ПИТАННЯ НА ІСПИТ «КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»
1. Поняття, предмет конституційного права України як галузі права.
2. Метод конституційно-правового регулювання.
3. Система конституційного права України.
4. Конституційно-правові норми: поняття, особливості, види.
5. Конституційно-правові відносини: поняття, особливості, види.
6. Суб’єкти конституційно-правових відносин.
7. Об’єкти конституційно-правових відносин.
8. Джерела конституційного права України як галузі права.
9. Конституційне право України як наука та навчальна дисципліна.
10.Поняття Конституції як Основного Закону суспільства і держави.
11.Юридичні властивості конституцій.
12.Класифікація конституцій.
13.Функції конституцій.
14.Загальна характеристика чинної Конституції України.
15.Порядок прийняття Конституції України, внесення в неї змін та доповнень.
16.Інститути конституційного права України: поняття і види.
17.Поняття конституційного ладу та його співвідношення із суспільним ладом.
18.Поняття та ознаки засад конституційного ладу України.
19.Система принципів, що складають засади конституційного ладу України.
20.Конституційні принципи народного та державного суверенітету, їх зміст та
співвідношення.
21.Україна як демократична, правова, соціальна держава.
22.Конституційний принцип поділу влади: його зміст та реалізація в Україні.
23.Конституційний принцип найвищої соціальної цінності людини: його зміст
та значення для розбудови України як правової, демократичної держави.
24.Конституційний принцип політичного, економічного та ідеологічного
плюралізму в Україні.
25.Конституційні принципи верховенства права і законності: поняття і
співвідношення між ними.
26.Конституційно-правове регулювання державних символів України.

27.Конституційно-правова відповідальність: поняття, особливості, види.
28.Поняття і принципи громадянства в Україні.
29.Набуття громадянства України.
30.Припинення громадянства України.
31.Органи, які беруть участь у вирішенні питань громадянства та їх
компетенція.
32.Поняття правового статусу особи та його елементи.
33.Конституційні принципи правового статусу особи в Україні.
34.Поняття і найважливіші властивості основних прав і свобод громадян
України. Їх класифікація.
35.Громадянські (особисті) права громадян України: поняття та види.
36.Політичні права громадян України: поняття та види.
37.Економічні й соціальні права громадян України: поняття та види.
38.Культурні й екологічні права громадян України: поняття та види.
39.Механізм реалізації основних прав і свобод громадян України: поняття та
структура.
40.Гарантії реалізації основних прав і свобод громадян України: поняття і види.
41.Конституційні обов’язки громадян України: поняття, ознаки, види
42.Конституційно-правовий статус національних меншин в Україні.
43.Основи правового статусу іноземців та осіб без громадянства в Україні.
44.Конституційні права, свободи та обов’язки іноземців та осіб без
громадянства в Україні.
45.Конституційно-правовий статус біженців в Україні.
46.Громадські об’єднання в Україні: поняття, ознаки, види, принципи
діяльності.
47.Порядок утворення і припинення діяльності громадських об’єднань.
48.Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні.
49.Конституційно-правовий статус громадських організацій в Україні.
50.Конституційно-правовий статус релігійних організацій в Україні.
51.Поняття, види і предмет референдумів в Україні.

52.Порядок підготовки, проведення референдуму, а також визначення його
результатів.
53.Поняття виборів та виборчого права.
54.Виборче законодавство та виборчі системи в Україні.
55.Конституційні принципи виборчого права в Україні.
56.Загальна характеристика виборчого процесу в Україні.
57.Конституційно-правовий статус виборчих комісій в Україні.
58.Порядок виборів народних депутатів України.
59.Порядок виборів Президента України.
60.Порядок виборів депутатів місцевих рад.
61.Порядок виборів сільських, селищних, міських голів.
62.Конституційна форма правління в Україні.
63.Конституційно-правовий статус Верховної Ради України.
64.Порядок формування та структура Верховної Ради України.
65.Функції та компетенція Верховної Ради України.
66.Конституційно-правовий статус комітетів Верховної Ради України.
67.Порядок роботи Верховної Ради України, його нормативне регулювання.
68.Загальна

характеристика

конституційно-правового

статусу

народних

депутатів України.
69.Права, обов’язки та гарантії діяльності народних депутатів України.
70.Конституційно-правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини.
71.Функції та компетенція Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини.
72.Конституційний статус Рахункової палати України.
73.Конституційно-правовий статус Президента України.
74.Функції та компетенція Президента України.
75.Підстави дострокового припинення повноважень Президента України.
76.Правові акти Президента України.
77.Конституційний статус РНБО України.
78.Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України.

79.Склад, структура та порядок формування Кабінету Міністрів України.
80.Функції та компетенція Кабінету Міністрів України.
81.Правовий статус Прем’єр-міністра.
82.Парламентська відповідальність Кабінету Міністрів України.
83.Підстави та порядок припинення повноважень Кабінету Міністрів України.
84.Конституційно-правовий статус центральних органів виконавчої влади.
85.Конституційно-правовий статус місцевих державних адміністрацій.
86.Конституційно-правовий статус органів судової влади в Україні.
87.Конституційні принципи судочинства в Україні.
88.Судова система України.
89.Поняття та види конституційного контролю.
90.Конституційний Суд України: склад, порядок формування, структура.

