
 
 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ 

«КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО»  

 

 

1. Взаємодія гілок державної влади як фактор стабільності та розвитку 

конституційного ладу України 

2. Виборче право в умовах сьогодення України 

3. Гарантії прав і свобод як елемент конституційно-правового статусу 

особи 

4. Децентралізація влади в Україні. 

5. Джерела конституційного права 

6. Заборона катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує  

гідність, поводження чи покарання в Україні 

7. Захист прав людини в умовах військового конфлікту, правовий статус 

внутрішньо переміщених осіб 

8. Захист прав осіб, які належать до національних та мовних меншин в 

Україні 

9. Інститут Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

10. Класифікація конституційних прав і свобод людини і громадянина 

11. Конституційна система  органів державної влади України 

12. Конституційний лад України та його співвідношення з суспільним та 

державним ладом 

13. Конституційний принцип багатоманітності. Засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні: юридичні механізми 

14. Конституційний статус Кабінету Мiнiстрiв України 

15. Конституційні гарантії місцевого самоврядування в Україні. 

16. Конституційні засади державного суверенітету України та 

євроатлантичної і європейської інтеграції. 

17. Конституційні засади співвідношення національного та міжнародного 

права. Доктрина дружнього ставлення до міжнародного права. 
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18. Конституційні засади територіального устрою України 

19. Конституційно - правова характеристика виборчих цензів в Україні 

20. Конституційно - правова характеристика права на свободу та особисту 

недоторканність в Україні 

21. Конституційно – правове закріплення економічних, соціальних та 

культурних прав і свобод людини 

22. Конституційно-правова характеристика виборів в Україні 

23. Конституційно-правова характеристика Вищої ради правосуддя 

24. Конституційно-правова характеристика законодавчого процесу в 

Україні 

25. Конституційно-правова характеристика особистих й політичних прав i 

свобод людини та громадянина в Україні 

26. Конституційно-правова характеристика права на інформацію в Україні 

27. Конституційно-правова характеристика права на повагу до приватного і 

сімейного життя в Україні 

28. Конституційно-правова характеристика референдумів в Україні  

29. Конституційно-правове закріплення права на приватність в Україні 

30. Конституційно-правове регулювання інституту громадянства в Україні 

31. Конституційно-правове регулювання прав і свобод людини і 

громадянина в Україні 

32. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України 

33. Конституційно-правовий статус біженців та осіб, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту 

34. Конституційно-правовий статус депутата місцевої ради в Україні 

35. Конституційно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства в 

Україні 

36. Конституційно-правовий статус комітетів i комiсiй Верховної Ради 

України 

37. Конституційно-правовий статус Конституційного Суду України  
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38. Конституційно-правовий статус місцевих органів виконавчої влади в 

Україні 

39. Конституційно-правовий статус особи в Україні 

40. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні 

41. Конституційно-правовий статус посадових осіб Верховної Ради України 

42. Конституційно-правовий статус Президента України 

43. Конституційно-правовий статус сільського, селищного, міського голови 

та старости в системі місцевого самоврядування в Україні 

44. Конституційно-правовий статус суддів в Україні 

45. Конституційно-правовий статус центральних органів виконавчої влади 

в Україні 

46. Конституційно-правові основи заборони дискримінації в Україні 

47. Консультативно-дорадчі органи при Президенті України 

48. Місцеве самоврядування в містах зі спеціальним статусом. 

49. Обмеження влади правом як засада конституційного ладу України. 

50. Органи і посадові особи місцевого самоврядування в Україні 

51. Організація роботи та акти органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування в Україні 

52. Основні положення теорії конституціоналізму 

53. Особливості виборчих систем України 

54. Особливості конституційно-правового статусу національних меншин та 

корінних народів в Україні.  

55. Особливості конституційно-правової відповідальності в Україні  

56. Особливості системи судоустрою в Україні 

57. Особливості юридичного статусу тимчасово окупованих територій 

України. 

58. Парламентські процедури: установча, законодавча, процедури 

здійснення парламентського контролю 

59. Поняття, конституційно-правова регламентація та види референдумів в 

Україні. 
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60. Порядок прийняття та внесення змін до Конституції України 

61. Правова характеристика конституційно-правових відносин в Україні. 

62. Правова характеристика органів самоорганізації населення в Україні 

63. Правова характеристика принципів виборчого права України 

64. Принцип верховенства права в системі засад конституційного ладу 

України. Основні елементи верховенства права. 

65. Принципи органiзацiї i дiяльностi державних органiв та їх закріплення в 

Конституції України 

66. Світові моделі місцевого самоврядування та їх реалізація в Україні  

67. Стадії виборчого процесу в Україні 

68. Статус народного депутата України 

69. Територіальна, матеріальна, фінансова, організаційна та правова основи 

місцевого самоврядування 

70. Форми участі народу в управлінні державними та муніципальними 

справами. 

 

 


