Питання для підготовки до екзамену з дисципліни
«Конституційне право України»
частина 2
1. Демократія та демократизація — фундаметальні конституційні цінності.
Поняття і види форм безпосереднього народовладдя (безпосередньої
демократії) в Україні.
2. Вибори і виборче право як форма прямого народовладдя в Україні.
3. Поняття, види і характеристика виборчого права і виборчої системи.
4. Принципи виборчого права: загальні, рівні, прямі вибори при таємному
голосуванні.
5. Виборчі права громадян: поняття, види, загальна характеристика.
6. Виборчий процес: поняття, принципи, стадії.
7. Референдуми як основна форма прямого народовладдя. Поняття і види
референдумів. Конституційно-правові основи референдумів. Предмет
всеукраїнського і місцевих референдумів.
8. Порядок призначення і проведення референдумів.
9. Дорадче опитування громадян України (консультативний референдум),
опитування суспільної думки.
10. Збори громадян і інші форми народовладдя.
11. Конституційно-правова відповідальність за порушення законодавства про
вибори та референдуми.
12. Поняття, склад і структура Верховної Ради України.
13. Порядок формування Верховної Ради України.
14. Групи (фракції) народних депутатів України.
15. Голова і заступники голови Верховної Ради України.
16. Постійні комітети і тимчасові комісії Верховної Ради України.
17. Загальна характеристика статусу народного депутата.
18. Конституційно-правова основа статусу народного депутата України.
Депутатський мандат. Імперативний і вільний мандати.
19. Повноваження, права і обов'язки народного депутата України.
20. Право законодавчої ініціативи, право депутатського запиту і
депутатського звернення. Участь народного депутата в роботі пленарних
засідань Верховної Ради України, комітетів, комісій і інших органів
Верховної Ради України. Діяльність народного депутата у виборчому
окрузі.
21. Гарантії депутатської діяльності і недоторканності.
22. Підстави та порядок припинення повноважень народного депутата
України. Відповідальність за порушення законодавства про статус
народного депутата України.
23. Функції і повноваження Верховної Ради України: поняття, види.
24. Питання, які визначаються або встановлюються винятково законами
України.
25. Порядок роботи Верховної Ради України. Чергові і позачергові сесії
Верховної Ради України.

26. Законодавча процедура у Верховної Раді України. Суб'єкти права
законодавчої ініціативи. Попередній розгляд законопроектів у комітетах
Верховної Ради України. Порядок обговорення законопроектів на
пленарних засіданнях у ході трьох читань.
27. Промульгація закону Президентом України. Введення в дію законів і
інших актів Верховної Ради України.
28. Рахункова палата Верховної Ради України: конституційно-правовий
статус.
29. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини: конституційноправовий статус.
30. Правова природа інституту президентства. Історія виникнення інституту
президентства в Україні.
31. Поняття глави держави і його місце в механізмі державної влади України.
32. Поняття, види, стадії виборчого процесу по виборах Президента України.
33. Вступ Президента України на посаду. Символи Президента України.
34. Функції, компетенція та повноваження Президента України.
35. Конституційні основи взаємовідносин Президента України з Верховної
Радою України і органами виконавчої та судової влади.
36. Акти Президента України: форма актів, порядок оприлюднення актів.
37. Підстави та порядок припинення повноважень Президента України.
38. Конституційний статус Ради національної безпеки і оборони.
39. Апарат Президента України. Адміністрація Президента України: порядок
формування, структура, повноваження.
40. Поняття і сутність виконавчої влади. Система органів виконавчої влади
України.
41. Конституційно-правові основи і принципи організації і діяльності органів
виконавчої влади України.
42. Кабінет Міністрів України: склад, порядок формування.
43. Конституційний порядок призначення на посаду Прем'єр-міністра
України та інших посадових осіб органів виконавчої влади.
44. Компетенція Кабінету Міністрів України.
45. Організація роботи Кабінету Міністрів України. Постанови і
розпорядження Кабінету Міністрів України.
46. Взаємовідносини Кабінету Міністрів України з Верховної Радою України,
як законодавчим органом. Відповідальність Кабінету Міністрів України.
47. Центральні органи виконавчої влади: поняття, система, порядок
формування, організація роботи основні задачі і функції. Акти
центральних органів виконавчої влади.
48. Конституційно-правовий статус місцевих державних адміністрацій:
порядок формування, структура, функції і повноваження місцевих
державних адміністрацій.
49. Порядок призначення і відповідальність голів місцевих державних
адміністрацій. Підстави і порядок припинення повноважень голів
місцевих державних адміністрацій.
50. Акти місцевих державних адміністрацій: поняття, види, порядок

прийняття.
51. Взаємовідносини місцевих державних адміністрацій із відповідними
місцевими органами самоврядування.
52. Конституційні основи системи судів. Завдання та функції судів в Україні.
53. Конституційні засади судочинства в Україні.
54. Поняття і сутність судової влади і правосуддя. Конституційні принципи
правосуддя.
55. Система судоустрою. Спеціалізація судів. Повноваження судів.
56. Порядок призначення й обрання суддів. Припинення повноважень суддів.
Присяжні: порядок призначення, повноваження, гарантії діяльності.
57. Правовий статус суддів. Гарантії незалежності і недоторканності суддів.
58. Вища Рада правосуддя: порядок формування, склад, основні функції і
повноваження.
59. Поняття прокуратури. Функції і повноваження прокуратури України.
60. Принципи організації діяльності органів прокуратури. Акти органів
прокуратури.
61. Система і структура органів прокуратури в Україні.
62. Статус прокурора. Порядок зайняття посади прокурора та звільнення його
з посади.
63. Термін і порядок призначення та припинення повноважень Генерального
прокурора України й інших прокурорів.
64. Поняття адвокатури України. Принципи та засади здійснення адвокатської
діяльності.
65. Набуття, зупинення та припинення права на заняття адвокатською
діяльністю. Види адвокатської діяльності. Права і обов'язки адвоката.
66. Склад і порядок формування Конституційного Суду України.
67. Завдання, функції і повноваження Конституційного Суду України.
68. Структура та організація (порядок) діяльності Конституційного Суду
України. Конституційне провадження.
69. Правовий статус судді Конституційного Суду України. Підстави
припинення повноважень суддів Конституційного Суду України.
70. Форми звернення в Конституційний Суд України. Конституційна скарга.
Пленарні засідання Конституційного Суду України. Порядок прийняття
рішень на пленарних засіданнях.
71. Поняття територіального устрою України. Поняття, система та принципи
адміністративно-територіального устрою України.
72. Поняття та види адміністративно-територіальних одиниць.
73. Територіальна автономія: суть, особливості, відмінності від місцевого
самоврядування.
74. Правовий режим тимчасово окупованої території.
75. Поняття державної території. Державний кордон України.
76. Конституційний статус столиці України — міста-героя Києва.
77. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим.
78. Територія, символи і столиця АРК. Органи влади АРК: загальна
характеристика.

79. Поняття місцевого самоврядування і його природа. Місцеве
самоврядування і місцеве управління.
80. Принципи, завдання та функції місцевого самоврядування в Україні.
81. Система місцевого самоврядування в Україні: поняття, елементи.
82. Основні системи (типи, моделі) місцевого самоврядування: види та їх
характеристика.
83. Класичні теорії місцевого самоврядування: види та їх характеристика.
Міжнародно-правова регламентація з питань місцевого самоврядування.
84. Порядок формування і компетенція органів та посадових осіб місцевого
самоврядування: депутатів і голів сільських, селищних і міських рад;
старост; районних і обласних рад та голів цих рад; виконавчих органів
рад, органів самоорганізації населення.
85. Конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад.
86. Конституційно-правовий статус муніципальних службовців.
87. Організаційно-правова та матеріально-фінансова основи місцевого
самоврядування. Поняття та об’єкти комунальної власності.
88. Гарантії прав місцевого самоврядування.
89. Акти органів місцевого самоврядування: поняття, види, порядок
прийняття.
90. Особливості організації місцевого самоврядування в столиці України —
місті-герої Києві та в окремих районах Донецької та Луганської областей.
91. місті-герої Києві та в окремих районах Донецької та Луганської областей.

