1. Description of the discipline
Constitutional law of Ukraine
Branch of knowledge, direction of education, specialty, educational-qualification level (EQL)
Branch of knowledge
081 «Law»
Direction
081 «Law»
Specialty
Educational-qualification level
«Bachelor»
Discipline characteristic
Type
obligatory
Total hours
120
ECTS credits
4
Thematic modules
4
Course project (work)
yes
(if exist)
type of examination
test
Discipline parameters for full-time students and students studied by correspondence
full-time study
by correspondence
2
year of training
3
semester
30
lectures
30
practical, seminar
laboratory
80
self-dependent work
individual work
amount of self-dependent work per
week, hours

WORK STUDY PROGRAM discipline «CONSTITUTIONAL LAW OF UKRAINE»
1. The purpose and objectives of discipline
1.1. Place and role of discipline in training professionals
In accordance with the curriculum of the course " Constitutional Law of Ukraine " students study for a Third
Term in an amount of 144 hours. Students of second -year perform and protect coursework on this course. In winter
examinations in the third semester consists of an examination.
Constitutional Law of Ukraine is the leading sector of Ukraine in the law , the basis of national law. In view of
the foregoing, the course "Constitutional Law of Ukraine" is a must for learning in higher education . Constitutional
Law of Ukraine as the leading sector in the national legal system in its rules sets defining principles, principles that
underpin other areas of law. Mastering the students the main provisions of the constitutional right of Ukraine , its
defining principles of constitutional and legal institutions and concepts is the basis of the study of such courses as the
constitutional law of foreign countries, comparative constitutional law, administrative law Ukraine, finance, agricultural
law, land law, civil Law and other courses.
1.2. Tasks of discipline
The students work on study each topics of course is through the study recommended educational and
professional literature (textbooks, lectures, research papers, journal articles and scientific collections, Proceedings of the
conferences, etc.) and learning and mastering the Constitution of Ukraine, laws and normative legal acts regulating the
constitutional and legal relations. Processing of existing regulations stipulates the need constantly to monitor the
changes taking place in the law, to use in preparing for seminars such official publications of the government of
Ukraine as the " Відомості Верховної Ради України," the newspaper " Voice of Ukraine ", " Governmental Courier" ,
"Bulletin of the Constitutional Court of Ukraine" („Голос України”, „Урядовий кур’єр”, „Вісник КонституційногоГолос України”, „Голос України”, „Урядовий кур’єр”, „Вісник КонституційногоУрядовий кур’єр”, „Голос України”, „Урядовий кур’єр”, „Вісник КонституційногоВісник Конституційного
Суду України”) and others.
1.3. The requirements for knowledge and skills acquired as a result of the study subjects
Course Objective: To provide deep mastering the terms and categories of Constitutional Law in Ukraine and
gain the ability to:
• freely navigate the educational material;
• make reasoned conclusions;
• amply answer the questions , demonstrating knowledge of the basic problems of the course ;
• understand the content of each topic of the course, the relevant constitutional and legal institutions, their
characteristics, formulate their own opinions and suggestions on ways to improve the legal regulation of social relations
under consideration;
• formulate and justify their proposals for improving the relevant provisions of the regulations more effective
ways of applying them in practice;
• use the acquired knowledge in practice (working with scientific and teaching materials , printed sources in
libraries, archives, in preparing answers to the questions of theme seminars during independent work, for writing
research reports , essays , term papers, while manufacturing practices in their future careers).
Students should learn:
• object, method, sources of constitutional law in Ukraine, constitutional and legal provisions, constitutional
and legal institutions, constitutional and legal relations of subjects and objects;
• general principles of constitutional order in Ukraine;
• the constitutional basis of the legal status of a person in Ukraine;
• constitutional institutions of direct democracy in Ukraine;
• constitutional basis for the organization and operation of government in Ukraine;
• the constitutional foundations of government and territorial organization of Ukraine;
• constitutional basis of local self-government in Ukraine;
• a mechanism to ensure the legal protection of the Constitution of Ukraine.
1.4. The list of subjects indicating sections (topics), learning necessary for the study subjects
• Theory of State and Law
• History of State and Law
• Politics.
1.5. The list of subjects indicating sections (themes), all of which must be preceded by Discipline
Discipline prior to studying constitutional law of foreign countries, administrative law of Ukraine, agrarian law
of Ukraine, land law of Ukraine and others.

2. Contents of the subject
2.1. Themes of lectures
Chapter 1. CONSTITUTIONAL LAW OF UKRAINE – the leading branch in national law, legal scientific and
academic discipline (2 hrs.)
1. The concept and purpose of the constitutional law of Ukraine, the method of constitutional and legal
regulation.
2. Constitutional and legal provisions: concepts, characteristics , types.
3. Constitutional and legal institutions, concepts, general characteristics. The system of constitutional law in
Ukraine.
4. Constitutional and legal relations, concepts, characteristics, types.
5. Sources of Constitutional Law of Ukraine as a field of national law.
6. Place of constitutional law in the national legal system and its role in the formation and development of the
legal system of Ukraine.
7. The concept of science of constitutional law, its system and source.
Chapter 2. CONSTITUTION OF UKRAINE (2 hrs.)
1. The concept and essence of the constitution.
2. Legal forms and types of constitutions.
3. The content and structure of the Constitution of Ukraine.
4. Main functions of the constitution of Ukraine.
5. Create essentially new constitution of a sovereign state of Ukraine. Overview of the Constitution of Ukraine
on June 28, 1996.
Chapter 3. GENERAL PRINCIPLES OF THE CONSTITUTIONAL ORDER OF UKRAINE (2 hrs.)
1. The concept of the constitutional order in Ukraine.
2. Overview of the constitutional order in Ukraine.
3. The basic principles of the constitutional order in Ukraine.
4. Constitutional and legal basis of the social system of Ukraine and its characteristics.
5. Constitutional and legal framework of the state system of Ukraine. Form of Ukrainian state.
Chapter 4. Constitutional basis of the legal status of person in Ukraine (2 hrs.)
1. The concept and content of the legal status of a person. Legal status of a person as a constitutional and legal
institution.
2. Basic constitutional principles of the legal person status in Ukraine.
3. Types of legal status. Features of the legal status of different categories of people in Ukraine.
4. The basic guarantees of the legal person status in Ukraine.
Chapter 5. Citizenship in Ukraine (2 hrs.)
1. The concept and meaning of citizenship. Constitutional and legal regulation of relations of citizenship in
Ukraine.
2. The principles of citizenship of Ukraine.
3. Grounds for the citizenship of Ukraine.
4. Termination of citizenship of Ukraine and its grounds.
5. Procedure for resolving the citizenship of Ukraine.
Chapter 6. Constitutional rights, freedoms and duties human and citizen in Ukraine (2 hrs.)
1. The concept of rights, freedoms and responsibilities of the individual. General international legal standards
of fundamental rights, freedoms and duties of human and citizen.
2. The system of constitutional rights and freedoms of human and citizen of Ukraine.
3. The constitutional duties of human and citizen of Ukraine.
4. Guarantees the rights and freedoms of human and citizen of Ukraine.
Chapter 7. Constitutional institutions of direct democracy in Ukraine (2 hrs .)
1. The concept of democracy, the main form of popular will.
2. Elections as one of the main forms of popular will. The concept of the electoral system and electoral law,
types of electoral systems and types of elections.
3. Principles of suffrage.
4. Constitutional and legal regulation of the electoral system in Ukraine. The election process in Ukraine.
5. A referendum on the system of institutions of direct democracy, the concept, the main types of referendums.
6. Legal liability for violation of the law of Ukraine on elections and referendums.
Chapter 8. CONSTITUTIONAL AND LEGAL BASES OF GOVERNMENT IN UKRAINE (2 hrs.)

1. Governance, as an institution of constitutional law in Ukraine. The concept and characteristics of public
authority.
2. The constitutional principles of construction and operation of the government of Ukraine.
3. The system of government of Ukraine, constitutional and legal regulation.
Chapter 9. The legislature in UKRAINE (2 hrs.)
1. The concept and essence of the legislative power, the Verkhovna Rada of Ukraine - the only legislative body
in the Ukraine.
2. The internal structure of the Verkhovna Rada of Ukraine.
3. The main functions and powers of the Verkhovna Rada of Ukraine.
4. The main legal forms of the Verkhovna Rada of Ukraine.
5. Acts of the Verkhovna Rada of Ukraine.
6. The legislative process: concept stage.
Chapter 10. Constitutional and legal status of a National Deputy of Ukraine (2 hrs.)
1. The concept and the characteristic features of the legal status of a National Deputy of Ukraine.
2. Constitutional and legal nature of the parliamentary mandate in Ukraine.
3. The regulation of the legal status of a National Deputy of Ukraine.
4. The content of the legal status of a National Deputy of Ukraine.
Chapter 11. THE PRESIDENT OF UKRAINE (2 hrs.)
1. Constitutional and legal institution of the presidency: concepts, general characteristics, formation and
development in Ukraine.
2. Constitutional and legal status of the President of Ukraine.
3. Election of the President of Ukraine, the procedure is assumption of office.
4. The main functions and powers of the President of Ukraine.
5. The grounds and procedure for termination of office of the President of Ukraine.
Chapter 12. EXECUTIVE POWER IN UKRAINE (2 hrs.)
1. The concept and essence of the executive power, the general characteristics of the constitutional and legal
status of the executive power.
2. The system of state executive power in Ukraine, the legal regulation.
3. The Cabinet of Ministers of Ukraine, constitutional and legal status, formation, functions and powers.
4. Ministries, other central and local executive authorities.
Chapter 13. Judicial power in UKRAINE. The prosecution authorities UKRAINE (2 hrs.)
1. The concept and features the judicial power and its functions.
2. The system of of the judiciary in Ukraine, constitutional and legal regulation.
3. Constitutional and legal principles of construction and operation of the judiciary in Ukraine, principles of
justice.
4. The bodies of public prosecution in the government bodies of Ukraine, constitutional and legal status,
formation, function.
Chapter 14. CONSTITUTIONAL COURT OF UKRAINE (2 hrs.)
1. The concept, nature and organization of the legal protection of the constitution. The formation of public
authorities to ensure the legal protection of the Constitution of Ukraine.
2. Status of the Constitutional Court of Ukraine, the procedure of formation, structure and composition.
3. The competence of the Constitutional Court of Ukraine.
4. The acts of the Constitutional Court of Ukraine in the national legislation.
Chapter 15. TERRITORIAL ORGANIZATION OF UKRAINE (2 hrs.)
1. Territory as an attribute (integral feature) state. Territorial rule of Ukraine by the Declaration of State
Sovereignty of Ukraine and the Constitution of Ukraine.
2. Value form of government and territorial organization of the country.
3. The administrative-territorial division of Ukraine, constitutional and legal status of administrative units.
4. ARC as an integral part of the territory of Ukraine.
Chapter 16. Local government in UKRAINE (2 hrs.)
1. The concept and nature of local government.
2. Constitutional and legal regulation of local government in Ukraine. Basic constitutional principles of local
self-government in Ukraine.
3. The system of local self-government in Ukraine and its legal, organizational, material and financial base.
4. Guarantees of local self-government in Ukraine.

2.2. SEMINARS
Chapter 1. CONSTITUTIONAL LAW OF UKRAINE - leading branch in national law, Legal scientific and
academic discipline (2 hrs.)
Questions for seminars
first Session
1. The concept and the subject of the Constitutional Law of Ukraine, as a branch of the national law.
2. The method of constitutional and legal regulation: concepts, characteristics, types.
3. Constitutional and legal norms: concepts, characteristics, types.
4. Constitutional and legal institutions: concepts, systems, general characteristics.
5. Constitutional and legal relations: concepts, subjects, objects, types.
second Session
1. Sources of Constitutional Law of Ukraine as a field of law.
2. Position of the constitutional law in the law sistem and its role in the formation and development of the legal
system of Ukraine.
3. Concept, object, source of science of constitutional law.
4. System science of constitutional law.
5. Functions of science and social purpose of constitutional law.
6. Constitutional law as an academic discipline.
Chapter 2. CONSTITUTION OF UKRAINE (2 hrs.)
Questions for seminars
1. The concept and essence of the constitution.
2. Legal forms and types of constitutions.
3. Content and structure of the Constitution.
4. Methods and Forms and adoption of constitutions and rewiring.
5. Main functions of the constitution of Ukraine.
6. The Constitution of Ukraine as the foundation and fundamental framework of national legislation. Overview
of the Constitution of Ukraine on June 28, 1996.
Сhapter 3. GENERAL PRINCIPLES OF CONSTITUTIONAL SYSTEM OF UKRAINE (2 hrs.)
Questions for seminars
1. The concept and essence of the constitutional order of Ukraine, its warranty.
2. The basic principles of the constitutional order in Ukraine.
3. The social system of Ukraine: concept, system characteristics. The political system and social structure of
Ukraine. Constitutional and legal basis of the economic system of Ukraine.
4. The form of the Ukrainian state, the attributes of statehood of Ukraine. The constitutional status of
languages in Ukraine.
5. Constitutional and legal framework of the state system of Ukraine.
Сhapter 4. CONSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF THE LEGAL STATUS OF A PERSON IN UKRAINE
(2 hrs.)
Questions for seminars
1. The concept and structure of the legal status of a person. Legal status of a person as a constitutional and
legal institution.
2. Basic constitutional principles of the legal person status in Ukraine.
3. Types of legal status. Features of the legal status of different categories of people in Ukraine.
4. The basic guarantees of the legal person status in Ukraine.
Сhapter 5. CITIZENSHIP OF UKRAINE (2 hrs.)
Questions for seminars
1. The concept and meaning of citizenship.
2. The principles of citizenship of Ukraine.
3. Grounds and forms citizenship of Ukraine. The right blood and the right soil, as the principles of acquiring
citizenship.
4. Citizenship of children of parents with different citizenship when changing nationality and parents in
adoption.
5. Termination of citizenship of Ukraine and its grounds.
6. The procedure for resolving the citizenship of Ukraine.
Theme 6. Constitutional rights, freedoms and responsibilities of man and citizen in UKRAINE (2 hrs.)
Questions for seminars
1. The concept of rights, freedoms and responsibilities the individual. General international standards on
fundamental rights, freedoms and responsibilities of man and citizen.
2. Classification system and the constitutional rights and freedoms of man and citizen of Ukraine.

3. The constitutional responsibilities of the individual and citizen of Ukraine.
4. Guarantees the rights, freedoms and responsibilities and protection of the rights and freedoms of man and
citizen of Ukraine.
Theme 7. Constitutional institutions of direct democracy IN UKRAINE (2 hrs.)
Questions for seminars
1. The concept of democracy, the main form of popular will.
2. The concept of the electoral system, types of electoral systems and types of elections.
3. The electoral system and electoral law in Ukraine, constitutional and legal regulation.
4. Principles of suffrage.
5. Elections in Ukraine: concept stage.
6. Constitutional foundations and guarantees of electoral rights in Ukraine .
7. The notion of a referendum, the main types of referendums.
8. The procedure for the appointment and conduct of national and local referenda, constitutional and legal
regulation.
Theme 8. CONSTITUTIONAL AND LEGAL BASES OF THE GOVERNMENT IN UKRAINE (2 hrs .)
Questions for seminars
1. Constitutional and legal institution of the government of Ukraine.
2. The state authority: the concept and characters.
3. The general principles of constitutional construction and activities of the government of Ukraine.
4. The system of authorities of Ukraine.
Theme 9. Legislative power in UKRAINE (2 hrs.)
Questions for seminars
1. The concept and essence of the legislature. The contents of the general theory of parliamentarism.
2. Constitutional and legal status of the Supreme Council of Ukraine.
3. The internal structure of the Supreme Council of Ukraine, its MPs.
4. The main functions and jurisdiction of the Supreme Council of Ukraine.
5. The organizational forms of the Supreme Council a) session b) committees, commissions.
6. Acts of the Supreme Council of Ukraine and its bodies.
7. The concept and content of legislative activity, principles of lawmaking.
8. Stages of legislative activity.
Theme 10. Constitutional and legal status of people deputy of UKRAINE (2 hrs.)
Questions for seminars
1. The concept and the characteristic features of the legal status of a People's Deputy of Ukraine and its legal
regulation.
2. Constitutional and legal nature of the parliamentary mandate in Ukraine.
3. The content of the legal status of a People's Deputy of Ukraine.
4. The competence of the People's Deputy of Ukraine.
5. Constitutional and legal forms of liability deputy.
6. The basic guarantees of parliamentary activity.
Theme 11. PRESIDENT OF UKRAINE IN THE SYSTEM OF GOVERNMENT (2 hrs.)
Questions for seminars
1. Constitutional and legal institution of presidency: concepts, general characteristics.
2. Constitutional and legal status of the President of Ukraine and the procedure for electing the President, the
procedure for admission to its post.
3. The powers of the President of Ukraine.
4. The grounds and procedure for termination of powers of the President of Ukraine.
5. Acts of the President of Ukraine, their place in the regulations of the state.
Theme 12. EXECUTIVE POWER IN UKRAINE (2 hrs.)
Questions for seminars
1. Concept and essence of the executive power, the general constitutional principles of construction of
government agencies in Ukraine.
2. The system of state executive power in Ukraine, the legal regulation.
3. Cabinet of Ministers of Ukraine: the constitutional and legal status, formation, composition.
4. Powers of the Cabinet of Ministers of Ukraine.
5. The acts of the state executive.
Theme 13. Judiciary in UKRAINE. The prosecution authorities of UKRAINE (2 hrs.)
Questions for seminars

1. The concept and the nature of judicial power, its basic functions. Constitutional and legal regulation of the
judiciary in Ukraine.
2. The system of judiciary in Ukraine.
3. Constitutional and legal principles of construction and operation of the judiciary in Ukraine, principles of
justice.
4. The bodies of public prosecution in the authorities of Ukraine, constitutional and legal status, formation.
Theme 14. CONSTITUTIONAL COURT OF UKRAINE (2 hrs.)
Questions for seminars
1. Concept, organization and mechanisms of legal protection of the constitution.
2. The Constitutional Court of Ukraine in the system of government and its constitutional and legal status,
order of formation, composition.
3. Competence of the Constitutional Court of Ukraine.
4. Constitutional proceedings.
5. The acts of the Constitutional Court of Ukraine.
Theme 15. TERRITORIAL ORGANIZATION OF UKRAINE (2 hrs.)
Questions for seminars
1. Territory as an attribute (integral sign) state. Territorial rule of Ukraine by the Declaration of State
Sovereignty of Ukraine and the Constitution of Ukraine.
2. Concept and types of state and territorial organization, form of government of Ukraine.
3. The concept, the essence and principles of the territorial organization of Ukraine.
4. Administrative divisions of Ukraine: concept, nature, level.
5. The state border of Ukraine: concept legislative regulation.
Theme 16. Local government in UKRAINE (2 hrs.)
Questions for seminars
1. The concept and nature of local government. Basic constitutional principles of local self-government in
Ukraine.
2. The system of local self-government in Ukraine, its main elements, the legislative regulation.
3. Local councils in the local government, their structure, legal status, formation.
4. Legal and logistical and financial foundations of local self-government in Ukraine.
5. Legal basis of the competence of local governments. Question the exclusive jurisdiction of local councils.
6. The main legal forms of local councils: a) session b) permanent and other commissions.
7. The executive bodies of local councils, legal status, competence.
8. Guarantees the legal, organizational and financial independence (autonomy) of local government.
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