
ТЕМА №2. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РОЗВИТОК 

 

Контрольні питання: 

1. Поняття, ознаки та предмет конституції. 

2. Структура та види конституцій. 

3. Основні положення теорії конституціоналізму: сутність, функції, 

риси та юридичні властивості конституції. Охорона конституції. 

4. Історія конституційного розвитку України. 

5. Порядок прийняття,  введення в дію Конституції України та внесення 

до неї змін. 

6. Поняття, основні етапи та головні напрямки новітньої 

конституційної реформи в Україні. 

 

Додаткові питання 

1. Способи прийняття конституцій. 

2. Охорона конституцiї. 

3. Конституційні акти незалежної Української держави. 

4. Порядок введення в дію Конституції України.  

5. Порядок внесення змін до Конституції України. 

6. Основні етапи новітньої конституційної реформи в Україні. 

7. Поняття та головні напрямки новітньої конституційної. 

8. За якими критеріями здійснюється класифікація конституцій. 

9.  Яка конституція є формальна, матеріальна, юридична та фактична. 

 

Питання для самостійного вивчення 

1. Що означають такі поняття: «конституція матеріальна» і 

«конституція формальна»; «конституція юридична» і «конституція 

фактична»? Яке співвідношення між цими поняттями? Чи має з’ясування 

їхньої сутності  яке-небудь практичне (чи тільки теоретичне) значення? 

2. Політико-правова характеристика сучасного етапу становлення 

нової констиційної системи України. 

3. Охарактеризуйте суб’єктів та процедуру права прийняття 

конституції. 

4. Письмово проаналізуйте Рішення Конституційного Суду України 

від 30 вересня 2010 року №20-рп/2010. У справі за конституційним поданням 

252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) Закону України „Про внесення змін до Конституції 

України“ від 8 грудня 2004 року № 2222–IV (справа про додержання 

процедури внесення змін до Конституції України) 

5. Письмовао проаналізувати правову позицію КСУ щодо поняття 

«соціальні цінності» (Рішення КСУ від 29 грудня 1999 року № 11-рп у справі 

про смертну кару). 

 

  



Теми рефератів, доповідей 

1. Конституційні акти незалежної України: загальна характеристика. 

2. Перша Конституція незалежної Української держави - Конституція 

УНР вiд 29 квiтня 1918 року. 

3. Розробка i прийняття Конституції України 1996 року. 

 

Перелік ключових термінів та понять теми: 

Поняття конституції, види конституцій, конституціоналізм, етапи 

розвитку конституціоналізму, розвиток Конституції України, розробка та 

прийняття Конституції України 1996 року, риси та властивості Конституції 

України, функції конституції, форма, зміст та структура  Конституції 

України, юридичні властивості Конституції України, охорона Конституції 

України. 

 

Методичні вказівки: 

Для підготовки до семінарського заняття необхідно мати Конституцію 

України та знати її основний зміст 

Вміти обґрунтувати місце конституції в системі національного 

законодавства. 

Знати історію конституційного розвитку України. Опрацювати першу 

конституцію Української незалежної держави – Конституція УНР від 29 

квітня 1918 р.  

Курсант (студент) має знати структуру Конституції України. Вміти 

характеризувати юридичні властивості Конституції України. Вміти 

обґрунтовувати значення Конституції України для розвитку української 

державності.  

При вивчення теми та підготовці до заняття слід звернути увагу на 

розділи 13, 14 та 15 Конституції України, проблеми конституційної реформи 

в Україні. 

 


