
Тематика курсових робіт з дисципліни  

«Конституційне-процесуальне право» 

 

1. Організація роботи органів та посадових осіб Верховної Ради України 

2. Організація роботи комітетів Верховної Ради України 

3. Організація роботи тимчасових комісій Верховної Ради України 

4. Організація роботи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

5. Організація роботи народних депутатів України 

6. Запити і звернення народних депутатів України, порядок їх внесення і розгляду 

7. Організація роботи депутатських фракцій (депутатських груп) 

8. Організація роботи Президента України 

9. Організація прийняття та виконання актів Президента України 

10. Структура, функції, організація роботи апарату Президента України 

11. Організація роботи Кабінету Міністрів України 

12. Порядок утворення і будова Кабінету Міністрів України 

13. Організація прийняття та виконання актів Кабінету Міністрів України 

14. Організація роботи робочих, консультативних, дорадчих та інших допоміжних 

органів Кабінету Міністрів України  

15. Структура, функції та організація роботи апарату Кабінету Міністрів України 

16. Організація роботи центральних органів виконавчої влади в Україні 

17. Порядок утворення та організаційна будова центральних органів виконавчої влади 

18. Система та функції центральних органів виконавчої влади 

19. Організація роботи місцевих державних адміністрацій 

20. Система, порядок утворення і будова місцевих державних адміністрацій 

21. Функції та компетенція місцевих державних адміністрацій 

22. Голова місцевої державної адміністрації та його заступники, їх повноваження й 

організація роботи 

23. Форми і методи діяльності місцевих державних адміністрацій 

24. Відділи, управління та інші органи місцевої державної адміністрації, її апарат, 

організація їх роботи 

25. Організація роботи представницьких органів  і посадових осіб місцевого 

самоврядування 

26. Правовий статус і будова місцевих рад 

27. Організація роботи постійних і тимчасових комісій місцевих рад  

28. Апарат місцевої ради і організація його роботи  

29. Організація роботи сільського, селищного, міського голови, секретаря ради, голови 

обласної, районної ради та його заступників 

30. Організація роботи органів самоорганізації населення 

31. Організація роботи депутатів місцевих рад 

32. Організація роботи виконавчих органів місцевих   рад 

33. Система, будова, порядок утворення та форми роботи відділів, управлінь, комісій 

та інших виконавчих органів рад 

34. Особливості організації місцевого самоврядування в місті Києві 

35. Організація міісцевого самоврядування в місті Запоріжжя 

36. Інститут конституційно-правової відповідальності в Україні 

37. Форми і санкції конституційно-правової відповідальності 

38. Конституційно-процесуальні засади діяльності Конституційного Суду України 

39. Особливосі конституційного провадження по окремих категоріях справ 

40. Поняття і специфіка конституційно-правової відповідальності 

41. Констиуційно-процесуальні основи реалізації права на мирні зібрання 

42. Констиуційно-процесуальні основи реалізації права громадян на звернення 

43. Констиуційно-процесуальні основи реалізації права на свободу об'єднання 



44. Процесуально-правові аспекти інституту громадянства України 

45. Організація виконання військового обов'язку громадянами України 

 

 


