
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ «УНІВЕРСУМ» 

 

Циклова комісія суспільних дисциплін і правознавства 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«Конституційне  право України» 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «молодший спеціаліст». 

Курс: IІІ  

Семестр: 5 

Галузь знань: 08 Право 

Спеціальність: 081 Право 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 2 год. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

 

Екзамен проводиться online з використання сервісних служб Google:  

Hangouts meet – для організації відеозвязку зі студентами;  

Google forms – для проведення тестування;  
* При розірванні (відсутності) зв’язку, роботи будуть перевірені після його відновлення 

впродовж робочого дня. Оцінка виставляється не пізніше ніж на наступний день. 

 

Критерії оцінювання: 

1. тестові завдання – завдання 1-20, що передбачають вибір одного 

варіанта відповіді, оцінюються в 1 бал (всього – 20 балів). 

2. теоретична частина – розгорнута відповідь на теоретичне питання – 

10 балів. 

3. практична частина – доповнення твердження з Конституції – 10 

балів. 

 

Перелік питань, які виносяться на екзамен: 

 

1. Поняття і предмет конституційного права України як провідної галузі 

національного права України.  

2. Метод конституційно-правового регулювання.  

3. Інститути конституційного права України: поняття і види.  

4. Конституційно-правові норми: поняття, структура, зміст, класифікація.  

5. Конституційне право України як наука: поняття і предмет.  

6. Конституційно-правові відносини: поняття, особливості, суб’єкти та 

об’єкти.  

7. Джерела конституційного права України як галузі права: поняття, 

основні вимоги до джерел, види джерел.  



8. Конституційно-правова відповідальність: поняття, види, форми 

(санкції).  

9. Поняття і загальна характеристика конституції як Основного Закону 

держави. Соціально-політична сутність конституції.  

10. Юридичні властивості, функції і принципи Конституції України.  

11. Класифікація, форма і структура конституцій.  

12. Правова охорона Конституції України.  

13. Підготовка, прийняття та зміна конституції.  

14. Поняття, суть і ознаки конституційного ладу України.  

15. Гарантії конституційного ладу України.  

16. Поняття і принципи державного ладу України.  

17. Поняття і сутність суспільного ладу.  

18. Конституційно-правовий статус людини і громадянина як інститут 

конституційного права: поняття, елементи та їх загальна 

характеристика.  

19. Поняття і види основних прав, свобод та обов’язків людини і 

громадянина в Україні.  

20. Громадянство України: поняття, принципи, підстави набуття та 

припинення.  

21. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні: поняття, 

особливості національного режиму.  

22. Правовий статус біженців: поняття, особливості, підстави втрати та 

позбавлення статусу біженця.  

23. Громадянські і політичні права і свободи людини і громадянина в 

Україні  

24. Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні  

25. Поняття, основні форми, функції та механізм безпосередньої 

демократії.  

26. Вибори: поняття, види. Принципи виборів: поняття, види, 

характеристика.  

27. Поняття й види виборчих систем: мажоритарна, пропорційна, змішана 

(їх загальна характеристика).  

28. Виборчий процес: поняття, суб’єкти, стадії, їх загальна характеристика.  

29. Поняття і види референдумів. Предмет всеукраїнського і місцевих 

референдумів.  

30. Державна влада: зміст, мета, функції, принципи організації та 

діяльності органів державної влади: поняття і види.  

31. Верховна Рада України: поняття, риси, функції. Види парламентів.  

32. Порядок формування Верховної Ради України.  

33. Конституційний склад і структура Верховної Ради України.  

34. Депутатські групи і фракції у Верховній Раді України: поняття, 

порядок створення, повноваження.  

35. Голова і заступники голови Верховної Ради України: порядок обрання і 

призначення, повноваження.  

36. Постійні комітети і тимчасові комісії Верховної Ради України (основні 

функції, повноваження, форми роботи, порядок прийняття та види 

актів).  



37. Рахункова палата Верховної Ради України: порядок формування, 

повноваження, організація роботи.  

38. Законодавчий процес та його стадії.  

39. Повноваження, права і обов'язки народного депутата України 

40. Поняття глави держави і його місце в механізмі державної влади 

України. Конституційні основи взаємовідносин Президента України з 

Верховної Радою України і органами виконавчої та судової влади.  

41. Порядок обрання Президента України.  

42. Функції, компетенція та повноваження Президента України.    

43. Підстави та порядок припинення повноважень Президента України.  

44. Адміністрація Президента України: порядок формування, структура, 

повноваження.  

45. Статус, склад, порядок формування та повноваження Ради 

національної безпеки і оборони України.  

46. Поняття і сутність виконавчої влади. Система органів виконавчої влади 

України.  

47. Кабінет Міністрів України: склад, порядок формування.  

48. Компетенція Кабінету Міністрів України.  Організація роботи Кабінету 

Міністрів України.  

49. Центральні органи виконавчої влади: поняття, система, порядок 

формування, організація роботи основні задачі і функції.  

50. Конституційно-правовий статус місцевих державних адміністрацій: 

порядок формування, структура, функції і повноваження місцевих 

державних адміністрацій.  

51. Порядок призначення і відповідальність голів місцевих державних 

адміністрацій. Підстави і порядок припинення повноважень голів 

місцевих державних адміністрацій.  

52. Поняття і сутність судової влади і правосуддя. Конституційні 

принципи правосуддя.  

53. Система судів загальної юрисдикції. Функції і повноваження судів 

загальної юрисдикції.  

54. Порядок призначення й обрання суддів. Припинення повноважень 

суддів.  

55. Народні засідателі, присяжні: порядок обрання, повноваження, гарантії 

діяльності.  

56. Правовий статус суддів. Гарантії незалежності і недоторканності 

суддів.  

57. Вища Рада юстиції: порядок формування, склад, основні функції і 

повноваження.  

58. Адвокатура України: поняття, повноваження адвоката, адвокатська 

таємниця.  

59. Склад і порядок формування Конституційного Суду України. Підстави 

припинення повноважень суддів Конституційного Суду України.  

60. Завдання, функції і повноваження Конституційного Суду України.  

61. Поняття, сутність, система і структура органів прокуратури України.  

62. Функції і повноваження прокуратури.  



63. Термін і порядок призначення та припинення повноважень 

Генерального прокурора України й інших прокурорів.  

64. Принципи організації діяльності органів прокуратури. Акти органів 

прокуратури.  

65. Поняття територіального устрою України. Поняття державної 

території. Державний кордон України.  

66. Поняття, система та принципи адмністративно-територіального устрою 

України. Поняття та види адміністративно-територіальних одиниць.  

67. Територіальна автономія: суть, особливості, відмінності від місцевого 

самоврядування.  

68. Поняття місцевого самоврядування і його природа. Місцеве 

самоврядування і місцеве управління.  

69. Принципи, завдання та функції місцевого самоврядування в Україні.  

70. Історія становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні.  

71. Поняття та складові системи місцевого самоврядування в Україні.  

72. Порядок формування і компетенція органів та посадових осіб 

місцевого самоврядування: депутатів і голів сільських, селищних і 

міських рад; районних і обласних рад та голів цих рад; виконавчих 

органів рад, органів самоорганізації населення.  

73. Правовий статус депутатів місцевих рад.  

74. Організаційно-правова та матеріально-фінансова основи місцевого 

самоврядування.  

75. Поняття та об’єкти комунальної власності.  

76. Гарантії прав місцевого самоврядування.  

 

 

 

                   Екзаменатор           О.О. Луцій                                             
 

                   Голова циклової комісії  Ю.С. Рябоконь



 

 

 

 


