у тексті 
Основного Закону держави - «суверенна, демократична, соціальна, 
правова держава», «унітарна держава», «республіка». Фактична на-
явність інших конституційних характеристик прямо витікає із змісту 
безпосередніх конституційних положень, наприклад, - «національна 
держава» (частина третя Преамбули, частина перша статті 2, статі 10, 
11, 12, частина друга статті 133 Конституції України). Відповідно ці та 
інші конституційні положення розкривають зміст та сутність визначе-
них (закріплених) Основним Законом держави конституційних харак-
теристик України.

Так, Україну, як суверенну державу, тобто державу, яка само-
стійно і незалежно від влади інших держав здійснює функції на своїй 
території та за її межами, виступає самостійною у міжнародних від-
носинах, характеризує наступне: територія України в межах існуючо-
го кордону є цілісною і недоторканною; державна система оборони 
України, захисту її суверенітету і територіальної цілісності, недопу-
стимість розташування на території України іноземних військових баз, 
наявність в Україні інституту єдиного громадянства… тощо.

Як суверенна держава, Україна має також всі необхідні державні 
атрибути: державні символи, державну мову, власну національну гро-
шову одиницю - гривню, столицю, офіційну назву тощо.

Положення статті 1 Конституції України також проголошує 
нашу державу демократичною. Як правило, демократичною назива-
ють державу, устрій і діяльність якої відповідає вільному вираженню 
волі народу, яка гарантує права і свободи народу, людини і громадяни-
на. Звідси логічною є наявність в тексті Конституції України положен-
ня про те, що «...єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ 
здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та ор-
гани місцевого самоврядування».

Конституція України чітко і однозначно визначає Україну як 
унітарну державу з республіканською формою правління. Майже 
всі класичні ознаки сучасної держави з республіканською формою 
правління можна знайти в Україні, а саме: формування державних 
органів шляхом вільних виборів на визначений Конституцією і зако-
нодавством строк; особиста участь громадян в управлінні державою; 
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орієнтація державного ладу на загальнолюдські цінності й ідеали; 
відмова від будь-якого довгого володіння владою на основі індивіду-
ального права (недопустимість особистої диктатури). Важливими для 
організації публічної влади на засадах демократії є принципові поло-
ження про те, що в Україні державна влада здійснюється на засадах 
її поділу на законодавчу, виконавчу і судову, а сама держава визнає та 
гарантує місцеве самоврядування.

Стаття 1 Конституції визначаєУкраїну правовою державою.
Держава є правовою за умови, коли основою її функціонування 

є право, що гарантує права і свободи громадян, обмежує державу, а 
державна влада здійснюється на засадах верховенства права та поділу 
влади. Мова іде про наступне: «Права і свободи людини та їх гарантії 
визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава від-
повідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечен-
ня прав і свобод людини є головним обов’язком держави»; «...Права та 
свободилюдини є невідчужуваними та непорушними»; «Ніхто не може 
бути заарештований або триматися під вартою інакше як за мотивова-
ним рішенням суду і тільки в порядку, встановлених законом»; «Зако-
ни та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки 
громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, вста-
новленому законом»; В Україні діє верховенство права, Конституція 
має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативні акти повин-
ні прийматись на основі Конституції і повинні відповідати їй» тощо.

Окреме положення статті 1 Конституції України говорить 
про Україну як державу соціальну. Поняттям соціальної держави 
охоплюється розумінням держави, діяльність якої «...має бути спря-
мована на створення реальних стандартів матеріального добробуту, 
освіти, охорони здоров’я тощо і забезпечення таких стандартів для 
всіх громадян (індивидів), а також на мінімізацію фактичної соціаль-
ної нерівності з її економічними наслідками та створення системи со-
ціальної підтримки (захисту) тих, хто цього потребує.

Зміст конституційного положення про Україну як соціальну дер-
жаву розкривається насамперед тими положеннями Основного Зако-
ну держави, які закріплюють наявність в Україні інституту приватної 
власності (стаття 41 Конституції України), права на працю (стаття 
43),на підприємництво (стаття 42), на відпочинок (стаття 45), на охо-
рону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування (стаття 49), 
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право на житло (стаття 47), право на освіту (стаття 53) і особливо - 
право громадян на соціальний захист, що включає право на забезпе-
чення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, 
втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а та-
кож у старості та в інших випадках, передбачених законом; при цьому 
це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним 
страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, 
установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціально-
го забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приват-
них закладів для догляду за непрацездатними .

Визначення на конституційному рівні України як суверенної 
національної держави, держави унітарної, демократичної з респу-
бліканською формою правління, а також держави соціальної та 
правової, - є і залишається надалі генеральним напрямком ро-
звитку України на ближчу та дальшу перспективи.
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ТЕМА 3.  
Сутність безпосередньої демократії,  

її роль в сучасному світі

Лекція (2 год.)
Поняття та загальна характеристика безпосередньої демократії. 

Історичні аспекти становлення та розвитку інститутів безпосередньої 
демократії. Співвідношення демократії та місцевого самоврядування. 
Закріплення ролі демократії в Конституції України. Градація форм де-
мократії в залежності від форми виявлення народу. Зміст та принципи 
безпосередньої демократії. Наукові підходи до визначення безпосеред-
ньої демократії. 

Практичне заняття (2 год.)
1. Зміст, суть та значення безпосередньої демократії, її форми.
2. Вибори та референдуми як форма безпосередньої демократії: пере-

ваги та недоліки.
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3. Проблеми участі особистості в реалізації форм безпосередньої де-
мократії.

4. Перспективи розвитку безпосередньої демократії в Україні та в світі 
5. Політичні партії і вибори. 
6. Систематизація конституційно-правових норм щодо здійснення без-

посередньо демократії. 

Самостійна робота (10 год.)
1. Поняття демократії, загальна характеристика. 
2. Поняття та зміст безпосередньої демократії. 
3. Проблеми реалізації форм безпосередньої демократії та причини їх 

обмеження в окремих країнах.
4. Які чинники впливають на періодичність виборів?
5. Теорія безпосередньої демократії в історичному плані. 
6. Безпосередня демократія в державах перехідного типу: загрози та 

недоліки. 

Методичні вказівки до вивчення питань теми 
Чинна Конституція України визнала вперше не лише належність 

влади народові, тобто володіння політичною владою як його природне 
право мати владу, але і його право її здійснювати. До того ж Конститу-
цією визнано право народу здійснювати владу безпосередньо, а також 
через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Відповідно до Конституції України належність влади народу, її 
здійснення та захист, охорона влади народом - основні елементи де-
мократії, народовладдя, але вони, звичайно, повністю не вичерпують 
її змісту і форм.

Згідно з Конституцією України народ має також право користу-
ватися владою, наприклад, у вигляді вияву референдної ініціативи 
(ст. 72), застосовувати владу, зокрема, у вигляді обов’язкових рефе-
рендумів (щодо питань про внесення змін до Конституції України та 
зміну території України), надавати владу органам державної влади та 
органам місцевого самоврядування тощо.

Конституція України передбачила також можливість реаліза-
ції влади народом як у цілому на загальнонаціональному рівні, так і 
в особі його територіальних спільностей - територіальних громад як 
пріоритетних суб’єктів системи місцевого самоврядування.
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Конституція України традиційно поділяє демократію (народов-
ладдя) на безпосередню й представницьку. Проте, на відміну від попе-
редніх радянських конституцій, чинна Конституція пріоритетною фор-
мою (видом) демократії визнає безпосередню. Це є цілком логічним, 
закономірним, реальним. Адже безпосередня демократія - природне 
право народу, вона з’явилася раніше від представницької.

Чинна Конституція України визначає не лише місце безпосеред-
ньої демократи в системі демократії, тобто в системі політичної влади 
народу, але і її суть, зміст і форми.

За своєю суттю безпосереднє народовладдя. відповідно до поло-
жень Конституції (статті 5,36,69 та ін.), є насамперед прямим волеви-
явленням народу (народним волевиявленням) шляхом таємного голо-
сування або волевиявленням, вираженням волі через політичні партії, 
засоби масової інформації та Інші складові механізму безпосередньої 
демократії, які сприяють формуванню і виявленню політичної волі 
громадян.

Тобто безпосереднє народовладдя - це самостійна реалізація на-
родом власної волі щодо власних інтересів (у цілому чи щодо частини 
суспільства або окремих осіб) або щодо інших народів і держав за їх 
згодою за сприяння політичних партій, їхніх блоків, інших складових 
механізму безпосередньої демократії або без них.

Сутність безпосередньої демократії найповніше виявляється у її 
принципах як основних засадах її здійснення. Вони опосередковують 
собою різні властивості, аспекти волевиявлення народу, закономір-
ності його функціонування (дії) і розвитку.

Конституція визначає як загальні принципи безпосередньої демо-
кратії, так і інституціональні (спеціальні), зокрема принципи виборів, 
референдумів тощо. Пріоритетними є, як завжди, загальні принципи, 
властиві всім або переважній частині форм безпосереднього народов-
ладдя.

Відповідно до змісту чинної Конституції України загальними 
принципами безпосередньої демократії можна вважати: суверенності 
народу; єдиновладдя народу; повновладдя народу; безпосереднього 
волевиявлення народу; поєднання безпосередньої і представницької 
демократії; пріоритетності безпосереднього народовладдя в системі 
демократії; політичного плюралізму; конституційності й законності; 
загальності у здійсненні безпосереднього народовладдя; рівності у 
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здійсненні безпосереднього народовладдя; принцип реальності безпо-
середнього народовладдя; гарантованості безпосереднього народов-
ладдя.

Поряд із загальними принципами безпосереднього народовладдя 
Конституцією і законами України передбачаються спеціальні (інститу-
ційні), зокрема принципи виборів, референдумів тощо.

Для виборів характерні принципи загального, рівного і прямого 
виборчого права при таємному голосуванні, поєднання державних і 
недержавних (індивідуальних) джерел фінансування. Так, витрати 
на підготовку і проведення виборів депутатів здійснюються за раху-
нок коштів Державного бюджету України та коштів виборчих фондів 
партій, виборчих блоків і кандидатів у депутати, зареєстрованих в од-
номандатних виборчих округах.

Характер безпосередньої демократії, як і будь-якого суспільно-
го явища, виявляється зрештою в її функціях - напрямках або видах 
безпосереднього волевиявлення народу, які опосередковують зміст і 
форми безпосереднього народовладдя. Безпосереднє народовладдя є 
здійсненням системи суспільних функцій, їх розрізняють за суб’єкта-
ми, об’єктами, способами, засобами безпосереднього народовладдя та 
іншими ознаками.

Безпосередня демократія, як і всяка влада, здійснюється в певних 
формах, тобто способах волевиявлення народу з метою здійснення су-
спільних функцій, що мають правові наслідки.

Як носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні, народ має 
право на будь-яку форму волевиявлення, крім тієї, яка безпосередньо 
заборонена Конституцією і законами. Історії безпосередньої демокра-
ти відома велика кількість форм безпосередньої демократії, зокрема 
вибори, референдуми, виявлення громадської думки, плебісцити, на-
родні обговорення, народні ініціативи, петиції (колективні письмові 
звернення), збори, мітинги, походи, демонстрації, а також такі винят-
кові, переважно немирні форми, як революції, повстання, громадянсь-
кі війни, національно-визвольні рухи та політичні страйки, протести, 
акції громадянської непокори, голодування, пікетування тощо.
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ТЕМА 4.  
Форми безпосередньої демократії  

на загальнодержавному та місцевому рівнях:  
правове регулювання та проблеми реалізації

Лекція (2 год.)
Поняття виборів, їхні види і соціальна функція. Виборче право і 

виборча система: співвідношення понять. Основні принципи виборчого 
права: поняття і види. Види виборчої системи. Виборчий процес: 
поняття, конституційно-правове регулювання. Стадії виборчого 
процесу. Поняття референдуму та його види. Всеукраїнський та 
місцеві референдуми. Конституційно правове регулювання порядку 
призначення і проведення референдумів.

Основні форми безпосередньої демократії в місцевому самовря-
дуванні. Місцеві вибори та референдуми. Загальні збори жителів за 
місцем проживання. Місцеві ініціативи. Громадські слухання. Інші 
форми безпосередньої демократії на місцевому рівні.

 Практичне заняття (2 год.)
1. Основні принципи виборчого права та їх закріплення в Конституції 

України.
2. Правова регламентація стадій виборчого процесу.
3. Правова регламентація питань організації референдумів та визна-

чення їх результатів.
4. Поняття і соціальна функція референдумів.
5. Відповідальність за порушення виборчих прав громадян. 

Завдання для самостійної роботи (5 год.)
1. Вибори як форма безпосередньої демократії: поняття, види.
2. Поняття виборчого права, принципи виборчого права.
3. Поняття та види виборчих систем. Виборча система України.
4. Поняття референдуму та його види. 
5. Всеукраїнський та місцеві референдуми.
6. Основні форми безпосередньої демократії на місцевому рівні. 
7.  Організаційно-правові вимоги до проведення референдуму в 

Україні.
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8. Історія світових референдумів.
9. Принципи проведення виборів в Україні.

10. Проблема нормативного регулювання місцевих референдумів. 

Методичні вказівки до вивчення питань теми
Конституцією і законами України передбачені такі форми без-

посереднього волевиявлення народу, як вибори, референдуми, мирні 
збори, мітинги, походи і демонстрації, референдні ініціативи, звернен-
ня, народні обговорення. Відповіддю до ст. 69 Конституція України не 
заперечує можливості існування й інших форм безпосередньої демо-
кратії.

Пріоритетними серед конституційно-правових форм безпосе-
редньої демократії є вибори до органів державної влади і органів міс-
цевого самоврядування та всеукраїнський і місцеві референдуми. В 
Конституції України визначаються основні засади цих форм народно-
го волевиявлення і передбачається виняткове регулювання законами 
організації і порядку проведення виборів і референдумів.

Поряд із виборами до органів державної влади та до органів міс-
цевого самоврядування, всеукраїнським і місцевими референдумами, 
Конституція передбачає такі форми, як збори, мітинги, походи, де-
монстрації (ст. 39 Конституції України), хоча обмежує збори, мітинги, 
походи і демонстрації, природно, мирними зборами, мітингами, похо-
дами і демонстраціями і передбачає попереднє повідомлення органів 
виконавчої влади або органів місцевого самоврядування про їх прове-
дення.

Однією з найбільш дієвих форм безпосередньої демократії в 
Україні є вибори. Саме вони дозволяють перетворити волевиявлення 
громадян України у волю Українського народу під час формування 
представницьких органів державної влади та органів місцевого са-
моврядування.

Під виборами слід розуміти форму безпосередньої демократій 
зміст якої полягає у формуванні представницьких органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування шляхом голосування гро-
мадян України.

За своїм змістом вибори є волевиявленням народу щодо форму-
вання представницьких органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування.
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За суб’єктами вибори передбачають формування Верховної Ради 
України, Президента України, Верховної Ради АРК, місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів.

За формою вибори являють собою вибір найбільш гідного з-поміж 
інших кандидата на виборну посаду до органів державної влада та ор-
ганів місцевого самоврядування шляхом голосування громадян за його 
кандидатуру.

За способами і засобами проведення вибори можуть бути черго-
вими, позачерговими та довиборами колегіального органу.

Поняття виборів часто вживають як термін «виборче право», що 
вживається в об’єктивному та суб’єктивному значенні. В об’єктивно-
му значенні виборче право - це Інститут конституційного права, що 
об’єднує норми конституційного та інших галузей права, які визнача-
ють поняття, види, принципи виборів, порядок їх організації та про-
ведення, а також юридичну відповідальність за порушення чинного 
законодавства про вибори.

Суб’єктивне виборче право - це конституційне право громадяни-
на України вільно обирати та бути обраним до органів державної вла-
ди та органів місцевого самоврядування (ст. 38 Конституції) . Це право 
також слід розуміти як встановлене Конституцією та законами України 
право громадянина України брати участь у всіх видах виборів на всіх 
стадіях їх організації та проведення.

Виборче право тісно пов’язане з виборчою системою, під якою 
слід розуміти суспільні відносини врегульовані нормами Конститу-
ції та законів України які виникають, змінюються та припиняються у 
зв’язку з голосуванням громадян за кандидатів на виборні посади та 
розподілі виборних посад за результатами виборів.

Найбільш поширеними у світі виборчими системами є мажори-
тарна, пропорційна та змішана (мажоритарно-пропорційна) вибор-
чі системи. Мажоритарна виборча система (відносної, абсолютної, 
кваліфікованої більшості) застосовується під час виборів одноосо-
бових та колегіальних представницьких органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування. Вона передбачає утворення одно-
мандатних виборчих округів, на які поділяється вся територія країни 
чи відповідної адміністративно-територіальної одиниці, чи суб’єкта 
місцевого самоврядування, в яких громадяни голосують за конкрет-
них кандидатів, що претендують на представницький мандат. Пропор-
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ційна виборча система (з «жорсткими» та «м’якими» виборчими спи-
сками) застосовується під час виборів колегіальних представницьких 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування і перед-
бачає утворення виборчих списків кандидатів від організацій політич-
них партій та їх виборчих блоків. Змішана виборча система передбачає 
комбінування пропорційної та мажоритарної виборчих систем у ме-
жах однієї держави.

Ще однією важливою формою безпосередньої демократії є ре-
ферендум. Відповідно до чинного законодавства, за предметом все-
українські референдуми поділяються на конституційні, законодавчі 
міжнародно-правові та територіальні.

Найчастіше предметом загальнонаціональних референдумів ста-
ють конституції. Проведення конституційних референдумів закономір-
не, оскільки основний закон повинен бути прийнятий чи змінений у 
спосіб, що усував би можливість будь-яких незадоволень чи сумнівів 
громадян у його легітимності.

Конституція України визначила, що виключно всеукраїнський 
референдум затверджує законопроекти про внесення змін до Розділу 
І «Загальні засади». Розділу III «Вибори. Референдум», Розділу XIII 
«Внесення змін до Конституції України» (ст. 156 Конституції України). 
Конституція України передбачає складну процедуру, що має передува-
ти всеукраїнському референдуму. Подання про зміну зазначених кон-
ституційних розділів здійснюється Президентом України або не менш 
як двома третинами народних депутатів України від конституційного 
складу парламенту з подальшим прийняттям поданого законопроекту 
не менш як двома третинами народних депутатів України. Лише при 
дотриманні такої процедури законопроект про внесення змін до І, III 
чи XIII розділу Конституції може бути винесений на всеукраїнський 
референдум.

Чинне законодавство про референдуми не містить застережень 
щодо винесення на всеукраїнський референдум інших розділів Кон-
ституції або її тексту загалом, тож такі референдуми є допустимими.

Предметом всеукраїнського референдуму теоретично можуть 
бути також прийняття, зміна та скасування законів України та їх окре-
мих положень. Водночас ст. 74 Конституції України обмежує прове-
дення всеукраїнського референдуму щодо законопроектів із питань 
податків, бюджету та амністії.
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При дослідженні такої форми безпосередньої демократії, як ре-
ферендуми, аспіранти мають проаналізувати наслідки та проблеми 
відсутності з 2012 року профільного закону про місцеві референдуми, 
через що така важлива форма прямої демократії на місцевому рівні 
фактично не працює. 

Аналізуючи інші форми безпосередньої демократії на місцевому 
рівні, також слід зупинитись на низці проблем їх використання и в пер-
шу чергу – нормативно-правового регулювання. Наприклад, загальні 
збори жителів за місцем проживання, місцеві ініціативи, громадські 
слухання – важливі інститути місцевої безпосередньої демократії, які 
фактично регулюються на сьогодні положеннями окремих статутів те-
риторіальних громад (тем, де вони взагалі є), через що їх використання 
досить помітно відрізняється на ріні окремих регіонів та місцевостей. 
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Змістовий модуль 2.  
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ  

ТА МУНІЦИПАЛЬНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС 
ОСОБИСТОСТІ

ТЕМА 5.  
Структура та принципи конституційно-правового  

статусу особистості в Україні

Лекція (2 год.)
Конституційний статус людини і громадянина, як інститут кон-

ституційного права: поняття, структура, принципи. Поняття консти-
туційних прав, свобод і обов’язків людини і громадянина, їх юри-
дичні властивості. Права людини і права громадянина. Система та 
класифікація основних прав і свобод людини і громадянина. Основні 
обов’язки людини і громадянина. Гарантії конституційних прав і сво-
бод людини: поняття, види, правове закріплення. Захист основних 
прав і свобод, його форми, правовий і організаційний механізм. Інсти-
тут громадянства. Конституційний статус іноземців, осіб без грома-
дянства, біженців. Міжнародні стандарти в галузі прав людини та їх 
реалізація в Україні. 

Практичне заняття (2 год.)
1. Поняття та принципи правового статусу людини і громадянина.
2. Поняття конституційних прав та свобод людини і громадянина, їх 

юридична природа.
3. Конституційна класифікація прав і свобод людини та громадянина. 

Співвідношення індивідуальних та колективних прав громадян.
4. Обмеження прав і свобод людини і громадянина.
5. Конституційні обов’язки людини та громадянина в Україні.
6. Конституційні гарантії забезпечення, реалізації та захисту прав і 

свобод людини і громадянина в Україні.

Завдання для самостійної роботи (5 год.)
1. Визначте систему гарантій конституційних прав і свобод людини і 

громадянина.



38

2. Які підстави для обмеження конституційних прав і свобод в Україні 
ви можете назвати?

3. Види та особливості обмеження прав людини. 
4. Абсолютні та відносні права людини: можливість їх обмеження та 

підстави.
5. Покоління та генезис прав людини. 
6. Міжнародні стандарти громадянства та вирішення питань грома-

дянства при зміні території держави. 
7. Державна політика по скороченню випадків без громадянства. 
8. Іммігранти в межах європейського простору: тенденції та розвиток. 

Методичні вказівки до вивчення питань теми
Розглядаючи питання вказаної теми, аспіранти повинні аналізу-

вати конституційно-правовий статус особистості, структурні елементи 
цього статусу, його види та ін. Під конституційно-правовим статусом 
особи розуміють загальні, основоположні начала, за допомогою яких у 
Конституції визначаються основні права, свободи і обов’язки людини 
й громадянина, а також гарантії їх здійснення, тобто можливість мати, 
володіти, користуватися і розпоряджатися економічними, політични-
ми, культурними та іншими соціальними цінностями, благами; ко-
ристуватися свободою дій і поведінки в межах конституції та інших  
законів.

 До поняття правового статусу входять такі основні елементи 
(вони складають його зміст і структуру): громадянство; загальна пра-
воздатність; принципи правового статусу; конституційні права, сво-
боди й обов’язки громадян; гарантії прав і свобод; відповідні правові 
норми.

Основними принципами конституційно-правового інституту 
прав і свобод людини є:

 ▪ Закріплення в національному праві прав і свобод, встановле-
них нормами міжнародного права;

 ▪ Принцип невідчужуваності та непорушності основних при-
родних прав і свобод людини та належність її їй від народжен-
ня (ст. 21 Конституції України).
Цей принцип означає, що всі люди визнаються вільними, що 
вони володіють правами і свободами від народження;
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 ▪ Принцип рівноправності прав і свобод осіб (ст. 24 Конституції 
України).

 ▪ Цей принцип означає, що здійснення прав та свобод людини і 
громадянина не повинно порушувати права та свободи інших 
осіб.

 ▪ Принцип єдності прав та обов’язків людини і громадянина  
(ст. 23 Конституції України) полягає у тому, що не повинно 
бути прав без обов’язків, як не повинно бути і обов’язків без 
прав.

 ▪ Принцип гарантованості прав і свобод людини і громадянина 
полягає в тому, що, по-перше, конституційні права і свободи 
гарантуються державою й не можуть бути скасовані і, по-дру-
ге, при прийнятті нових законів або внесенні до них змін не до-
пускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Особливим та найважливішим елементом конституційно-право-
вого статусу людини в Україні є її права, свободи та обов’язки. 

Права, свободи та обов’язки людини і громадянина є основопо-
ложною частиною чинної Конституції України. Вирішення проблем 
прав людини в ній характеризується принципово новими для України 
підходами. В Основному Законі права і свободи людини розглядають-
ся не як даровані державою своїм громадянам, а як такі, що належать 
людині від народження, існують незалежно від діяльності держави та 
є невідчужуваними й непорушними.

Конституційні права і свободи — це встановлені Українською 
державою, закріплені в її Конституції та інших законах певні мож-
ливості, які дають змогу кожному громадянинові обирати вид своєї 
поведінки, користуватися економічними і соціально-політичними сво-
бодами та соціальними благами як в особистих, так і в суспільних ін-
тересах.

Існують різноманітні підстави класифікації прав та свобод, ціла 
система гарантій їх дотримання, реалізації та захисту, які студенти по-
винні знати. 

Громадянство – це структурний елемент правового статусу осо-
би, який розкриває головний зміст зв’язку людини і держави, взає-
мовідносин громадянина з державою та суспільством. У визначенні 
громадянства України, яке дається в преамбулі Закону “Про грома-
дянство України”, підкреслюється правовий характер зв’язку особи 
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й Українською державою. Громадянство – правовий, а не фактичний 
стан. Громадян держави не можна розглядати як сукупність осіб, що 
проживають на її території, оскільки за цією ознакою останні утворю-
ють населення країни – категорію демографічну. Терміном “населен-
ня” охоплюється не тільки громадяни певної держави, а й іноземці та 
особи без громадянства, які проживають в країні. Громадянином дер-
жави є особа не в силу того, що проживає на її території, а внаслідок 
існування між особою і державою певних правових зв’язків. 

Законодавство України про громадянство ґрунтується на таких 
принципах:

 ▪ єдиного громадянства - громадянства держави Україна, що 
виключає можливість існування громадянства адміністратив-
но-територіальних одиниць України. Якщо громадянин Украї-
ни набув громадянство (підданство) іншої держави або дер-
жав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише 
громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство 
України, то у правових відносинах з Україною він визнається 
лише громадянином України;

 ▪ запобігання виникненню випадків без громадянства;
 ▪ неможливості позбавлення громадянина України громадянства 

України;
 ▪ визнання права громадянина України на зміну громадянства;
 ▪ неможливості автоматичного набуття громадянства України 

іноземцем чи особою без громадянства внаслідок укладен-
ня шлюбу з громадянином України або набуття громадянства 
України його дружиною (чоловіком) та автоматичного при-
пинення громадянства України одним із подружжя внаслідок 
припинення шлюбу або припинення громадянства України ін-
шим з подружжя;

 ▪ рівності перед законом громадян України незалежно від під-
став, порядку і моменту набуття ними громадянства України;

 ▪ збереження громадянства України незалежно від місця прожи-
вання громадянина України.

Окрему увагу слід приділити статусу негромадян України, які на 
законних підставах перебувають або проживають на її території. До 
цих осіб відносяться іноземці, біженці, особи без громадянства, осо-
би, які потребують додаткового або тимчасового захисту та ін. Особ-
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ливості та характерні риси статусу цих осіб регулюються окремими 
спеціальними законами, якими слід користуватись при підготовці до 
теми. 

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території 
України на законних підставах, - є іноземцями та особами без грома-
дянства, які в установленому законодавством чи міжнародним дого-
вором України порядку в’їхали в Україну та постійно або тимчасово 
проживають на її території, або тимчасово перебувають в Україні.

Правовий статус іноземців та осіб без громадянства визначається 
Конституцією України, Законом України «Про правовий статус інозем-
ців та осіб без громадянства» та іншими законами України, а також 
міжнародними договорами України. Згідно закону, іноземець – це осо-
ба, яка не перебуває у громадянстві України і є громадянином (підда-
ним) іншої держави або держав, особа без громадянства – це особа, 
яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм 
громадянином

 Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні 
на законних підставах, користуються тими самими правами і свобо-
дами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, за 
винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними 
договорами України. 

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають під юрис-
дикцією України, незалежно від законності їх перебування, мають пра-
во на визнання їх правосуб’єктності та основних прав і свобод людини.

Іноземці та особи без громадянства зобов’язані неухильно додер-
жуватися Конституції та законів України, інших нормативно-правових 
актів, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей, 
інтереси суспільства та держави. 

При вивченні питань теми аспіранти мають враховувати, що згід-
но положень нового Закону України «Про біженців та осіб, які потре-
бують додаткового або тимчасового захисту». 

 Цей Закон визначає порядок регулювання суспільних відносин 
у сфері визнання особи біженцем, особою, яка потребує додаткового 
або тимчасового захисту, втрати та позбавлення цього статусу, а також 
встановлення правового статусу біженців та осіб, які потребують до-
даткового захисту і яким надано тимчасовий захист в Україні.

Отже, біженець - це особа, яка не є громадянином України і вна-
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слідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за 
ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства, належ-
ності до певної соціальної групи або політичних переконань перебуває 
за межами країни своєї громадянської належності та не може користу-
ватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом 
внаслідок таких побоювань, або, не маючи громадянства і перебуваю-
чи за межами країни свого попереднього постійного проживання, не 
може чи не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань.
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ТЕМА 6.  
Муніципально-правовий статус людини  

та громадянина в Україні

Лекція (2 год.)
Структура муніципально-правового статусу особистості в 

Україні. Принципи муніципально-правового статусу людини. Понят-
тя та генезис муніципальних прав і свобод особистості. Види муніци-
пальних прав людини. Аналіз місця і функціонального призначення 
органів місцевого самоврядування та розгляд муніципальних прав і 
свобод людини в Україні. Розкриття поняття та опис механізмів ре-
алізації муніципальних прав та свобод особистості в залежності від 
їх класифікації. Взаємодія конституційно-правового та муніципаль-
но-правового статусу людини в Україні. Гарантії муніципальних прав і 
свобод особистості в Україні. Пріоритет муніципальних прав людини 
в умовах глобалізації. 

Практичне заняття (2 год.) 
1. Поняття та генезис муніципальних прав і свобод особистості. Види 

муніципальних прав людини 
2. Взаємодія конституційно-правового та муніципально-правового 

статусу людини в Україні. 
3. Механізм реалізації муніципальних прав та свобод особистості в 

залежності від їх класифікації. 
4. Гарантії муніципальних прав і свобод особистості в Україні.

Самостійна робота (10 год.)
1. Характеристика муніципально-правового статусу особистості. 
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2. Поняття та види муніципальних прав людини в Україні. 
3. Механізм реалізації муніципальних прав людини в Україні. 
4. Міжнародні стандарти муніципальних прав людини та їх імплемен-

тація в законодавство України. 
5. Дослідити функції місцевого самоврядування в галузі забезпечення 

прав людини.
6. Проаналізувати положення «Конвенції про участь іноземців в су-

спільному житті на місцевому рівні» та її вплив на розвиток муніци-
пально-правового статусу особистості в світі та в Україні. 

7. Визначити існуючі на сьогодні проблеми в реалізації, забезпеченні 
та захисті муніципальних прав людини в Україні. 

Методичні вказівки до вивчення питань теми
Питання правового статусу особистості сьогодні займають 

центральне місце в будь-якій державі, яка обрала демократичний 
гуманістично-орієнтований шлях розвитку та функціонування. 
Загальна теорія права під категорією правового статусу особи розуміє 
сукупність закріплених в законодавстві та гарантованих державою 
прав, свобод, обов’язків, відповідальності, відповідно до яких особа 
володіє правосуб’єктністю та координує свою поведінку в суспільстві. 
Найбільш важливою та практично значущою для кожної людини є 
муніципально-правова галузь, оскільки, по-перше, практично всі 
життєві інтереси та устремління людина реалізує саме на локальному 
рівні функціонування соціуму як член територіальної громади 
(за винятком прав на громадянство, на власність, обов’язків щодо 
військової служби тощо, де вона вступає в прямий контакт з державою); 
а по-друге, саме на локальному рівні функціонування соціуму людина 
індивідуально чи разом з іншими в рамках територіальної громади 
продукує так звані локальні інтереси, що стосуються широкого спектра 
індивідуальних та групових, колективних прав і свобод та виступають 
саме як права і свободи людини, яких вона потребує і здійснює в різних 
сферах життєдіяльності особисто чи разом з іншими мешканцями 
відповідної території держави. 

Таким чином, в умовах децентралізації державної публічної 
влади і формуванням нового колективного суб’єкта конституційного 
права — територіальної громади, що поєднує жителів сіл, селищ і міст 
із України, з особливою актуальністю постає проблема подальшого 
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вдосконалення муніципально-правового статусу особистості в Україні.
Муніципально-правовий статус особи, хоч і базується на нормах 

та принципах конституційно-правового статусу особистості, але все 
ж є самостійним утворенням. Підтвердженням цього положення є той 
факт, що, на відміну від конституційно-правового статусу особи, який 
обумовлюється в першу чергу політико-правовим зв’язком цієї особи 
з державою (інститутом громадянства), і вже на підставі наявності чи 
відсутності такого зв’язку формуються в подальшому всі інші його 
елементи (права, обов’язки, відповідальність і т. ін.); муніципально-
правовий статус залежить від території фактичного проживання 
особи та відношення її до тієї чи іншої територіальної громади. На 
локальному рівні члени територіальної громади функціонують не як 
громадяни держави, а як мешканці відповідної територіальної одиниці. 

Таким чином, на рівні місцевого самоврядування цілком 
змінюється система координат, яка панує в державі щодо прав людини. 
З рівня «громадянин — держава» права людини переходять на рівень 
«мешканець — орган місцевого самоврядування» та трансформуються 
у муніципальні права особистості. Ці права виникають у процесі 
функціонування особистості на локальному рівні та відображають її 
різноманітні та різнопланові потреби щодо задоволення особистих 
інтересів. Такі права, з одного боку, є специфічними, притаманними 
лише рівню місцевого самоврядування та особистим й колективним 
інтересам мешканців, а з другого боку, є проявом загальних прав 
людини на життя та вільний розвиток своєї особистості, достатній 
життєвий рівень для себе і своєї сім’ї та інші. 

Оскільки членами територіальної громади виступають будь-
які фізичні особи, що постійно проживають, працюють на території 
села, селища, міста, мають спільну комунальну власність, володіють 
на даній території нерухомим майном, сплачують місцеві податки та 
збори, тобто знаходяться у системно-комунікативних зв’язках між 
собою, тому з цього виходить, що, по-перше, члени територіальної 
громади — громадяни України, реалізуючи свої муніципальні права 
в політичній галузі, також представляють і інтереси інших жителів 
— негромадян (іноземних громадян, осіб без громадянства, біженців 
та ін.), а по-друге, відсутність громадянства не позбавляє членів 
негромадян від економічних, культурних, соціальних, екологічних та 
інших видів прав на місцевому рівні. Муніципально-правовий статус 
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особистості, з одного боку, виступає складовою більш широкого 
та базового конституційного статусу особистості в Україні, що має 
найвищий рівень законодавчого закріплення та забезпечення з боку 
держави, а з іншого — поєднує в собі норми та інститути багатьох 
інших галузей права (фінансового, земельного, права соціального 
забезпечення та ін.). Саме на цю специфіку муніципально-правового 
статусу особистості аспратни і мають вернути увагу при дослідженні 
питань теми. 
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Змістовий модуль 3.  
ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ 

ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ  
ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

ТЕМА 7.  
Актуальні проблеми реалізації  

принципу поділу державної влади  
в системі вищих органів влади в Україні

Лекції (2 год.) 
 Конституційна організація і діяльність державних органів. Прин-

цип поділу влади, його зміст і значення для демократичного порядку 
здійснення влади. Способи формування державних органів: обрання, 
призначення, утворення й ін., їх конституційно-правове закріплення. 
Фактори, що визначають спосіб формування державних органів. Кон-
ституційно-правовий статус Верховної Ради України в умовах пар-
ламентсько-президентської республіки. Проблеми українського пар-
ламентаризму. Конституційно-правовий статус Президента України. 
Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади: порядок 
формування, функції та повноваження. Взаємовідносини між Прези-
дентом, Верховною Радою та Кабінетом Міністрів України: проблеми 
розподілу повноважень та політичної відповідальності. Дуалізм вико-
навчої влади в Україні. Роль судової влади в забезпеченні принципів 
правової, демократичної держави. 

Практичне заняття (2 год.)
1. Принцип поділу влади, його зміст і значення для демократичного 

порядку здійснення влади.
2. Способи формування державних органів: обрання, призначення,  

утворення й ін., їх конституційно-правове закріплення. 
3. Проблеми українського парламентаризму. 
4. Роль Президента України як гаранта державного суверенітету, тери-

торіальної цілісності та незалежності України. Гаранта прав і сво-
бод людини і громадянина.
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5. Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади, повно-
важення по забезпеченню реалізації прав та свобод людини і грома-
дянина. 

6. Роль судової влади в забезпеченні принципів правової, демократич-
ної держави. 

Завдання для самостійної роботи (5 год.)
1. Охарактеризуйте державну владу як інститут конституційного права.
2. Визначте систему органів державної влади.
3. Законодавчий процес в Україні.
4. Конституційно-правовий статус народного депутата.
5. Роль глави держави в парламентсько-президентській республіці.
6. Відобразити у вигляді схеми повноваження глави держави у парла-

ментській та президентській республіках.
7. Імпічмент Президента: законодавче визначення процедури в Україні 

та в зарубіжних країнах.

Методичні вказівки до вивчення питань теми
На підставі Конституції саме держава визначає систему держав-

них органів. Тому орган держави — це певна державна інституція, 
яка засновується і утворюється державою у встановленому порядку і 
діє за її уповноваженням.

Державні органи України характеризуються певними основними 
рисами. Будь-який такий орган представляє Україну як державу як все-
редині країни, так і зовні. Державний орган діє за дорученням держа-
ви, яка законодавчо визначає правовий статус кожного з цих органів.

Орган Української держави є відносно самостійною частиною 
єдиної системи державних органів України, яка будується за принци-
пом розподілу влади. Він виступає від імені держави і водночас від 
свого власного імені та посідає певне місце в державному апараті.

Державний орган утворюється у порядку, встановленому Консти-
туцією і відповідними законами. Так, Верховна Рада України і Прези-
дент України обираються шляхом загальних виборів, склад Кабінету 
Міністрів формується Президентом України.

Залежно від власного правового статусу кожний з державних 
органів здійснює притаманні йому завдання та функції держави. Так, 
єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент — Верхов-
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на Рада України. Гарантом державного суверенітету, територіальної 
цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод лю-
дини і громадянина є глава Української держави — Президент Украї-
ни. Кабінет Міністрів України реалізує виконавчу владу. Правосуддя в 
Україні здійснюють виключно суди.

У межах свого статусу державний орган виступає від імені дер-
жави та за її дорученням, є її офіційним представником.

Для здійснення власних завдань і функцій держава наділяє дер-
жавні органи державно-владними повноваженнями, які закріплюють-
ся в окремому нормативному правовому акті і дають змогу здійсню-
вати державну владу в трьох її формах: законодавчій, виконавчій та 
судовій. За допомогою цих повноважень визначаються конкретні пра-
ва та обов’язки державних органів, у межах яких вони мають право ре-
алізовувати надані їм права, приймати відповідні акти, які є обов’язко-
вими до виконання підпорядкованими органами, службовими особами 
і громадянами, а також здійснювати контроль за їх виконанням.

Системи державних органів у різних країнах залежать від гео-
графічних факторів, національного складу населення, державного 
устрою, державного режиму країни. Важливу роль відіграють ідеоло-
гія, політична доктрина та конституційно-правова концепція.

З урахуванням цих факторів і розрізняють три сучасні моделі 
систем державних органів: централізовано-сегментну, моноцефальну 
(від грец. керЬаІе — голова) і монотеократичну.

Централізовано-сегментна система виходить з принципу 
розподілу влади, відповідного комплексу стримувань і противаг та 
постулату, згідно з яким органами державної влади є лише головні 
центральні органи, які діють у масштабі всієї країни (глава держави, 
парламент, уряд), а також їхні представники на місцях (голови місце-
вих державних адміністрацій та ін.)- Представницькі органи на місцях 
розглядаються лише як органи місцевого самоврядування. Врахову-
ються при цьому також такі принципи, як демократизм держави, вер-
ховенство права тощо.

Ця система складається з кількох видів органів, які формують-
ся специфічними засобами, мають власну компетенцію і особливості 
формування. Принцип розподілу влади визначає сегментність даної 
системи, проте це не розрізнений набір елементів. Органи держави 
об’єднані загальними завданнями, метою управління суспільством, 



54

методами управління, які мають загальні принципи. Тільки у своїй су-
купності вони становлять цілісну систему, що зумовлює її централіст-
ську сутність.

Органи цієї моделі звичайно класифікуються за трьома видами, 
кожний з яких у свою чергу є певною системою. Це органи законодав-
чої, виконавчої та судової влади. У багатьох державах формується й 
четвертий вид влади — контрольний.

Конституційно-правова концепція України виходила з необхід-
ності впровадження централізовано-сегментної системи державних 
органів як найбільш прогресивної. Тому види центральних і місцевих 
органів держави визначаються на основі принципів, закладених у зга-
даній системі. Згідно з ними у сукупності державні органи України 
становлять єдину систему центральних органів, склад якої об’єктивно 
випливає з принципу єдності державної влади в Україні.

Центральні органи державної влади — це ті органи держави, 
повноваження і діяльність яких поширюються на всю територію дер-
жави, а також на тих її громадян, які перебувають за межами країни. 
Єдність системи цих органів базується на принципах цілісності Украї-
ни, розмежуванні предметів відання між органами державної влади і 
водночас на їх взаємозв’язку один з одним, взаємодії та взаємозалеж-
ності, тобто між ними існує тісний організаційно-правовий зв’язок.

Будучи побудованою за принципом розподілу влади, єдина си-
стема органів державної влади складається передусім із органів трьох 
видів. Згідно зі ст. 6 Конституції України розрізняють органи законо-
давчої, виконавчої та судової влади. Кожний з цих видів є підсистемою 
єдиної системи державних органів України.
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ТЕМА 8.  
Сутність принципу децентралізації державної влади  

як гарантії місцевого самоврядування,  
його забезпечення в Україні і в світі

Лекція (4 год.)
Місцеве самоврядування як форма децентралізації влади та га-

рантія демократичного політичного режиму. Правова природа місце-
вого самоврядування та його місце у системі публічної влади демо-
кратичних держав. Становлення й розвиток місцевого самоврядування 
в незалежній Україні. Функції та повноваження місцевого самовря-
дування в Україні. Конституційне регулювання місцевого самовря-
дування в європейських країнах. Загальні закономірності належного 
розподілу завдань та компетенції публічної адміністрації на прикладі 
окремих європейських держав. Реформування місцевого самовряду-
вання в контексті зарубіжного досвіду.
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Практичне заняття (2 год.)
1. Сутність терміну «децентралізація» в контексті реформування  

системи влади в Україні.
2. Поєднання принципів «централізації» та «децентралізації» в ре-

гулюванні взаємовідносин органів державної влади та місцевого 
самоврядування.

3. Реформування місцевого самоврядування в контексті зарубіжного 
досвіду.

Самостійна робота (10 год.)
1. Правові основи місцевого самоврядування: Конституція та закони 

України,Європейська хартія місцевого самоврядування, акти Прези-
дента України та органів виконавчої влади, статути територіальних 
громад та інші акти локальної нормотворчості.

2. Системні проблеми, що зумовлюють необхідність реформування 
місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 
Україні (дерево проблем). 

3. Основні завдання адміністративної реформи в сфері місцевого  
самоврядування.

4. Правове забезпечення реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади.

5. Етапи реформування місцевого самоврядування.
6. Очікувані результати реформування місцевого самоврядування.

Методичні вказівки до вивчення питань теми
Проблема децентралізації влади в українській теорії конституцій-

ного права та практиці державотворення завжди посідала вагоме місце, 
починаючи з моменту проголошення незалежності України. Особливо 
ця проблема актуалізувалась у 2014 році. З 2010 р. в Україні фактич-
но існувала суперпрезидентська республіка, за якої була встановлена 
жорстка централізація повноважень та ресурсів у вертикалі органів 
виконавчої влади. За цих умов значно була обмежена роль Кабінету 
Міністрів як вищого органу в системі виконавчої влади, Верховна Рада 
опинилась у стані за якого виникла загроза існуванню парламентариз-
му в Україні, фактично було знівельовано місцеве самоврядування, 
знищена фінансова самостійність територіальних громад, небачених 
масштабів набула корупція.
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Передбачається у статті 116 Основного Закону закріпити поло-
ження, щодо утворення і ліквідації районів, встановлення і зміни меж 
районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найме-
нування і перейменування населених пунктів і районів є не політич-
ним питанням і за своєю природою має бути віднесене до повнова-
жень Кабінету Міністрів.

Внесення відповідних змін до Конституції має створити право-
ву основу для прийняття низки законодавчих актів, спрямованих на 
реалізацію реформи місцевого самоврядування. Серед них є нова ре-
дакція закону про місцеве самоврядування, закон про місцеві державні 
представництва, зміни до бюджетного кодексу, зміни до низки законо-
давчих актів, які визначають розподіл повноважень між виконавчими 
органами влади і органами місцевого самоврядування та ін. Передба-
чається, що законодавчі нововведення забезпечать надійну правову 
основу для ефективного здійснення влади в Україні. Однак, реалізу-
ючи політику децентралізації слід зважати на ті ризики, які можуть  
виникнути. 

В умовах сучасної політичної, економічної та соціальної кризи 
можливе поглиблення негативних тенденцій посилення регіональних 
ідентичностей серед населення, сепаратистських тенденцій в окремих 
регіонах за умов надання їм можливості вирішувати свою долю у складі 
держави. Послаблення централізації влади в результаті децентраліза-
ції може спричинити зростання свавілля місцевих чиновників та зро-
стання незадоволення населення владою, включаючи центральну, яка 
не в змозі і нездатна буде захистити інтереси та права регіональних 
громад. Децентралізація може посилити відцентрові тенденції через 
вкрай низький рівень відповідальності держави перед адміністратив-
но-територіальними суб’єктами.

Зарубіжний досвід підтверджує, що навіть в успішних в політич-
ному, економічному, соціальному плані країнах (Франція, Велико-
британія, Італія, Польща) в процесі здійснення децентралізації влади 
вони мали великі проблеми. В умовах глибокої політичної, економіч-
ної та соціальної кризи цей чинник слід завчасно враховувати, щоб 
упередити можливі негативні наслідки децентралізації. В цьому плані 
слід забезпечити послідовність у здійсненні цього процесу, зокрема, 
органи влади зобов’язані забезпечити спроможність участі народу в 
управлінні суспільно-політичними та суспільно-економічними проце-
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сами в державі: держава має посприяти зміцненню інститутів місцево-
го самоврядування, ефективності їх діяльності з метою забезпечення 
здійснення ними самоврядних функцій на рівні району та регіону, за-
безпечити ефективність системи служби в органах місцевого самовря-
дування, підвищення рівня оплати службовців місцевого самовряду-
вання, їх освітнього та компетентного рівня, здійснення ефективної 
політики, спрямованої на подолання диспропорцій в економічній та 
інших сферах розвитку територій, збільшення обсягу бюджетного 
фінансування та вдосконалення механізму трансфертів фінансових 
ресурсів держави на рівень територіальних громад, ліквідації диспро-
порцій у розвитку економічної та правової основ у здійсненні децен-
тралізації та ін. Іншого шляху у нас немає. Децентралізація – це запо-
рука ефективного територіального розвитку, шлях до демократизації, 
дійсного народовладдя.
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свяченої 20-річчю заснування економіко-правового факультету (27 
квітня 2018 року, м. Одеса) / За заг. ред. Л.О. Корчевної, І.А. Дриш-
люка; уклад. А.В. Левенець, О.В. Нарожна. Одеса: Фенікс, 2018. 
212 с. С.14-17.
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

1. Підготувати доповідь на тему: «Поєднування теорії і практики 
конституційного розвитку».

2. Зробити презентацію на тему: «Сучасний український конститу-
ціоналізм у контексті світової конституційної думки».

3. Розглянути та проаналізувати проблеми реалізації та дотримання 
Конституції України.

4. Історичний розвиток української Конституції.
5. Розкрийте сутність та зміст конституційного ладу України. Чи 

можна вважати існуючий лад в Україні конституційним?
6. Охарактеризуйте суть та ознаки конституційного ладу України. 

Визначте систему гарантій конституційного ладу України.
7. Принципи засад конституційного ладу України.
8. Держава в системі конституційного ладу: роль та основні функції.
9. Людина, її права та свободи – найвища цінність держави.
10. Розподіл влади як одна з основ конституційного ладу України.
11. Сучасний етап формування громадянського суспільства та право-

вої держави.
12. Україна як суверенна держава. Народний, державний та націо-

нальний суверенітет. 
13. Республіканська форма правління в Україні: конституційне ре-

гулювання та практика реалізації. 
14. Унітарний характер державного територіального устрою в Україні. 
15. Демократичний режим та його принципи в Україні.
16.  Соціальна направленість української держави. 
17. Визначте систему гарантій конституційних прав і свобод людини 

і громадянина.
18. Які підстави для обмеження конституційних прав і свобод в 

Україні ви можете назвати?
19. Види та особливості обмеження прав людини. 
20. Абсолютні та відносні права людини: можливість їх обмеження 

та підстави.
21. Покоління та генезис прав людини.



64

22. Міжнародні стандарти громадянства та вирішення питань грома-
дянства при зміні території держави. 

23. Державна політика по скороченню випадків без громадянства. 
24. Іммігранти в межах європейського простору: тенденції та  

розвиток. 
25. Дослідити функції місцевого самоврядування в галузі забезпечен-

ня прав людини. 
26. Проаналізувати положення «Конвенції про участь іноземців в су-

спільному житті на місцевому рівні» та її вплив на розвиток муні-
ципально-правового статусу особистості в світі та в Україні. 

27. Визначити існуючі на сьогодні проблеми в реалізації, забезпеченні 
та захисті муніципальних прав людини в Україні. 

28. Теорія безпосередньої демократії в історичному плані. 
29. Проблеми участі особистості в реалізації форм безпосередньої де-

мократії.
30. Безпосередня демократія в державах перехідного типу: загрози та 

недоліки. 
31. Систематизація конституційно-правових норм щодо здійснення 

безпосередньо демократії. 
32. Організаційно-правові вимоги до проведення референдуму в 

Україні.
33. Історія світових референдумів.
34. Принципи проведення виборів в Україні.
35. Політичні партії і вибори.
36. Проблема нормативного регулювання місцевих референдумів. 
37. Охарактеризуйте державну владу як інститут конституційного 

права.
38. Визначте систему органів державної влади.
39. Законодавчий процес в Україні.
40. Конституційно-правовий статус народного депутата.
41. Роль глави держави в парламентсько-президентській республіці.
42. Відобразити у вигляді схеми повноваження глави держави у пар-

ламентській та президентській республіках.
43. Імпічмент Президента: законодавче визначення процедури в 

Україні та в зарубіжних країнах.
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44. Правові основи місцевого самоврядування: Конституція та закони 
України,Європейська хартія місцевого самоврядування, акти Пре-
зидента України та органів виконавчої влади, статути територіаль-
них громад та інші акти локальної нормо творчості.

45. Системні проблеми, що зумовлюють необхідність реформування 
місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 
Україні (дерево проблем). 
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ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 
1. Конституціоналізм: поняття, зміст та основні ознаки.
2. Основні етапи розвитку вітчизняного конституціоналізму. 
3. Поняття та сутність конституційного ладу. Основи конституційного 

ладу України.
4. Поняття та ознаки правової держави.
5. Конституційні основи державного ладу України.
6. Конституційне закріплення принципів організації державної 

влади.
7. Розподіл влади та єдність державної влади в Україні.
8. Конституційно-правові характеристики української держави.
9. Поняття народного суверенітету.
10. Природа конституційних прав та свобод. Права людини і гро-

мадянина.
11. Класифікація основних прав і свобод. Рівність і рівноправність.
12. Види обмежень прав і свобод людини та громадянина в Україні.
13. Міжнародно-правові стандарти прав людини.
14. Особисті права і свободи громадян, закріплені в Конституції 

України.
15. Система основних політичних прав і свобод громадян України.
16. Економічні, соціальні та культурні права людини та громадянина 

в Україні.
17. Конституційні обов’язки громадян України.
18. Конституційні гарантії прав і свобод людини та громадянина.
19. Поняття та структура конституційного статусу особистості.
20. Поняття, сутність та принципи громадянства України.
21. Правовий статус біженців, закордонних українців та іммігрантів 

в Україні.
22. Правове положення внутрішньо переміщених осіб. 
23. Правове положення іноземців та осіб без громадянства в Україні.
24. Характеристика муніципально-правового статусу особистості. 
25. Поняття та види муніципальних прав людини в Україні. 
26. Механізм реалізації муніципальних прав людини в Україні. 
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27. Поняття і сутність безпосередньої демократії, її основні форми.
28. Вибори: юридична природа, призначення, види.
29. Референдум: поняття, види. Правове забезпечення організації і 

проведення референдумів в Україні. 
30. Основні форми безпосередньої демократії в місцевому самовря-

дуванні. 
31. Державно-правові (юридичні) ознаки унітарної держави.
32. Суверенітет: поняття, види.
33. Державна влада як інститут конституційного права. 
34. Принцип розподілу та єдності державної влади.
35. Органи державної влади в Україні: поняття, ознаки, види. 
36. Порядок обрання Президента України.
37. Положення Президента України в системі органів державної вла-

ди. Повноваження Президента України.
38. Верховна Рада – парламент України. Конституційно-правовий  

статус.
39. Порядок формування Верховної Ради України, її склад і структура.
40. Компетенція Верховної Ради України.
41. Проблеми формування та діяльності парламентської коаліції та 

парламентської опозиції. 
42. Поняття та система органів виконавчої влади в Україні.
43. Склад та порядок формування Кабінету Міністрів України.
44. Компетенція Кабінету Міністрів України. Акти, які видає Кабінет 

Міністрів України. Поняття та характеристика.
45. Взаємовідносини між Президентом, Верховною Радою та Кабі-

нетом Міністрів України: проблеми розподілу повноважень та 
політичної відповідальності.

46. Дуалізм виконавчої влади в Україні. 
47. Роль судової влади в забезпеченні принципів правової, демокра-

тичної держави. 
48. Правова регламентація і функції судової влади в Україні.
49. Конституційно-правовий статус суддів в Україні.
50. Конституційна юрисдикція. Місце Конституційного Суду України 

в механізмі державної влади.
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51. Принцип децентралізації державної влади як основна гарантія де-
мократичного устрою держави. 

52. Місцеве самоврядування як різновид публічної влади.
53. Етапи становлення інституту місцевого самоврядування в Україні 

та в світі. 
54. Проблема розширення повноважень місцевого самоврядування: 

співвідношення повноважень, ресурсів та контролю за діяльністю 
органів місцевого самоврядування. 

55. Система місцевого самоврядування в Україні. Проблема право-
суб’єктності територіальних громад. 

56. Правові основи місцевого самоврядування та міжнародні стан- 
дарти.

57. Системні проблеми, що зумовлюють необхідність реформування 
місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 
Україні. 

58. Основні завдання адміністративної реформи в сфері місцевого  
самоврядування.

59. Правове забезпечення реформування місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади.

60. Очікувані результати та тенденції реформування місцевого  
самоврядування.
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