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 Теми семінарських занять 

 

Т е м а 1. Історія світового конституціоналізму та реформування 

Основного Закону в Україні 

План 

 

1. Історія світового конституціоналізму. 

2. Основні етапи реформування Основного Закону в Україні.. 

3.Реформування Основного Закону України як шлях розбудови 

демократичної правової соціальної держави. 

 

 

 Завдання для самостійної роботи: 

 

 1. В Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 

1990 р. закріплено, що Україна в майбутньому проголошує намір стати 

нейтральною й позаблоковою державою. 

Виходячи з цього, «Партія довіри» заявила, що ставити питання про 

вступ України до НАТО, як і до будь-якого іншого військового блоку, 

можливо лише після внесення змін до Декларації про державний суверенітет 

України. 

Чи може на сьогодні Україна укласти з НАТО договір про членство у цій 

міжнародній організації колективної безпеки? Чи можна вважати Декларацію 

про державний суверенітет України чинними правовим актом, обов’язковим 

для загального виконання? 

 2. На парламентських слуханнях, присвячених удосконаленню 

системи організації державної влади, народний депутат З. наголосив, що 

оскільки в ст. 6 Конституції України закріплено, що державна влада 

здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу й судову (а це 

положення відноситься до засад конституційного ладу), то існування в 

Україні інших органів державної влади Основний Закон не передбачає. Саме 

тому, з метою забезпечення стабільності конституційного ладу України 

необхідно терміново ліквідувати усі державні органи, які не належать до 

жодної з передбачених ст. 6 гілок державної влади, передавши їхні владні 

повноваження легітимним органам. 

Проаналізуйте таку пропозицію народного депутата. 

До якої з гілок державної влади слід віднести інститут Президентства в 

України? 

 

Література:  
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1. Сучасний конституціоналізм: монографія / В. М. Шаповал ; Юридична 

фірма "Салком". Науково-аналітичний центр. - К. : Юрінком Інтер, 

2005. - 560 с. 

2. Шевчук С.В. Історія конституціоналізму: від святого письма до 

конституційного тексту. Елементи конституціоналізму // Юридичний 

журнал. — 2008. — № 10 (76). — с. 51 — 56. 

3. Арутюнян А. А. Конституционализм: проблемы постсоветской 

реальности : монография / А. А. Арутюнян. - М.: Норма, 2013. - 160 с. 

4. Конституционализм. Украинский опыт / В. Речицкий. - Х. : Фоліо, 

1998. - 160 с. (Права людини ; 1998, №6(38)). 

5. Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма). 

- М., 1999. 

6. Шайо  А.  Транснациональные  сети  и  конституционализм  //  

Сравнительное  конституционное  обозрение. 2008. N 5 (66). - С. 123. 

7. Арутюнян  Г.Г.  Слагаемые  конституционализма:  верховен ство  

права,  стабильное  развитие  //  Конституционное правосудие, 2011, 

N2. -С. 5-23. 

8. Рассел Г. Конституционализм: опыт Америки и других стран  –  

http://www. infousa.ru/government/dmpaper2.html. 

9. "Вільна спілка" та сучасний український конституціоналізм/ ред. 

Т.Андрусяк; Фонд сприяння розвитку української правової думки та 

пропаганди державницьких традицій "Право для України". - Львів : 

Світ, 1996. - 255 с. 

10. Витоки українського революційного конституціоналізму 1917-1920 рр.: 

теоретико-методологічний аспект / О. М. Мироненко ; відп. ред. І. Б. 

Усенко ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - 

К.: 2002. - 260с. 

11. Основи теорії конституції та конституціоналізму: посіб. для студ. / П. 

Б. Стецюк. - Л. : Астролябія, 2003. - 232 с. 

12. Крусян А. Р. Сучасний український конституціоналізм: Монографія. – 

К.: Юрінком Інтер, 2010. – 560 с. 

13. Крусян  А.Р.  Сучасний  конституціоналізм –  мета  конституційних  

перетворень  в Україні// Вісник Харк. нац. ун-ту. – Серія Право. – 2009. 

– №841. – С. 42-47.  

14. Циверенко  Г.П.  Основні  підходи  до  визначення  

поняття«конституціоналізм»  у сучасній  науковій  думці//  Держава  та  

регіони. –  Серія  Право. – 2009. –  №1. –  С. 171-175. 

15. Орзих  М.Ф.,  Крусян  А.Р.  Современный  конституционализм:  теория  

и  перспек-тивы  развития [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа: 

http://www/kspmr.com/MAG/?id_article_4d a 0dac591. 

16. Конституція і конституціоналізм в Україні: вибіркові проблеми: 

(збірник наук. пр. членів Тов-ва конституційного права з нагоди 10-ї 

річниці Конституції України, Конституційного Суду України та самого 
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Тов-ва) / відп. ред. П. Ф. Мартиненко, В. М. Кампо. - К. : Купріянова, 

2007. - 320 с. 

17. Рішення Конституційного Суду № 3-рп/2012 від 25.01.2012/ 

18. Рішення Конституційного Суду України від 05.10.05 за № 6-рп/2005. 

19. Рішення Конституційного Суду України  від 16.04.2008.за № 6-рп/2008. 

20. Рішення Конституційного Суду України  від 14.12.99 за № 10-рп/99. 

21. Рішення Конституційного Суду України  від 16.04.2009 за № 7-рп/2009. 

22. Рішення Конституційного Суду України  від 12.04.2012 за № 9-рп/2012. 

23. Рішення Конституційного Суду України  від 06.07.99 за № 7-рп/99. 

24. Рішення Конституційного Суду України  від 19.04.2001 за № 4-рп/2001. 

25. Рішення Конституційного Суду України від 25.12.97 за № 9-зп. 

26. Рішення Конституційного Суду України  від 14.12.2011 за № 19-

рп/2011. 

27. Рішення Конституційного Суду України  від 09.02.99 за № 1-рп/99. 

 

 

Т е м а  2. Загальні засади реформування Конституції в Україні. 

 

План 

 

1. Суспільний запит як підгрунтя реформування Основного Закону. 

 2. Політичні, економічні та культурні засади реформування  

Основного Закону. 

 3. Основні способи та засоби конституційного реформування. 

 

 

Завдання для самостійної роботи: 

 

1. Заступник Голови Секретаріату Президента України Ч. на прес-

конференції оголосив про внесення ним до Верховної Ради України у 

порядку законодавчої ініціативи проекту Закону “Про внесення змін до 

Закону України “Про вибори Президента України”, яким передбачається 

змінити процедуру обрання глави української держави за американським 

зразком, тобто виборщиками. При цьому кількість виборщиків має залежати 

від кількості виборців. Один виборщик обиратиметься від 50 тис. виборців. 

Результати виборів глави держави мають визначатися по регіонах 

(Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь), а обраною 

вважатиметься громадянин, який отримав більшість голосів виборщиків у 

чотирнадцяти чи більше регіонах.  

Чи відповідає такий законопроект засадам конституційного ладу 

України. Обґрунтуйте свій висновок. 

2. 8 червня 1995 р. між Верховною Радою України та Президентом 

України було укладено Конституційний Договір, що врегулював практично 

усі ті суспільні відносини, які зазвичай складають предмет конституційно-
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правового регулювання. Голова Конституційної комісії на пленарному 

засіданні парламенту привітав народних депутатів і увесь український народ 

з прийняттям «Малої Конституції України». Лідер парламентської опозиції 

обурився і зазначив, що Конституційний Договір не може вважатися 

Конституцією.  

Проаналізуйте висловлені оцінки Конституційного Договору з точки 

зору юридичних властивостей конституції. Обґрунтуйте свою позицію.  

 

Література: 

 

1. Конституційна реформа: експертний аналіз / З. П. Антонюк та ін.; 

упоряд. Є.Ю. Захаров ; Харківська правозахисна група. - 2.вид., доп. - 

Х. : Фоліо, 2004. - 183 с. 

2. Конституционная реформа в Украине: учеб. пособие / М. Ф. Орзих ; 

Одесская национальная юридическая академия. - О. : Юридична 

література, 2003. - 123с. 

3. Конституційна реформа: вимір відповідальності (до нової національної 

ідеології та відповідального правління): популярний нарис / М. В. 

Оніщук ; Верховна Рада України. Комітет з питань правової політики, 

Тимчасова спеціальна комісія з питань внесення змін до Конституції 

України, Спілка юристів України, Фонд сприяння політичним і 

правовим реформам, Інститут правової політики. - К. : Видавничи Дім 

"Юридична Книга", 2004. - 59 с. 

4. Сучасний конституціоналізм: монографія / В. М. Шаповал ; Юридична 

фірма "Салком". Науково-аналітичний центр. - К. : Юрінком Інтер, 

2005. - 560 с. 

5. Проблеми сучасного українського конституціоналізму: зб. на пошану 

першого Голови Конституційного Суду України, професора Леоніда 

Юзькова / Конституційний Суд України, Академія правових наук 

України ; упоряд. В. Д. Бринцев та ін.; заг. ред. А. А. Стрижак, В. Я. 

Тацій. - К. : Логос, 2008. - 352с. 

6. Литвин В. Європейська конвенція про захист прав людини та завдання 

юридичної науки в Україні: Доповідь Голови Верховної Ради України 

Володимира Литвина на загальних зборах Національної академії 

правових наук України // Голос України. – 2010. – 25 вересня. – С. 3. 

7. Законодавче забезпечення сучасної економічної політики в умовах 

конституційної реформи: матеріали парламент. слухань у Верховній 

Раді України 18 травня 2005 р. / Верховна Рада України, Комітет з 

питань економічної політики, управління народним господарством, 

власності та інвестицій. - К. : Парламентське видавництво, 2005. - 203 

с.  

8. "Вільна спілка" та сучасний український конституціоналізм/ ред. 

Т.Андрусяк; Фонд сприяння розвитку української правової думки та 
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пропаганди державницьких традицій "Право для України". - Львів : 

Світ, 1996. - 255 с. 

9. Витоки українського революційного конституціоналізму 1917-1920 рр.: 

теоретико-методологічний аспект / О. М. Мироненко ; відп. ред. І. Б. 

Усенко ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - 

К.: 2002. - 260с. 

10. Рішення Конституційного Суду України від 25.01.2012 за № 3-рп/2012. 

11. Рішення Конституційного Суду України від 05.10.05 за № 6-рп/2005. 

12. Рішення Конституційного Суду України  від 16.04.2008.за № 6-рп/2008. 

13. Рішення Конституційного Суду України  від 14.12.99 за № 10-рп/99. 

14. Рішення Конституційного Суду України  від 16.04.2009 за № 7-рп/2009. 

15. Рішення Конституційного Суду України  від 12.04.2012 за № 9-рп/2012. 

16. Рішення Конституційного Суду України  від 06.07.99 за № 7-рп/99. 

17. Рішення Конституційного Суду України  від 19.04.2001 за № 4-рп/2001. 

18. Рішення Конституційного Суду України від 25.12.97 за № 9-зп. 

19. Рішення Конституційного Суду України  від 14.12.2011 за № 19-

рп/2011. 

20. Рішення Конституційного Суду України  від 09.02.99 за № 1-рп/99. 

 

 

Т е м а  3. Конституційно-правові засади реформування  

Основного Закону. 

 

План 

 

1. Поняття конституційних засад реформування Основного Закону. 

 2. Класифікація конституційних засад реформування Основного 

Закону. 

 3. Основні стадії та етапи конституційного реформування. 

 

 

Завдання для самостійної роботи: 

 

1. У Конституційному Договорі, укладеному між Верховною Радою 

України та Президентом України 8 червня 1995 р., передбачалося, що він діє 

до прийняття нової Конституції України (але не більше одного року). 

Доопрацьований Тимчасовою спеціальною комісією парламенту її проект 

було опубліковано 28.05.96 р. і передано на розгляд Верховної Ради України, 

яка прийняла його майже повністю у першому та другому читанні. Проте 

після цього конституційний процес зупинився, оскільки частина народних 

депутатів пропонувала остаточно ухвалити Конституцію на наступній сесії 

парламенту. Після видання Президентом України Л. Кучмою Указу про 

винесення проекту Конституції України на всеукраїнський референдум, який 

мав відбутися 25 вересня 1996 року, Верховна Рада України, прийняла 
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рішення працювати в режимі одного пленарного засідання, і 28 червня 1996 

року ухвалила Конституцію України.  

Чи можна вважати за таких умов, що Конституція України  – це 

результат компромісу між різними соціальними й політичними силами?  

Свою позицію аргументуйте. 

2. На пленарному засіданні Конституційного Суду України під час 

розгляду конституційного звернення Президента України щодо офіційного 

тлумачення Конституції України суддя-доповідач заявив, що «єдиною 

причиною, що викликає необхідність тлумачення Конституції та законів є 

недосконалість юридичної техніки, пов’язана з неточними й неконкретними 

формулюваннями конституційного тексту. Якби текст Основного Закону був 

написаний чіткою й зрозумілою мовою, не допускав подвійного розуміння, і 

не містив протиріч, усі суб’єкти державно-владних повноважень діяли б у 

чіткій відповідності з Конституцією і жодних протиріч і суперечностей не 

виникало б».  

Чи згодні Ви з таким твердженням? Наскільки обґрунтованою є 

висловлена позиція? 

 

Література: 

1. Шевчук С.В. Західна та східна концепція розуміння юридичної природи 

прав людини в контексті українського сьогодення // Українське право. — 

2002. — № 1. — с. 50-65. 

2. Шевчук С.В. Доктрина верховенства права та конституціонализму: 

історична генеза та співвідношення // Право України. — 2010. — № 3. — 

с. 52 — 61. 

3. Стецюк П.Б. Основи теорії конституції та конституціоналізму: Курс 

лекцій. Ч.1.– Л., 2003. 

4. Відповідність розділу ІІ Конституції України "Права, свободи та 

обов'язки людини і громадянина" міжнародним зобов'язанням України у 

сфері прав людини: (постатейн. комент. розд. ІІ Конституції України) / 

Центр прав. реформи і законопроект. робіт при М-ві юстиції України; авт. 

ст.: В. П. Суботенко ; упоряд.: В. Д. Андрієнко. - К. : Фенікс, 2010. - 207 с. 

5. Конституційна реформа в Україні: проблеми та перспективи / П. А. 

Рудик. - К. : Атіка, 2006. - 256 с. 

6. Конституційна реформа в Україні: політико-правовий дискурс (до 15-

річчя Конституції України): збірник статей / Віталій Журавський; Ін-т 

законодавства Верховної Ради України. - К. : Ін-т законодавства 

Верховної Ради України, 2011. - 54 с. 

7. Рішення Конституційного Суду № 3-рп/2012 від 25.01.2012/ 

8. Рішення Конституційного Суду України від 05.10.05 за № 6-рп/2005. 

9. Рішення Конституційного Суду України  від 16.04.2008.за № 6-рп/2008. 

10. Рішення Конституційного Суду України  від 14.12.99 за № 10-рп/99. 

11. Рішення Конституційного Суду України  від 16.04.2009 за № 7-рп/2009. 

12. Рішення Конституційного Суду України  від 12.04.2012 за № 9-рп/2012. 
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13. Рішення Конституційного Суду України  від 06.07.99 за № 7-рп/99. 

14. Рішення Конституційного Суду України  від 19.04.2001 за № 4-рп/2001. 

15. Рішення Конституційного Суду України від 25.12.97 за № 9-зп. 

16. Рішення Конституційного Суду України  від 14.12.2011 за № 19-рп/2011. 

17. Рішення Конституційного Суду України  від 09.02.99 за № 1-рп/99. 

 

 

Т е м а  4. Основні принципи реформування Конституції в Україні.  

 

План 

 

1.Основні принципи державотворчого процесу в Україні. 

 2. Принципи реформування Основного Закону, їх загальна 

характеристика. 

 3. Особливості втілення демократизму у процесі реформування 

Основного Закону 

 

Завдання для самостійної роботи: 

 

1. Представник «Партії оновлення», виступаючи на мітингу, 

присвяченому Дню незалежності України, критично оцінив ситуацію у 

державі, висловив сумнів у спроможності державно-владних інституцій 

здійснювати свої функції належним чином та запропонував “створити прямо 

тут, на мітингу, Комітет національного спротиву, якому слід передати усю 

повноту влади в державі, підпорядкувати усі силові структури та інші 

державні органи і доручити наведення елементарного порядку у всіх сферах 

життєдіяльності. При цьому зазначений Комітет може застосовувати будь-які 

способи впливу до порушників, керуючись здоровим глуздом та потребами 

подальшого розвитку держави.  

Надайте розгорнутий правовий аналіз ситуації у контексті 

теоретичних засад Конституції. 

2. Президент України своїм Указом створив Конституційну асамблею 

та поклав на неї завдання підготувати текст нової Конституції України. За 

результатами обговорення та схвалення цього проекту на розширеному 

засіданні Конституційної асамблеї Президент України видав Указ про його 

винесення 1 січня на всеукраїнський референдум для затвердження. 

Дайте розгорнутий правовий аналіз зазначеного Указу глави держави. 

Які способи ухвалення конституції є найбільш демократичними та 

прийнятними? 

 

Література: 
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1. Шевчук С.В. Процесуальні основи конституційної демократії: 

концепція «належної правової процедури» // Українське право. — 1999. 

— № 2. — с. 32-42. 

2. Принцип верховенства права у практиці Європейського Суду з прав 

людини. — Принцип верховенства права: проблеми теорії і практики: у 

двох книгах / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка / Книга друга: Принцип 

верховенства права у діяльності держави та в адміністративному праві / 

Відп. ред. В. Б. Авер'янов. — К.: Конус — Ю, 2008. — с. 137–152. 

3. Шевчук С.В. Принцип верховенства права і реалізація державної 

політики // Українське право. — 2006. — № 1 (19). — с. 67-71. 

4. Про всеукраїнський референдум: Закон України від 06.11.2012р. // 

Офіційний вісник України. – 2012р.- №92, Ст. 7. 

5. Рішення Конституційного Суду України від 05.10.05 за № 6-рп/2005 

(справа про здійснення влади народом) // Офіц. вісн. України. – 2005. – 

№ 41. – Ст. 2605. 

6. Рішення Конституційного Суду України від 16.04.08 за № 6-рп/2008 

(справа про прийняття Конституції та законів України на референдумі) 

// Там же. – 2008. – № 32. – Ст. 1056. 

7. Рішення Конституційного Суду України від 15.10.08 за № 23-рп/2008 

(справа про проголошення Президентом України всеукраїнського 

референдуму за народною ініціативою) // Там же. – 2008. – № 80. – Ст. 

2701. 

8. Рішення Конституційного Суду України від 27.03.00 за № 3-рп/2000 

(справа про всеукраїнський референдум за народною ініціативою) // 

Там же. – 2000. – № 30. – Ст. 1285. 

9. Слюсаренко А.Г., Томенко Т.В. Історія української Конституції. – К.:Т-

во  Знання, 1993. 

10. Федоренко В. Всеукраїнський референдум: проблеми теорії і практики 

/ В. Федоренко // Право України. - 1998. - № 11. - С. 136-141. 

 
    

Т е м а  5.  Реформування виборчої системи в Україні:  

проблеми теорії та практики.  

 

План 

 

1. Розмаїття виборчих систем у світі. 

 2. Загальна характеристика виборчої системи в Україні. 

 3. Реформування виборчої системи по виборах народних депутатів 

України. 

 4. Реформування виборчої системи по виборах Президента України. 

5.Реформування порядку виборів органів місцевого самоврядування в 

Україні. 

 

Завдання для самостійної роботи: 
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1. До Центральної Виборчої Комісії надійшла пропозиція від 

громадськості щодо проведення Всеукраїнського референдуму, на якому 

пропонується прийняти нову Конституцію України. 

Член комісії А. виступив з різким осудженням такої ініціативи і 

зауважив, що приймати нову Конституцію України може лише Верховна 

Рада України. 

Дайте відповідь: чи можливо прийняття нової Конституції України на 

Всеукраїнському референдумі? Що таке «народна конституція»? 

2. Верховна Рада України прийняла у третьому читанні закон України 

«Про внесення змін до Конституції України», яким передбачається ліквідація 

Конституційного Суду України і передача його повноважень до судів 

загальної юрисдикції. Висновки щодо відповідності зазначеного 

законопроекту ст.ст. 157, 158 Конституції України від Конституційного Суду 

отримані не були. Закон України був направлений на підпис Президенту 

України, який застосував право вето щодо нього. Народні депутати України 

звернулись до Центрального адміністративного суду м. Києва із скаргою на 

дії Президента України, в якій просять визнати його дії неконституційними 

та зобов’язати Президента України підписати закон й оприлюднити його. 

Як має вчинити суд? Які засоби охорони Конституції України можуть 

бути застосовані в цьому випадку? 

      

Література: 

 

1. Виборча система України в контексті вимог верховенства права / М. І. 

Козюбра // Право України : Юридичний журнал. - 2013. - № 5. - С. 86-

95. 

2. Стрижак А. А. Виборче право в Україні. Історія та сучасність / А. А. 

Стрижак. - К. : Логос, 2012. - 447 c. 

3. Ставнійчук М. Вдосконалення законодавства про вибори Президента 

України / М. Ставнійчук // Право України. - 2003. - № 12. - С. 11-19. 

4. Ставнійчук М. І. Уніфікація юридичних процедур як актуальна 

проблема сучасного розвитку законодавства України про вибори та 

референдуми / М. І. Ставнійчук // Держава і право. Юрид. і політ. 

науки: Зб. наук. пр. - 2003. - Вип. 21. - С. 140-144. 

5. Виборче законодавство і політична реформа в контексті європейської 

інтеграції України: матеріали конф., Київ, 12 вересня 2003 року. - К. : 

Нора-друк, 2003. - 59 с. 

6. Виборче законодавство України: проблеми та шляхи їх вирішення : За 

матер. наук.-практич. конф. та круглих столів / Ін-т вибор. права. - К. : 

ФАДА, ЛТД, 2005. - 179 c. 

7. Шляхи оптимізації виборчої системи для парламентських та місцевих 

виборів в Україні : доп., виступи, матеріали круглого столу, 20 берез. 

2007 р., Київ / Ін-т вибор. права. - К. : Фоліант, 2007. - 157 c. 
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8. Виборче законодавство: українська практика, міжнародний досвід та 

шляхи реформування / Г. Антонова, А. Біденко, П. Бурковський, О. 

Вітер, А. Дуда; ред.: Є. В. Радченко; Ком. виборців України. - К. : Факт, 

2003. - 255 c. 

9. Громадський моніторинг за виборчим процесом в Україні : монографія 

/ Д. Ю. Арабаджиєв. - Запоріжжя : Просвіта, 2014. - 313 c. 

10. Избирательные технологии в Украине: конституционно-правовое 

обеспечение : моногр. / М. В. Афанасьева; Одес. нац. юрид. акад. - О. : 

Юрид. л-ра, 2007. - 198 c. 

11. Закон України "Про вибори Президента України" : Наук.-практ. 

комент. / М. О. Баймуратов, Ю. Ю. Бальций, Д. А. Бекерська, Л. Р. Біла, 

Л. Р. Вітман, В. К. Гуревський, В. В. Дудченко, С. В. Ківалов, А. І. 

Кормич, Б. А. Кормич; Одес. нац. юрид. акад. - К. : Консультант, 2004. 

- 437 c. 

12. Теорія виборчої системи / Р. В. Балабан. - К. : Либідь, 2007. - 112 с. 

13. Шляхи оптимізації виборчої системи для парламентських та місцевих 

виборів в Україні. м. Київ, 20 березня 2007 року: доповіді, виступи: 

матеріали круглого столу / Інститут виборчого права. - К. : Фоліант, 

2007. - 158 c. 

14. Вибори і референдуми в Україні: проблеми теорії і практики : Зб. / ред.: 

М. М. Рябець; Центр. вибор. коміс. - К., 2001. - 351 c. - укp. 

15. Фурашев В. М. Виборчий кодекс України: системна інформатизація : 

монографія / В. М. Фурашев, Д. В. Ланде; Нац. акад. прав. наук 

України, НДЦ прав. інф-ки. - К. : Синопсис, 2011. - 210 c. 

16. Федоренко В. Л. Система виборчого права України: проблеми теорії і 

практики / В. Л. Федоренко // Держава і право. Юрид. і політ. науки: 

Зб. наук. пр. - 2003. - Вип. 19. - С. 178-181. 

 

 

Т е м а  6. Основні засади парламентської реформи в Україні.  

 

План 

 

1. Статус Верховної Ради України  як єдиного законодавчого органу в 

Україні. 

 2. Реформування порядку організації діяльності парламенту. 

 3. Реформування статусу народного депутата України. 

 4. Реформування законодавчого процесу в Україні. 

 
 

Завдання для самостійної роботи: 

 

1. Верховна Рада АРК прийняла рішення про виключення ст.3 з 

Конституції України у зв’язку із зміною суспільно-політичної обстановки в 

Україні. 
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Дайте юридичну оцінку таким діям ВР АРК. Які правові наслідки 

видання такого акту? Які органи, посадові особи і яким чином можуть 

в цьому випадку захистити Конституцію України? 

2. Група народних депутатів України в кількості 63 осіб подала до 

Верховної Ради України законопроект «Про внесення змін і доповнень до 

Конституції України», яким передбачається внесення змін до третього 

розділу Конституції України. 

Дайте відповідь: чи буде ця група народних депутатів належним 

суб’єктом законодавчої ініціативи із внесення змін і доповнень до 

Конституції України? Які особливості внесення змін до третього 

розділу Конституції України?  

 

Література:  

 

1. Баймуратов М. О. Формування парламенту України: до пошуку 

оптимальної виборчої системи / М. О. Баймуратов, І. Д. Сліденко // 

Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2009. - Вип. 44. - 

С. 167-173. 

2. Фрицький Ю. Пропорційна система виборів до Верховної Ради України 

- оціночний аспект / Ю. Фрицький // Право України. - 2006. - № 4. - С. 

104-107. 

3. Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10.02.2010р. 

//Відом. Верхов. Ради України. – 2010. –№ 14-15, № 15-16. –Ст.133. 

4. Рішення Конституційного Суду України від 25.06.08 за № 12-рп/2008 

(справа про перебування народного депутата України у депутатській 

фракції) // Офіц. вісн. України. – 2008. – № 52. – Ст. 1741. 

5. Рішення Конституційного Суду України від 27.10.99 за № 9-рп/1999 

(справа про депутатську недоторканність) // Там же. – 1999. – № 44. – 

Ст. 71. 

6. Рішення Конституційного Суду України від 26.06.03 за № 12-рп/2003 

(справа про гарантії депутатської недоторканності) // Там же. – 2003. – 

№ 28. – Ст. 1381. 

7. Рішення Конституційного Суду України від 20.03.02 за № 4-рп/2002 

(справа про запити і звернення народних депутатів України до органів 

дізнання і досудового слідства) // Там же. – 2002. – № 13. – Ст. 668. 

8. Рішення Конституційного Суду України від 09.10.07 за № 7-рп/2007 // 

Офіц. вісн. України. – 2007. – № 79. – Ст. 2963. 

9. Рішення Конституційного Суду України від 27.05.09 за № 12-рп/2009 // 

Там же. – 2009. – № 42. 

10. Рішення Конституційного Суду України від 01.04.08 за № 4-рп/2008 

(справа про Регламент Верховної Ради України) // Там же. – 2008. – № 

28. – Ст. 904. 

11. Депутатська недоторканність. Сучасна парламентська та судова 

практика:правовий аналіз.– К.: Логос, 2004 –288 c. 
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12. Кривенко Л. Верховна Рада України – однопалатний парламент // Вісн. 

АПрН України. – 1998. – № 4. 

 

 

Т е м а  7. Реформування організації та діяльності органів 

виконавчої влади в Україні.  

 

План 

 

1. Основні проблеми здійснення виконавчої влади в Україні. 

 2.Реформування порядку організації діяльності центральних органів 

виконавчої влади. 

 3. Особливості здійснення правозастосовної діяльності органами 

виконавчої влади та їх посадовими, службовими особами.. 

4. Особливості юридичної відповідальності посадових, службових осіб 

оранів виконавчої влади в Україні. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

 

1. Кабінет Міністрів України на своєму засіданні прийняв Постанову, в 

тексті якої дав тлумачення ст. 111 Конституції України. 

Дайте відповіді на наступні питання: 

Чи буде це офіційним тлумаченням? Хто має право давати офіційне 

тлумачення Конституції України? до якого з видів тлумачення можна 

віднести зазначений випадок? 

2. До Центральної виборчої комісії звернувся громадянин В. з заявою, 

що в ході проведення з’їзду однієї з політичних партій на якому 

здійснювалося формування виборчого списку кандидатів в народні депутати 

Верховної Ради України, його кандидатуру не було включено до виборчого 

списку в зв’язку з тим, що він не є членом зазначеної партії, не є українцем, 

проживає в державі менше одного року, погано знає державну мову, 

звертався до лікаря-психіатра. Вважаючи зазначені мотиви відмови у 

включенні його кандидатури до виборчого списку політичної партії 

незаконними, в своїй заяві В. вимагав ЦВК зобов’язати політичну партію 

включити його кандидатуру до її виборчого списку. 

Чи є в даному випадку порушення законодавства про вибори? 

Як має вчинити ЦВК?  

 

 

Література: 

1. Авер'янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні. – К.: ІнЮре, 1997. – 

48с. 
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2. Авер'янов В.Б. Правовий статус Кабінету Міністрів України: 

конституційні засади // Правова держава: Щорічник наукових праць 

(випуск 8). – К.: Інститут держави і права АН України, 1997. – С.29-37. 

3. Авер'янов В.Б., Крупчан О.Д. Виконавча влада: конституційні засади і 

шляхи реформування. – Харків: Право, 1998. – 38с. 

4. Авер'янов В.Б. Забезпечення прав людини у сфері виконавчої влади // 

Правова держава: Щорічник наукових праць (випуск 9). – К.: Інститут 

держави і права АН України, 1998. – С.16-22. 

5. Битяк Ю. Оновлення змісту діяльності органів виконавчої влади – 

головна мета адміністративної реформи в Україні // Вісник Академії 

правових наук України. – 2000. - №4. – С.10-19. 

6. Борденюк В.І. Деякі аспекти співвідношення державного управління та 

місцевого самоврядування в контексті реформи адміністративного 

права // Вісник УАДУ при Президентові України. – 2000. - №1. – С.209-

216. 

7. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 07.10.2010р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 9. – Ст. 58. 

8. Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента 

України // Офіц. вісн. України.– 1999. –№ 50. –Ст.24 –34. 

9. Закон  України  про  засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері  

господарської діяльності . – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua 

10. 23.  Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України : 

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лип. 2007 р. № 950. – 

Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua 

11. Рішення Конституційного Суду України від 11.12.07 за № 12-рп/2007 

(справа про порядок припинення повноважень членів Кабінету 

міністрів України) // Там же. – 2007. – № 96. – Ст. 3499. 

 

Т е м а  8. Основні засади судової реформи в Україні.  

 

План 

 

1. Судова система України. 

 2. Реформування порядку організації діяльності органів судової влади. 

 3. Реформування гарантій суддів. 

 4. Особливості реформування суддівського самоврядування. 

 

 Завдання для самостійної роботи: 

  

1. Вкажіть, які способи тлумачення застосував Конституційний Суд 

України у своєму рішенні: 

«Конституційний Суд України вважає, що саме з метою реалізації 

права на народне волевиявлення, проголошення референдуму у 

референтному праві виокремлено у самостійний інститут. Слово 
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«проголошення» означає, зокрема, офіційне оголошення, обнародування, 

доведення до загального відома, офіційне сповіщення про початок та 

настання певної події. Тому повноваження Президента України 

проголошувати всеукраїнський референдум за народною ініціативою 

залежить від волі визначеної Конституцією України кількості громадян 

України, які ніким не можуть бути позбавлені права щодо реалізації їхньої 

ініціативи. 

Застосування в Україні конкретного механізму проголошення 

всеукраїнського референдуму за народною ініціативою відповідним указом 

Президента України визнано Конституційним Судом України таким, що 

відповідає Конституції України (Рішення КСУ від 27 березня 2000 року). 

Таким чином, в аспекті конституційного подання положення пункту 6 

частини першої статті 106 Конституції України у системному зв’язку з 

положеннями частини другої статті 5 Конституції України слід розуміти так, 

що виключне право народу як носія суверенітету і єдиного джерела влади в 

Україні на здійснення свого волевиявлення через всеукраїнський референдум 

за народною ініціативою не може бути обмежене Президентом України, який 

зобов’язаний оприлюднити ініціативу громадян України, визначену 

відповідно до частини другої статті 72 Конституції України та засвідчену в 

установленому порядку Центральною виборчою комісією, проголосивши 

проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою». 

 

Література: 

1. Шевчук С.В. Судова правотворчість та принцип поділу влади // Вісник 

Академії правових наук України. — 2008. — № 2 (53). — с. 24 — 35. 

2.  Шевчук С.В. Творча роль судді у процесі тлумачення конституції // 

Вісник Конституційного суду України. — 2008. — № 4. — с. 100–109. 

3. Зейкан Я. Проблеми судово-правової реформи // Дзеркало тижня. – 

2007. – №25(654). – С .4. 

4. Костенко О. Актуальні проблеми реформування судової системи 

України // Юридичний журнал – 2007. – №6(60). – С. 77-79. 

5. Притика Д. Проблеми вдосконалення судової системи // Голос України. 

– 2007. – №63. – С. З. 

6. Шицький І. Про окремі проблеми судової реформи // Судоустрій і 

судочинство в Україні. – 2007. – №2. – С. 3-11. 

7. Ладниченко В. Гуманістичні цінності в організації судової влади // 

Юридична Україна. – 2007. – №2. – С.4-9. 

8. Рішення Конституційного Суду України № 9-зп від 25.12.97. 

9. Рішення Конституційного Суду України № 8-рп/2002 від 07.05.2002. 

10. Рішення Конституційного Суду України № 15-рп/2002 від 09.07.2002. 

11. Рішення Конституційного Суду України № 3-рп/2012 від 25.01.2012. 

12. Рішенні Конституційного Суду України № 8-рп/2010 від 11.03.2010. 

13. Рішенні Конституційного Суду України № 19-рп/2004 від 01.12.2004. 

14. Рішенні Конституційного Суду України № 4-рп/2013 від 12.06.2013. 
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Т е м а  9.  Реформування місцевого самоврядування в Україні  

 

План 

 

1. Загальна характеристика місцевого самоврядування в Україні. 

 2. Основні напрямки реформування місцевого самоврядування. 

 3. Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування. 

 

 

Завдання для самостійної роботи: 

 

1. До Верховної Ради України було внесено проект щодо внесення змін 

до розділу другого Конституції України, а саме виключити такі соціальні 

права, як право на достатній життєвий рівень, право на житло, право на 

працю та ін. й передбачити  право на соціальний захист для людей похилого 

віку (на гідне та незалежне життя, участь у соціальному та культурному 

житті) та   людей з фізичними вадами (на заходи, призначені для 

забезпечення їхньої незалежності, соціальної та професійної інтеграції та 

участі у суспільному житті). А також доповнити нормою такого змісту: 

«Держава зобов’язується в індивідуальному порядку і в порядку міжнародної 

допомоги та співробітництва, зокрема, в економічній і технічній галузях, 

вжити в максимальних межах всіх наявних ресурсів і можливостей для того, 

щоб забезпечити поступово повне здійснення соціально-економічних прав 

усіма належними способами».  

Чи не звужують запропоновані зміни до Конституції України зміст та 

обсяг прав та свобод особи? Дайте розгорнуту відповідь. 

 2. Конституцією України передбачаються умови та підстави обмежень 

прав людини. Як співвідносяться поняття обмеження прав людини з 

поняттям порушення прав людини? Що означає обмеження необхідні в 

демократичному суспільстві? Обґрунтуйте свою відповідь. 
 

Література: 

 

1. Трачук П. А. Основні форми безпосередньої участі громадян у 

місцевому самоврядуванні / П. А. Трачук // Держава і право. Юрид. і 

політ. науки: Зб. наук. пр. - 2002. - Вип. 17. - С. 102-105. 

2. Про столицю України – місто-герой Київ: Закон України від 15.01.99 // 

Відом. Верхов. Ради України. – 1999. – № 11. – Ст. 79. 

3. Рішення Конституційного Суду України від 13.07.01 за № 11-рп/2001 

(справа про адміністративно-територіальний устрій) // Офіц. вісн. 

України. – 2001. – № 29. – Ст. 1327. 

15. Заяць І. Обласний поділ в Україні: етапи та тенденції розвитку // Право 

України. – 1999. – № 9.  
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16. Новик В. Сучасний стан адміністративно-територіального устрою та 

шляхи його вдосконалення //Вісн. Національної академії державного 

управління при Президентові України.– 2004.– № 2. 

17. Ткачук П. Район: актуальні питання історії, теорії і практики 

територіального устрою // Право України. – 1998. – № 9. 

18. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 трав.  

1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1997. – № 24. – Ст.170.  

19. Про службу в органах місцевого самоврядуваня: Закон України від 7 

черв.2001р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 33. – Ст.175. 

20. Про столицю України – місто-герой Київ: Закон України від 15.01.99 // 

Там же. – 1999. – № 11. – Ст. 79. 

21. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 

10.07.2010 // Там само. – 2010.- №35-36.- Ст.491. 

22. Рішення Конституційного Суду України від 16.04.09 за № 7-рп/2009 

(справа про скасування актів органів місцевого самоврядування) // 

Офіц. вісн. України. – 2009. – № 32. – Ст. 1084. 

23. Рішення Конституційного Суду України від 09.02.00 за № 1-рп/2000 

(справа про місцеве самоврядування) // Там же. – 2000. – № 30. – Ст. 

1283. 

24. Рішення Конституційного Суду України від 25.12.03 за № 21-рп/2003 

(справа про особливості здійснення виконавчої влади та місцевого 

самоврядування у м. Києві) // Там же. – 2003. – № 52. – Ст. 2829. 

25. Рішення Конституційного Суду України від 10.02.00 за № 2-рп/2000 

(справа про ціни і тарифи на житлово-комунальні та інші послуги) // 

Там же. – 2000. – № 30. – Ст. 1284. 

26. Борденюк В. Деякі аспекти співвідношення місцевого самоврядування, 

держави і громадянського суспільства в Україні // Право України. – 

2001.–  № 12. 

27. Ковріга О. Відповідальність органів місцевого самоврядування за 

неправомірні дії // Право України. – 2001. –№ 2. 

28. Смирнова Т. Форми реалізації громадянами права на участь у 

місцевому самоврядуванні за Конституцією України // Право України. 

– 1998. 

29. Рекомендації загальноукраїнської конференції "Місцеве 

самоврядування в контексті конституційних та демократичних реформ 

в Україні", Київ, Україна, 14 квітня 2005 р. / Українська асоціація 

місцевих та регіональних влад, Муніципальна програма сталого 

розвитку (МПСР), Конгрес місцевих та регіональних влад України. - К. 

: 2005. - 9 арк. 

 Критерії оцінювання 

  Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів (слухачів) на семінарських та практичних заняттях 
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Б
А

Л
И

 
ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на 

високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 

навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному 

обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та 

ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних 

завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 

ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства стосовно 

реформування, теорії та правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в 

основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 

передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі 

з неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 

ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних 

завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 

переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та 

правозастосовної практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні 

навички та вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 

напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 

заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у 

знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння 

сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі 

з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого 

усунення. 

1 

Студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини 

програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено 

відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає 

змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, 

необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 


