
Програмові вимоги з дисцмпліни «Конституційне право України» 

1.       Джерела конституційного права України. 

2. Види джерел  конституційного права. 

3. Конституція України, як основне джерело конституційного права. 

4. Сутність і значення Декларації про державний суверенітет України для 

подальшого становлення незалежної Держави Україна. 

5. Акт проголошення незалежності України, як джерело конституційного права 

України. 

6. Характеристика законів та інших нормативно-правових актів як джерел 

конституційного    права.                                

7. Поняття та сутність конституції. 

8. Юридичні властивості конституції.  

9. Предмет та межі конституційного  регулювання. Функції конституції. 

10. Об’єкти конституційного регулювання.  

11. Форма конституції. Структура конституції. Норми конституції (поняття, 

класифікація). 

12. Періодизація розвитку конституційно-правової думки в Україні.  

13. Політико-правова характеристика основних конституційних актів та проектів 

Основного Закону України попередніх етапів національної історії. 

14. Політико-правова характеристика становлення нової конституційної системи 

України. 

15. Загальний огляд конституційних проектів України 1992-1996 років. 

16. Конституція і конституціоналізм. Поняття сутність та характерні ознаки 

конституціоналізму - як політичного явища. 

17. Поняття і сутність загальних засад конституційного ладу України. 

18. Демократія, як конституційний принцип. 

19. Верховенство права, розподіл влади, територіальне верховенство і єдність 

держави - як конституційні принципи. 

20. Соціальні права й свободи людини і громадянина України і їх загальна 

характеристика. 

21. Загальна характеристика основних принципів подальшої розбудови української 

державності: правова, соціальна, національна та соборна Українська Держава.  

22. Поняття і сутність правового статусу людини і громадянина. 

23. Людина, особа, громадянин, іноземний громадянин, особа без громадянства – як 

політико-правові категорії. 

24. Інститут парламентського Уповноваженого по правах людини (омбуцмена, 

народного  правозахисника). 

25. Особливості правового положення в Україні іноземних громадян та осіб без 

громадянства. 

26. Конституційно-правовий статус біженців. Інститут притулку. 

27. Поняття та юридична природа основних прав, свобод та обов’язків людини і 

громадянина України. 

28. Гарантія реалізації конституційних прав і свобод. 

29. Основні права і свободи людини і громадянина передбачені Конституцією 

України. 

30. Загальна характеристика основних обов’язків людини і громадянина. 

31. Поняття та зміст основних  обовязків закріплених Конституцією України. 



32. Поняття фізичних, особистісних та політичних прав і свобод. 

33. Фізичні права і  свободи громадян України і їх загальна характеристика. 

34. Особисті  права і  свободи громадян України і їх загальна характеристика. 

35. Політичні права і  свободи громадян України і їх загальна характеристика. 

36. Право на інформацію. 

37. Поняття економічних, соціальних та культурних (духовних) прав й свобод 

людини та громадянина.  

38. Основні економічні права людини і громадянина: право на приватну власність, 

право на підприємницьку діяльність, право на користування об’єктами державної та 

комунальної власності.  

39. Культурно-духовні права й свободи людини і громадянина України і їх загальна 

характеристика. 

40. Соціальні права й свободи людини і громадянина України і їх загальна 

характеристика. 

41. Право на освіту як основа для подальшого формування високоінтелектуальної 

української еліти. 

42. Поняття прямого народовладдя. 

43. Основні форми безпосередньої демократії: вибори та референдум. 

44. Поняття виборів. Основні принципи виборів. Види виборів та виборчих систем. 

45. Виборчий процес і його стадії. 

46. Поняття і види референдумів. Принципи і порядок проведення референдумів.  

47. Відповідальність за порушення виборчого законодавства України. 

48. Відповідальність за порушення порядку проведення референдуму. 

49. Державна влада, як інститут конституційного права. 

50. Система і види органів держави. 

51. Поняття та основні ознаки державного органу. Конституційний статус 

державного органу.  

52. Конституційна система і види державних органів. 

53. Фактори,які впливають на систему державних органів (форма правління, форма 

політичного режиму, форма державного устрою, концепція розвитку влади, досвід 

державного будівництва та національні гарантії державотворення, тощо). 

54. Конституційні принципи побудови і діяльності державних органів. 

55. Парламент та парламентаризм. Становлення парламентаризму в Україні. 

56. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України. Конституційні засади 

організації роботи Верховної Ради України.  

57. Конституційно-правовий статус народного депутата України.  

58. Депутатські групи, фракції у Верховній Раді України.  

59. Комітети Верховної Ради України, тимчасові слідчі комісії. 

60. Право законодавчої ініціативи. Законодавча діяльність Верховної Ради України.  

61. Розгляд і прийняття рішень Верховною Радою за спеціальною процедурою.  

62. Уряд в системі держаної влади.  

63. Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України (склад, порядок 

формування, основні напрямки діяльності) 

64. Функціональний зміст компетенції Кабінету Міністрів України. 

65. Міністерства, державні комітети, інші центральні органи державної виконавчої 

влади. 

66. Місцеві державні адміністрації. 



67. Акти органів виконавчої влади. 

68. Суди - виключні органи правосуддя в Україні.  

69. Судова система України.  

70. Конституційно-правові засади здійснення  судочинства в Державі Україна. 

71. Функції та повноваження судів згідно законодавства нашої держави.  

72. Вища рада юстиції України : прядок формування, склад, основні функції та 

повноваження. 

73. Конституція і конституціоналізм. Поняття сутність та характерні ознаки 

конституціоналізму - як політичного явища. 

74. Конституційний Суд – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні.  

75. Вимоги, що ставляться перед суддею Конституційного Суду. 

76. Порядок формування Конституційного Суду та його склад.  

77. Функції та повноваження Конституційного Суду.  

78. Порядок діяльності Конституційного Суду і процедури розгляду ним справ. 

79. Конституційно-правовий статус місцевого самоврядування. 

80. Місцеве самоврядування, як конституційно-правовий інститут. 

81. Система та основні принципи місцевого самоврядування України.  

82. Економічна та фінансова база місцевого самоврядування. 

83. Місцеві Ради народних депутатів – органи місцевого самоврядування.  

84. Поняття, об’єкти, суб’єкти та принципи національної безпеки України. 

85. Національні інтереси та загроза національній безпеці України.  

86. Основні напрями державної політики в сфері національної безпеки України.  

87. Поняття, основи та організація оборони України. 

88. Правові основи діяльності державних органів щодо забезпечення оборони 

країни. 

89. Поняття і правовий статус релігійних організацій. 

90. Основна  характеристика законодавства про інформацію. 

 


