КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Кафедра публічного та приватного права

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ
з дисципліни
«Конституційне право України»
Курс: I
Спеціальність: право.
Форма проведення: письмова.
Тривалість проведення: 2 академічні години (1 год 20 хв).
Максимальна кількість балів: 40 балів.
Критерії оцінювання:

Кількість
Оцінка за
Значення оцінки
балів
національною
шкалою
37-40
Відмінно
Відповідь студента:
балів
- містить повний, розгорнутий, правильний
виклад матеріалу з поставленого питання;
- демонструє знання основних понять і
категорій та взаємозв’язку між ними, вірне
розуміння змісту основних теоретичних
положень;
- вказує на вміння давати змістовний та
логічний аналіз матеріалу з поставленого
питання;
- демонструє
знання
різних
наукових
концепцій та підходів щодо певної науковотеоретичної
чи
науково-практичної
проблеми,
пов’язаної
з
поставленим
питанням;
- здатність робити власні висновки в разі
неоднозначності, спірного чи проблемного
характеру
поставленого
питання
чи
проблеми.
36-26
Добре
- недостатня повнота, незначні неточності чи
балів
прогалини при поясненні того чи іншого
аспекту питання;
- недостатньо детально розкритий предмет
запитання, а основні поняття носять тезисний

25-15
балів

Задовільно

14-1
балів

Незадовільно

характер;
- окремі формулювання є нечіткими; міститься
інформація, котра не відноситься до змісту
екзаменаційного питання;
- зміст відповіді свідчить про прогалини у
знаннях з відповідного питання або ж про
невірне
розуміння
окремих
аспектів
поставленого питання;
- відповідь
викладена
недостатньо
аргументовано та/або з порушенням правил
логіки при поданні матеріалу;
- відповідь не містить аналізу проблемних
аспектів поставленого питання, свідчить про
недостатню
обізнаність
з
основними
науковими теоріями і концепціями, що
стосуються відповідного питання;
Студент взагалі не відповів на питання, або його
відповідь є неправильною, тобто містить грубі
змістовні помилки щодо принципових аспектів
поставленого питання. Аргументація відсутня
взагалі або ж є абсолютно безсистемною чи
алогічною. Задача розв’язана невірно. Відповідь на
ситуативне завдання є необґрунтованою та
алогічною.

Перелік допоміжних матеріалів:
1.
Конспект
Орієнтовний перелік питань:

1.
Розкрийте поняття, предмет, метод та джерела конституційного
права.
2.
Розкрийте Порядок діяльності Конституційного Суду і процедури
розгляду ними справ .
3.
Розкрийте поняття, функції та повноваження зарубіжного
парламенту.
4.
Охарактеризуйте поняття та основні властивості Конституції як
Основного закону держави.
5.
Розкрийте поняття правового статусу прокуратури України.
6.
Охарактеризуйте конституційні основи державного ладу України.
7.
Охарактеризуйте особливості еволюції та змісту конституції.
8.
Розкрийте поняття територіального устрою. Особливості
територіального устрою в Україні.
9.
Охарактеризуйте конституційні основи суспільного ладу.
10. Дайте характеристику конституційному процесу в Україні.

11. Дайте характеристику поняттю «громадянство України» і «статус
іноземців». Охарактеризуйте порядок здійснення прав та обов’язків в
залежності від громадянства.
12. Охарактеризуйте Автономну Республіку Крим, як адміністративнотериторіальну одиницю України.
13. Розкрийте поняття, суть і ознаки конституційного ладу України.
14. Охарактеризуйте місцеве самоврядування в Україні.
15. Розкрийте порядок проведення референдуму в Україні.
16. Розкрийте принципи конституційного ладу в Україні.
17. Розкрийте юридичну природу джерел конституційного права.
18. Розкрийте порядок проведення виборів в Україні.
19. Розкрийте поняття громадянства і належність до громадянства
України
20. Охарактеризуйте види джерел
21. Охарактеризуйте статус народного депутата України
22. Охарактеризуйте підстави набуття та припинення громадянства
23. Охарактеризуйте конституційно-правові відносини
24. Охарактеризуйте органи правосуддя в Україні
25. Охарактеризуйте правовий режим іноземців та осіб без
громадянства
26. Розкрийте юридичні факти в конституційному праві
27. Розкрийте поняття та сутність національної безпеки України
28. Дайте загальну характеристику інституту президентства
29. Охарактеризуйте функції конституції
30. Розкрийте поняття «Рада національної безпеки і оборони України»
та визначте статус РНБО
31. Розкрийте становлення інституту Президента в Україні
32. Охарактеризуйте правову охорону Конституції
33. Охарактеризуйте Збройні сили як гарант національної безпеки і
оборони
34. Охарактеризуйте порядок обрання Президента України
35. Охарактеризуйте міжнародні документи про права людини
36. Охарактеризуйте територіальний устрій України
37. Розкрийте функції та повноваження Президента України
38. Розкрийте політичні права людини і громадянина за Конституцією
України
39. Охарактеризуйте місцеві органи виконавчої влади, визначте їх
функції та порядок формування
40. Охарактеризуйте загальну теорію парламентаризму
41. Розкрийте культурні права людини і громадянина за Конституцією
України
42. Охарактеризуйте статус місцевого самоврядування в Україні
43. Дайте характеристику Верховній Раді України, як єдиному органу
законодавчої влади в Україні
44. Розкрийте економічні права людини і громадянина за Конституцією
України
45. Розкрийте статус Генеральної Прокуратури України

46. Охарактеризуйте законодавчий процес та інші парламентські
процедури
47. Розкрийте соціальні права людини і громадянина за Конституцією
України
48. Розкрийте статус прокуратури в Україні
49. Розкрийте поняття виконавчої влади та системи її органів
50. Розкрийте громадянські права людини і громадянина за
Конституцією України
51. Охарактеризуйте законодавчу владу в Україні
52. Охарактеризуйте Кабінет Міністрів України, як вищий орган в
системі виконавчої влади
53. Охарактеризуйте обов’язки людини і громадянина за Конституцією
України
54. Державна влада як інститут конституційного права
55. Розкрийте теоретичні основи безпосередньої демократії
56. Охарактеризуйте дострокове припинення повноважень Президента
57. Розкрийте конституційно-правовий статус людини і громадянина
58. Розкрийте поняття конституційних прав та обов’язків
59. Охарактеризуйте відповідальність за порушення виборчого
законодавства
60. Охарактеризуйте інститут омбудсмена в Україні
61. Дайте характеристику Загальній декларації прав людини і
громадянина
62. Розкрийте основні принципи виборчого права в Україні
63. Дайте характеристику центральним органам державної виконавчої
влади в Україні
64. Дайте характеристику Міжнародним пактам про права людини
65. Охарактеризуйте участь міжнародних спостерігачів у виборчому
процесі
66. Визначте загальні засади конституційного ладу в країні та його
гарантії
67. Дайте характеристику Конституційному Суду, як єдиного органу
конституційної юрисдикції в Україні
68. Розкрийте поняття РНБО, його функції, повноваження та порядок
формування
69. Класифікуйте права людини та громадянина відповідно до
Конституції України 1996 року
70. Охарактеризуйте порядок формування Конституційного Суду та
його склад
71. Розкрийте гарантії місцевого самоврядування
72. Охарактеризуйте Конституційний Суд в Україні та його місце в
конституційному процесі
73. Розкрийте функції та повноваження Конституційного Суду
74. Охарактеризуйте особливості статусу АР Крим
75. Охарактеризуйте центральні органи виконавчої влади зі
спеціальним статусом
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