
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 
ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА 

 
 
 
 
 
 
 

В.Ф. НЕСТЕРОВИЧ 
 
 

ЗЗББІІРРННИИКК  ЗЗААДДААЧЧ  
ЗЗ  ККООННССТТИИТТУУЦЦІІЙЙННООГГОО  ППРРААВВАА  

УУККРРААЇЇННИИ  
 

Навчальний посібник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
     2011 

 
 



УДК 342(477)(076.1) 
ББК 67.99(4Укр)300я73 

Н-56 

 

 
Рекомендовано вченою радою Луганського державного університету 

внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 
(протокол № 8 від 28 лютого 2011 року) 

 
Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України 

як навчальний посібник (Лист № 1/11-3700 від 16.05.11) 
 

Рецензенти: 

Козюбра Микола Іванович — завідувач кафедрою загальнотеоретич-
них та державно-правових наук Національного університету «Киє-
во-Могилянська академія», доктор юридичних наук, професор; 

Колодій Анатолій Миколайович — начальник кафедри конститу-
ційного та міжнародного права Київської національної академії 
внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор; 

Федоренко Владислав Леонідович — директор Департаменту кон-
ституційного та адміністративного права Міністерства юстиції 
України, доктор юридичних наук, доцент. 

 
Нестерович В.Ф. 

Н-56  Збірник задач з конституційного права України: 
Навчальний посібник. — К.: Видавництво «Ліра-К» 
2011. — 318 с. 

ISBN 978-966-2609-01-1 
 

У збірнику викладено різної форми, змісту та ступеня складності 
задачі та творчі завдання з конституційного права України, які мо-
жуть бути використанні під час аудиторної та самостійної роботи 
для закріплення набутих у ході навчального процесу теоретичних 
знань, для вироблення алгоритму юридичної кваліфікації в умовах 
конкретно поставленого практичного завдання та уміння правильно 
й ефективно застосовувати конституційно-правові норми з право-
вими нормами галузевого законодавства при вирішенні типових і 
нестандартних правових ситуацій. Збірник містить методичні пора-
ди, правила та рекомендації, які дозволять вірно підійти до розв’я-
зання тієї чи іншої задачі. 

Розрахований на студентів, аспірантів та викладачів юридичних 
вузів та факультетів, а також широке коло зацікавлених читачів. 

 
УДК 342(477)(076.1) 
ББК 67.99(4Укр)300я73 

 
ISBN 978-966-2609-01-1                                         © Нестерович В.Ф., 2011 

© Видавництво Ліра-К, 2011 
 
 



ЗМІСТ 
 
 
 
 
 
Список умовних скорочень та абревіатур,  

які використовуються у тексті ......................................................5 
Передмова ..................................................................................7 
Методичні поради щодо вирішення задач......................11 
Тема І. Акти конституційного права України ................15 
Тема ІІ. Юридичні властивості Конституції України ...29 
Тема ІІІ. Засади конституційного ладу України.............45 
Тема ІV. Конституційно-правове регулювання  

громадянства України ..................................................................57 
Тема V. Конституційно-правовий статус іноземців, 

осіб без громадянства та біженців в Україні ...........................71 
Тема VІ. Конституційні права, свободи та обов’язки 

людини і громадянина.................................................................85 
Тема VІI. Конституційно-правові засади діяльності 

політичних партій та громадських організацій...................109 
Тема VІII. Конституційно-правові засади  

організації та проведення виборів до органів влади ..........121 
Тема ІХ. Конституційно-правові засади  

організації та проведення всеукраїнського та 
місцевого референдумів ............................................................147 

Тема Х. Конституційно-правові засади українського  
парламентаризму ........................................................................159 

Тема ХІ. Конституційно-правовий статус  
Президента України ...................................................................183 

Тема ХІІ. Конституційно-правовий статус Кабінету 
Міністрів України та інших органів виконавчої влади......197 

Тема ХІІІ. Конституційно-правові засади діяльності 
правоохоронних органів............................................................211 

Тема ХІV. Конституційно-правові засади здійснення 
контрольно-наглядової діяльності ..........................................221 

Тема ХV. Конституційно-правові засади здійснення 
правосуддя та організації судової влади................................231 



Тема ХVІ. Звернення до Європейського суду з прав 
людини та застосування його практики в Україні..............245 

Тема ХVІІ. Конституційно-правові засади 
здійснення конституційного контролю.................................257 

Тема ХVIІI. Конституційно-правові засади адміністра-
тивно-територіального устрою України ...............................275 

Тема ХIХ. Конституційно-правовий статус  
Автономної Республіки Крим ..................................................283 

Тема ХX. Конституційно-правові засади місцевого 
самоврядування ...........................................................................293 

Навчальні посібники та підручники  
з конституційного права ............................................................306 

Електронні адреси в мережі Інтернет владних 
установ, деяких бібліотек та неурядових організацій........312 

Зміст.........................................................................................316 

 
 


