
ТЕМА №1. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО – ПРОВІДНА ГАЛУЗЬ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

 

Контрольні питання: 

1. Поняття та предмет галузi конституційного права. Мiсце та роль 

конституційного права в системі національного права України. 

2. Конституцiйно-правовi норми та їх специфіка. Підстави класифікації 

та види конституцiйно-правових норм. 

3. Конституційно-правові принципи та інститути. 

4. Поняття, структура та специфіка конституцiйно-правових відносин.  

5. Поняття та система джерел конституційного права України. 

6. Вiдповiдальнiсть в конституційному праві. 

7. Предмет, система, джерела та функції науки конституційного права. 

 

Додаткові питання 

1. Конституційне право, як галузь права, галузь законодавства, 

юридична наука та навчальна дисципліна. 

2. Мiсце та роль конституційного права в системі національного 

права України. 

3. Конституцiйно-правовi норми та їх специфіка. 

4. Пiдстави класифікації конституцiйно-правових норм. 

5. Конституційно-правові принципи. 

6. Конституційно-правові інститути. 

7. Поняття та специфіка конституцiйно-правових відносин. 

8. Зміст конституційно-правових відносин. 

9. Суб'єкти конституцiйно-правових відносин. 

10. Об’єкти конституційно-правових відносин. 

11. Поняття та система джерел конституційного права України. 

12. Предмет та система науки конституційного права. 

13. Джерела та функції науки конституційного права. 

14. Місце науки конституційного права в системі юридичних наук. 

15. Поняття та предмет навчальної дисципліни „Конституційне право 

України”. 

 

Теми рефератів, доповідей 

1. Система конституційного права. 

2. Місце науки конституційного права в системі юридичних наук. 

3. Поняття та предмет навчальної дисципліни „Конституційне право 

України”. 

4. Джерела науки конституційного права України. 

5. Етапи виникнення і розвитку світового конституціоналізму. 

6. Виникнення і розвиток конституціоналізму в Україні. 

7. Конституція Пилипа Орлика як джерело світового 

конституціоналізму. 

8. Конституція УНР 1918 р., як джерело українського 



конституціоналізму. 

9. Державні символи України. 

10. Українська мова – державна мова. 

 

Індивідуальні завдання: 

 

1. Письмово обґрунтуйте відмінність конституційного права 

України за його предметом та методом від інших галузей національного 

права України. 

2. Користуючись Конституцією України, наведіть приклади                   

уповноважуючих, зобов’язуючих та забороняючих конституційно-правових 

норм (3-4 норми) (письмово). Яка різниця між цими видами конституційно-

правових відносин? 

3. Користуючись Конституцією України, наведіть приклади                          

конституційно-правових норм, внаслідок реалізації яких виникають 

конкретні, загальні конституційно-правові відносини і конституційно-правові 

стани (письмово). Яка різниця між цими видами конституційно-правових 

відносин? 

 Письмово проаналізувати правову позицію Конституційного Суду 

України щодо розуміння принципу верховенства права (ст. 8 Конституції 

України). Рішення КСУ  від 2 листопада 2004 року № 15-рп про призначення 

судом більш м’якого покарання. 

 

Перелік ключових термінів та понять теми: 
Конституційне право, державне право, галузь, наука  конституційного 

права, функції, форма конституційного права, природні та позитивіські 

джерела конституційного права, норма конституційного права, інститут 

конституційного права, конституційні правовідносини, конституційно-

правова відповідальність. 

 

Завдання для роботи із словниками: 

Розкрийте зміст понять: природні та позитивіські джерела 

конституційного права, норма конституційного права, інститут 

конституційного права, конституційні правовідносини,   конституційно-

правова відповідальність 

 

Методичні вказівки: 

Під час розгляду теоретичних положень звернути увагу на понятті 

предметі галузі конституційного права. Співвідношення термінів 

“конституційне право” і “державне право”. Місце та роль конституційного 

права в системі права Україні. 

Розглянути систему галузі конституційного права. Необхідно знати 

поняття та види конституційно-правових інститутів. Конституційно-правові 

норми: поняття, ознаки, види та структура. Специфіка конституційно-

правових норм. 



Кожен курсант на семінарському занятті має мати Конституцію 

України та вміти нею користуватися. Необхідно знати які є джерела галузі 

конституційного права України. Види джерел та їх юридична природа. Місце  

Конституції України та конституційних законів у системі джерел галузі 

конституційного права. 

Звернути увагу на суб’єкти та об’єкти конституційно-правових 

відносин ( по можливості наводити приклади). 

Вміти розрізняти юридичну відповідальність, зокрема, відповідальність 

в конституційному праві.  

Вміти обґрунтувати, що конституційне право явиступає як навчальна 

дисципліна. 

При вивченні теми та підготовці до заняття слід звернути увагу на 

найбільш загальну теорію конституційного права, його розуміння, як галузі 

права, галузі законодавства, юридичну науку та навчальну дисципліну, місце 

і роль в системі національного права України. 

 


