Перелік питань, які виносяться на іспит з навчальної дисципліни
«Конституційне право України»

1. Верховна Рада України: статус, місце та її роль в системі органів
державної влади.
2. Законодавчий процес у Верховній Раді України та його стадії.
3. Конституційно-правовий статус Уповноваженого ВРУ з прав людини.
4. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України. Умови та
підстави дострокового припинення повноважень парламенту України.
5. Конституційно-правовий статус народного депутата України. підстави
дострокового припинення його повноважень.
6. Комітети Верховної Ради України: правова основа формування та
діяльності. Функції комітетів.
7. Правові засади організації та роботи Верховної Ради України, її органів та
посадових осіб. Порядок та процедура розгляду законопроектів у
парламенті України.
8. Суб’єкти законодавчого процесу. Порядок прийняття закону та набрання
ним чинності.
9. Порядок формування Верховної Ради України та її структура.
10.Права, обов’язки та гарантії діяльності народного депутата України.
11.Сесія Верховної Ради України – основна організаційно-правова форма
діяльності.
12.Функції та повноваження Верховної Ради України.
13.Виконавчі органи місцевих Рад: порядок утворення, повноваження та
діяльність.
14.Основні принципи та система місцевого самоврядування в Україні.
15.Конституційно-правові гарантії місцевого самоврядування в Україні.
16.Місцеве самоврядування в системі народовладдя.
17.Органи та посадові особи місцевого самоврядування: порядок обрання та
повноваження.
18.Загальна характеристика інституту президентства.
19.Конституційно-правові основи обрання Президента України.
20.Конституційно-правові підстави дострокового припинення повноважень
Президента України.
21.Повноваження Президента України. Характеристика взаємовідносин
Президента України з Урядом, Парламентом та Судовою владою.
22.Конституційні форми впливу Президента України на законодавчі гілку
влади.
23.Порядок, строки та правові основи організації проведення виборів
Президента України. Висування та реєстрація кандидатів на пост
Президента України.

24.Процедура усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.
25.Становлення інституту президентства в Україні.
26.Повноваження Президента України в сфері національної безпеки і
оборони.
27.Конституційний процес в Україні в 1990-1996 роках. Прийняття
Конституції України в 1996 році.
28.Конституція України: її структура та загальна характеристика.
29.Юридичні властивості (ознаки) Конституції України.
30.Поняття, суть та основні функції Конституції України.
31.Порядок внесення змін до І, ІІІ і ХІІІ розділів Конституції України.
32.Порядок внесення змін до ІІ, ІХ і ХV розділів Конституції України.
33.Причини виникнення (появи) конституції як явища загальноєвропейської
правової культури.
34.Конституційні обов’язки громадян України.
35.Конституційно-правові гарантії прав і свобод людини та громадянина в
Україні.
36.Громадянські права та свободи людини і громадянина в Україні.
Конституційні обов’язки громадян України.
37.Політичні права та свободи громадян України. Конституційні обов’язки
громадян України.
38.Соціально-економічні права та свободи людини і громадянина в Україні.
Конституційні обов’язки громадян в Україні.
39.Культурні права і свободи людини і громадян в Україні. Конституційні
обов’язки громадян України.
40.Міжнародно-правові стандарти щодо прав і свобод людини і громадянина
та регулювання цього питання в Україні.
41.Поняття конституційно-правового статусу людини і громадянина.
Елементи структури конституційно-правового статусу.
42.Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні.
43.Поняття і види конституційних прав і свобод людини і громадянина в
Україні.
44.Конституційно-правовий статус Вищої ради правосуддя: порядок
формування та повноваження.
45.Конституційно-правовий статус судді та гарантії його діяльності.
46.Конституційні підстави для звільнення судді із посади та умови (підстави)
припинення повноважень судді.
47.Судова влада в Україні: поняття, основні ознаки та функції.
48.Система судоустрою України. Види і склад місцевих судів.
49.Система судоустрою України: види і склад апеляційних судів.
50.Верховний Суд: кількісний склад та структура. Правові умови обіймання
посади судді Верховного суду.

51.Конституційно-правовий статус судді. Порядок зайняття та умови
призначення на посаду судді.
52.Конституційно-правові гарантії перебування судді на посаді.
53.Підстави для звільнення судді з посади та умови припинення його
повноважень.
54.Кабінет Міністрів України в системі органів виконавчої влади: статус,
порядок формування та повноваження.
55.Місцеві органи виконавчої влади: порядок утворення та повноваження.
56.Особливість виконавчої влади в Україні та її державно-владні
повноваження.
57.Парламентський контроль за діяльністю Кабінету Міністрів України.
Резолюція недовіри Уряду та її наслідки.
58.Місцеві державні адміністрації: місце в системі органів виконавчої влади,
порядок формування та повноваження.
59.Загальна характеристика статусу органів виконавчої влади в Україні.
60.Центральні органи виконавчої влади: порядок формування та
повноваження.
61.Поняття, предмет та метод галузі «Конституційне право України».
62.Місце та роль конституційного права в системі національного права
України.
63.Конституційно-правові норми та інститути.
64.Джерела конституційного права України.
65.Поняття та основні засади конституційного ладу України
66.Народ як джерело влади та носій суверенітету в Україні, форми
безпосередньої демократії.
67.Поняття і суть безпосереднього народовладдя та його основні форми.
68.Референдум як форма безпосередньої демократії. Всеукраїнський та
місцеві референдуми.
69.Вибори в Україні – пріоритетна форма безпосередньої демократії.
Принципи виборчого права.
70.Виборче право в Україні, принципи виборчого права.
71.Види виборчих систем. Виборча система України.
72.Поняття та сутність громадянства України. Принципи законодавства
України про громадянство. Особи, які відповідно до законодавства, не
можуть бути прийняті до громадянства України.
73.Умови набуття громадянства України та підстави для втрати.
74.Центральна виборча комісія: склад, порядок формування та повноваження.
75.Конституційний Суд України: статус, порядок формування завдання та
повноваження.

