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Конституційне право України 

Перелік питань на іспит 

1. Поняття та види джерел конституційного права.  Джерела природного та 

позитивного права. Система джерел конституційного права України. 

2. Природа конституції. Основні положення доктрини установчої влади. 

Конституція України як акт установчої влади народу. 

3. Сутність конституціоналізму. Конституційна держава. 

4. Способи прийняття конституцій. Парламентський спосіб прийняття 

конституції. Аналіз процедури прийняття Конституції України 28 червня 1996 

року. 

5. Процедура внесення змін до Конституції України. 

6. Поняття та сутність правової охорони конституції. 

7. Конституційний контроль: поняття, зміст, моделі 

8. Конституційний Суд України як спеціалізований орган конституційного 

контролю: завдання, функції, порядок формування, форми звернення до КСУ 

9. Компетенція Конституційного Суду України 

10. Акти Конституційного Суду України: види, порядок прийняття, набрання 

чинності, юридичне значення. Поняття окремої думки до рішення КСУ. 

11. Поняття та сутність конституційного ладу. Конституційний лад як устрій 

конституційної держави. 

12. Засади конституційного ладу України: загальна характеристика 

13. Принцип свободи людини, визнання її найвищою соціальною цінністю як 

засада конституційного ладу України. 

14. Верховенство права: поняття, сутність, елементи.  

15. Принцип поділу державної влади: природа, сутність, реалізація в Україні. 

16. Національний та народний суверенітет, їх співвідношення із державним 

суверенітетом України. 

17. Україна як демократична, соціальна, правова держава. 

18. Україна як унітарна держава із республіканською формою правління. 

19. Правовий режим воєнного стану: підстави та порядок запровадження, зміст 

20. Правовий режим надзвичайного стану: підстави та порядок запровадження, 

зміст 



21. Державні символи як ознаки державного суверенітету України. Правове 

регулювання державних символів за Конституцією України. 

22. Конституційні гарантії та правові засади функціонування державної мови в 

Україні. 

23. Поняття громадянського суспільства, його зв’язок із конституційною 

державою. 

24. Політичні партії: порядок утворення, конституційно-правовий статус, 

особливості припинення діяльності. 

25. Конституційно-правовий статус громадських об’єднань. 

26. Принципи конституційно-правового статусу людини та громадянина. 

27. Поняття і зміст громадянства України. Принципи громадянства України. 

28. Набуття громадянства України: підстави та умови. 

29. Способи припинення громадянства України. 

30. Міжнародно-правові стандарти прав та свобод людини і громадянина nа їх 

імплементація в Україні. 

31. Особисті права та свободи людини: поняття, зміст, особливості реалізації. 

32. Політичні права та свободи особи: поняття, сутність, характерні риси, 

особливості реалізації. 

33. Соціально-економічні та культурні права і свободи людини та громадянина: 

особливості реалізації. 

34. Конституційні обов'язки людини і громадянина в Україні. 

35. Конституційна система охорони та захисту прав та свобод людини і 

громадянина. 

36. Правовий статус Уповноваженого ВРУ з прав людини. 

37. Конституційно-правовий статус іноземних громадян та осіб без громадянства 

в Україні. 

38. Конституційно-правовий статус біженців, іммігрантів, закордонних українців. 

39. Поняття та види виборів. Активне та пасивне виборче право. 

40. Поняття виборчої системи.  Загальна характеристика видів виборчих систем. 

41. Мажоритарна виборча система та її різновиди за законодавством України. 

42. Пропорційна виборча система та її особливості за законодавством України. 

43. Поняття та види референдумів. Акти, прийняті на референдумі, проблеми їх 

реалізації. 



44. Всеукраїнський референдум: характерні риси, предмет, види. Правова 

характеристика всеукраїнських референдумів 1991 та 2000 років. 

45. Державна територія та державний кордон України. Територіальне 

верховенство держави. 

46. Поняття державно-територіального устрою. Конституційні засади державно-

територіального устрою України. 

47. Система  адміністративно-територіального устрою України. 

48. Поняття та види автономій. Конституційно-правова природа автономії Криму. 

49. Правовий статус міст зі спеціальним статусом. 

50. Президент України як глава держави. Місце Президента в системі органів 

державної влади України. 

51. Представницький мандат Президента України. Порядок обрання та вимоги до 

кандидата на пост Президента. Недоторканність Президента. 

52. Конституційні підстави припинення повноважень Президента України. 

Підстави та процедура імпічменту. Самоусунення Президента від виконання 

конституційних повноважень. 

53. Допоміжні органи та установи при Президентові України. Адміністрація 

Президента України. 

54. Функції та компетенція Президента України. 

55. Верховна Рада України як парламент: виборний, представницький, 

колегіальний, періодично-змінний, законодавчий орган. 

56. Загальна характеристика функцій парламенту. Місце Верховної Ради України 

в системі органів державної влади. 

57. Компетенція Верховної Ради України. 

58. Принципи структурування ВРУ. Загальна характеристика структури ВРУ.  

59. Організаційна структура ВРУ. Правовий статус Голови ВРУ та його 

заступників. 

60. Структурування ВРУ за політичним критерієм. Правовий статус депутатських 

фракцій, коаліції депутатських фракцій. Парламентська опозиція. 

61. Правовий статус комітетів ВРУ. 

62. Тимчасові комісії ВРУ: види, функції, порядок утворення. 

63. Народний депутат України – представник Українського народу у Верховній 

Раді України. Правова природа та зміст депутатського мандату. Припинення 

повноважень народного депутата України. 

64. Конституційно-правовий статус народного депутата України: права і 

обов’язки народного депутата України, гарантії депутатської діяльності, 

депутатський індемнітет та імунітет. 



65. Поняття та правова природа Уряду – Кабінету Міністрів України. Місце Уряду 

в системі органів державної влади. Порядок формування, склад і структура 

Кабінету Міністрів України. 

66. Функції та компетенція Кабінету Міністрів України.  

67. Відповідальність Кабінету Міністрів України. Резолюція недовіри до уряду. 

68. Конституційні засади судоустрою та статусу суддів в Україні. 

69. Вища Рада правосуддя: склад, порядок формування, компетенція. 

70. Місцеве самоврядування: поняття, принципи, система. 

71. Територіальна громада: поняття, види, компетенція. 

72. Конституційно-правовий статус сільської (селищної, міської) рад. Виконавчі 

органи сільських (селищних, міських) рад. 

73. Конституційно-правовий статус сульського (селищного, міського) голови. 

74. Конституційно-правовий статус районних та обласних рад. Делегування 

повноважень районними та обласними радами. 

75. Автономна Республіка Крим: конституційно-правовий статус, статус як 

окупованої території. 

 

 


