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Значення оцінки
Допущено не більше 3 помилок у тестових завданнях. Відповіді повні.
Студент вільно володіє теоретичним матеріалом.
Допущено не більше 10 помилок у тестових завданнях. Відповіді
повні, з незначними неточностями. Студент володіє теоретичним
матеріалом.
Допущено не більше 15 помилок у тестових завданнях. Відповіді з
суттєвими неточностями. Студент володіє теоретичним матеріалом на
низькому рівні.
Допущено більше 15 помилок у тестових завданнях. Відповіді з
суттєвими неточностями. Студент не володіє теоретичним матеріалом.

Орієнтовний перелік питань:

Поняття і предмет конституційного права України як провідної галузі права України.

Суб’єкти і об’єкти конституційно-правових відносин.

Джерела конституційного права України як галузі права.

Конституційно-правова відповідальність. Поняття, ознаки, суб’єкти, об’єкти.

Особливості конституційної відповідальності вищих органів державної влади України

Поняття Конституції як Основного закону, її функції, принципи, юридичні властивості.

Конституційні норми і конституційні інститути, їх загальна характеристика.

Класифікації конституцій та характеристика Основного Закону України відповідно до
них.

Функції Конституції України.

Юридичні властивості Конституції України.

Порядок прийняття Конституції України, внесення до неї змін та доповнень.

Основні етапи конституційного процесу в Україні 1991-1996 рр.

Загальна характеристика чинної Конституції України.

Поняття і принципи конституційного ладу України.


Поняття та структура конституційного ладу України.

Принцип поділу державної влади: поняття і конституційне закріплення та сучасні
наукові підходи.

Основні засади конституційного ладу України.

Конституційна форма української держави.

Конституційні основи правового статусу громадянина в Україні.

Механізм захисту прав людини.

Поняття і принципи громадянства України. Категорії осіб, які є громадянами України.

Набуття громадянства України.

Припинення громадянства України.

Органи, що приймають участь у вирішенні питань громадянства і їх компетенція.

Поняття і особливості прав, свобод і обов’язків громадян України. Їх класифікація.

Громадські (особисті) права громадян України.

Конституційне регулювання основних політичних прав громадян.

Конституційне регулювання основних соціально–економічних прав громадян.

Конституційні обов’язки громадян України, їх класифікація.

Конституційно-правовий статус національних меншин в Україні.

Правовий статус іноземців в Україні.

Правовий статус біженців. Умови отримання і припинення статусу біженців.

Особливості реалізації особистих та політичних прав громадян в умовах надзвичайного
стану.

Поняття і види об’єднань громадян, їх місце в конституційних правовідносинах.

Конституційно-правовий статус політичних партій, як суб'єктів конституційно-правових
відносин.

Правові основи створення та функціонування засобів масової інформації як впливового
суб'єкту конституційно–правових відносин.

Поняття виборів та виборчого права.

Конституційні принципи виборчого права.

Загальна характеристика виборчого процесу в Україні (строки, суб’єкти, стадії).

Система виборчих комісій України, як органи, що забезпечують організацію та
проведення виборів різних форм в Україні.

Поняття та види виборчих систем. Застосування їх в Україні.

Поняття й види референдумів в Україні.

Предмет всеукраїнського референдуму.

Предмет місцевих референдумів.

Порядок призначення референдумів, підготовка та проведення референдумів.

Конституційне законодавство, регулююче правовий статус Верховної Ради України.

Структура Верховної Ради України.

Функції та повноваження Верховної Ради України.

Акти Верховної Ради України.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини в Україні.

Характеристика законодавства України, регулюючого правовий стан народних
депутатів.

Строки повноваження народного депутата, дострокове припинення повноважень
народного депутата України.

Основні гарантії депутатської діяльності в Україні (юридичний імунітет та юридичний
індемнітет).

Загальна характеристика законодавства, регулюючого правовий статус Президента
України.

Президент України як глава держави.

Повноваження Президента України.

Рада національної безпеки та оборони України.


Характеристика законодавства, регулюючого правовий статус Кабінету Міністрів
України.

Склад уряду України.

Порядок формування Кабінету Міністрів України.

Повноваження Кабінету Міністрів України.

Законодавство, що регулює питання судоустрою в Україні.

Система судів в Україні, принципи їх діяльності, порядок обрання.

Правовий статус Прокуратури України, порядок формування, основні завдання.

Характеристика діючого законодавства про Конституційний Суд України.

Конституційний Суд в системі, державних органів влади України.

Конституційний Суд України: структура, порядок формування, принципи діяльності.

Правовий статус суддів Конституційного Суду України.

Роль Конституційного Суду для забезпечення конституційної законності в Україні, для
охорони Конституції.

Конституційне регулювання місцевого самоврядування в Україні.

Система органів самоврядування, їх правовий статус.

Особливості територіального устрою в Україні.

Адміністративно-територіальний устрій України і його конституційно-правове
регулювання.

Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим у складі України.

Законодавство, регулююче державну символіку України та його загальна характер.
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