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ВІД АВТОРІВ 
 
Навчальний посібник «Конституційне право у тестових завданнях» підго-

товлено відповідно до тематичного плану та програми навчальної дисципліни, 
які відповідають встановленим освітнім вимогам, що необхідні при підготовці 
фахівців за спеціальністю «Право».  

Конституційне право викладається студентам 2 курсу юридичного факу-
льтету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ протя-
гом двох семестрів, що є запорукою глибокого та систематизованого вивчення 
цієї галузі права.  

Сучасне конституційне право – це провідна галузь національного права, 
яка закріплює основні засади демократії, правовий статус особи та організацію 
й функціонування державної влади і місцевого самоврядування. В умовах ста-
новлення України як демократичної, соціальної, правової держави вивчення 
цієї дисципліни має особливе значення та дає здобувачам вищої освіти широ-
кий діапазон світоглядних уявлень із найбільш важливих політико-правових 
проблем розвитку нашої держави: 1) становлення конституціоналізму в Україні 
на демократичних засадах; 2) забезпечення прав людини та громадянина; 3) ре-
алізація народовладдя; 4) формування дієздатних структур громадянського су-
спільства. 

У посібнику тестові завдання розміщені у шістнадцяти темах відповідно 
до програми базового курсу. Всі тестові завдання подано з варіантами відпові-
дей, де правильною є лише одна. Тестові завдання можуть бути використані 
для перевірки знань студентів, слухачів, курсантів при таких формах контролю, 
як поточний, модульний, а також як один із варіантів екзаменаційних завдань з 
курсу «Конституційне право». Окремим блоком навчального посібника є прак-
тичні завдання до курсу, вирішення яких сприятиме ефективнішому закріплен-
ню теоретичних знань здобувачів. 

Також навчальне видання містить детальний опис змісту кожної теми на-
вчальної дисципліни; ключові поняття та тестові завдання до тем навчальної 
дисципліни; перелік як основної літератури, так і спеціалізованої та норматив-
но-правових актів із внесеними змінами та доповненнями до кожної теми. 

Навчальний посібник «Конституційне право у тестових завданнях» підго-
товлено на основі Конституції України, законів та підзаконних нормативно-
правових актів України, навчальних посібників, підручників, енциклопедичних 
видань, іншої довідкової літератури. Навчальне видання розраховане на студе-
нтів, слухачів і курсантів різних навчальних закладів, викладачів, науковців, 
державних службовців, політиків, усіх, хто цікавиться проблематикою сучас-
ного конституційного права.  
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 
з/п 

Назва теми 

В
сь

ог
о 

Кількість годин,  
відведених на: 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

С
ам

ос
ті

й
н

у 
та

 
ін

ди
ві

ду
ал

ьн
у 

р
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от
у 

 

Перший заліковий кредит (1 семестр) 
Змістовий модуль І 

Загальні засади конституційного права.  
Теорія Конституції України та конституційно-правової 

відповідальності. Права людини і громадянина. Організація і 
здійснення державної влади 

 Всього 120 30 28 60 
1.  Конституційне право України – провідна 

галузь національного права, складова 
юридичної науки, навчальна дисципліна 

14 4 4 6 

2. Конституційний процес в Україні 12 2 2 8 
3. Конституційно-правова відповідальність в 

системі юридичної відповідальності 
16 4 4 8 

4. Теорія Конституції України 16 4 4 8 
5. Конституційно-правовий статус людини та 

громадянина в Україні 
18 6 4 8 

6. Організація і здійснення державної влади в 
Україні 

12 2 2 8 

7. Виборче право та виборчий процес 16 4 4 8 
8. Конституційно-правові засади 

конституційного ладу України 
14 4 4 6 

 Модульний контроль 2 - - - 
 Форми підсумкового контролю Залік 
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Другий заліковий кредит (2 семестр) 
Змістовий модуль ІІ 

Порядок формування та функціонування  
органів державної влади 

 Всього 120 20 36 60 
9. Конституційно-правовий статус Верховної 

Ради України та організація її роботи 
20 4 8 8 

10. Конституційно-правові засади статусу 
Президента України 

18 4 4 10 

11. Органи виконавчої влади в Україні: 
конституційно-правовий статус 

16 2 4 10 

Змістовий модуль ІІІ 
Судова влада в Україні. Місцеве самоврядування.  

Територіальний устрій. Національна безпека 
12. Органи судової влади та організація їх 

роботи 14 2 4 8 

13. Конституційний Суд України 12 2 4 6 

14. Місцеве самоврядування в Україні 12 2 4 6 

15. Територіальний устрій України 12 2 4 6 

16. Конституційно-правові засади національної 
безпеки та оборони України 

12 2 4 6 

 Модульний контроль 4 - - - 

 Форми підсумкового контролю Екзамен 
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 Адміністративно-територіальний устрій країн Європейського Союзу: на-

вч. посіб. / Авт.-упоряд.: М. О. Баймуратов та ін.; за заг. ред. 
Ю. В. Ковбасюка, М. К. Орлатого. Київ: НАДУ, 2015. 625 с. 

 Аніщук Н. В., Афанасьєва М. В., Бакаянова Н. М. Проблеми сучасної кон-
ституціоналістики: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2018. 524 с. 

 Антошкіна В. К. Інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду Украї-
ни: проблеми теорії та практики: навч. посіб. Донецьк: Юго-Восток, 2009. 
252 с. 

 Багатомовний юридичний словник-довідник / І. О. Голубовська та ін.; 
відп. ред. І. О. Голубовська, І. Ю. Штиченко. Київ: Київський університет, 
2012. 543 с. 

 Баймуратова М. А., Батанова А. В. Курс конституционного права Украи-
ны: учеб. Xарьков: Одиссей, 2008. 672 с. 

 Барабаш Ю. Г. Конституційне право України: посіб. Харків: Право, 2012. 
303 с. 

 Барабаш Ю. Г. Парламентський контроль в Україні: конституційно-
правовий аспект. Харків: Легас, 2004. 344 с. 

 Барабаш Ю. Г., Дахова І. І., Євсєєв О. П. та ін. Конституційна юрисдикція: 
підруч. Xарків: Право, 2012. 168 с. 

 Бараннік Р. В. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України: на-
вч. посіб. Київ: КНТ, 2011. 352 с. 

 Батанов О. В. Муніципальне право України: підруч. Xарків: Одіссей, 2008. 
528 с. 

 Бисага Ю. М. Права людини. Ужгород: Ліра, 2003. 164 с. 
 Бисага Ю. М., Бєлов Д. М. та ін. Конституційне право України: навч. по-

сіб. Ужгород: Ліра, 2007. 370 с. 
 Битяк Ю. П. Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5-ти 

томах. Харків: Право, 2008. Т. 2: Конституційні засади правової системи 
України і проблеми її вдосконалення. 576 с. 

 Боєчко В., Ганжа О., Захарчук Б. Кордони України: історична перспектива 
та сучасний стан. Київ: Основи, 1994. 168 с. 

 Бойкова М. А., Омельченко О. Ф. Діалектична методологія ефективного 
державотворення і прогнозування розвитку країни: моногр. Київ: К.І.С., 
2011. 128 с. 

 Боняк В. О. Конституційне право України : навч. посіб. Дніпропетровськ: 
Дніпр. держ. ун-т внутр. справ, 2013. 295 с. 

 Брайченко О. Д., Манжул К. В. Конституція незалежної України: навч. по-
сіб. Кіровоград, 1997. 109 с. 

 Бурдяк В. І. Політика і права людини: підруч. Чернівці: Рута, 2011. 536 с. 
 Васильченко Г. Планування розвитку територіальних громад: навч. посіб. 
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Київ: ВІ ЕН ЕЙ, 2015. 256 с. 
 Велика українська юридична енциклопедія: у 20-ти томах / редкол.: 

В. Д. Гончаренко (гол.) та ін. Харків: Право, 2016. Том 1: Історія держави і 
права України. 848 с. 

 Велика українська юридична енциклопедія: у 20-ти томах / редкол.: 
С. І. Максимов (гол.) та ін. Харків: Право, 2017. Том 2: Філософія права. 
1128 с. 

 Велика українська юридична енциклопедія: у 20-ти томах / редкол.: 
О. В. Петришин (гол.) та ін. Харків: Право, 2017. Том 3: Загальна теорія 
права. 952 с. 

 Веніславський Ф. В. Конституційне право України в схемах і таблицях: 
навч. посіб. Харків: Право, 2014. 376 с. 

 Витрук Н. В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное 
право и процесс: учеб. пособ. Москва: Юристъ, 2005. 525 с. 

 Волошин Ю. О., Папаяні С. В. Зовнішня політика України в умовах євро-
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Одеса: Фенікс, 2015. 231 с. 

 Галунько В. В. Конституційне право України: темат. словник. Херсон: 
Херсон. міськ. друк., 2010. 132 с. 
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нях та схемах: навч. посіб. Ірпінь: НУДПСУ, 2012. 130 с. 
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Знання, 2006. 668 с. 

 Гнилорибов В. В., Тихонов В. М. Державне будівництво й місцеве самов-
рядування в Україні: навч. посіб. Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2004. 376 с. 

 Годованець В. Ф., Головін A. C. Конституційне право України: навч. по-
сіб. Київ: МАУП, 2005. 360 с. 

 Головін А. С. Права людини: інтерпретаційна діяльність Конституційного 
Суду України: підруч. 2-е вид, допов. та перероб. Київ: Логос, 2017. 398 с. 

 Голубовська І. О. та ін. Багатомовний юридичний словник-довідник. Київ: 
Київський університет, 2012. 543 с. 

 Гончаренко О. М. Права людини в Україні: навч. посіб. Київ: Знання, 
2008. 207 с. 

 Горбулін В. П., Качинський А. Б. Засади національної безпеки України: 
підруч. Київ: Інтертехнологія, 2009. 272 с. 

 Григоренко Є. І., Передерій О. С. Конституція та засади конституційного 
ладу України у питаннях та відповідях: навч. посіб. Харків: ХУПС, 2010. 
171 с. 

 Гринюк Р. Ф. Ідея правової держави: теоретико-правова модель і практич-
на реалізація: моногр. Київ: Ін Юре, 2004. 386 с. 

 Гринюк Р. Ф. Конституційне право України: навч. посіб. Донецьк: ДонНУ, 
2014. 281 с. 

 Гриценко О. І. Рахункова палата: державно-правова природа, сучасний 



КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО у тестових завданнях 

9 

стан, перспективи розвитку. Запоріжжя: Мотор Січ, 2004. 138 с.  
 Губань Р. В. Основи правового регулювання адміністративно-

територіального устрою України: навч. посіб. Київ: НПУ 
ім. М. П. Драгоманова, 2013. 278 с. 

 Данільян О. Г., Дзьобань О. П., Панов М. І. Національна безпека України: 
структура та напрямки реалізації. навч. посіб. Харків: Фоліо, 2002. 285 с. 

 Демків Р. Я. Конституційне право України: курс лекцій. Львів: [б.в.], 2012. 
331 с. 

 Дерець В. А. Органи виконавчої влади України та управлінські відносини: 
моногр. Київ: Юридична думка, 2007. 180 c. 

 Дягілєв О. В. Конституційно-правовий інститут лобізму: вітчизняний та 
зарубіжний досвід: моногр. Xарків: Майдан, 2011. 252 с. 

 Євченко В. О., Євченко О. О. Органи виконавчої влади в Україні: навч. 
посіб. Миколаїв: НУК, 2006. 52 с. 

 Єзеров А. Конституційний конфлікт як феномен та процес в Україні: мо-
ногр. Одеса: Юридична література, 2008. 240 с. 

 Єловських У. О. Конституційне право України: навч.-методолог. посіб. 
Луганськ: ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. 182 с. 

 Зіллер Ж., Ховхуна В. (пер. з фр.) Політико-адміністративні системи країн 
ЄС. Київ: Основи, 1996. 420 с. 

 Іваницький С. О. Судова влада та правоохоронні органи України: практи-
кум. Луганськ: ЛДУВС, 2008. 192 с. 

 Іванов Ю. Ф. Судова влада та правоохоронні органи України: навч. посіб. 
Київ: [АМУ ВПЦ], 2010. 172 с. 

 Івашова Л. М. Контролінг в органах державної влади й органах місцевого 
самоврядування: навч. посіб. Миколаїв: НАДУ, 2015. 175 с. 

 Карий О. І. Місцеві ініціативи та залучення громадськості до здійснення 
місцевого самоврядування: навч. посіб. Київ: ВІ ЕН ЕЙ, 2015. 176 с. 

 Каркач П. М. Основні конституційні функції прокуратури України: навч. 
посіб. Харків: Право, 2014. 246 с. 

 Каркач П. М. Функції прокуратури України: навч. посіб. Харків: Право, 
2015. 247 с. 

 Карпачова Н. І. Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина 
в Україні. Київ: Юридична думка, 2007. 424 с. 

 Кириленко Є. В. Новітня концепція реформування судової влади України: 
навч. посіб. / За наук. ред. О. А. Кириченка. Миколаїв: Вид-во ЧДУ 
ім. П. Могили, 2010. 59 с. 

 Колісник В. П. Конституційне право України: підруч. Харків: Право, 2008. 
416 с. 

 Колодій А. М., Олійник А. Ю. Права, свободи та обов’язки людини і гро-
мадянина в Україні: підруч. Київ: Правова єдність, 2008. 350 с. 

 Конституційне право України: підруч. 8-е вид. перероб. та допов. Ужго-
род: Гельветика, 2018. 410 с. 



КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО у тестових завданнях 

10 

 Конституційне право України: посіб. для підгот. до іспитів / 
[Ю. Г. Барабаш та ін.]. 4-те вид., перероб. та допов. Харків: Право, 2017. 
369 с. 

 Конституційне право України: прагматичний курс: навч. посіб. / 
М. В. Афанасьєва, Ю. Ю. Бальцій, Ю. Д. Батан [та ін.]; за заг. ред. 
М. В. Афанасьєвої, А. А. Єзерова. Одеса: Юридична література, 2017. 
256 с. 

 Конституційні засади сучасного державотворення: навч. посіб. у питаннях 
і відповідях / Т. Є. Кагановська та ін.; за ред. Т. Є. Кагановської. Харків: 
Право, 2017. 303 с. 

 Конституційно-правові форми безпосередньої демократії в Україні: про-
блеми теорії і практики / В. Ф. Погорілко та ін.; ред. В. Ф. Погорілко. Київ: 
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, 2001. 356 с. 

 Концепція удосконалення інституту юридичної відповідальності держави 
перед громадянським суспільством та особою в Україні / Н. М. Оніщенко 
та ін. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2014. 
111 с. 

 Кормич Б. А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи: навч. 
посіб. Київ: Кондор, 2004. 384 с.  

 Кормич Б. А. Організаційно-правові засади політики інформаційної безпе-
ки України. Харків: Юридична література, 2003. 124 с. 

 Костас П. Захист внутрішньо переміщених осіб відповідно до Європейсь-
кої Конвенції з прав людини та інших стандартів Ради Європи: посіб. Хар-
ків: Право, 2017. 151 с. 

 Кравченко В. В. Конституційне право України: навч. посіб. 3-тє вид. Київ: 
Атіка, 2004. 512 с. 

 Кравченко В. В., Пітцик М. В. Муніципальне право України: навч. посіб. 
Київ: Атіка, 2003. 672 с. 

 Крегул Ю. І. Права і свободи людини: навч. посіб. Київ: Книга, 2004. 
288 с. 

 Крегул Ю. І., Орленко В. І., Ладиченко В. В., Зубок М. І., Погарченко В. В. 
Конституційне право України: навч. посіб. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-
т, 2003. 418 с. 

 Кудрявцев Ю. А. Государственные режимы: моногр. Санкт-Петербург: 
Юридический центр-Пресс, 2012. 540 с. 

 Курило Л. В. Дотримання прав людини (на основі практики Європейсько-
го суду з прав людини щодо України): практ. посіб. / За заг. ред. В. К. 
Грищука. Львів: ЛьвДУВС, 2017. 91 с. 

 Кушніренко О. Г. Права і свободи людини та громадянина: навч. посіб. 
Харків: Факт, 2001. 440 с. 

 Лазор Л. І., Михайлюк В. П., Рашидов С. Ф., Дроговоз В. А. Конституцій-
не право України: словник-довідник. Луганськ: Східноукр. нац. ун-т ім. В. 
Даля, 2008. 215 c. 



КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО у тестових завданнях 

11 

 Лебідь І. В. Освіта і сучасне суспільство: посіб. Умань: Сочінський, 2012. 
98 с. 

 Ліпкан В. А. Безпекознавство: навч. посіб. Київ: Вид-во Європейського 
ун-ту, 2003. 208 с. 

 Майданник О. О. Конституційне право України: навч. посіб. Київ: Алерта, 
2011. 380 с. 

 Мальчин Ю. М. Історія місцевого самоврядування України: навч. посіб. 
Київ: АМУ, 2015. 296 с. 

 Мармазов В. Є., Піляєв І. С. Рада Європи: політико-правовий механізм ін-
теграції. Київ: Юридична книга, 2000. 472 с. 

 Марочкін І. Є., Сібільва Н. В. Організація судової влади в Україні: навч. 
посіб. Харків: Право, 2009. 184 с. 

 Марченко В. В. Електронне урядування в органах виконавчої влади: під-
руч. Харків: Вид-во ХНАДУ, 2018. 291 с. 

 Мельниченко В. І. Інституційний розвиток держави: навч.-метод. посіб. 
Київ: НАДУ, 2012. 199 с. 

 Міхневич Л. В. Конституційне право України: практикум. Київ: КНЕУ, 
2013. 266 с. 

 Моделі та методи стратегічного управління в органах виконавчої влади 
України: навч. посіб. Чернігів: ЧНТУ, 2018. 152 с. 

 Мушенок В. В. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. Київ: 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. 227 с. 

 Наливайко Л. Р. Державний лад України: теоретико-правова модель: мо-
ногр. Харків: Право, 2009. 600 с. 

 Наливайко Л. Р., Беляєва М. В. Політична функція Української держави: 
теоретико-правові та конституційно-правові засади: моногр. Київ: Хай-
Тек Прес, 2013. 316 с. 

 Наливайко Л. Р., Грицай І. О. Неурядові правозахисні організації України: 
навч. посіб. (2-ге вид., перероб. та допов.). Київ: Хай-Тек Прес, 2016. 
245 с. 

 Наливайко Л. Р., Касяненко Є. В., Обушко В. В., Сеньків О. М.,Чепік-
Трегубенко О. С. Конституційне право України в тестових завданнях: на-
вч. посіб. Дніпропетровськ: Дніпр. держ. ун-т внутр. справ, 2016. 432 с. 

 Наливайко Л. Р., Степаненко К. В., Щербина Є. М. Міжнародний захист 
прав людини: навч. посіб. Дніпропетровськ: Дніпр. держ. ун-т внутр. 
справ, 2014. 152 с. 

 Наливайко Л.Р., Костицький В. В., Грицай І. О. Науково-практичний ко-
ментар до Закону України «Про громадські об’єднання». Київ: АртЕк, 
2015. 228 с. 

 Нестерович В. Ф. Конституційне право України: навч. посіб. Луганськ: 
РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2013. 207 с. 

 Нестерович В. Ф. Практикум з Конституційного права України: практ. по-
сіб. Київ: Ліра-К, 2018. 640 с. 



КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО у тестових завданнях 

12 

 О’Коннелл Д. П. Правопреемство государств. Москва: Изд-во иностр. 
лит., 1957. 589 с. 

 Олійник А. Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних 
свобод людини і громадянина в Україні: моногр. Київ: Алтера; КНТ; 
Центр навч. л-ри, 2008. 472 c. 

 Оніщенко Н. М. та ін. Правова система України в умовах сучасних націо-
нальних та міжнародних тенденцій розбудови державності: моногр. Київ: 
Кондор, 2012. 614 с. 

 Орзіх М. В., Афанасьева М. В., Барський В. Р. та ін. Проблеми сучасної 
конституціоналістики: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2011. 272 с. 

 Орзіх М. П. Проблеми сучасної конституціоналістики: навч. посіб. Київ: 
Юрінком Інтер, 2012. Випуск 2: Конституційні перетворення в Україні. 
430 с. 

 Орленко В. І. та ін. Конституційне право України: навч. посіб. Київ: Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 2012. 527 с. 

 Ортинський В. Л. Управління в органах виконавчої влади України: навч. 
посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2008. 296 с. 

 Ославський М. І. Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади: 
навч. посіб. Київ: Вид-во Знання, 2008. 216 с. 

 Павликов С. Г., Умнова И. А. Конституционное право: учеб. пособ. Моск-
ва: Альфа-М; ИНРФА-М, 2015. 575 с. 

 Палант Б. Білль про права (практика застосування): наук.-попул. вид. Хар-
ків: Право, 2018. 264 с. 

 Паліюк В. П. Міжнародні судові установи і захист прав людини та основ-
них свобод: навч.-практ. посіб. Миколаїв: Атол, 2006. 178 с. 

 Перепелюк В. Г. Конституційні процедури: державне процесуальне право: 
навч. посіб. Чернівці: Рута, 2004. 349 c. 

 Петришин О. В., Шевчук О. В., Дашковська О. Р. та ін. Проблеми теорії 
права і конституціоналізму у працях М. В. Цвіка. Харків: Право, 2010. 
272 с. 

 Погорілка В. Ф., Ставнійчук М. І. Виборче право України: навч. посіб. Ки-
їв, 2003. 383 с. 

 Погорілка В. Ф., Фрицько О. Ф. Муніципальне право України: підруч. Ки-
їв: Юрінком Інтер, 2006. 592 с. 

 Погорілко В. Ф. Основи конституційного ладу України: підруч. Київ: Ін 
Юре, 1997. 40 с. 

 Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право України: підруч. 
Київ: Ліра-К, 2012. 576 с. 

 Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Референдне право України: навч. посіб. 
Київ: Ліра-К, 2006. 366 с. 

 Постовой Н. В. Муниципальное управление. Планирование, собствен-
ность, компетенция: учеб. Москва: Юриспруденция, 2014. 141 с. 

 Потапова А. А. Муниципальное право: конспект лекций. Москва: Про-



КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО у тестових завданнях 

13 

спект, 2014. 101 с. 
 Рабінович П. М., Хавронюк М. І. Права людини і громадянина: навч. по-

сіб. Київ: Атіка, 2004. 464 с. 
 Рижков Г. Принцип правової держави в Основному Законі (Конституції) 

ФРН і судова практика Федерального Конституційного суду ФРН: підруч. 
Київ: Книга для бізнесу, 2008. 112 с. 

 Рудик П. А. Конституційна реформа в Україні: проблеми та перспективи: 
моногр. Київ: Атіка, 2006. 256 с. 

 Рудич Ф. М. Політична система сучасної України: особливості становлен-
ня, тенденції розвитку: навч. посіб. Київ: Парламентське вид-во, 2002. 327 
с. 

 Румянцев О. Г., Додонов В. Н. Юридический энциклопедический словарь. 
Москва: ИНФРА М, 1997. 384 с. 

 Савич С. С., Попов А. А., Пащук Т. В. Судочинство у Європейському суді 
з прав людини: навч. посіб. Луцьк: Вежа-Друк, 2017. 163 с. 

 Сарторі Дж. Порівняльно-конституційна інженерія: Дослідження структур 
мотивів і результатів. Київ, 2001. 224 с. 

 Свирский Б. М. Государственное строительство и местное самоуправле-
ние в Украине: учеб. пособ. Харьков: Эспада, 2001. 487 с. 

 Селіванов А. О. Конституційне правосуддя в Україні (авторський спец-
курс): навч.-метод. посіб. Харків; Київ: Логос, 2017. 91 с. 

 Селіванов А. О. Теорія і практика застосування конституційного права 
України. Київ: Логос. 2016. 174 с. 

 Серьогін В. О. Конституційне право України: навч. посіб. Харків: Харк. 
нац. ун-т внутр. справ, 2010. 368 с. 

 Серьогін С. Г. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: 
підруч. Харків: Право, 2005. 256 с. 

 Сиренко В. Ф. Государство: демократическое, правовое, социальное: оче-
рки. Дискуссионные вопросы. Киев: Институт государства и права им. В. 
М. Корецкого НАН Украины, 2013. 340 с. 

 Ситник Г. П., Олуйко В. М., Вавринчук М. П. Національна безпека Украї-
ни: теорія і практика. Київ: Кондор, 2007. 616 с. 

 Скрипнюк О. В. Конституційне право України: академічний курс: підруч. 
Київ: Ін Юре, 2010. 669 с. 

 Скрипнюк О. В. Конституція України та її функції: проблеми теорії та 
практики реалізації: до десятої річниці прийняття Конституції. Київ: Акад. 
прав. наук України, 2005. 167 с. 

 Словник юридичних термінів і понять: навч. посіб. / [В. Г. Гончаренко та 
ін.]; за ред. В. Г. Гончаренка та З. В. Ромовської. Київ: Юстініан, 2013. 597 с. 

 Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. Конституційне право України. Повний курс: 
навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2018. 556 с. 

 Станкус Т. Бюджетний процес. Державні закупівлі в органах місцевого 
самоврядування: практ. посіб. Харків: Фактор, 2016. 107 с. 



КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО у тестових завданнях 

14 

 Стасус державного службовця органів прокуратури в Україні: посіб. Київ: 
[б. в.], 2018. 290 с. 

 Стрижак А. А. Конституція України в актах Конституційного Суду Украї-
ни (аналіт. огляд та комент.). Київ: Ін Юре, 2010. 631 с. 

 Тацій В. Я., Петришин О. В., Барабаш Ю. Г. та ін. Конституція України: 
наук.-практ. коментар. Харків: Право, 2011. 1128 с. 

 Тацій В. Я., Тодика Ю. М., Данильян О. Г. Конституційно-правові засади 
становлення української державності: моногр. Харків: Право, 2003. 328 с. 

 Тацій В. Я.та ін. Правова доктрина України: у 5-ти томах. Харків: Право, 
2013. Битяк Ю. П. та ін. Т. 2: Публічно-правова доктрина України 2013. 
863 с. 

 Тлумачний термінологічний словник з конституційного права (Explanatory 
Terminological Dictionary on Constitutional law) / Кол. авт.; за заг. ред. 
Л. Р. Наливайко. Київ: Хай-Тек Прес, 2016. 628 с. 

 Тодика Ю. М. Конституційні засади формування правової культури: мо-
ногр. Харків: РАЙДЕР, 2001. 160 с. 

 Тодика Ю. М. Конституція України – Основний Закон держави і суспільс-
тва: навч. посіб. Харків: Факт, 2001. 328 с. 

 Тодика Ю. М. Основи конституційного ладу України: моногр. Харків: 
Факт, 2000. 176 с. 

 Тодика Ю. М., Журавський В. С. Конституційне право України: підруч. 
Київ: Ін Юре, 2002. 544 с. 

 Тодика Ю. М., Тодика О. Ю. Конституційно-правовий статус людини і 
громадянина в Україні: моногр. Київ: Ін Юре, 2004. 368 с. 

 Участь громадян у здійсненні місцевого самоврядування: навч. посіб. / За 
ред. В. В. Кравченка. Київ: Атіка, 2004. 264 с. 

 Федоренко В. Л. Конституційне право України: підруч. Київ: Ліра-К, 2016. 
615 с. 

 Філонов О. В., Субботін В. М., Пашутін В. В., Тодоров І. Я. Основи демо-
кратії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін: навч. 
посіб. 2-ге вид., випр. Київ: Знання, 2008. 215 с. 

 Фрицький О. Ф. Конституційне право України: підруч. Київ: Юрінком Ін-
тер, 2006. 512 с. 

 Халипов В. Ф. Кратология – наука о власти: концепция. Москва: Эконо-
мика, 2002. 367 с. 

 Чайковська, Н. П. Захист права людини на безпечні умови життєдіяльнос-
ті: основні завдання та повноваження державних органів: навч.-практ. по-
сіб. Київ: Національна академія прокуратури України, 2017. 198 с. 

 Чижмарь К. І., Лавринович О. В. Конституція України: наук.-практ. коме-
нтар. Київ: Центр навчальної літератури, 2018. 290 с. 

 Чушенко В. І., Заяц І. Я. Конституційне право України: підруч. Київ: Ін 
Юре, 2009. 547 с. 

 Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс: 



КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО у тестових завданнях 

15 

підруч. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 480 с. 
 Шаповал В. М. Конституція і виконавча влада. Київ: Юрінком Інтер, 2004. 

80 с. 
 Шаповал В. Н., Корнеев А. В. История Конституции Украины: 

Днiпропетровськ: Акцент, 2012. 127 с. 
 Шаптала Н. К., Задорожня Г. В. Конституційне право України: навч. посіб. 

Дніпропетровськ: Лізунов Прес, 2012. 472 с. 
 Шемшученка Ю. С. Великий енциклопедичний юридичний словник. А-Я. 

Київ: Юридична думка, 2012. 1017 с. 
 Шемшученко Ю. С. Конституційне право України. Академічний курс: пі-

друч. Київ: Юридична думка, 2008. 800 с. 
 Шемшученко Ю. С. Правові системи сучасності: навч. посіб. Київ: Юри-

дична думка, 2012. 490 с. 
 Шемшученко Ю. С. Проблеми теорії конституційного права України. Ки-

їв: Парламентське вид-во, 2013. 616 с. 
 Шемшученко Ю. С. Український парламентаризм: минуле і сучасне. Київ: 

Парламентське вид-во, 1999. 368 с. 
 Шемшученко Ю. С., Шаповал В. М., Кресіна І. О. та ін. Правове забезпе-

чення державного суверенітету України. Київ: Юридична думка, 2011. 
300 с. 

 Шляхтун П. П. Конституційне право України: підруч. Київ: Освіта Украї-
ни; КНТ, 2008. 592 с. 

 Шугрина Е. С., Нарутто С. В., Заболотских Е. М. Ответственность органов 
публичной власти: правовое регулирование и правоприменительная прак-
тика: учеб. Москва: Юрайт, 2014. 346 с. 

 Юридична енциклопедія: в 6-ти томах / редкол.: Ю. С. Шемшученко (гол.) 
та ін. Київ: Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1998. Том 1: А-Г. 672 с. 

 Юридична енциклопедія: в 6-ти томах / редкол.: Ю. С. Шемшученко (гол.) 
та ін. Київ: Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1999. Том 2: Д-Й. 744 с. 

 Юридична енциклопедія: в 6-ти томах / редкол.: Ю. С. Шемшученко (гол.) 
та ін. Київ: Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 2001. Том 3: К-М. 792 с. 

 Юридична енциклопедія: в 6-ти томах / редкол.: Ю. С. Шемшученко (гол.) 
та ін. Київ: Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1998. Том 4: Н-П. 720 с. 

 Юридична енциклопедія: в 6-ти томах / редкол.: Ю. С. Шемшученко (гол.) 
та ін. Київ: Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1998. Том 5: П-С. 736 с. 

 Юридична енциклопедія: в 6-ти томах / редкол.: Ю. С. Шемшученко (гол.) 
та ін. Київ: Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1998. Том 6: Т-Я. 768 с. 

 Юринець Ю. Л. Конституційне право України: навч. посіб. Ужгород: Бре-
за, 2014. 367 с. 

 Ющик О. І., Бошицький Ю. Л., Риндюк В. І. Конституційні основи розви-
тку законодавства України: навч. посіб. Київ: Юридична думка, 2015. 155 
с. 



КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО у тестових завданнях 

16 

 
Тема 1. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ – ПРОВІДНА ГАЛУЗЬ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА, СКЛАДОВА ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ,  
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

 
Поняття конституційного права України як галузі права. Місце консти-

туційного права в системі національного права України. Предмет, метод кон-
ституційного права України як галузі права та їх специфіка. Система консти-
туційного права України: поняття, структура, особливості. Конституційно-
правові норми: поняття, класифікація, структура. Конституційно-правові ін-
ститути: поняття, специфіка, види. Принципи конституційного права: понят-
тя, види, нормативне закріплення. Конституційно-правові відносини: понят-
тя, види, ознаки. Умови виникнення, зміни та припинення конституційно-
правових відносин. Суб’єкти та об’єкти конституційного права. Предмет, за-
вдання та джерела науки конституційного права України. Зв’язок науки кон-
ституційного права з іншими суспільними та галузевими юридичними нау-
ками. Конституційне право України як навчальна дисципліна: поняття, сис-
тема, функції. 

 
Ключові поняття: 

конституційне право України як галузь права, державне право, соціа-
льний зміст конституційного права України, юридичний зміст конституцій-
ного права України, функції конституційного права України, предмет право-
вого регулювання, суверенітет народу, потенційний суверенітет, реальний 
суверенітет, влада, метод правового регулювання, система конституційно-
го права України, принципи конституційного права України, конституційно-
правова норма, матеріальні норми, процесуальні норми, регулятивні норми, 
охоронні норми, імперативні норми, диспозитивні норми, факультативні но-
рми, ситуаційні норми, спеціалізовані норми, дефінітивні норми, загальні но-
рми, норми-принципи, установчі норми, гарантуючі норми, оперативні нор-
ми, колізійні норми, конституційно-правовий інститут, загальні інститути, 
головні інститути, початкові інститути, суб’єкти конституційно-правових 
відносин, об’єкти конституційно-правових відносин, юридичні факти, пра-
воздатність, дієздатність, джерела конституційного права України, наука 
конституційного права України, функції науки конституційного права Укра-
їни, предмет науки конституційного права України, методологія науки кон-
ституційного права України, система науки конституційного права Украї-
ни, джерела науки конституційного права України, навчальна дисципліна 
конституційного права України. 

 
1. Конституційне право України відноситься до публічних галузей пра-

ва, оскільки: 
а) регулює відносини у сфері публічної адміністрації; 
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б) метод правового регулювання здійснюється на імперативних заса-
дах; 

в) має специфічний метод правового регулювання; 
г) предмет правового регулювання цієї галузі пов’язаний із публічним 

здійсненням влади народу; 
д) предметом є найважливіші суспільні відносини. 
 
2. Суспільні відносини, які виникають і діють в процесі здійснення вла-

ди народом України, – це: 
а) правовідносини; 
б) конституційні правовідносини; 
в) об’єкт конституційно-правового регулювання; 
г) предмет конституційно-правового регулювання; 
д) суб’єкт конституційно-правового регулювання. 
 
3. Політичні та інші найважливіші суспільні відносини в Україні, зміст 

яких полягає в утвердженні та гарантуванні конституційних прав і свобод 
людини, реалізації публічної влади Українським народом, Українською дер-
жавою та територіальними громадами, а також забезпеченні взаємодії 
громадянського суспільства з державою на паритетних засадах – це: 

а) конституційне право; 
б) предмет конституційного права; 
в) метод конституційного права; 
г) конституційне право як наука; 
д) конституційне право як навчальна дисципліна. 
 
4. Предмет конституційного права України опосередковує такі суспі-

льні відносини, як: 
а) відносини, що визначають характер зв’язку між державою і конкрет-

ною особою; 
б) відносини між державами та державо-подібними утвореннями; 
в) особисті майнові та немайнові відносини; 
г) відмінності між людьми закладені природою, притаманні їм від на-

родження: етнічна належність, статеві й вікові особливості, фізичні можли-
вості, інтелектуальні здібності та ін.; 

д) відносини пов’язані із вирішенням міжнародних спорів. 
 
5. Структура предмета конституційного права: 
а) відносини у сфері фінансування виборів в Україні; 
б) відносини пов’язані із вирішенням міжнародних спорів; 
в) основоположні засади функціонування держави; 
г) політико-правові відносини; 
д) відносини, які виникають з права приватної власності. 
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6. Відносини, що становлять предмет правового регулювання консти-
туційного права України як галузі права: 

а) відносини управління;  
б) особисті немайнові відносини;  
в) відносини щодо національної безпеки та оборони України;  
г) відносини у сфері муніципального управління в Україні;  
д) відносини у сфері фінансування виборів в Україні. 
 
7. Система способів, прийомів цілеспрямованого юридичного впливу 

норм конституційного права на суспільні відносини, що є предметом кон-
ституційно-правового регулювання – це: 

а) предмет конституційного права; 
б) конституційне право України; 
в) метод конституційного права; 
г) функції конституційного права; 
д) режим конституційного права. 
 
8. Метод правового регулювання, який є традиційним у конституцій-

ному праві України: 
а) діалектичний; 
б) імперативний; 
в) соціологічний; 
г) універсальний; 
д) децентралізації; 
 
9. До загальних методів конституційного права належить:  
а) метод конституційного зобов’язання;  
б) метод ліцензування;  
в) метод квотування;  
г) метод заохочення;  
д) установчий метод. 
 
10. «Кожен зобов’язаний не заподіювати шкоду природі, культурній 

спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки» (ст. 66 Конституції Украї-
ни) – це: 

а) охоронювальний метод;  
б) метод конституційного зобов’язання;  
в) заборонювальний метод;  
г) метод заохочення;  
д) установчий метод. 
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11. «Кожен має право володіти, користуватися й розпоряджатися 
своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності» 
(ч. 1 ст. 41 Конституції України) – це: 

а) охоронювальний метод;  
б) метод конституційного зобов’язання;  
в) заборонювальний метод;  
г) метод дозволу;  
д) установчий метод. 
 
12. До спеціальних методів конституційно-правового регулювання не 

належить: 
а) установчий метод;  
б) регулятивний метод; 
в) метод заборон; 
г) охоронювальний метод;  
д) заборонювальний метод. 
 
13. До спеціальних методів конституційно-правового регулювання не 

належить: 
а) охоронювальний метод; 
б) регулятивний метод; 
в) установчий метод;  
г) заборонювальний метод; 
д) метод заохочення 
 

14. «Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до 
яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено зако-
нодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, 
їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень 
та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України» (ст. 19 
Конституції України) – це: 

а) охоронювальний метод; 
б) регулятивний метод; 
в) установчий метод;  
г) заборонювальний метод; 
д) метод заохочення. 
 

15. «Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, право-
ва держава» (ст. 1 Конституції України) – це: 

а) охоронювальний метод; 
б) регулятивний метод; 
в) установчий метод;  
г) заборонювальний метод; 
д) метод заохочення. 
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16. Систему конституційного права складають: 
а) інститути, підгалузі права; 
б) норми, інститути, юридичні факти; 
в) принципи, норми, інститути; 
г) принципи, норми, галузі права; 
д) інститути, принципи, суб’єкти права. 
 
17. Складовими системи конституційного права України як галузі пра-

ва є: 
а) державотворчий процес; 
б) форми права; 
в) основи громадянського суспільства та його взаємовідносини з дер-

жавою; 
г) загальні принципи суспільного чи державного устрою; 
д) природне право. 
 
18. До основних ознак конституційно-правової норми не належить:  
а) найвища юридична сила;  
б) установчий характер;  
в) найбільша стабільність;  
г) підвищений рівень охорони з боку держави;  
д) обмеженість і підпорядкованість конституційно-правової норми. 
 
19. За структурою конституційно-правові норми повинні містити: 
a) гіпотезу та санкцію; 
б) гіпотезу, диспозицію та санкцію; 
в) диспозицію та санкцію; 
г) лише гіпотезу; 
д) будь-який з елементів, або всі елементи. 
 
20. Нормам конституційного права України притаманна особлива си-

стема гарантій – це означає, що: 
а) на норми конституційного права України поширюється дія особли-

вих гарантій національної системи права; 
б) на норми конституційного права України поширюється все коло за-

гальних і спеціальних гарантій, що існують в Україні; 
в) норми конституційного права України належать до публічного пра-

ва, їх гарантіями виступає примус та переконання як методи влади; 
г) норми конституційного права України мають вищу юридичну силу; 
д) галузь конституційного права містить у своєму складі багато різно-

видів правових норм, що зумовлює формування особливої системи гарантій 
на всіх рівнях. 
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21. До видів норм конституційного права України в залежності від 
предмету (змісту) правового регулювання не належать: 

а) норми, що регулюють основи конституційного ладу України; 
б) норми, що містять оптимальне правило поведінки суб’єктів права з 

метою реалізації ними матеріальних норм; 
в) норми, що регулюють громадянство України; 
г) норми, що регулюють права, свободи та обов’язки людини і грома-

дянина; 
д) норми, що регулюють парламентаризм в Україні. 
 
22. Норми конституційного права України, які мають абсолютно-

визначений характер та передбачають єдиний варіант правомірної поведін-
ки суб’єктів конституційного права – це: 

а) диспозитивні норми; 
б) матеріальні норми; 
в) норми загального змісту; 
г) імперативні норми; 
д) норми-принципи. 
 
23. Норма конституційного права, яка закріплена в ст. 7 Конституції 

України: «В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування» – 
відноситься до: 

а) диспозитивних норм; 
б) матеріальних норм; 
в) імперативних норм; 
г) конкретних норм; 
д) норм-дефініцій. 
 
24. Ст. 117 Конституції України: «Кабінет Міністрів України в ме-

жах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є 
обов’язковими до виконання» – це: 

а) зобов’язуюча норма; 
б) диспозитивна норма; 
в) уповноважуюча норма; 
г) тимчасова норма; 
д) надзвичайна норма. 
 
25. Норми конституційного права України, які є правилами поведінки, 

що набувають сили імперативної норми, призупиняючи повно або частково 
дію інших конституційних норм за умови введення в Україні або в окремих її 
місцевостях надзвичайного стану – це: 

а) зобов’язуючі норми; 
б) диспозитивні норми; 
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в) виключні норми; 
г) постійні норми; 
д) норми-дефініції. 
 
26. Норми конституційного права України, які належать до норм за-

гального змісту – це: 
а) імперативні і диспозитивні норми; 
б) процесуальні норми; 
в) уповноважуючі і забороняючі норми; 
г) норми-принципи і норми-дефініції; 
д) матеріальні норми. 
 
27. Розділ Конституції України, який закріплює положення, сформова-

ні як норми-принципи політико-правового значення, що забезпечують най-
більш загальний рівень регулювання суспільних відносин – це: 

а) прикінцеві положення; 
б) загальні засади; 
в) перехідні положення; 
г) преамбула; 
д) додаткові положення. 
 
28. Ст. 98 Конституції України: «Контроль за використанням коштів 

Державного бюджету України від імені Верховної Ради України здійснює 
Рахункова палата» відображає: 

а) диспозитивну норму; 
б) конкретну за змістом норму; 
в) норму-принцип; 
г) загальну за змістом норму; 
д) декларативну норму. 
 
29. Норма-принцип Конституції України відображена в: 
а) ст. 72 Конституції України про порядок проголошення всеукраїнсь-

кого референдуму; 
б) ст. 85 Конституції України про перелік повноважень Верховної Ради 

України; 
в) ст. 6 Конституції України про поділ державної влади; 
г) ст. 81 Конституції України щодо рішення про дострокове припинен-

ня повноважень народного депутата України; 
д) ст. 106 Конституції України про повноваження Президента України. 
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30. Конституція України не має чіткого механізму, який забезпечував 
би підпорядкованість принципам конституційного права інших його норм, 
тому що: 

а) норми конституційного права не мають вищої юридичної сили; 
б) норми конституційного права встановлюються главою держави; 
в) норми конституційного права мають підзаконний характер; 
г) більшість норм конституційного права мають диспозитивний харак-

тер; 
д) всі норми конституційного права (як принципи, так й інші норми) 

мають однакову юридичну силу. 
 
31. Елемент структури конституційно-правової норми, що визначає 

саму модель правил вольової поведінки або діяльності суб’єктів конститу-
ційного права, незалежно від їх волі, і містить правовий припис про їх діяль-
ність в умовах, передбачених гіпотезою – це: 

а) структура конституційного права; 
б) норма конституційного права; 
в) санкція норми конституційного права; 
г) диспозиція норми конституційного права; 
д) гіпотеза норми конституційного права. 
 
32. Санкції конституційного права України, які виражаються у фор-

мулах: «обмежуються законом», «захищаються законом», «захищаються 
державою» – це: 

а) прямі санкції; 
б) абсолютно-визначені санкції; 
в) альтернативні санкції; 
г) відносно-визначені санкції; 
д) бланкетні санкції. 
 
33. Основний складовий елемент системи конституційного права 

України, який об’єднує відносно обособлену групу взаємообумовлених та вза-
ємопов’язаних норм конституційного права, що регулюють конкретні сто-
рони чи елементи суспільних відносин, врегульованих конституційним пра-
вом – це: 

а) галузь права; 
б) підгалузь права; 
в) система конституційного права; 
г) інститут конституційного права; 
д) структура конституційного права. 
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34. Інститути конституційного права за формами і видами 
об’єктивізації в чинному законодавстві класифікуються на: 

а) головні та загальні; 
б) прості та складні; 
в) конституційні та законодавчі; 
г) охоронні, регулятивні та установчі; 
д) галузеві та міжгалузеві. 
 
35. Інститути конституційного права за галузевою приналежністю 

класифікують на: 
а) загальні та спеціальні; 
б) соціальні та державні; 
в) політичні та економічні; 
г) галузеві та міжгалузеві; 
д) установчі та охоронні. 
 
36. До інститутів конституційного права України із нижче переліче-

них належить: 
а) інститут власності;  
б) парламентське право;  
в) муніципальне право;  
г) інститут глави держави;  
д) інститут державної служби. 
 
37. До генеральних інститутів у конституційному праві України мож-

на віднести: 
a) інститут основ конституційного ладу України; 
б) інститут парламентаризму; 
в) інститут виконавчої влади; 
г) інститут фінансування виборів та референдумів; 
д) інститут державного герба. 
 
38. До комплексних інститутів у конституційному праві України мо-

жна віднести: 
a) інститут глави держави; 
б) інститут безпосередньої демократії; 
в) інститут законодавчої влади; 
г) інститут юридичної відповідальності; 
д) інститут складання присяги. 
 
39. До первинних інститутів у конституційному праві України можна 

віднести: 
a) інститут глави держави; 
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б) інститут безпосередньої демократії; 
в) інститут законодавчої влади; 
г) інститут юридичної відповідальності; 
д) інститут складання присяги. 
 
40. Конституційний інститут основ правового статусу людини і гро-

мадянина є:  
а) загальним; 
б) головним; 
в) початковим; 
г)галузевим; 
д) охоронним. 
 
41. Відповідно до структурно-функціональної спрямованості інсти-

тут передвиборної агітації – це: 
а) основний інститут; 
б) підгалузь права; 
в) генеральний інститут; 
г) субінститут; 
д) комплексний міжгалузевий інститут. 
 
42. Фундаментальні засади, в яких втілюється сутність і політико-

правове призначення галузі конституційного права – це: 
а) джерела конституційного права; 
б) функції конституційного права; 
в) принципи конституційного права; 
г) норми конституційного права; 
д) інститути конституційного права. 
 
43. Найбільш узагальнені керівні засади, ідеї, концепції конституційно-

правового регулювання суспільних відносин, які прямо закріплені в Консти-
туції та законах України, – це: 

а) спеціальні принципи конституційного права; 
б) загальні принципи конституційного права; 
в) ознаки конституційного права; 
г) предмет конституційного права; 
д) об’єкт конституційного права. 
 
44. До юридичних властивостей принципів конституційного права 

України відносять: 
a) верховенство права; 
б) є правотворчими орієнтирами законодавства України; 
в) мають соціальний характер; 
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г) являють собою регулятор майнових та не майнових відносин; 
д) встановлюють сукупність діючих головних засобів регулювання су-

спільних відносин. 
 
45. Нормативне закріплення принципу конституційного права України 

означає, що: 
а) принцип конституційного права не є основою, на якій базуються всі 

інші норми конституційного права як галузі права; 
б) кожен принцип конституційного права повинен міститись у тій чи 

іншій конституційно-правовій нормі; 
в) норма конституційного права буде принципом тільки у тому разі, 

коли вона повністю незалежна від усіх інших принципів; 
г) принципи конституційного права не обов’язково закріплюються у 

конституційно-правових нормах; 
д) принципи конституційного права відмежовуються від інших норм 

цієї галузі, які за своєю суттю є принципами інших галузей українського пра-
ва. 

 
46. Один із головних принципів конституційного права України, який 

закріплюється в ст. 14 Конституції України: 
а) право власності на землю гарантується; 
б) на території України забороняється створення та функціонування 

будь-яких військових формувань, не передбачених законом; 
в) цензура заборонена; 
г) держава відповідає перед людиною за свою діяльність; 
д) в Україні існує єдине громадянство. 
 
47. Поняття суб’єкту конституційного права по відношенню до по-

няття суб’єкту конституційно-правових відносин є : 
а) конкретним; 
б) вторинним; 
в) загальним і первинним; 
г) немає жодного зв’язку між цими поняттями; 
д) поняття суб’єкта конституційно-правових відносин більш ширше, 

ніж поняття суб’єкта конституційного права. 
 
48. Структура конституційно-правових відносин складається з: 
a) суб’єкту, об’єкту, та юридичного факту; 
б) суб’єкту, об’єкту, суб’єктивних прав та обов’язків, об’єктивних прав 

та обов’язків; 
в) суб’єкту, об’єкту, суб’єктивної сторони, об’єктивної сторони; 
г) суб’єкту, об’єкту, змісту, юридичного факту; 
д) суб’єкту, об’єкту та змісту. 
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49. Конституційно-правові відносини за змістом бувають: 
a) матеріальні; 
б) установчі; 
в) правовстановлюючі; 
г) строкові; 
д) правоохоронні. 
 
50. Пріоритетним суб’єктом конституційно-правових відносин є: 
а) народ; 
б) органи державної влади; 
в) органи місцевого самоврядування; 
г) органи державної влади та місцевого самоврядування та їх посадові 

особи; 
д) територіальні громади. 
 
51. Наука конституційного права України вивчає: 
а) історію виникнення права взагалі; 
б) конституційно-правові відносини, норми та інститути; 
в) історію виникнення конституційно-правових інститутів; 
г) відносини, які виникають з права приватної власності; 
д) становлення і виникнення Конституції України. 
 
52. Метод науки конституційного права України, що дає можливість 

зберегти та розвинути принцип цілісності у вивченні того чи іншого пред-
мета дослідження, охопити не тільки основні, а й усі подібні явища і, таким 
чином, встановити та проаналізувати у сукупності цілий процес появи та 
розвитку відповідного предмета, встановити його основні зв’язки, зони 
впливу – це: 

а) метод системного підходу; 
б) метод зобов’язання; 
в) імперативний метод; 
г) догматичний метод; 
д) метод аналізу. 
 
53. Функції науки конституційного права: 
а) політична, методологічна, ідеологічна, прогностична, комунікативна 

та експертна; 
б) політична, методологічна, прогностична, комунікативна та експерт-

на; 
в) методологічна, прогностична, комунікативна та експертна; 
г) політична, методологічна, ідеологічна, прогностична; 
д) прогностична, експертна, ідеологічна. 
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54. Наука конституційного права України є системою: 
a) ідей, концепцій, теорій, вчень про конституційне право України як 

галузь національного права; 
б) ідей, концепцій, теорій, вчень про основні права та обов’язки грома-

дян; 
в) ідей, концепцій, теорій, вчень про становлення української держав-

ності; 
г) політичних ідей, концепцій, теорій та вчень; 
д) ідей, концепцій, теорій, вчень стосовно становлення державної влади 

України. 
 
55. Об’єктом дослідження для науки конституційного права не висту-

пають:  
а) конституційно-правові відносини;  
б) конституційно-правові норми;  
в) політико-правова практика; 
г) конституційно-правові інститути; 
д) відносини про явища державно-правової дійсності. 
 
56. Система знань у галузі конституційного права, одержаних наукою 

конституційного права та практикою конституційного будівництва і реалі-
зації конституційного права – це: 

а) галузь конституційного законодавства; 
б) наука конституційного права; 
в) предмет конституційного права; 
г) метод конституційного права; 
д) навчальна дисципліна конституційного права України. 
 
57. Зовнішня форма об’єктивації встановлених чи санкціонованих 

Українським народом, Українською державою, територіальними громадами 
чи громадською спільнотою Автономної Республіки Крим конституційно-
правових норм, які мають належну юридичну силу – це: 

а) конституційне право; 
б) предмет конституційного права; 
в) метод конституційного права; 
г) конституційне право як наука; 
д) джерела конституційного права. 
 
58. Джерелами науки конституційного права України не є:  
а) нормативно-правові акти;  
б) конституційно-правова практика;  
в) праці вітчизняних учених; 
г) праці закордонних учених; 
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д) релігійно-правова норма.  
 
59. До джерел конституційного права України як галузі права відно-

сяться, крім:  
а) Конституції України;  
б) конституційних законів;  
в) указів Президента України;  
г) науково-практичного коментаря до Конституції України; 
д) постанов Кабінету Міністрів України. 
 
60. Джерелами конституційного права України як галузі права не є:  
а) Конституція України;  
б) міжнародні угоди України;  
в) акти Конституційного Суду України;  
г) акти референдумів;  
д) праці закордонних учених у галузі теорії права. 
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Тема 2. КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 

 
Основні етапи розвитку вітчизняного конституціоналізму. Державно-

конституційні традиції українського козацтва. Пакти та Конституції законів і 
вольностей Війська Запорізького (Конституція Пилипа Орлика): юридичний 
аналіз. Розвиток національної конституційної думки та спроби її втілення у 
державотворчі процеси у XIX на початку XX століть. Конституція Українсь-
кої Народної Республіки 1918 р. Конституційний розвиток УРСР: аналіз 
українських радянських конституцій 1919, 1929, 1937, 1978 рр. Конституція 
УРСР 1978 р.: порівняльно-правовий аналіз із Конституцією України 1996 р. 
Розвиток конституційної реформи на основі Конституції України. Конститу-
ційне забезпечення політичної реформи в державі (з 2002 р.). Основні напря-
ми, мета, засоби конституційного реформування держави та суспільства. Су-
часна конституційна реформа в Україні. 
 

Ключові поняття: 
конституційний процес, етапи історичного розвитку Конституції 

України, акти конституційного характеру, звичаєве право, віче, «Руська 
Правда», гетьманські статті – конституція, Зборівська угода, Білоцерків-
ський договір, Переяславські (Березневі) статті, Гадяцький трактат, Кон-
ституція П. Орлика, Універсали Центральної Ради, Декларація про держав-
ний суверенітет України, Декларація Української Директорії, Конституція 
Української Народної Республіки, українські радянські конституції, деклара-
ція, державний суверенітет, незалежність, державна влада, територіальне 
верховенство, економічна самостійність, національна ідеологія, національ-
ний суверенітет, конституційна реформа, політична реформа, конститу-
ційна модернізація, політична (конституційна) криза, «Революція Гідності». 

 
1. Конституційний процес – це: 
а) система конституційних проступків; 
б) система підходів, за допомогою яких забезпечується виконання всіх 

встановлених в Конституції норм та режиму конституційної законності у всіх 
сферах суспільного життя; 

в) сукупність процедурних стадій розробки, прийняття, зміни Консти-
туції України; 

г) сукупність змін до Конституції України; 
д) сукупність юридичних засобів. 
 
2. Предметом конституційного процесу є: 
а) правові відносини з приводу охорони Конституції України; 
б) конституційні відносини; 
в) конституційно-процесуальні відносини; 
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г) дипломатичні відносини; 
д) сукупність змін до Конституції України. 
 
3. Головною функцією конституційної реформи на сучасному її етапі 

можна вважати: 
а) економічну функцію; 
б) соціально-економічну функцію; 
в) політичну функцію; 
г) виховну функцію; 
д) функцію інституціоналізації. 
 
4. Складний процес, що полягає у внутрішньому структурно-

предметному перевлаштуванні найважливіших правових категорій: права як 
сукупності норм, установлених або санкціонованих державою; системи пра-
ва як складної, ієрархічно впорядкованої підпорядкованості правових норм, їх 
групування за інститутами, галузями тощо – це: 

а) розбудова політичних структур; 
б) стабілізація економіки; 
в) формування громадянського суспільства; 
г) органічне входження України до світової спільноти; 
д) інституціоналізація. 
 
5. До загальних рис інституціоналізації не входить: 
а) зумовленість змін відносинами власності; 
б) зміни соціального устрою суспільства; 
в) впровадження нових принципів облаштування правової субстанції; 
г предметна переорієнтація в структурі суспільних відносин; 
д) обумовленість виникнення і узгодженості дії процесуальних норм з 

матеріальними нормами. 
6. Виходячи з визначення конституційного процесу як встановленого 

конституційними нормами порядку здійснення діяльності зі створення, тлу-
мачення та реалізації конституційно-правових та інших юридичних норм, 
спрямованого на досягнення певного соціального чи правового результату, 
доцільно класифікувати конституційний процес за видами правової діяльно-
сті на: 

а) правотворчий та правозастосовчий; 
б) правотлумачний та правороз’яснювальний; 
в) правотворчий, правотлумачний та правореалізаційний; 
г) правозастосовчий; 
д) правозастосовний та правореалізаційний. 
 
7. Встановлений нормами конституційного права порядок діяльності 

суб’єктів конституційних відносин, спрямований на з’ясування змісту пра-
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вових норм та його роз’яснення іншим суб’єктам з метою правильної та 
ідентичної реалізації ними цих норм права – це: 

а) підготовка законопроекту про внесення змін до Конституції України; 
б) розробка та прийняття законопроекту; 
в) правотворчий процес; 
г) правотлумачний процес; 
д) правореалізаційний процес. 
 
8. Найважливішим принципом конституційного процесу, що характе-

ризується як режим відповідності суспільних відносин у конституційній 
сфері вимогам діючих конституції і конституційних законів: 

а) принцип законності; 
б) принцип рівності; 
в) принцип публічності; 
г) принцип гласності; 
д) принцип гуманізму. 
 
9. Принцип конституційного процесу, що спирається на конституцій-

не положення про те, що громадяни мають рівні конституційні права і сво-
боди та є рівними перед законом, і що не може бути будь-яких привілеїв чи 
обмежень щодо будь-кого з них: 

а) принцип публічності; 
б) принцип законності; 
в) принцип гласності; 
г) принцип юридичної рівності; 
д) принцип гуманізму. 
 
10. Принцип конституційного процесу, що передбачає встановлення на 

законодавчому рівні конкретних строків реалізації тих чи інших процесуаль-
них положень (законом чітко встановлюються строки виборчого процесу, 
строки окремих стадій законодавчого процесу, строки провадження у спра-
вах в порядку конституційного судочинства тощо): 

а) принцип юридичної рівності; 
б) принцип інтенсивності перебігу; 
в) принцип самостійності в ухваленні правозаконних рішень; 
г) принцип об’єктивності; 
д) принцип гласності. 
 
11. Принцип конституційного процесу, спрямований на максимально 

можливе в суб’єктивних умовах виключення з конституційного процесу про-
явів суб’єктивізму, однобічності в аналізі й оцінці дій і фактів суб’єктів: 

а) принцип об’єктивності; 
б) принцип гласності; 
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в) принцип самостійності в ухваленні правозаконних рішень; 
г) принцип юридичної рівності; 
д) принцип інтенсивності перебігу. 
 
12. У розвитку змісту конституційного процесу найбільш характер-

ною його ознакою, що означає наявність вимог суворої регламентації черго-
вості дій, що обумовлює досконалість, оптимальність і ефективність кон-
ституційного процесу, є: 

а) системний характер; 
б) реальність; 
в) послідовність; 
г) систематичність; 
д) гласність. 
 
13. Конституціоналізм – це: 
а) форма реалізації конституційного права, при якій суб’єкт здійснює 

активні дії з метою здійснення своїх конституційних обов’язків; 
б) нормативно-організаційний вплив на суспільні відносини, в сфері 

конституційного права з метою їх захисту та реалізації; 
в) система ідей, доктрин та уявлень про політико-правові цінності су-

часного державно-організованого суспільства в органічній єдності з теорією і 
практикою здійснення керівництва державою на основі і у відповідності з 
конституцією; 

г) сукупність якісно однорідних, найбільш важливих суспільних відно-
син в сфері державного та суспільного ладу, в сфері реалізації конституцій-
них прав та свобод, а також формування і функціонування органів державної 
влади і місцевого самоврядування; 

д) сукупність суспільних відносин, що виникають в процесі здійснення 
державної влади, що регулюються нормами конституційного права. 

 
14. Вихідним елементом поняття конституціоналізму є вчення: 
а) про державну владу; 
б) про державу і право в конституційному праві; 
в) про позитивне право; 
г) про сутність конституції та її функціональне призначення; 
д) про співвідношення природного і позитивного права. 
 
15. Історичні передумови розвитку конституційного процесу в Україні 

сягають часів Київської Русі і біля його витоків лежить збірка стародавньо-
го українського права: 

а) «Українська Правда»; 
б) «Російська Правда»; 
в) «Правда»; 
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г) «Руська Правда»; 
д) «Середньовічна Правда». 
 
16. Початком історії української Конституції є: 
а) Декларація про державний суверенітет України 1990 р.; 
б) Акт проголошення незалежності України 1991 р.; 
в) Конституція Пилипа Орлика 1710 р.; 
г) Декларація прав національностей 1991 р.; 
д) національно визвольна війна 1645 р. 
 
17. Найвідомішим політико-правовим документом часів гетьманства 

П. Орлика є: 
а) «Закон Війська Запорозького»; 
б) «Пакти й Конституції законів та вольностей Війська Запорозького»; 
в) Глухівська конституція; 
г) Коломацька конституція; 
д) «Дух законів». 
 
18. Період відродження національної Української держави припадає 

на: 
а) 1920-1923 рр.; 
б) 1917-1920 рр.; 
в) 1921-1923 рр.; 
г) 1922-1924 рр.; 
д) 1921-1924 рр. 
 
19. 29 квітня 1918 р. відбувається сесія Центральної Ради, на якій: 
а) приймається конституція УНР; 
б) приймається розробка та прийняття законопроекту (законопроектів) 

про внесення змін до Конституції України; 
в) підготовка законів про внесення змін до конституції УНР; 
г) прийняття законів про внесення змін до конституції УНР; 
д) внесення змін і доповнень до Конституції України. 
 
20. 13 листопада 1918 р. Українською Національною Радою прийма-

ється «Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських 
земель колишньої Австро-Угорської монархії» та проголошується про утво-
рення: 

а) Української Республіки; 
б) Західно-Української Народної Республіки; 
в) Української Народної Республіки; 
г) України як республіки; 
д) Південно-Української Народної Республіки. 
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21. 1 грудня 1918 р. делегація ЗУНР підписує у Фастові з Директорією 
УНР: 

а) Конституцію Західно-Української Народної Республіки; 
б) Акт проголошення незалежності України; 
в) прийняття Конституції України; 
г) «Передвступний договір»; 
д) Акт про утворення Південно-Української Народної Республіки. 
 
22. Визначну роль для відновлення конституційних засад після повален-

ня гетьманського режиму відіграла: 
а) Декларація Директорії від 13 грудня 1919 p.; 
б) Декларація Української Директорії від 13 грудня 1918 p.; 
в) Коломацька конституція від 21 травня 1911 р.; 
г) Декларація Української Директорії від 13 вересня1918 p.; 
д) «Дух законів» від 21 травня 1911 р. 
 
23. Невід’ємною складовою історії українських конституцій є акти 

конституційного характеру Карпатської України: 
а) Тимчасова Конституція Карпатської України 1939 р.; 
б) «Передвступний договір»; 
в) Акт проголошення незалежності України; 
г) документи Української Головної Визвольної Ради (УГВР) 1940-

1950 рр.;  
д) Конституція Західно-Української Народної Республіки. 
 
24. За радянського періоду існування української державності було 

прийнято чотири конституції:  
а) 1920, 1930, 1940, 1980 рр.; 
б) 1919, 1929, 1937, 1978 pp.; 
в) 1921, 1931, 1941, 1980 рр.; 
г) 1922, 1932, 1942, 1980 рр.; 
д) 1923, 1933, 1941, 1980 рр. 
 
25. Відповідно до підходу Л. Наливайко, перший етап становлення та 

розвитку конституційного процесу в Україні 1990-1995 рр. розпочався з мо-
менту прийняття: 

а) Декларації про державний суверенітет України; 
б) Акту проголошення незалежності України; 
в) Конституції України; 
г) Декларації прав національностей України; 
д) Закону України «Про правонаступництво України». 
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26. З юридичної точки зору УРСР припинила своє існування після при-
йняття: 

а) Декларації про державний суверенітет України; 
б) Акту проголошення незалежності України; 
в) Конституції Пилипа Орлика; 
г) Декларації прав національностей України; 
д) Закону України «Про правонаступництво України». 
 
27. Декларацію про державний суверенітет України було прийнято: 
а) 16 липня 1990 р. Верховною Радою УРСР; 
б) 19 липня 1990 р. Верховною Радою України; 
в) 16 липня 1991 р. Верховною Радою УРСР; 
г) 16 липня 1990 р. Верховною Радою України; 
д) 19 липня 1991 р. Верховною Радою України. 
 
28. Структура Декларації про державний суверенітет України вклю-

чає такі елементи: 
а) преамбула та 10 розділів; 
б) 12 розділів та прикінцеві положення; 
в) 8 розділів та перехідні положення; 
г) преамбула, 11 розділів та перехідні положення; 
д) 5 розділів, перехідні та прикінцеві положення. 
 
29. У Декларації про державний суверенітет України не міститься по-

ложень щодо: 
а) нової назви держави – Україна; 
б) принципу розподілу влади; 
в) принципу народовладдя; 
г) запровадження інституту Президента України; 
д) запровадження державного гербу та прапору України. 
 
30. Акт проголошення незалежності України було прийнято: 
а) 24 квітня 1990 р. Верховною Радою України; 
б) 24 серпня 1991 р. Верховною Радою УРСР; 
в) 24 грудня 1991 р. Верховною Радою УРСР; 
г) 24 липня 1990 р. Верховною Радою України; 
д) 24 червня 1992 р. Верховною Радою УРСР. 
 
31. Закон України «Про правонаступництво України» було прийнято: 
а) 12 вересня 1991 р.; 
б) 2 червня 1990 р.; 
в) 28 червня 1991 р.; 
г) 12 липня 1991 р.; 
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д) 1 грудня 1990 р. 
 
32. 26 серпня 1991 р. Верховна Рада України прийняла Указ: 
а) про передачу архівних документів Комітету державної безпеки Укра-

їни до державних архівів; 
б) про тимчасове припинення діяльності Комуністичної партії України 

як гаранта існування СРСР; 
в) про скликання Верховної Ради УРСР; 
г) про посилення правового захисту працівників правоохоронних орга-

нів; 
д) про внесення деяких змін до Виправно-трудового кодексу УРСР. 

 
33. 19 червня 1991 р. Верховна Рада схвалила Концепцію нової Кон-

ституції України, за якою найвищою соціальною цінністю проголошено: 
а) людину, її права і свободи; 
б) громадянське суспільство; 
в) державний бюджет; 
г) освіту; 
д) життя людини. 
 
34. Декларація прав національностей України була прийнята: 
а) 11 жовтня 1995 р.; 
б) 1 листопада 1991 р.; 
в) 4 грудня 1999 р.; 
г) 15 вересня 1992 р.; 
д) 13 грудня 2001 р. 
 
35. Декларацією прав національностей України було гарантовано: 
а) прийняття в українське громадянство всіх осіб, що залишились на 

території України після проголошення даної Декларації; 
б) право на подвійне громадянство всім особам, що проживали на тери-

торії колишнього СРСР; 
в) рівні політичні, економічні, соціальні та культурні права всім наро-

дам, що проживають на території України; 
г) рівні соціальні та культурні права всім народам, національним гру-

пам, що проживають на території України; 
д) рівні політичні, економічні, соціальні та культурні права всім наро-

дам, національним групам, що проживають на території України. 
 
36. Дія законів, ухвалених Верховною Радою УРСР, на території Укра-

їни забезпечується: 
а) Декларацією про державний суверенітет України; 
б) Актом проголошення незалежності України; 
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в) Конституцією України; 
г) Декларацією прав національностей України; 
д) Законом України «Про правонаступництво України». 
 
37. Органи державної влади і управління, органи прокуратури, суди та 

арбітражні суди, сформовані на підставі Конституції УРСР, здійснювали 
свою діяльність на території незалежної України до: 

а) розпаду СРСР; 
б) прийняття Акту проголошення незалежності України; 
в) прийняття Конституції України; 
г) прийняття Закону України «Про правонаступництво України»; 
д) створення відповідних органів на підставі нової Конституції Украї-

ни. 
 
38. Відповідно до підходу Л. Наливайко, другий етап в еволюції кон-

ституційного процесу України 1995-1996 рр. пов’язаний із: 
а) підписанням Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»; 
б) обранням складу Конституційної комісії; 
в) визнанням кризової ситуації в Україні; 
г) підписанням Конституційного Договору; 
д) обранням складу Тимчасової спеціальної комісії. 
 
39. Конституційний договір між Верховною Радою України та Прези-

дентом України «Про основні засади організації та функціонування держав-
ної влади та місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття но-
вої Конституції України» був підписаний: 

а) 8 січня 1995 р.; 
б) 8 березня 1995 р.; 
в) 8 червня 1995 р.; 
г) 8 серпня 1995 р.; 
д) 8 листопада 1995 р. 
 
40. На думку В. Погорілка, конституційним договором між Верховною 

Радою України та Президентом України «Про основні засади організації та 
функціонування державної влади та місцевого самоврядування в Україні на 
період до прийняття нової Конституції України» Україна проголошувалась: 

а) президентсько-парламентською республікою; 
б) парламентсько-президентською республікою; 
в) президентською республікою; 
г) парламентською республікою; 
д) автономною республікою. 
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41. Відповідно до підходу Л. Наливайко, третій етап становлення та 
розвитку конституційного процесу 1996-2004 рр. в Україні розпочався з при-
йняттям: 

а) Декларації про державний суверенітет України; 
б) Акту проголошення незалежності України; 
в) Конституції України; 
г) Декларації прав національностей України; 
д) Закону України «Про правонаступництво України». 
 
42. Згідно з підходом Л. Наливайко, четвертий етап становлення та 

розвитку конституційного процесу в Україні 2004-2010 рр. ознаменувався: 
а) прийняттям Декларації про державний суверенітет України; 
б) прийняттям Акта проголошення незалежності України; 
в) підписанням Конституційного договору між Верховною Радою 

України та Президентом України «Про основні засади організації та функці-
онування державної влади та місцевого самоврядування в Україні на період 
до прийняття нової Конституції України»; 

г) прийняттям Конституції України від 28 червня 1996 р.; 
д) внесенням змін до чинної Конституції України від 28 червня 1996 р.. 
 
43. Закон України «Про внесення змін до Конституції України», що 

втілив волю народу України щодо зміни форми держави набув чинності: 
а) 8 грудня 2006 р.; 
б) 1 січня 2006 р.; 
в) 8 жовтня 2010 р.; 
г) 1 січня 2005 р.; 
д) 8 грудня 2004 р. 
 
44. Після внесення змін до Конституції України у 2004 р. Україна ста-

ла: 
а) президентсько-парламентською республікою; 
б) парламентсько-президентською республікою; 
в) президентською республікою; 
г) парламентською республікою; 
д) автономною республікою. 
 
45. Закон України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 

грудня 2004 р. було визнано неконституційним: 
а) Постановою Верховної Ради України; 
б) Рішенням Конституційного Суду України; 
в) Розпорядженням Кабінету Міністрів України; 
г) Указом Президента України; 
д) Наказом Міністерства юстиції України. 



КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО у тестових завданнях 

47 

46. Конституційний договір 1995 р. не вирішував проблему: 
а) прийняття «Передвступного договору»; 
б) прийняття та підписання документів Української Головної Визволь-

ної Ради (УГВР) 1940-1950 рр.; 
в) прийняття Акту проголошення незалежності України; 
г) підписання Акту проголошення незалежності України; 
д) прийняття нової Конституції України. 
 
47. Відновлено дію Конституції України в редакції 1996 р. шляхом при-

йняття рішення Конституційного суду України у справі про дотримання 
процедури внесення змін до Конституції від 8 грудня 2004 р.: 

а) 30 вересня 2004 р.; 
б) 30 грудня 2010 р.; 
в) 30 березня 2004 р.; 
г) 30 вересня 2010 р.; 
д) 30 вересня 2008 р. 
 
48. Останні зміни до Конституції України було внесено: 
а) 02 червня 2017 р.; 
б) 30 вересня 2016 р.; 
в) 02 червня 2015 р.; 
г) 02 квітня 2016 р.; 
д) 02 грудня 2016 р. 
 
49. Сукупність процесуальних норм, що визначають конкретний поря-

док здійснення (виконання) передбачених законом дій, прийняття відповід-
ними суб’єктами рішень, які забезпечують реалізацію прав і обов’язків учас-
ників конституційних правовідносин на відповідних стадіях конституційно-
го процесу – це: 

а) конституційні процедури; 
б) конституційна реформа; 
в) реалізація положень Конституції; 
г) правотлумачний процес; 
д) немає правильної відповіді. 
 
50. Правовою охороною Конституції України є: 
а) наявність консенсусу різноманітних політичних сил щодо шляхів 

ефективного виконання і реалізації конституційно-правових норм щодо по-
передження дій, спрямованих на захоплення державної влади, якщо передба-
чені Конституцією способи та заходи не можуть бути використані; 

б) наявність консенсусу різноманітних політичних сил щодо шляхів 
ефективного виконання і реалізації конституційно-правових норм; 

в) система органів державної влади загальної та спеціальної компетен-
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ції, які забезпечують охорону і захист Конституції України; 
г) наявність загальнонаціональної ідеології як теоретичної форми об-

ґрунтування необхідності ефективного виконання і реалізації Конституції 
України; 

д) сукупність юридичних засобів, за допомогою яких забезпечується 
виконання всіх встановлених в Конституції норм та режиму конституційної 
законності у всіх сферах суспільного життя. 
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Тема 3. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
У СИСТЕМІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 
Конституційно-правова відповідальність як самостійний вид юридич-

ної відповідальності. Поняття та підходи до розуміння конституційно-
правової відповідальності. Співвідношення конституційно-правової відпові-
дальності з конституційною, державно-правовою, політичною, соціальною 
відповідальністю. Ознаки конституційно-правової відповідальності (2 групи): 
їх характеристика. Функції конституційно-правової відповідальності: поняття 
та види. Класифікація конституційно-правової відповідальності: критерії та 
види. Конституційне правопорушення (делікт): поняття, склад (характерис-
тика), класифікація. Конституційно-правова відповідальність та конституцій-
ний контроль, їх співвідношення. 
 

Ключові поняття: 
юридична відповідальність, конституційно-правова відповідальність, 

конституційна відповідальність, державно-правова відповідальність, соціа-
льна відповідальність, політична відповідальність, загальні ознаки консти-
туційно-правової відповідальності, спеціальні ознаки конституційно-
правової відповідальності, функції конституційно-правової відповідальності, 
види функцій конституційно-правової відповідальності, форми конститу-
ційно-правової відповідальності, ретроспективна конституційно-правова 
відповідальність, позитивна конституційно-правова відповідальність, кон-
ституційне правопорушення (делікт), юридичний склад конституційного 
правопорушення, об’єкт конституційного правопорушення, об’єктивна сто-
рона конституційного правопорушення, суб’єкт конституційного правопо-
рушення, суб’єктивна сторона конституційного правопорушення, консти-
туційний контроль. 
 

1. Конституційно-правова відповідальність – це: 
а) різновид політичної відповідальності; 
б) відповідальність, що об’єднує політичну, кримінальну, адміністрати-

вну та інші види юридичної відповідальності; 
в) вид моральної відповідальності; 
г) відповідальність суб’єктів конституційних правовідносин, що виті-

кає з інших видів юридичної відповідальності; 
д) самостійний вид юридичної відповідальності. 
 
2. Конституційно-правова відповідальність згідно з позитивним (ак-

тивним) аспектом юридичної відповідальності – це: 
а) безвідповідальність, неналежне виконання обов’язків, юридична не-
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компетентність; 
б) відповідальна поведінка, відповідальність за належне виконання 

обов’язків; 
в) обов’язок винного перетерплювати примусове позбавлення певних 

благ шляхом застосування до нього заходів державного примусу; 
г) це вид соціальної і політичної відповідальності за вчинення консти-

туційного правопорушення; 
д) це політико-правова відповідальність учасників державно-правових 

відносин за свої дії, обумовлена оцінкою призначення цих осіб. 
 
3. Підстава настання «ретроспективної» конституційно-правової ві-

дповідальності: 
а) скоєння державної зради;  
б) вихід з громадянства;  
в) скоєння конституційно-правового делікту;  
г) рішення Конституційного Суду України;  
д) указ Президента України. 
 
4. Поняття «конституційно-правової відповідальність» та «відпові-

дальність за порушення норм конституційного права» співвідносяться на-
ступним чином:  

а) «конституційно-правова відповідальність» є більш широким понят-
тям; 

б) «відповідальність за порушення норм конституційного права» є 
більш широким поняттям; 

в) ці поняття є тотожними; 
г) ці поняття є складовими елементами поняття «державно-правова ві-

дповідальність»; 
д) ці поняття позначають різні види юридичної відповідальності у кон-

ституційно-правовій сфері. 
 
5. Сутність конституційно-правової відповідальності полягає: 
а) в обмеженні здійснення певного виду діяльності суб’єктами консти-

туційної-правової відповідальності; 
б) у позбавленні політичної підтримки; 
в) у позбавленні осіб державно-владних повноважень, зміщенні з поса-

ди; 
г) у компенсації шкоди, заподіяної посадовими особами; 
д) у догані, суровій догані. 
 
6. В чому полягає системоутворюючий характер конституційно-

правової відповідальності: 
а) конституційно-правова відповідальність має розгалужену структуру; 
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б) конституційно-правова відповідальність визначає загальні принципи 
для інших видів юридичної відповідальності; 

в) конституційно-правова відповідальність є функціональним інститу-
том конституційного права; 

г) конституційно-правова відповідальність утворює інші види юридич-
ної відповідальності; 

д) конституційно-правова відповідальність у поєднанні з політичною 
відповідальністю утворює специфічну систему юридичної відповідальності. 

 
7. Нормативні підстави конституційно-правової відповідальності по-

лягають в: 
а) можливості юридичної відповідальності; 
б) дійсності відповідальності; 
в) застосуванні відповідальності; 
г) здійсненні неправомірної поведінки; 
д) підконтрольності суб’єктів конституційно-правової відповідальності. 
 
8. Основне призначення засобів конституційно-правової відповідально-

сті полягає у: 
а) захисті законів України; 
б) захисті Конституції України; 
в) захисті суверенітету; 
г) захисті конституційного законодавства; 
д) захисті населення від протиправних діянь посадових осіб. 
 
9. За формами реалізації конституційно-правова відповідальність по-

діляється на: 
а) безпосередню та опосередковану; 
б) позитивну та негативну; 
в) формальну та фактичну; 
г) основну та додаткову; 
д) колективну та індивідуальну. 
 
10. Процедурно-процесуальна форма реалізації ретроспективної кон-

ституційно-правової відповідальності – це: 
а) взаємовідносини з приводу створення умов для звітності і підконт-

рольності суб’єктів конституційно-правової відповідальності; 
б) певний порядок звітності і підконтрольності суб’єктів конституцій-

но-правової відповідальності; 
в) система організаційно-процесуальних взаємовідносин з приводу 

здійснення звітності, підконтрольності суб’єктів конституційно-правової від-
повідальності; 

г) певний порядок порушення та розгляду питань про відповідальність 
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винних суб’єктів конституційного права, що здійснюється уповноваженими 
суб’єктами правозастосовної діяльності; 

д) форма притягнення винних суб’єктів до конституційно-правової від-
повідальності. 

 
11. До форми вираження позитивної конституційно-правової відпові-

дальності відноситься: 
а) нагляд; 
б) звіт; 
в) притягнення винних до відповідальності; 
г) зміна існуючих правовідносин; 
д) припинення існуючих правовідносин. 
 
12. Моментом настання позитивної юридичної відповідальності є: 
а) вчинення конституційного делікту; 
б) набрання законної сили рішення суду; 
в) відкриття конституційного провадження; 
г) отримання державними органами та посадовими особами державно-

владних повноважень; 
д) прийняття рішення органом конституційного контролю. 
 
13. Функція конституційно-правової відповідальності, в якій знахо-

дить вияв ретроспективний аспект, яка реалізується шляхом заборон і сан-
кцій – це: 

а) правоохоронна функція; 
б) стимулююча функція; 
в) правозабезпечувальна функція; 
г) онтологічна функція; 
д) регулятивна функція. 
 
14. Функція конституційно-правової відповідальності, в якій знахо-

дить вияв позитивний аспект, який реалізується шляхом добровільної пра-
вомірної поведінки суб’єкта: 

а) правоохоронна функція; 
б) стимулююча функція; 
в) правозабезпечувальна функція; 
г) онтологічна функція; 
д) регулятивна функція. 
 
15. У науці конституційного права конституційне правопорушення ви-

значається, як: 
а) делікт; 
б) злочин; 
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в) проступок; 
г) конституційний злочин; 
д) казус. 
 
16. До елементів юридичного складу конституційно-правового делікту 

належать: 
а) спеціальний суб’єкт, об’єкт, об’єктивна сторона; 
б) суб’єкт, об’єкт, юридичний факт; 
в) суб’єкт, суб’єктивна сторона, об’єкт, юридичний факт; 
г) суб’єкт, суб’єктивна сторона, об’єкт, об’єктивна сторона; 
д) суб’єкт, суб’єктивна сторона, об’єкт, об’єктивна сторона, юридич-

ний факт. 
 
17. Об’єктивна сторона конституційно-правового делікту – це: 
а) діяння і ті наслідки, з якими пов’язана шкода, заподіяна об’єкту кон-

ституційно-правового делікту; 
б) дія і ті наслідки, з якими пов’язана шкода, заподіяна об’єкту консти-

туційного делікту; 
в) бездіяльність і ті наслідки, з якими пов’язана шкода, заподіяна 

об’єкту конституційного делікту; 
г) діяння, в результаті якого не спричиняється шкода, але воно є забо-

роненим конституційним законодавством; 
д) нездатність посадових осіб або всього персонального складу держа-

вного органу виконати покладені на них обов’язки. 
 
18. Яка з названих санкцій є мірою конституційно-правової відповіда-

льності:  
а) позбавлення волі;  
б) усунення з посади в порядку імпічменту; 
в) пеня;  
г) сувора догана; 
д) догана. 
 
19. Зовнішня сторона конституційно-правового делікту – це: 
а) існування органу конституційно-правової відповідальності; 
б) існування норми конституційного права, що закріплює обов’язкову 

поведінку; 
в) порушення вираженої в нормах конституційного права обов’язкової 

поведінки; 
г) існування закріпленої в нормах конституційного права санкції за 

скоєння конституційно-правового делікту; 
д) некомпетентність суб’єкту конституційно-правової відповідальності. 
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20. Деліквентом в конституційному праві є: 
а) норма конституційно-деліктного права; 
б) конституційно-правові відносини; 
в) конституційне правопорушення; 
г) правопорушник; 
д) орган, що застосовує санкції за конституційні правопорушення. 
 
21. Суб’єкт конституційного права не несе відповідальності: 
а) перед українським народом; 
б) перед Верховною Радою України; 
в) перед Президентом України; 
г) перед іноземцями, біпатридами, апатридами; 
д) перед громадянами України. 
 
22. Основним суб’єктом конституційно-правової відповідальності є: 
а) народ; 
б) індивід; 
в) державні органи; 
г) громадяни; 
д) громадські організації. 
 
23. До суб’єктів конституційно-правової відповідальності не нале-

жать: 
а) органи державної влади та місцевого самоврядування; 
б) держава; 
в) громадські об’єднання; 
г) посадові особи; 
д) апатриди, біпатриди. 
 
24. За суб’єктом конституційно-правова відповідальність класифіку-

ється на: 
а) індивідуальну та колегіальну; 
б) позитивну та негативну; 
в) формальну та фактичну; 
г) основну та додаткову; 
д) безпосередню та опосередковану. 
 
25. За загальним правилом, до санкцій конституційно-правової відпові-

дальності не належать: 
а) дострокове позбавлення (зміну) конституційно статусу державних 

органів, посадових осіб, громадських об’єднань; 
б) обмеження (позбавлення) спеціального чи соціального статусу фізи-

чної особи; 
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в) усунення конституційного правопорушення; 
г) компенсація заподіяної моральної чи матеріальної шкоди; 
д) відміну неконституційних актів. 
 
26. Найбільш поширеною санкцією щодо державного органу, що вчинив 

конституційний делікт є: 
а) розпуск такого державного органу; 
б) притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб 

такого державного органу; 
в) притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб такого 

державного органу; 
г) скасування або призупинення дії неконституційного акта; 
д) офіційне визнання роботи такого державного органу незадовільною. 
 
27. Позбавлення звання Президента України в разі усунення його з пос-

та в порядку імпічменту, на думку В. Погорілка та інших, є: 
а) основною санкцією; 
б) додатковою санкцією; 
в) головною санкцією; 
г) допоміжною санкцією; 
д) фіктивною санкцією. 
 
28. «Санкції нікчемності» щодо санкцій конституційно-правової відпо-

відальності передбачають: 
а) визнання актів суб’єктів конституційно-правової відповідальності 

неконституційними; 
б) відміну рішення про прийняття у громадянство; 
в) позбавлення державних нагород та медалей; 
г) вираження недовіри; 
д) позбавлення повноважень депутату. 
 
29. Юридичний факт, що є підставою для конституційно-правової від-

повідальності: 
а) конституційні відносини; 
б) конституційний делікт; 
в) конституційна дія або подія; 
г) конституційна санкція; 
д) конституційний акт. 
 
30. Н. Батанова та інші вчені визначають, що конституційні делікти 

за своїм складом належать до: 
а) формальних; 
б) матеріальних; 
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в) усічених; 
г) простих; 
д) складних. 
 
31. Порушення суверенітету народу полягає в: 
а) відмові проведення референдуму; 
б) відмові призначати референдуму; 
в) обмеженні права народу здійснювати свою владу; 
г) обмеженні суб’єктивного права народу здійснювати владу безпосе-

редньо; 
д) обмеженні прав громадян на формування органів місцевого самовря-

дування. 
 
32. Верховна Рада України достроково припиняє повноваження Верхо-

вної Ради Автономної Республіки Крим за наявністю: 
а) подання Голови Верховної Ради АРК; 
б) висновку Генеральної прокуратури; 
в) звернень населення АРК (певна кількість); 
г) висновку Конституційного Суду України; 
д) постанови Верховної Ради України, прийнятого на пленарному засі-

данні. 
 
33. Вид впливу, який не застосовуються до народних депутатів Украї-

ни: 
а) попередження; 
б) догана; 
в) сувора догана; 
г) позбавлення депутатів права брати участь протягом певного часу в 

засіданнях парламенту; 
д) арешт. 
 
34. Депутатський запит як форма реалізації конституційно-правової 

відповідальності – це: 
а) вотум недовіри; 
б) інтерпеляція; 
в) резолюція засудження; 
г) абдикація; 
д) інвеститура 
 
35. Позбавлення народного депутата України обов’язку нести юридич-

ну відповідальність за результати голосування у парламенті – це: 
а) індульгенція; 
б) повновладдя; 
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в) інвеститура; 
г) імунітет; 
д) привілей. 
 
36. Спеціальна слідча комісія при Верховній Раді України, що прово-

дить парламентське розслідування, має наступний склад: 
а) всі депутати Верховної Ради України; 
б) депутати Верховної Ради України та спеціальний прокурор; 
в) спеціальні слідчі; 
г) депутати Верховної Ради України, спеціальний прокурор та спеціа-

льні слідчі; 
д) спеціальний прокурор та спеціальні слідчі. 
 
37. Орган державної влади, що уповноважений приймати рішення про 

усунення Президента України з посади глави держави в порядку імпічменту 
– це: 

а) Верховна Рада України; 
б) Верховний Суд; 
в) Кабінет Міністрів України; 
г) Адміністрація Президента України; 
д) Конституційний Суд України. 
 
38. Підставами для застосування процедури імпічменту до Президен-

та України є: 
а) державна зрада і невиконання обов’язків; 
б) злочин і державна зрада; 
в) невиконання обов’язків або неналежне виконання обов’язків, злочин; 
г) некомпетентність; 
д) вчинення будь-якого правопорушення. 
 
39. Відповідальність Президента України за вчинення ним державної 

зради або іншого злочину регулюється: 
а) ст. 105 Конституції України; 
б) Законом України «Про Президента України»; 
в) в чинному законодавстві відсутня норма права, яка встановлює від-

повідальність Президента; 
г) ст. 110 Конституції України; 
д) ст. 111 Конституції України. 
 
40. Яка кількість народних депутатів ініціюють питання про усунення 

Президента України з поста: 
а) не менш як 221 народних депутатів; 
б) не менш як 223 народних депутатів; 



КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО у тестових завданнях 

65 

в) не менш як 224 народних депутатів; 
г) не менш як 225 народних депутатів; 
д) не менш як 226 народних депутатів. 
 
41. Яка кількість парламентаріїв приймають рішення про усунення 

Президента України з поста: 
а) не менш як 334 парламентаріїв; 
б) не менш як 335 парламентаріїв; 
в) не менш як 336 парламентаріїв ; 
г) не менш як 337 парламентаріїв; 
д) не менш як 338 парламентаріїв. 
 

42. Яким критеріям має відповідати особа, яка під час процедури імпі-
чменту може бути обрана на посади спеціального прокурора, спеціальних 
слідчих: 

а) є громадянином України, який вільно володіє державною мовою, має 
не менш як десятирічний стаж роботи на посаді атестованого прокурора чи 
слідчого правоохоронних органів України; 

б) є громадянином України, який проживає на її території не менше де-
сяти років, вільно володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту, не 
має судимості; 

в) є громадянином України, який проживає на її території не менше де-
сяти років, вільно володіє державною мовою, має не менш як десятирічний 
стаж роботи на посаді атестованого прокурора чи слідчого правоохоронних 
органів України, не має судимості; 

г) є громадянином України, який проживає на її території не менше де-
сяти років, вільно володіє державною мовою, має не менш як п’ятирічний 
стаж роботи на посаді атестованого прокурора чи слідчого правоохоронних 
органів України, не має судимості; 

д) є громадянином України, який проживає на її території не менше 
п’яти років, вільно володіє державною мовою, має не менш як п’ятирічний 
стаж роботи на посаді атестованого прокурора чи слідчого правоохоронних 
органів України, не має судимості. 

 

43. Юридичною підставою усунення Президента з поста в порядку ім-
пічменту є: 

а) висновок Верховного Суду України; 
б) висновок Конституційного Суду України; 
в) прийняття Верховною Радою України рішення про усунення Прези-

дента України в порядку імпічменту; 
г) прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Президен-

ту України; 
д) прийняття Спеціальною тимчасовою слідчою комісією відповідного 

рішення. 
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44. Строк провадження процедури імпічменту: 
а) 3 місяця з моменту виявлення відповідних підстав; 
б) 1 місяць з моменту початку дослідження обставин щодо вчинення 

Президентом України державної зради або іншого злочину; 
в) 2 місяця з моменту початку дослідження обставин щодо вчинення 

Президентом України державної зради або іншого злочину; 
г) 1 рік; 
д) законодавством не передбачено. 
 
45. Конституційно-правова відповідальність уряду є: 
а) лише колегіальною; 
б) лише індивідуальною; 
в) лише солідарною; 
г) як колегіальною, так і індивідуальною або солідарною; 
д) відповідальністю Голови Уряду. 
 
46. Принцип солідарної відповідальності міністрів означає, що: 
а) кожен міністр звітує за доручену сферу діяльності; 
б) міністри разом несуть відповідальність перед Президентом; 
в) міністри разом звітують перед Верховною Радою України; 
г) кожен міністр несе відповідальність за політику і рішення уряду, на-

віть якщо він з нею не згоден; 
д) міністр несе відповідальність лише за те рішення уряду, на яке дав 

свою згоду. 
 
47. Резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України приймає: 
а) 50 % народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради 

України; 
б) 50 % + 1 народний депутат від конституційного складу Верховної 

Ради України; 
в) 2/3 народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради 

України; 
г) 1/3 народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради 

України; 
д) 3/4 народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради 

України. 
 
48. Юридичним наслідком прийняття Верховною Радою України резо-

люції недовіри Кабінету Міністрів України є: 
а) відсторонення Прем’єр-міністра України; 
б) звільнення Прем’єр-міністра України; 
в) імпічмент Прем’єр-міністра України; 
г) відставка Президента України; 



КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО у тестових завданнях 

67 

д) відставка Кабінету Міністрів України. 
 
49. Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не мо-

же розглядатися Верховною Радою України: 
а) більше одного разу протягом однієї чергової сесії; 
б) більше двох разів протягом однієї чергової сесії; 
в) протягом двох років після схвалення Програми діяльності Кабінету 

Міністрів України; 
г) більше трьох разів протягом однієї чергової сесії 
д) більше одного разу протягом двох чергових сесій. 
 
50. Прем’єр-міністр у випадку прийняття Верховною Радою України 

резолюції недовіри Кабінету Міністрів України зобов’язаний подати заяву 
Президентові України про відставку Кабінету Міністрів України: 

а) у день прийняття такої резолюції; 
б) не пізніше ніж у триденний строк після прийняття такої резолюції; 
в) не пізніше ніж у п’ятиденний строк після прийняття такої резолюції; 
г) не пізніше ніж у десятиденний строк після прийняття такої резолю-

ції; 
д) не пізніше ніж у п’ятнадцятиденний строк після прийняття такої ре-

золюції. 
 
51. Нормативно-правовий акт, що регулює питання про прийняття 

резолюції недовіри Кабінету Міністрів України: 
а) Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»; 
б) Закон України «Про прийняття резолюції недовіри Кабінету Мініст-

рів України»; 
в) Закон України «Про Кабінет Міністрів України»; 
г) Конституція України; 
д) Закон України «Про відставку Кабінету Міністрів України». 
 
52. Резолюція недовіри Кабінету Міністрів України приймається: 
а) Верховною Радою України; 
б) Президентом України; 
в) Прем’єр-міністром України; 
г) народом України; 
д) Конституційним Судом України. 
 
53. До форм конституційно-правової відповідальності уряду не нале-

жить: 
а) скасування або призупинення дії неконституційного акта;  
б) відправка уряду у відставку; 
в) офіційне визнання роботи уряду або його окремого члену незадові-



КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО у тестових завданнях 

68 

льною; 
г) усунення з посади члена уряду в порядку імпічменту або інших поді-

бних процедур; 
д) застосування адміністративних санкцій до члену уряду. 
 
54. Конституційний контроль здійснює: 
а) Верховна Рада України; 
б) Президент України; 
в) Генеральна прокуратура України; 
г) Конституційний Суд України; 
д) Верховний Суд України. 
 
55. Вид конституційного контролю, який означає перевірку конститу-

ційності акта або норми поза зв’язком з якою-небудь справою: 
а) формальний конституційний контроль; 
б) попередній конституційний контроль; 
в) обов’язковий конституційний контроль; 
г) інцидентний конституційний контроль; 
д) абстрактний конституційний контроль. 
 
56. Система конституційного контролю, що зумовлена особливостями 

існування так званого загального, прецедентного права: 
а) європейська; 
б) американська; 
в) латиноамериканська; 
г) континентальна; 
д) мусульманська. 
 
57. Ідея конституційного контролю вперше зародилася в: 
а) Німеччині; 
б) США; 
в) Великобританії; 
г) Франції; 
д) Іспанії. 
 
58. Способами формування органів конституційного контролю в зару-

біжних країнах є: 
а) парламентський та непарламентський; 
б) парламентський та позапарламентський; 
в) парламентський та змішаний; 
г) парламентський, позапарламентський і змішаний; 
д) парламентський, непарламентський і змішаний. 
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59. До суб’єктів права на звернення до Конституційного Суду України 
для вирішення питання про відповідність акта Президента України Кон-
ституції України не належить: 

а) народні депутати України; 
б) Кабінет Міністрів України; 
в) Верховний Суд України; 
г) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; 
д) Верховна Рада АРК. 
 
60. Конституційний Суд України не вирішує питання про конститу-

ційність: 
а) актів Президента України; 
б) актів Кабінету Міністрів України; 
в) правових актів Верховної Ради України; 
г) актів органів місцевого самоврядування; 
д) правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 

. 
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Тема 4. ТЕОРІЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 
 

Поняття, ознаки (юридичні властивості) та сутність Конституції Украї-
ни. Розкрити співвідношення понять: конституція та держава, конституція та 
політична система суспільства, конституція та конституціоналізм. Функції 
конституції та їх характеристика. Класифікація конституцій: мета та критерії 
класифікації. Види конституцій в Україні. Характеристика Конституції Ав-
тономної Республіки Крим. Об’єкти конституційного регулювання. Дія Кон-
ституції України. Форма і структура Конституції України. Мова та стиль 
Конституції України. Внесення змін та доповнень до Конституції України 
(Розділ ХІІІ Конституції України). Рішення Конституційного Суду України у 
справі за конституційним поданням Президента України щодо офіційного 
тлумачення положень ч. 2 ст. 158 та ст. 159 Конституції України. Поняття, 
структура механізму реалізації Конституції України. Фактори, що визнача-
ють реалізацію та ефективність дії Конституції України, проблеми її реаліза-
ції. Додержання та охорона Конституції України: гарантії, механізм захисту 
та охорони. Суб’єкти захисту Конституції України. Конституція і проблема 
імплементації норм міжнародного права. 
 

Ключові поняття: 
конституціоналізм, конституція у матеріальному значенні, консти-

туція у формальному значенні, юридична конституція, фактична конститу-
ція, фіктивна конституція, Конституція як Основний Закон держави або 
система правових актів, зміст конституції, правовий зміст конституції, 
суспільний зміст конституції, форма конституції, функції конституції, си-
стема Конституції України, структура Конституції України, преамбула, 
писані конституції, неписані конституції, кодифіковані (консолідовані) кон-
ституції, некодифіковані (неконсолідовані) конституції, народні конститу-
ції, октройовані конституції, гнучкі конституції, жорсткі конституції, 
змішані конституції, постійні конституції, тимчасові конституції, демок-
ратичні конституції, авторитарні конституції, тоталітарні конституції, 
констатуючі конституції, програмні конституції, унітарні конституції, 
федеративні конституції, республіканські конституції, монархічні консти-
туції, Конституція Автономної Республіки Крим, правова охорона Консти-
туції України, суб’єкти захисту Конституції, гарантії дотримання Кон-
ституції України, механізм реалізації Конституції України, конституційний 
контроль, конституційний нагляд. 

 
1. Конституція – це: 
а) система правових норм, які мають вищу юридичну силу та регулю-

ють основи відносин між людиною і суспільством, з одного боку, та держа-
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вою – з іншого, а також основи організації самої держави; 
б) доктринальні положення, що визначають засади конституційного 

ладу, основи народовладдя, засади організації та функціонування органів пу-
блічної влади; 

в) система нормативно-правових актів, що визначають порядок органі-
зації держави та суспільства; 

г) система конституційних звичаїв, які мають вищу юридичну силу; 
д) судові прецеденти, що регулюють основи відносин між людиною і 

суспільством, з одного боку, та державою – з іншого, а також основи органі-
зації самої держави.  

 
2. Термін «конституція» в Стародавньому Римі вживали для позна-

чення: 
а) декларацій; 
б) вимог-прохання; 
в) нормативних актів; 
г) номоканонів; 
д) угод. 
 
3. Вперше ідея створення конституції виникла у: 
а) Великій Британії; 
б) Польщі; 
в) Японії; 
г) УРСР; 
д) Італії. 
 
4. Прихильники природно-правової теорії походження конституції 

стверджують, що вона є: 
а) проявом волі народу, його суверенітету; 
б) втіленням божественних приписів суспільства про правила життя; 
в) суспільним договором, що встановлює принципові основи існування 

суспільства та правила, за якими воно функціонує; 
г) проявом державної влади, що обмежує її; 
д) вираженням волі не всього суспільства, а економічно панівного кла-

су. 
 
5. Договірна теорія походження конституції передбачає, що: 
а) конституція – це прояв волі народу, його суверенітету; 
б) усі члени суспільства укладають між собою договір щодо принципів 

заснування та функціонування суспільства, який знаходить свій вияв у кон-
ституції; 

в) конституція – це прояв божественних настанов суспільству щодо 
правил життя, ідей вищої справедливості та розуму; 
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г) конституція виражає волю не всього суспільства, а лише економічно 
панівного класу, тобто має класовий характер; 

д) конституція виникла внаслідок органічного розвитку суспільства – 
його поділу за достатком та спеціалізацією. 

 
6. Природно-правова теорія походження конституції передбачає, що: 
а) конституція – це прояв божественних настанов суспільству щодо 

правил життя, ідей вищої справедливості та розуму; 
б) конституція виникла внаслідок органічного розвитку суспільства – 

його поділу за достатком та спеціалізацією; 
в) у конституції виражається воля народу, а також його суверенітету; 
г) усі члени суспільства укладають між собою договір, який знаходить 

свій вияв у конституції про те, на яких принципах засновується та функціо-
нує суспільство; 

д) конституція виражає волю не всього суспільства, а лише економічно 
панівного класу, тобто має класовий характер. 

 
7. Теологічна теорія походження конституції передбачає, що: 
а) конституція – це прояв божественних настанов суспільству щодо 

правил життя, ідей вищої справедливості та розуму; 
б) у конституції виражається воля народу, а також його суверенітету; 
в) усі члени суспільства укладають між собою договір щодо принципів 

заснування та функціонування суспільства, який знаходить свій вияв у кон-
ституції; 

г) конституція виражає волю не всього суспільства, а лише економічно 
панівного класу, тобто має класовий характер; 

д) конституція виникла внаслідок розвитку суспільства – його поділу за 
достатком та спеціалізацією. 

 
8. Марксистсько-ленінська теорія походження конституції передба-

чає, що: 
а) у конституції виражається воля народу, а також його суверенітету; 
б) конституція виражає волю не всього суспільства, а лише економічно 

панівного класу, тобто має класовий характер; 
в) даний акт – це прояв божественних настанов суспільству щодо пра-

вил життя, ідей вищої справедливості та розуму; 
г) усі члени суспільства укладають між собою договір, який знаходить 

свій вияв у конституції про те, на яких принципах засновується та функціо-
нує суспільство; 

д) конституція виникла внаслідок того, що кожна окрема людина не-
спроможна задовольнити свої потреби, а тому люди «збираються» разом і 
виробляють основні правила поведінки, що знаходять свій вияв у конститу-
ційно-правових нормах. 
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9. Початком історії української Конституції є: 
а) Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р.; 
б) Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р.; 
в) 1710 р. – час появи Конституції Пилипа Орлика; 
г) Декларація прав національностей 1890 р.; 
д) національно-визвольна війна 1645 р. 
 
10. Першою Конституцією України вважають: 
а) «Руська правда» (XI ст.); 
б) Статті Богдана Хмельницького (1654 p.); 
в) Декларація про державний суверенітет (1990 р.); 
г) Конституція Пилипа Орлика (1710 p.); 
д) Конституція УНР (1918 p.). 
 
11. У 1809 р. термін «основний закон» для позначення конституційного 

акта був використаний в тексті документа: 
а) «Форми правління у Великій Британії»; 
б) «Форми правління Польщі»; 
в) «Форми правління у США»; 
г) «Форми правління у Нідерландах»; 
д) «Форми правління у Швеції». 
 
12. До юридичних властивостей Конституції України не належить: 
а) установчий характер та вища юридична сила; 
б) конституція як юридична база поточного законодавства та особли-

вий порядок її прийняття, внесення змін і доповнень; 
в) підвищена стабільність у поєднанні з динамічною рухливістю; 
г) програмний характер та специфічний предмет правового регулюван-

ня; 
д) казуїстичність об’єкту регулювання. 
 
13. Ознакою конституції не виступає: 
а) специфічне найменування; 
б) особливий порядок прийняття, введення в дію, внесення змін та до-

повнень; 
в) особливе коло законодавчо регламентуючих суспільних відносин; 
г) вища юридична сила; 
д) приймається на основі законів та узгоджується з раніше прийнятими 

законами. 
14.Ознака конституції, яка полягає в тому, що вона як документ три-

валої дії у часі не повинна постійно підлягати змінам є: 
а) стабільність; 
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б) системність; 
в) суспільність; 
г) народність; 
д) реальність. 
 
15. Однією з рис конституції, яка полягає в тому, що вона регулює не 

всі суспільні відносини, а лише найбільш важливі і має загальний характер, є 
стрижнем правової системи будь-якої держави. Усі інші суспільні відносини 
повинні регламентуватися законами та підзаконними актами, які прийма-
ються на основі конституції і не можуть їй суперечити є: 

а) основоположний характер; 
б) народність; 
в) суспільність; 
г) реальність; 
д) стабільність. 
 
16. Установчий характер Конституції України полягає у: 
а) властивості створювати загальноправові установки; 
б) властивості наділяти певні суб’єкти (органи, організації, посадові 

особи) конкретними правами та обов’язками; 
в) закріпленні в узагальненому вигляді положень, які мають найбільш 

важливе значення для життя суспільства на даному етапі; 
г) гарантованості та здатності сприяти розвитку прогресивних тенден-

цій у суспільстві та державі; 
д) особливому порядку прийняття, доповнення і зміни. 
 
17. Нормативність Конституції України означає, що: 
а) у Конституції закріплюються найважливіші права, свободи та 

обов’язки громадян, система й основні принципи діяльності органів держав-
ної влади і місцевого самоврядування; 

б) Конституція має свій особливий предмет правового регулювання, 
унормовує найважливіші суспільні відносини, а саме: основи правового ста-
тусу людини і громадянина, територіальний устрій, виборчу систему, рефе-
рендуми, систему і принципи діяльності органів державної влади, їх компе-
тенцію тощо; 

в) Конституція обов’язкова до виконання всіма суб’єктами права та є 
актом постійної і прямої дії; 

г) Конституція містить норми, за допомогою яких забезпечується непо-
рушність Основного Закону; 

д) Конституція визначає перспективи розвитку держави і суспільства, 
тенденції та напрями розвитку, основні цілі соціального прогресу, містить 
основні принципи здійснення влади, є орієнтиром розвитку всієї правової си-
стеми держави. 
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18. Загальнонормативні якості норм Конституції України, посилю-
ються: 

а) загальнообов’язковістю для виконання на всій території держави; 
б) нормативністю; 
в) формальною визначеністю, що має суттєве значення для розкриття 

регулятивного потенціалу; 
г) високою захищеністю її норм; 
д) верховенством її норм в правовій системі держави. 
 
19. Сутність Конституції України полягає: 
а) в утвердженні демократичних цінностей, гуманізму, забезпеченні 

прав і свобод людини та громадянина, законності та правопорядку; 
б) в тому, що вона виступає продуктом класової боротьби, засобом, за 

допомогою якого той чи інший клас закріплює своє панівне політичне стано-
вище; 

в) в тому, що вона виступає як форма прояву народних (національних), 
а не класових інтересів, як результат високого ступеня політичного та юри-
дичного консенсусу; 

г) у співвідношенні конституційно-правового механізму забезпечення 
дотримання, охорони і захисту Конституції України з конституційними гара-
нтіями (загальними та спеціальними); 

д) у співвідношенні конституційного контролю та конституційного 
правосуддя з повноваженнями та функціями різноманітних державних і не-
державних структур з охорони та захисту Конституції України. 

 
20. Політико-правова категорія, яка опосередковує місце і роль кон-

ституції у правовій системі, суспільстві і державі, що знаходять вияв у її 
верховенстві та характері впливу на суспільні відносини – це: 

а) конституційний лад; 
б) конституційний процес; 
в) конституціоналізм; 
г) парламентаризм; 
д) формалізм. 
 
21. Вихідним елементом поняття «конституціоналізм» є вчення про: 
а) природне право; 
б) державу і право; 
в) позитивне право; 
г) сутність конституції та її функціональне призначення; 
д) співвідношення природного і позитивного права. 
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22. Термін «законодавство» використовується у Конституції України 
та в законодавстві України, як сукупність: 

а) міжнародноправових договорів; 
б) законів; 
в) законів та інших нормативно-правових актів, які регламентують ту 

чи іншу сферу суспільних відносин і є джерелами певної галузі права; 
г) законів та кодексів; 
д) законів та міжнародноправових договорів. 
 
23. Конституція України не закріплює принципи громадянського суспі-

льства: 
а) недоторканість права власності, економічна свобода громадян та їх 

об’єднань; 
б) свобода і добровільність праці, вільний вибір діяльності на основі 

ринку праці, забезпечення умов для зайнятості працездатного населення; 
в) забезпечення демократії у всіх сферах життєдіяльності суспільства; 
г) вільне функціонування засобів масової інформації; 
д) особисті інтереси підпорядковані інтересам держави. 
 
24. До конституційно-правових принципів функціонування держави та 

суспільства, що закріплені в Конституції України, не належить: 
а) Україна – суверенна, незалежна, демократична, соціальна, правова 

держава, визнається та діє принцип верховенства права; 
б) людина, її життя та здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпе-

ка визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю; 
в) носієм суверенітету та єдиним джерелом влади є народ; 
г) держава сприяє консолідації і розвитку української нації, її історич-

ної свідомості, традицій та культури, а також розвитку етнічної, культурної, 
мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних мен-
шин України; 

д) поділ державної влади на законодавчу, виконавчу, судову, контроль-
но-наглядову гілки влади. 

 
25. Організаційна функція конституції знаходить свій вияв: 
а) у її покликанні здійснювати важливі зовнішньополітичні завдання, 

встановлювати рамки державних національних інтересів; 
б) у закріпленні нею системи органів державної влади і місцевого са-

моврядування в Україні, визначенні основ взаємодії і взаємовідносин між гі-
лками влади, встановленні форм правління, основ повноважень різноманіт-
них державних органів; 

в) виступає як невичерпний перелік прав і свобод людини та громадя-
нина, який базується на міжнародних актах про права людини і громадянина; 

г) у встановленні основ правового статусу різноманітних суб’єктів 
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державно-правових відносин і насамперед, органів державної влади, забезпе-
ченні необхідних зв’язків між ними; 

д) виступає інструментом державної політики, проведення загальносо-
ціальних заходів, встановлення основ політичного режиму, принципів орга-
нізації і діяльності політичної системи суспільства. 

 
26. Соціальна функція конституції обумовлена тим, що: 
а) предмет регулювання конституції складають фундаментальні суспі-

льні відносини, пов’язані з такими соціально-політичними явищами та кате-
горіями, як суверенітет народу, громадянське суспільство, правовий статус 
особи, основи конституційного устрою; 

б) у відповідності з її нормами будується система національного зако-
нодавства, а закони та інші правові акти, які їй суперечать не мають юридич-
ної сили; 

в) конституція визнає і юридично оформлює найважливіші соціально-
економічні і політичні інститути, виступає політико-правовою основою роз-
витку суспільства і держави; 

г) конституція встановлює правовий статус різноманітних суб’єктів 
державно-правових відносин і насамперед, органів державної влади та забез-
печує необхідний зв’язк між ними; 

д) конституція покликана здійснювати важливі зовнішньополітичні за-
вдання, встановлювати рамки державних національних інтересів. 

 
27. Обмежувальна функція конституції проявляється у тому, що вона:  
а) виконує роль обмежувача необґрунтованого вторгнення держави в 

особисте життя особи, у питання організації і функціонування суспільних 
формувань, в тому числі політичних партій, релігійних організацій; 

б) визнає і юридично оформлює найважливіші соціально-економічні і 
політичні інститути, виступає політико-правовою основою розвитку суспіль-
ства і держави; 

в) у встановленні правового статусу різноманітних суб’єктів державно-
правових відносин і насамперед, органів державної влади, забезпеченні необ-
хідних зв’язків між ними; 

г) у спрямованості її норм на захист конституційного устрою, вказує на 
механізм її «самозабезпечення», «самозахисту»; 

д) являє собою стабілізуючий чинник розвитку суспільних відносин та 
розглядається як результат консенсусу різноманітних політичних сил. 

 
28. Стабілізуюча функція Конституції України проявляється у тому, 

що: 
а) вона виконує роль обмежувача необґрунтованого вторгнення держа-

ви в особисте життя особи, у питання організації і функціонування суспіль-
них формувань, в тому числі політичних партій, релігійних організацій; 
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б) будучи результатом консенсусу різних політичних сил і угруповань, 
вона є фактором стабілізації суспільних відносин, їх подальшого розвитку на 
демократичних засадах; 

в) вона встановлює правових статус різноманітних суб’єктів державно-
правових відносин і насамперед, органів державної влади, забезпечення не-
обхідних зв’язків між ними; 

г) у відповідності з її нормами будується система національного зако-
нодавства, володіє верховенством у системі джерел права, вищою юридич-
ною силою, застосуванням специфічних форм захисту конституції, а закони 
та інші нормативно-правові акти, які їй суперечать, юридичної сили не ма-
ють; 

д) її норми спрямовані на захист конституційного устрою, вказує на 
механізм її «самозабезпечення», «самозахисту». 

 
29. Функція загальносоціального регулювання та забезпечення балансу 

соціальних інтересів Конституції України не спрямована на забезпечення: 
а) установленого розвитку соціальної системи «людина – громадянське 

суспільство – світ»; 
б) балансу між політичними силами, спокоєм, порядком, прогресом; 
в) тісних зв’язків та порозуміння між центральною і місцевою владою; 
г) широкого переліку прав і свобод людини та громадянина; свободи 

праці, підприємницької діяльності, соціальної відповідальності власників, ак-
тивної участі держави в регулюванні економічних процесів в інтересах всьо-
го суспільства, а не окремих його прошарків; 

д) конституції як Основного Закону в державі. 
 
30. Політична функція Конституції України проявляється в тому, що: 
а) вона є інструментом державної політики та проведення демократич-

них перетворень, закріплює основи політичного режиму, принципи організа-
ції і діяльності політичної системи суспільства; 

б) її норми спрямовані на забезпечення широкого переліку прав і сво-
бод людини та громадянина; 

в) вона виконує роль обмежувача необґрунтованого вторгнення держа-
ви в особисте життя особи, у питання організації і функціонування суспіль-
них формувань, в тому числі політичних партій, релігійних організацій; 

г) вона встановлює правовий статус різноманітних суб’єктів державно-
правових відносин і, насамперед, органів державної влади, забезпечення не-
обхідних зв’язків між ними; 

д) вона є фактором стабілізації суспільних відносин, їх подальшого ро-
звитку на демократичних засадах. 

 
31. Програмна функція Конституції України проявляється у: 
а) спрямованості конституційно-правових норм на забезпечення широ-
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кого переліку прав і свобод людини та громадянина, механізму їх реалізації; 
б) закріпленні тих принципів та цінностей, які ще необхідно буде вті-

лити у життя, які є орієнтиром для всієї законотворчої діяльності; 
в) стабілізації суспільних відносин, їх подальшого розвитку на демок-

ратичних засадах; 
г) встановленні правового статусу різноманітних суб’єктів державно-

правових відносин і, насамперед, органів державної влади, забезпечення не-
обхідних зв’язків між ними; 

д) відповідності конституційно-правових норм міжнародним нормам та 
стандартам у будь-якій галузі законодавства України. 

 
32. Зовнішньополітична функція Конституції України проявляється у 

тому, що вона: 
а) відіграє значну роль в правовому забезпеченні зовнішньої діяльності 

України, визначає основи взаємовідносин України з іншими державами світу, 
встановлює основні принципи зовнішньої політики України, що впливає на її 
авторитет в світовому співтоваристві; 

б) виступає фактором стабілізації суспільних відносин, їх подальшого 
розвитку на демократичних засадах; 

в) спрямована на забезпечення широкого переліку прав і свобод люди-
ни та громадянина, механізму їх реалізації; 

г) встановлює правовий статус різноманітних суб’єктів державно-
правових відносин і, насамперед, органів державної влади, забезпечення не-
обхідних зв’язків між ними; 

д) закріплює демократичну спрямованість розвитку держави та суспі-
льства, сприяє формуванню нових демократичних інститутів. 

 
33. Функція забезпечення рівних економічних умов господарювання та 

соціального партнерства Конституції України передбачає: 
а) правове забезпечення зовнішньої діяльності України, встановлення 

основ взаємовідносин України з іншими країнами світу, гарантування основ-
них принципів зовнішньої політики України, що впливає на їх авторитет в 
світовому співтоваристві; 

б) встановлення принципів економічного плюралізму, рівного захисту 
всіх форм власності, свободи підприємництва, непорушності приватної влас-
ності тощо; 

в) встановлення правового статусу різноманітних суб`єктів державно-
правових відносин і насамперед, органів державної влади,забезпечення необ-
хідних зв`язків між ними; 

г) закріплення тих принципів та цінностей, які ще необхідно буде вті-
лити у життя, які є орієнтиром для всієї законотворчої діяльності; 

д) спрямованість конституційно-правових норм на захист конституцій-
ного устрою, вказують на механізм її «самозабезпечення», «самозахисту». 
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34. Охоронна функція Конституції України проявляється у: 
а) спрямованості її норм на захист конституційного ладу, що вказують 

на механізм її «самозабезпечення» і «самозахисту»; 
б) встановленні правового статусу різноманітних суб’єктів державно-

правових відносин і, насамперед, органів державної влади, забезпечення не-
обхідних зв’язків між ними; 

в) правовому забезпеченні зовнішньої діяльності України, забезпеченні 
основ взаємовідносин України з іншими країнами світу; 

г) закріпленні демократичної спрямованості розвитку держави та сус-
пільства, сприянні формуванню нових демократичних інститутів; 

д) встановленні принципів економічного плюралізму, рівного захисту 
всіх форм власності, свободи підприємницької діяльності, непорушності 
приватної власності тощо. 

 
35. Виховна функція Конституції України проявляється у тому, що во-

на: 
а) закріплює такі принципи і цінності, які ще необхідно буде втілити в 

життя, які є орієнтиром для всієї законотворчої діяльності; 
б) виступає, як основа для формування та розвитку конституційно-

правової свідомості; 
в) закріплює демократичну спрямованість розвитку держави та суспі-

льства, сприяє формуванню нових демократичних інститутів; 
г) встановлює основи взаємовідносин України з іншими країнами світу, 

гарантує основні принципи зовнішньої політики України, що впливає на її 
авторитет у світовій спільноті; 

д) встановлює принципи економічного плюралізму, рівного захисту 
всіх форм власності, свободи підприємництва, непорушності приватної влас-
ності тощо. 

 
36. Конституції, які складаються з багатьох законів, судових прецеде-

нтів, правових звичаїв, конституційних угод – це: 
а) писані конституції; 
б) неписані конституції; 
в) кодифіковані конституції; 
г) гнучкі конституції; 
д) жорсткі конституції. 
 
37. Писана Конституція – це: 
а) два або більше правових актів, складених у формі Основного Закону 

держави; 
б) єдиний правовий акт, складений у формі підзаконного нормативно-

правового акту; 
в) єдиний правовий акт, що являє собою Основний Закон держави; 
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г) сукупність звичаїв, що складають собою Основний Закон держави і 
містяться у правовій свідомості його виконавців; 

д) Основний Закон держави, норми якого не відповідають реально іс-
нуючим суспільним відносинам і мають декларативний характер. 

 
38. Конституція, прийнята шляхом укладання відповідної угоди між 

різними суб’єктами конституційного процесу – це: 
а) дарована конституція; 
б) гнучка конституція; 
в) договірна конституція; 
г) жорстка конституція; 
д) постійна конституція. 
 
39. «Гнучка» конституція – це: 
а) сукупність конституційних актів, звичаїв і судових прецедентів, що 

являють собою Основний Закон держави; 
б) єдиний правовий акт, складений у формі Основного Закону держави; 
в) конституція, яка має складну процедуру внесення змін і доповнень 

до неї; 
г) конституція, яка не потребує ускладненої процедури щодо внесення 

змін та доповнень до неї; 
д) Основний Закон держави, норми якого відповідають реально існую-

чим суспільним відносинам та адекватно реалізуються в системі суспільних 
відносин. 

 
40. За порядком внесення змін конституції поділяються на: 
а) прості та складні; 
б) постійні та тимчасові; 
в) юридичні, фактичні та змішані; 
г) жорсткі, гнучкі та змішані; 
д) диспозитивні та імперативні. 
 
41. За формою зовнішнього виразу конституції поділяються на: 
а) прості та складні; 
б) октройовані; 
в) жорсткі, гнучкі та змішані; 
г) писані та неписані; 
д) демократичні та тоталітарні. 
 
42. За способом прийняття конституції поділяються на: 
а) гнучкі, жорсткі та змішані; 
б) писані та неписані; 
в) постійні та тимчасові; 
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г) кодифіковані та некодифіковані; 
д) установчі та октройовані. 
 
43. За часом дії конституції поділяються на: 
а) писані та неписані; 
б) демократичні та тоталітарні; 
в) юридичні та фактичні; 
г) тимчасові та постійні; 
д) гнучкі та жорсткі. 
 
44. За формою політико-територіального устрою країни конституції 

поділяються на: 
а) унітарні та федеративні; 
б) прості та складні; 
в) жорсткі та гнучкі; 
г) кодифіковані та некодифіковані; 
д) республіканські та монархічні. 
 
45. За змістом конституції поділяються на: 
а) ліберальну, етатистську, ліберально-етатистську; 
б) просту, звичайну, розгорнуту; 
в) нормативну, номінальну, семантичну; 
г) стару, нову, новітню; 
д) демократичну, авторитарну, тоталітарну. 
 
46. Народна конституція – це: 
а) конституція, яка була прийнята за результатами референдуму, уста-

новчими зборами або парламентом; 
б) єдиний правовий акт, складений у формі Основного Закону держави; 
в) сукупність конституційних актів, звичаїв, традицій та судових пре-

цедентів, що являють собою Основний Закон держави та не потребують 
ускладненої процедури щодо внесення змін і доповнень до нього; 

г) конституція, яка набирає законної сили з моменту оприлюднення ві-
дповідного акту глави держави, проект якої розробляється під контролем 
глави держави без залучення представницького органу або виборчого корпу-
су і ним же затверджується; 

д) конституція, яка має складну процедуру внесення змін та доповнень 
до неї. 

 
47. Октройована конституція – це: 
а) конституція, яка має складну процедуру внесення змін та доповнень 

до неї; 
б) єдиний правовий акт, складений у формі Основного Закону держави; 
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в) конституція, яка вводиться в дію актом глави держави, проект якої 
розробляється під контролем глави держави без залучення представницького 
органу або виборчого корпусу і ним же затверджується; 

г) сукупність конституційних актів, звичаїв, традицій та судових пре-
цедентів, що являють собою Основний Закон держави та не потребують 
ускладненої процедури щодо внесення і доповнень до нього; 

д) конституція, норми якої відображають реально існуючі суспільні ві-
дносини та адекватно реалізуються в системі суспільних відносин. 

 
48. «Реальна» конституція – це: 
а) єдиний правовий акт, складений у формі Основного Закону держави, 

норми якого не відповідають існуючим суспільним відносинам і мають де-
кларативний характер; 

б) сукупність конституційних актів, звичаїв і судових прецедентів, що 
являють собою Основний Закон держави та мають складну процедуру вне-
сення змін і доповнень до нього; 

в) сукупність конституційних актів, звичаїв і судових прецедентів, що 
являють собою Основний Закон держави та не потребують ускладненої про-
цедури щодо внесення змін і доповнень до нього; 

г) конституція, норми якої відображають реально існуючі суспільні ві-
дносини та адекватно реалізуються в системі суспільних відносин; 

д) конституція тієї держави, яка має республіканську форму державно-
го правління та унітарну форму державного устрою. 

 
49. Реальний наявний суспільний устрій (конституційний лад), основу 

якого складають ті об’єктивні відносини, які визначають найсуттєвіші 
економічні, політичні, соціальні та інші характеристики суспільства: 

а) офіційна конституція; 
б) реальна конституція; 
в) політична конституція; 
г) юридична конституція; 
д) фактична конституція. 
 
50. Конституція, що введена у дію одноособовим актом виконавчої 

влади – монархом або президентом, без участі парламенту або референдуму 
– це: 

а) октройована конституція; 
б) виконавча конституція; 
в) жорстка конституція; 
г) гнучка конституція; 
д) імперативна конституція. 
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51. До способів забезпечення стабільності конституції не належать: 
а) ускладнена процедура внесення змін та доповнень до конституції; 
б) судове або законодавче тлумачення норм конституції; 
в) особливий порядок зміни основних принципів; 
г) особлива процедура перегляду діючої та прийняття нової конститу-

ції; 
д) верховенство конституції у системі нормативно-правових актів. 
 
52. Правова охорона Конституції України – це: 
а) сукупність юридичних засобів за допомогою яких забезпечується ви-

конання всіх встановлених в конституції норм та режиму конституційної за-
конності у всіх сферах суспільного життя; 

б) конституційне право народу України здійснювати опір кожному, хто 
намагається ліквідувати Українську державу, конституційний устрій, пору-
шити його територіальну цілісність або здійснювати дії, спрямовані на захо-
плення державної влади, якщо передбачені конституцією способи не можуть 
бути використані; 

в) наявність консенсусу різноманітних політичних сил щодо шляхів 
ефективного виконання і реалізації конституційно-правових норм; 

г) наявність розгалуженої системи органів державної влади загальної та 
спеціальної компетенції, які забезпечують охорону і захист Конституції 
України; 

д) наявність загальнонаціональної ідеології як теоретичної форми об-
ґрунтування необхідності ефективного виконання і реалізації Конституції 
України. 

 
53. Способами захисту жорстких конституцій виступають: 
а) наявність переліку положень, які не підлягають перегляду; 
б) ускладнена процедура прийняття змін та доповнень лише кваліфіко-

ваною більшістю членів парламенту; 
в) вимога щодо згоди на зміни або доповнення позапарламентських ор-

ганів та інститутів; 
г) довготривалий процес прийняття змін та доповнень; 
д) наявність консенсусу політичних сил щодо конституційно-правового 

розвитку та реформування держави і суспільства. 
 
54. До системи загальних гарантій додержання та охорони Консти-

туції України не належать: 
а) економічні гарантії; 
б) політичні гарантії; 
в) ідеологічні гарантії; 
г) соціальні гарантії; 
д) культурні гарантії. 
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55. Економічні гарантії додержання і охорони Конституції України 

розглядаються як: 
а) наявність стабільного економічного розвитку суспільства, гаранто-

ваність соціально-економічних та інших прав і свобод людини і громадянина; 
б) наявність розгалуженої системи органів державної влади, які забез-

печують охорону та захист Конституції України; 
в) реалізація на практиці соціального потенціалу держави, наявність 

соціальних програм та їх ефективне здійснення, підтримання населенням со-
ціальної політики держави; 

г) наявність консенсусу різноманітних політичних сил щодо шляхів 
конституційно-правового розвитку та реформування держави і суспільства; 

д) сукупність юридичних прийомів і способів, які забезпечують додер-
жання прав і свобод людини і громадянина у всіх сферах суспільних відно-
син. 

 
56. Ідеологічні гарантії додержання і охорони Конституції України 

розглядаються як: 
а) наявність розгалуженої системи органів державної влади загальної 

компетенції, які забезпечують охорону та захист Конституції України; 
б) реалізація на практиці соціального і економічного потенціалу держа-

ви, наявність соціальних програм та їх ефективне здійснення, підтримання 
населенням соціально-економічної політики держави; 

в) наявність розгалуженої системи органів державної влади спеціальної 
компетенції, які забезпечують охорону та захист Конституції України; 

г) наявність загальнонаціональної ідеї, яка забезпечує консолідацію су-
спільства на демократичних засадах; 

д) сукупність юридичних засобів, які забезпечують виконання всіх 
встановлених в Основному Законі держави конституційно-правових норм, 
неухильне забезпечення у всіх сферах суспільного життя режиму конститу-
ційної законності. 

 
57. Політичні гарантії додержання і охорони Конституції України ро-

зглядається як: 
а) наявність консенсусу різноманітних політичних сил щодо шляхів 

конституційно-правового розвитку та реформування держави і суспільства; 
б) реалізація на практиці соціального і економічного потенціалу держа-

ви, наявність соціальних програм та їх ефективне здійснення, підтримання 
населенням соціально-економічної політики держави; 

в) наявність багатопартійної системи в державі, що забезпечує всебіч-
ний захист і охорону Конституції України; 

г) наявність розгалуженої системи органів державної влади загальної та 
спеціальної компетенції, які за допомогою юридичних способів і прийомів 
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забезпечують захист і охорону Конституції України; 
д) наявність загальнонаціональної ідеології у формі складної теорети-

ко-практичної конструкції, яка відображає сферу людської життєдіяльності і 
є раціонально-універсальною формою організації суспільного буття. 

 
58. Соціальні гарантії додержання і охорони Конституції України роз-

глядаються як: 
а) наявність загальнонаціональної ідеології як теоретичної форми об-

ґрунтування і легітимізації суспільних цінностей, яка виступає у вигляді пев-
ної системи переконань; 

б) реалізація на практиці соціального потенціалу держави, наявність 
соціальних програм та їх ефективне здійснення, підтримання населенням со-
ціальної політики держави; 

в) сукупність юридичних прийомів і способів, які забезпечують додер-
жання прав і свобод людини і громадянина у всіх сферах суспільних відно-
син; 

г) наявність розгалуженої системи органів державної влади загальної і 
спеціальної компетенції, які за допомогою юридичних способів і прийомів 
забезпечують захист і охорону Конституції України; 

д) наявність консенсусу різноманітних політичних сил щодо шляхів 
конституційно-правового розвитку та реформування держави і суспільства. 

 
59. Організаційні фактори реалізації конституційно-правових норм по-

лягають: 
а) у якості виконавчо-розпорядчої та контрольної діяльності органів 

державної влади; 
б) у сприйнятті громадянами конституційно-правових норм як справе-

дливих, що у повному обсязі відповідають їх уявленням та сподіванням; 
в) у безпосередній взаємозалежності рівня економічного розвитку дер-

жави та ефективності реалізації конституційно-правових норм; 
г) у становленні держави як суверенного суб`єкта міжнародних відно-

син та досягнення міжнаціональної злагоди на основі демократичних ціннос-
тей; 

д) у становленні політичного та ідеологічного розмаїття, багатопартій-
ності та демократизації політичної системи суспільства. 

 
60. Соціально-психологічні фактори реалізації конституційно-правових 

норм полягають: 
а) у становленні держави як суверенного суб`єкта міжнародних відно-

син та досягнення міжнаціональної злагоди на основі демократичних ціннос-
тей; 

б) у безпосередній взаємозалежності рівня економічного розвитку дер-
жави та ефективності реалізації конституційно-правових норм; 
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в) у сприйнятті громадянами конституційно-правових норм як справед-
ливих, що у повному обсязі відповідають їх уявленням та сподіванням; 

г) у якості виконавчо-розпорядчої та контрольної діяльності органів 
державної влади; 

д) у демократизації політичної системи суспільства та становленні по-
літичного та ідеологічного розмаїття, багатопартійності. 

 
61. Яким вимогам не підпорядковується співвідношення Конституції 

України та Конституції Автономної Республіки Крим: 
а) єдина спрямованість правового регулювання, що не виключає від-

мінностей в обсязі такого регулювання; 
б) поваги до демократичних конституційно-правових цінностей; 
в) поваги до прав і свобод людини та громадянина, визнання не-

від’ємних прав націй та народностей, які мешкають в Україні і Автономної 
Республіки Крим; 

г) проголошення верховенства права та верховенства закону; 
д) проголошення верховенства права тільки в Конституції України. 
 
62. Кодифікованою є конституція, яка: 
а) існує у вигляді одного чи кількох писаних актів; 
б) складається із сукупності писаних та неписаних джерел; 
в) існує у вигляді одного писаного акту; 
г) прийнята парламентом; 
д) офіційно тлумачиться органом конституційного контролю. 
 
63. Правова природа конституції відповідно до доктрини конституці-

оналізму - це: 
а) верховенство; 
б) акт установчої влади народу; 
в) вищий акт у системі законодавства; 
г) пряма дія її норм; 
д) прояв вищої юридичної норми. 
 
64. Легітимність конституції – це: 
а) реалізація в процесі її прийняття установчої влади народу, що забез-

печує визнання конституції з боку суспільства; 
б) відповідність її норм загальновизнаним принципам міжнародного 

права; 
в) прийняття її відповідно до процедури, визначеної попередньою кон-

ституцією (редакцією конституції); 
г) наявність дієвої системи гарантування дотримання її положень з бо-

ку суспільства; 
д) визнання її найвищим актом у системі законодавства держави.  
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65. Процесуальний аспект легітимності конституції передбачає: 
а) наявність дієвої системи гарантування дотримання її положень з бо-

ку суспільства; 
б) прийняття її за процедурою, що забезпечує реалізацію установчої 

влади народу; 
в) перевірку положень конституції на предмет відповідності її норм за-

гальновизнаним принципам міжнародного права; 
г) прийняття її відповідно до процедури, визначеної законом; 
д) затвердження конституції на загальнонаціональному референдумі. 
 
66. Матеріальний аспект легітимності конституції передбачає: 
а) прийняття її за процедурою, визначеною законом; 
б) закріплення у тексті конституції гарантій прав людини; 
в) визнання за її нормами прямої дії; 
г) визнання її найвищим актом у системі законодавства держави; 
д) відповідність тексту конституції волі народу та загальновизнаним 

принципам та нормам. 
 
67. Нормативно-правовий акт, яким керувалася Верховна Рада Украї-

ни, приймаючи Конституцію України є: 
а) Білль про права; 
б) Акт проголошення незалежності України; 
в) Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод; 
г) Загальна декларація прав людини; 
д) Декларація про державний суверенітет України. 
 
68. Конституція України прийнята від імені: 
а) Української нації; 
б) Верховної Ради України; 
в) Президента України; 
г) Українського народу; 
д) органів державної влади. 
 
69. Конституція України складається з: 
а) 15 розділів; 
б) 14 розділів;  
в) 13 розділів; 
г) 12 розділів;  
д) 11 розділів. 
 
70. Кількість статей Конституції України дорівнює: 
а) 121; 
б) 166; 
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в) 158; 
г) 172; 
д) 161. 
 
71. Конституція України не містить розділу з назвою: 
а) Територіальний устрій України; 
б) Рахункова Палата України; 
в) Місцеве самоврядування; 
г) Правосуддя; 
д) Прикінцеві положення. 
 
72. Норми Конституції України є: 
а) нормами відсилочної дії; 
б) нормами загально-спеціальної дії; 
в) нормами спеціальної дії; 
г) нормами прямої дії; 
д) нормами загальної дії. 
 
73. Розділ Конституції України, в якому закріплена стаття відповідно 

до якої «Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова 
держава»: 

а) Розділ 3; 
б) Розділ 5; 
в) Розділ 2; 
г) Розділ 1; 
д) Розділ 11. 
 
74. Конституцію України можна охарактеризувати як: 
а) некодифіковану, гнучку, федеративну, тимчасову, тоталітарну, мо-

нархічну; 
б) некодифіковану, гнучку, федеративну, октройовану,тимчасову, тота-

літарну; 
в) некодифіковану, гнучку, федеративну, тимчасову, авторитарну, мо-

нархічну; 
г) некодифіковану, гнучку, федеративну, октройовану, тимчасову, ав-

торитарну; 
д) кодифіковану, жорстку, унітарну, народну, постійну, демократичну, 

республіканську. 
 
75. Найбільш поширена, стандартизована структура конституції пе-

редбачає наявність таких елементів як : 
а) преамбула, основний зміст, прикінцеві та перехідні положення; 
б) преамбула, основний зміст, додатки; 
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в) основний зміст, заключні, прикінцеві та перехідні положення; 
г) преамбула, основний зміст, прикінцеві та перехідні положення, біб-

ліографічний покажчик; 
д) початкові положення, основний зміст, прикінцеві та перехідні поло-

ження. 
 
76. Преамбула Конституції України не містить положення:  
а) про державно-політичне (офіційне) розуміння поняття «український 

народ», за яким останній визначається як єдність громадян України різних 
національностей, тобто всі особи, які належать до громадянства України, ра-
зом утворюють український народ; 

б) про те, що ця конституція приймається на основі здійснення україн-
ською нацією права на самовизначення; 

в) про те, що ця конституція спрямовується на забезпечення прав і сво-
бод людини та гідних умов її життя; 

г) про те, що в парламентарії, приймаючи основний закон України, ус-
відомлюють всю свою відповідальність перед богом, власною совістю, попе-
редніми, нинішніми і прийдешніми поколіннями українського народу; 

д) про розуміння поняття «рідна мова». 
 
77. Яка ознака влади держави, означає визнання її, як в середині країни, 

так і на міжнародній арені: 
а) цілісність; 
б) суверенітет; 
в) автономія; 
г) легальність; 
д) легітимність.  
 
78. Визначте місце (за юридичною силою) в ієрархії нормативно-

правових актів – Конвенції про захист прав людини і основоположних сво-
бод, Конституції України, Законів України:  

а) Конституція України – Закони України – Конвенція про захист прав 
людини і основоположних свобод; 

б) Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод – Кон-
ституція України – Закони України; 

в) Конституція України – Конвенція про захист прав людини і осново-
положних свобод – Закони України. 

г) Закони України – Конвенція про захист прав людини і основополож-
них свобод – Конституція України; 

д) Закони України – Конституція України – Конвенція про захист прав 
людини і основоположних свобод. 
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79. Чи допускається укладення міжнародних договорів, які суперечать 
Конституції України: 

а) укладення таких міжнародних договорів допускається за умови на-
дання Верховною Радою України згоди на їх обов’язковість однією третиною 
народних депутатів України; 

б) укладення таких міжнародних договорів заборонено; 
в) укладення таких міжнародних договорів допускається за умови на-

дання Верховною Радою України згоди на їх обов’язковість двома третинами 
народних депутатів України; 

г) укладення таких міжнародних договорів можливе як виняток – у ви-
падку передбаченому самим міжнародним договором; 

д) укладення таких міжнародних договорів можливе лише після вне-
сення відповідних змін до Конституції України. 

 
80. Законопроект про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції 

України затверджується: 
а) Президентом України; 
б) Верховною Радою України; 
в) всеукраїнським референдумом; 
г) Конституційним Судом України; 
д) Кабінетом Міністрів України. 
 
81. Верховна Рада України одного скликання протягом строку своїх по-

вноважень може змінювати одні й ті самі положення Конституції України: 
а) три рази;  
б) один раз; 
в) не більше двох разів; 
г) не більше п’яти разів, оскільки це можливо не раніше ніж через рік 

після попередньої зміни; 
д) за необхідності. 
 
82. Законопроект про внесення змін до Конституції України подається до: 
а) Президента України; 
б) Верховної Ради України; 
в) Конституційного Суду України; 
г) Прем’єр Міністра України; 
д) Верховного Суду України. 
 
83. Законопроект про внесення змін до Конституції України щодо від-

повідності законопроекту вимогам статей 157 і 158  Конституції розгляда-
ється Верховною Радою України за наявності висновку: 

а) Президента України; 
б) Конституційного Суду України; 
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в) Верховного Суду України; 
г) Верховної Ради України; 
д) Прем’єр Міністра України. 
 
84. Законопроект про внесення змін до Конституції України подаєть-

ся: 
а) Конституційним судом України або не менш як половиною народних 

депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України; 
б) Президентом України або не менш як третиною народних депутатів 

України від конституційного складу Верховної Ради України; 
в) Кабінетом Міністрів України за умови попереднього схвалення за-

конопроекту Конституційним Судом України; 
г) Прем’єр-міністром України або не менш, як половиною присутніх на 

засіданні Верховної Ради України народних депутатів України; 
д) Президентом України. 
 
85. Законопроект про внесення змін до Конституції України, який роз-

глядався Верховною Радою України, і не був прийнятий, може бути поданий 
до Верховної Ради України не раніше ніж через:  

а) шістдесят днів з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту; 
б) рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту; 
в) два місяця з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту; 
г) шість місяців з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту; 
д) дев’яносто днів з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту. 
 
86. Відповідно до Конституції України, закони та інші нормативно-

правові акти приймаються: 
а) на основі законодавства України; 
б) на основі Конституції України та законів України, які були прийняти 

раніше і повинні відповідати їм; 
в) на основі Конституції України і повинні відповідати їй; 
г) з урахуванням Конституції України, проте у випадках передбачених 

нею можуть не відповідати їй; 
д) на основі Конституції України та законів України, проте у випадках, 

передбачених нормативно-правовими актами можуть не відповідати їм.  
 
87. Закони та інші нормативно-правові акти можуть бути визнані 

Конституційним Судом України неконституційними: 
а) лише повністю; 
б) лише в окремій частині; 
в) повністю чи в окремій частині; 
г) вирішення даного питання не належить до компетенції Конституцій-

ного Суду України; 
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д) дане питання не регулюється Конституцією України. 
 
88. Правові акти, які Конституційний Суд України визнав неконсти-

туційними втрачають чинність з дня:  
а) офіційного оприлюднення;  
б) підписання рішення усіма суддями Конституційного Суду України;  
в) ухвалення Конституційним Судом України рішення про неконститу-

ційність правового акта;  
г) вказаного у самому рішенні Конституційного Суду України про не-

конституційність правового акта; 
д) через 10 днів з моменту офіційного оприлюднення. 
 
89. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набуття 

чинності Конституції України:  
а) є чинними; 
б) є такими, що втратили чинність; 
в) є чинними у частині, що не суперечить Конституції України; 
г) чинним є перелік законів та нормативно-правових актів, визначений 

у Конституції України; 
д) чинним є перелік законів та нормативно-правових актів, який визна-

чений Конституційним Судом України. 
 
90. В Україні органами конституційної юрисдикції є: 
а) Верховний Суд;  
б) Конституційний Суд України;  
в) Вищий адміністративний суд України;  
г) Верховний Суд, Конституційний Суд України і Вищий адміністрати-

вний суд України; 
д) Верховний Суд, Конституційний Суд України. 
 
91. Стаття 68 Конституції України встановлює, що: 
а) кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, 

встановлених законом; 
б) кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я 

інших людей від протиправних посягань; 
в) кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність; 
г) кожен зобов’язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спа-

дщині, відшкодовувати завдані ним збитки; 
д) кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України 

та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших лю-
дей. 
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92. Стаття Конституції України, що встановлює поділ державної 
влади: 

а) стаття 5; 
б) стаття 15; 
в) стаття 6; 
г) стаття 15; 
д) стаття 1. 
 
93. Згідно із статтею 7 Конституції України «В Україні визнається і 

гарантується …»: 
а) права і свободи людини;  
б) приватна власність; 
в) місцеве самоврядування; 
г) єдине громадянство; 
д) вільний розвиток і захист мов національних меншин України. 
 
94. Стаття 8 Конституції України встановлює, що: 
а) Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші 

нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і по-
винні відповідати їй; 

б) чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, є частиною національного законодавства Украї-
ни; 

в) держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування українсь-
кої мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України; 

г) жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов’язкова; 
д) державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на зако-

нодавчу, виконавчу та судову. 
 
95. Відповідно до статті 160 Конституції України «Конституція 

України набуває чинності з …»: 
а) дня ухвалення Конституційним Судом України рішення у справі про 

набрання чинності Конституцією України; 
б) дня її офіційного оприлюднення;  
в) дня, зазначеного в Законі України «Про порядок набрання чинності 

Конституцією України»; 
г) дня її прийняття;  
д) дня зазначеного в Конституції України. 
 
96. Стаття Конституції України, яка визначає, що: «Людина, її 

життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в 
Україні найвищою соціальною цінністю»: 

а) стаття 81; 
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б) стаття 3; 
в) стаття 35; 
г) стаття 2; 
д) стаття 121. 
 
97. Особливістю внесення змін у неписану конституцію є: 
а) необхідність дотримання спеціальної ускладненої парламентської 

процедури; 
б) особливі (порівняно зі зміною звичайних законів) суб’єкти внесення 

законопроекту; 
в) зміна структурних частин конституції автоматично призводить до 

конституційних змін; 
г) необхідність контрасигнації актів, що вносять зміни до конституції; 
д) необхідність затвердження таких змін актом глави держави. 
 
98. Роль Конституційного Суду України у забезпеченні легітимності 

конституції пов’язана з його діяльністю щодо: 
а) визнання законів неконституційними; 
б) надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення 

змін до конституції вимогам статей 157,158 Конституції України; 
в) доктринального тлумачення положень конституції; 
г) офіційного тлумачення конституції та законів України; 
д) розгляду конституційних звернень та подань. 
 
99. Білль про права прийнятий у: 
а) 1788 р.; 
б) 1785 р.; 
в) 1699 р.; 
г) 1655 р.; 
д) 1689 p. 
 
100. Державним святом закріпленим у чинній Конституції України є: 
а) День незалежності України; 
б) Конституцією України не закріплено жодного державного свята; 
в) День Конституції України; 
г) День Соборності України; 
д) День Української держави. 
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Тема 5. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ 
ТА ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ 

 
Поняття, структура та конституційні принципи правового статусу лю-

дини та громадянина в Україні. Класифікація конституційних прав і свобод 
людини і громадянина в Україні. Система гарантій конституційних прав, 
свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні. Громадянство України: 
законодавство; міжнародні акти; зміст права на громадянство; документи, які 
підтверджують громадянство України. Принципи та способи набуття грома-
дянства України. Територія держави. Умови прийняття до громадянства 
України (порядок розгляду заяв громадян з питань громадянства України). 
Припинення громадянства України. Зміна громадянства України. Роль між-
народних актів в регулюванні конституційних прав, свобод та обов’язків в 
Україні. Конституційно-правові засади статусу іноземних громадян, осіб без 
громадянства та біженців в Україні. Конституційні обов’язки громадян: по-
няття, види та їх характеристика. Необмеженість конституційних прав і сво-
бод людини і громадянина. Право власності за Конституцією України та 
чинним законодавством. Статус мови в Україні. Право громадян на звернен-
ня (Закон України «Про звернення громадян»). Право на правову допомогу 
(Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»). Право звернен-
ня до міжнародних установ (Закон України «Про ратифікацію конвенції про 
захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та 
протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» та ін.). Право на повагу до гідності, 
невтручання в особисте і сімейне життя, таємницю листування, недоторка-
ність життя (ст.ст. 162, 163 КК України, ст. 27 КПК України, ст.ст. 289, 297, 
301, 306, 311 ЦК України, ст. 3 Закону України «Про друковані засоби масо-
вої інформації (пресу) в Україні» від 16 листопада 1992 р., ст.ст. 2, 37, Закону 
України «Про телебачення і радіомовлення» від 21 грудня 1993 р. і ст.ст. 2, 
33 Закону України «Про інформаційні агентства» від 28 лютого 1995 р., Єв-
ропейська конвенція про захист приватного життя). 
 

Ключові поняття: 
абсолютне суб’єктивне право, відносне суб’єктивне право, свобода 

людини і громадянина, конституційний обов’язок громадянина і людини, 
правовий статус, індивідуальний статус особи, родовий (спеціальний) ста-
тус особи, галузевий статус особи, конституційно-правовий (базовий) ста-
тус особи, конституційно-правовий статус людини і громадянина як кон-
ституційно-правовий інститут, принципи конституційно-правового інсти-
туту прав і свобод людини і громадянина, конституційні права, свободи та 
обов’язки, загальна правоздатність, дієздатність, громадянство, принципи 
громадянства, філіація, принцип «права крові», принцип «права ґрунту», на-
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туралізація, індивідуальна натуралізація, натуралізація внаслідок правона-
ступництва держав, іноземець, імміграція, іммігрант, міграція, апатриди, 
біпатриди, біженці, природні права і свободи людини, громадянські права, 
економічні права, соціальні права, культурні права, політичні права і свобо-
ди, конституційні обов’язки людини і громадянина, механізм реалізації прав і 
свобод людини і громадянина, система гарантій конституційних прав, сво-
бод та обов’язків, організаційні гарантії, юридичні гарантії, механізм захи-
сту прав і свобод людини і громадянина, право на захист, право на звернення, 
адвокат, внутрішньо переміщена особа, особа, яка потребує тимчасового 
захисту. 
 

1. Зміст ліберальної концепції прав людини полягає у тому, що: 
а) права людини встановлюються державою; 
б) людина має певні невід’ємні від її буття права, реалізація яких зале-

жить від держави; 
в) права людини не мають своєї реалізації окремо від держави; 
г) кожна людина від моменту її народження наділена невід’ємними 

правами; 
д) кожний громадянин держави є суб’єктом певних правовідносин, у 

процесі яких він набуває суб’єктивні права та юридичні обов’язки. 
 
2. Юридично закріплене становище особи як соціального суб’єкта в су-

спільстві, тобто це сукупність прав та обов’язків особи, які визначені та 
гарантовані Конституцією і законами України – це: 

а) права, свободи і обов’язки як основи конституційного статусу особи; 
б) правовий статус особи;  
в) юридичні гарантії як умови реалізації прав, свобод та обов’язків; 
г) принципи правового статусу особи як вихідні засади; 
д) політичний абсентеїзм. 
 
3. Права людини – це: 
а) суб’єктивні права; 
б) об’єктивні права; 
в) законні права; 
г) демократичні права; 
д) конституційні права. 
 
4. Права, свободи та обов’язки людини та громадянина регламентує: 
а) 1 розділ Конституції України; 
б) 10 розділ Конституції України; 
в) 12 розділ Конституції України;  
г) 2 розділ Конституції України; 
д) 7 розділ Конституції України. 
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5. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про громадянство України» за-

конодавство України про громадянство грутнується на таких принципах: 
а) принцип територіального верховенства держави; 
б) принцип колегіальності; 
в) принцип єдиного громадянства; 
г) принцип суверенності; 
д) принцип безпосередньої участі народу в здійсненні правосуддя. 
 
6. Кількість статей Конституції України, що закріплюють права, 

свободи та обов’язки людини і громадянина: 
а) 27 статей; 
б) 31 стаття; 
в) 44 статті; 
г) 13 статей; 
д) 48 статей. 
 
7. Стаття Конституції України, що закріплює невід’ємне право на 

життя – це: 
а) стаття 21; 
б) стаття 29; 
в) стаття 27; 
г) статті 42; 
д) статті 58. 
 
8. Кількість статей Конституції України, що встановлює основні 

обов’язки громадянина:  
а) 8 статей Конституції України; 
б) 14 статей Конституції України; 
в) 6 статті Конституції України; 
г) 4 статті Конституції України; 
д) 10 статей Конституції України. 
 
9. Певне коло дій, покладених на особу Конституцією України та безу-

мовних для виконання – це: 
а) конституційні обов’язки; 
б) конституційні права; 
в) конституційні свободи; 
г) конституційні гарантії; 
д) конституційна відповідальність. 
 
10. Конституцією України не передбачено обов’язок: 
а) сплачувати податки та інші збори; 
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б) брати участь у виборах та референдумах; 
в) проходити військову службу; 
г) неухильно додержуватись Конституції та законів України; 
д) не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. 
 
11. Наслідком порушення обов’язку шанувати державні символи Укра-

їни є: 
а) притягнення до конституційної відповідальності; 
б) притягнення до адміністративної відповідальності; 
в) притягнення до кримінальної відповідальності; 
г) притягнення до дисциплінарної відповідальності; 
д) притягнення до цивільної відповідальності. 
 
12. Альтернативна військова служба існує для тих громадян, які: 
а) за станом свого здоров’я не можуть проходити військову службу; 
б) не мають бажання служити в армії; 
в) не досягли 18 річного віку, але мають бажання здобути військову 

спеціальність; 
г) за своїми світоглядними та релігійними переконаннями не можуть 

нести військову службу; 
д) знаходяться поза межами України. 
 
13. Принцип безпосередньої дії прав і свобод людини і громадянина пе-

редбачає, що: 
а) конституційні права і свободи людини і громадянина поширюються 

на кожного безпосередньо; 
б) конституційні права і свободи людини і громадянина діють незалеж-

но від того, чи конкретизовані вони у відповідних нормативних актах; 
в) конституційні права і свободи людини і громадянина діють, якщо 

для них передбачено конкретний механізм реалізації; 
г) конституційні права і свободи людини і громадянина здійснюються 

особою особисто; 
д) конституційні права і свободи людини і громадянина завжди конкре-

тизовані у відповідних нормативних актах. 
 
14. Вихідним у забезпеченні правової справедливості і стабільності 

конституційного ладу України є принцип: 
а) верховенства Конституції України; 
б) принцип демократизму; 
в) верховенства закону; 
г) верховенства права; 
д) наукового обґрунтування. 
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15. Безперервне проживання на території України – це проживання в 
Україні особи, якщо: 

а) її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 80 
днів, а в сумі за рік – 170 днів; 

б) її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 90 
днів, а в сумі за рік – 180 днів; 

в) її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 60 
днів, а в сумі за рік – 180 днів; 

г) її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 85 
днів, а в сумі за рік – 210 днів; 

д) її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 70 
днів, а в сумі за рік – 160 днів. 

 
16. Право на громадянство є невід’ємним правом кожної людини, це 

визначено у: 
а) статті 15 Загальної Декларації прав людини від 10 грудня 1948 р., у 

статті 24 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права від 16 гру-
дня 1966 р.; 

б) статті 27 Конституції України; 
в) статті 17 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права; 
г) статті 28 Конституції України; 
д) статті 5Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 
 
17. Відповідно до ст. 3 Закону України «Про громадянство України» 

громадянами України є: 
а) усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення неза-

лежності України (24 серпня 1991 р.) постійно проживали на території Росії; 
б) особи, які прибули в Україну на постійне проживання після13 лис-

топада 1991 р. і яким у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 
р. органами внутрішніх справ України внесено напис «громадянин України», 
а також діти таких осіб, які прибули разом із батьками в Україну, якщо на 
момент прибуття в Україну вони не досягли повноліття, якщо зазначені осо-
би подали заяви про оформлення належності до громадянства України; 

в) усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення неза-
лежності України (24 серпня 1991 р.) проживали за межами території України; 

г) особи, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 
інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 
стану, місця проживання, мовних чи інших ознак, які на момент набрання 
чинності Законом України «Про громадянство України» (13 листопада 1991 
р.) були громадянами інших держав; 

д) усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення неза-
лежності України (24 серпня 1991 р.) тимчасово проживали на території 
України. 
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18. Відповідно до ст. 17 Закону України «Про громадянство України» 
підставою припинення громадянства є: 

а) одруження з іноземцем; 
б) клопотання особи, якій повідомлено про підозру у вчиненні кримі-

нального правопорушення; 
в) тимчасовий виїзд за кордон; 
г) смерть особи; 
д) втрата громадянства України. 
 
19. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жі-

нок і чоловіків» було прийнято: 
а) 8 вересня 2005 року; 
б) 8 жовтня 2005 року; 
в) 8 вересня 2006 року; 
г) 8 жовтня 2006 року; 
д) 18 вересня 2005 року. 
 
20. Виходячи зі змісту ч. 1 ст. 21 Конституції України вірним є положення: 
а) усі громадяни є вільні і рівні у своїх правах та обов’язках;  
б) усі люди є вільні і рівні у своїх правах та обов’язках; 
в) усі громадяни є вільні у своїй гідності та правах; 
г) усі громадяни є рівні у своїй гідності та правах; 
д) усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. 
 
21. Особисті права і свободи людини і громадянина: 
а) створюють юридичні умови для активної участі громадянина в сфері 

соціально-економічного та культурного життя суспільства; 
б) пов’язані з участю громадянина в сфері політичного життя суспільс-

тва, наданням йому можливості для участі в управлінні державою, суспіль-
ним життям; 

в) забезпечують рівноправність громадян перед судом і законом; 
г) гарантують недоторканність особи та її гідності; 
д) гарантують індивідуальний розвиток кожної особи. 
 
22. До особистих конституційних прав і свобод людини і громадянина 

не належить: 
а) право на вільний розвиток своєї особистості; 
б) право на повагу до гідності; 
в) право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та 

іншої кореспонденції; 
г) право на свободу пересування й вільний вибір місця проживання; 
д) право мирно, без зброї збиратися та проводити збори, мітинги, похо-

ди й демонстрації. 
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23. Право на свободу думки та слова закріплене в ст. 34 Конституції 
України належить до групи: 

а) політичних прав і свобод; 
б) соціально-економічних прав і свобод; 
в) соціально-політичних прав і свобод; 
г) особистих прав і свобод; 
д) соціально-культурних прав і свобод. 
 
24. Вік, якого необхідно досягти громадянину України, щоб бути обра-

ним на посаду народного депутата України: 
а) 18 років;  
б) 25 років; 
в) 32 років; 
г) 28 років; 
д) 21 року. 
 
25. Закон України «Про політичні партії в Україні» був прийнятий: 
а) 25 грудня 1996 року; 
б) 16 липня 1991року; 
в) 11 вересня 1995 року; 
г) 5 квітня 2001 року; 
д) 19 червня 2001 року. 
 
26. Членами (учасниками) громадської організації, крім молодіжної та 

дитячої, можуть бути особи: 
а) які досягли 14 років; 
б) які досягли 16 років; 
в) які досягли 18 років; 
г) які досягли 21 років; 
д) які досягли 25 років. 
 
27. У ст. 46 Конституції України закріплено: 
а) право на об’єднання в політичні партії; 
б) право на соціальний захист; 
в) право збиратися мирно без зброї і проводити збори, мітинги, походи 

і демонстрації; 
г) право брати участь в управлінні державними справами; 
д) право на свободу світогляду і віросповідання. 
 
28. Політичні партії, що створюються і діють в Україні, мають ста-

тус: 
а) державних; 
б) виборчих; 
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в) національних; 
г) всеукраїнських; 
д) юридичних організацій незалежності від наявності реєстрації. 
 
29. Право на громадянство закріплено в: 
а) ст. 24 Конституції України; 
б) ст. 58 Конституції України; 
в) ст. 42 Конституції України; 
г) ст. 25 Конституції України; 
д) ст. 32 Конституції України. 
 
30. У ст. 59 Конституції України закріплено право: 
а) на правову допомогу; 
б) знати свої права та обов’язки; 
в) на недоторканість житла; 
г) на особисту недоторканість; 
д) на свободу слова. 
 
31. Згідно зі ст. 41 Конституції України конфіскація майна може бу-

ти застосована виключно: 
а) за рішенням Верховної Ради України; 
б) за постановою прокурора; 
в) за рішенням суду; 
г) за рішенням колегії місцевих депутатів; 
д) за указом Президента України. 
 
32. Права і свободи людини і громадянина, що полягають у праві люди-

ни на захист від будь-якого втручання, зокрема і з боку держави, в здійсненні 
особою своїх прав як суб’єкта громадянського суспільства – це: 

а) позитивні права; 
б) негативні права; 
в) позитивні і негативні права; 
г) політичні права; 
д) соціально-культурні права. 
 
33. Класифікація конституційних прав і свобод людини і громадянина 

за суб’єктами передбачає: 
а) загальні та спеціальні права і свободи; 
б) виключні та невиключні права і свободи; 
в) особисті та суспільні права і свободи; 
г) права і свободи індивіда та права і свободи групи індивідів; 
д) права і свободи індивіда та права і свободи певних верств населення. 
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34. Термін «екологічні права» вперше в Україні на законодавчому рівні 
закріплений у: 

а) Законі України «Про екологічну експертизу»; 
б) Законі України «Про захист населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного і природного характеру»; 
в) Законі України «Про охорону атмосферного повітря»; 
г) Законі України «Про охорону навколишнього природного середови-

ща»; 
д) Конституції України; 
 
35. За часом виникнення права людини і громадянина поділяють на: 
а) права першого і другого покоління; 
б) права першого, другого і третього покоління; 
в) постійні та тимчасові; 
г) звичайні та надзвичайні; 
д) ординарні та екстраординарні. 
 
36. Група прав людини, що сформувалася після Другої світової війни: 
а) права першого покоління; 
б) права другого покоління; 
в) права третього покоління; 
г) права першого етапу; 
д) права третього етапу. 
 
37. Система гарантій конституційних прав і свобод в Україні пред-

ставлена: 
а) позитивними та негативними гарантіями; 
б) економічними, юридичними та політичними гарантіями; 
в) загальними та спеціальними гарантіями; 
г) загальними та судовими гарантіями; 
д) загальними та спеціально-конституційними гарантіями. 
 
38. Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання 

правової допомоги в Україні діє: 
а) прокуратура; 
б) адвокатура; 
в) нотаріат; 
г) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; 
д) Міністерство юстиції України. 
 
39. Строк, на який призначається Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини: 
а) 4 роки; 
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б) 5 років; 
в) 1 рік; 
г) на невизначений строк; 
д) на строк оголошення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або 

окремих її місцевостях. 
 
40. Громадянство – це: 
а) постійний правовий зв’язок між фізичною особою та держави, що 

проявляється в їхніх взаємних правах і обов’язках; 
б) постійний правовий зв’язок особи та держави, що проявляється в 

правах і обов’язках громадянина; 
в) постійний правовий зв’язок особи та держави, що проявляється в 

правах особи і обов’язках держави; 
г) постійний правовий зв’язок особи та держави, що проявляється в 

приналежності особи до певної держави; 
д) постійний правовий зв’язок особи та держави, що проявляється у на-

данні державою дозволу особі щодо постійного проживання на території цієї 
держави. 

41. Формування інституту громадянства в незалежній Україні поча-
лося з прийняттям: 

а) Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року; 
б) Акту проголошення незалежності України від 1 грудня 1991 року; 
в) Конституції України від 28 червня 1996 року; 
г) Декларації прав національностей України від 1 листопаду 1991 року; 
д) Закону України «Про громадянство України» від 8 жовтня 1991 ро-

ку. 
 
42. Закон України «Про громадянство України» було прийнято: 
а) 8 жовтня 1991 року; 
б) 8 січня 1991 року; 
в) 18 січня 1991 року; 
г) 18 січня 2001 року; 
д) 18 жовтня 2001 року. 
 
43. Громадянин України – це: 
а) особа, яка народилася на території України незалежно від громадян-

ства батьків; 
б) особа, яка є українцем за національним походженням; 
в) особа, яка набула громадянства України в порядку, передбаченому 

законами України та міжнародними договорами; 
г) особа, яка вступила у шлюб із громадянином України; 
д) особа, яка безперервно проживає на території України протягом 

останніх п’яти років на законних підставах. 
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44. Відповідно до Закону України «Про громадянство України» доку-

ментом, який не підтверджує громадянство України, є: 
а) дипломатичний паспорт;  
б) посвідчення особи моряка; 
в) посвідчення члена екіпажу; 
г) посвідчення особи на повернення в Україну; 
д) посвідчення водія. 
 
45. Рішення про прийняття до громадянства України і про припинення 

громадянства України приймає: 
а) Президент України; 
б) Верховна Рада України; 
в) спеціальний орган виконавчої влади; 
г) Кабінет Міністрів України; 
д) Конституційний Суд України. 
 
46. До підстав для втрати громадянства України не належить: 
а) добровільне набуття громадянства іншої держави; 
б) вступ особи на військову службу іноземної держави без згоди на те 

відповідних органів України; 
в) набуття громадянства України в результаті свідомого подання не-

правдивих відомостей або фальшивих документів; 
г) набуття громадянства України внаслідок обману; 
д) скоєння злочину проти Української держави. 
 
47. Філіація – це: 
а) ускладнене набуття громадянства; 
б) позбавлення громадянства; 
в) поновлення громадянства; 
г) набуття громадянства за народженням; 
д) відмова від громадянства. 
 
48. Правові принципи, на підставі яких відбувається філіація: 
а) право ґрунту та право крові; 
б) право крові та право народження; 
в) право народження та право на громадянство; 
г) територіальне право та родинне право; 
д) територіальне право та право першого громадянства. 
 
49. Дитина, що народилася на території України від осіб без грома-

дянства, які постійно проживають в Україні: 
а) не набуває жодного громадянства; 
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б) набуває громадянства України за правом ґрунту; 
в) набуває громадянства України за правом крові; 
г) набуває громадянства України за земельним правом; 
д) набуває громадянства України за територіальним правом. 
 
50. Натуралізація – це: 
а) набуття громадянства згідно із встановленою законом процедурою; 
б) поновлення громадянства; 
в) набуття громадянства за місцем народження; 
г) письмова згода батьків про вибір громадянства дитини; 
д) набуття громадянства у випадку надання політичного притулку. 
 
51. Найбільш поширеним способом надання громадянства у світовій 

практиці є: 
а) натуралізація; 
б) філіація; 
в) репатріація; 
г) реінтеграція; 
д) оптація. 
 
52. Виділяють такі види натуралізації: 
а) індивідуальна натуралізація та групова натуралізація; 
б) індивідуальна натуралізація та натуралізація внаслідок правонаступ-

ництва держави; 
в) індивідуальна натуралізація та родинна натуралізація; 
г) первинна натуралізація та вторинна натуралізація; 
д) добровільна натуралізація та примусова натуралізація. 
 
53. До необхідних умов для прийняття особи до громадянства України 

не належить: 
а) визнання і дотримання Конституції України та законів України; 
б) неперебування особи в іноземному громадянстві; 
в) знання української мови в обсязі, достатньому для спілкування; 
г) наявність у особи законних джерел існування; 
д) наявність загальнообов’язкової середньої освіти. 
 
54. До необхідних умов для прийняття особи, якій надано статус бі-

женця, до громадянства України не належить: 
а) визнання і дотримання Конституції України; 
б) визнання і дотримання законів України; 
в) знання української мови в обсязі, достатньому для спілкування; 
г) наявність у особи законних джерел існування; 
д) неперебування особи в іноземному громадянстві. 
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55. Необхідною умовою для прийняття особи до громадянства України 
є безперервне проживання особи на законних підставах на території Украї-
ни протягом: 

а) трьох років; 
б) чотирьох років; 
в) п’яти років; 
г) семи років; 
д) десяти років. 
 
56. Трансферт – це: 
а) вибір громадянства тієї чи іншої держави у зв’язку з переходом тери-

торії однієї держави до іншої;  
б) набуття громадянства дитиною, батьки якої невідомі; 
в) перехід території однієї держави до іншої, який супроводжується 

зміною громадянства без права вибору; 
г) набуття громадянства дитиною, яка народилась на території даної 

держави і батьки якої є громадянами іншої держави; 
д) набуття громадянства особами тільки певної національності. 
 
57. Конституцією України не передбачено для громадян: 
а) право на вільний розвиток своєї особистості; 
б) право брати участь в управлінні державними справами; 
в) право на страйк; 
г) право на участь у прийнятті законів; 
д) право на безоплатну медичну допомогу. 
 
58. Екстрадиція – це: 
а) вихід з громадянства; 
б) позбавлення громадянства; 
в) видворення громадянина з країни; 
г) видача громадянина однієї держави іншій; 
д) надання політичного притулку. 
 
59. Експатріація – це: 
а) вихід з громадянства; 
б) набуття громадянства, якщо батьки даної особи були або є громадя-

нами країни; 
в) отримання громадянином статусу підданого; 
г) автоматичне припинення громадянства у зв’язку з розірванням шлю-

бу; 
д) надання громадянства у випадку всиновлення. 
 
60. Повернення на батьківщину та відновлення у громадянстві – це: 
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а) репатріація;  
б) оптація; 
в) право ґрунту; 
г) право крові; 
д) патріація. 
 
61. Європейська Конвенція про захист прав та основних свобод людини 

і громадянина була ратифікована Верховною Радою України: 
а) 1 березня 1996 року; 
б) 17 липня 1997 року; 
в) 25 січня 1991 року; 
г) 8 лютого 1999 року; 
д) 23 червня 1998 року. 
 
62. Перший офіційний документ, в якому була сформована ідея не-

від’ємності прав людини: 
а) Декларація незалежності США 1776 року; 
б) Біль про права 1789 року; 
в) французька Декларація прав людини і громадянина 1789 року; 
г) Конституція США 1787 року; 
д) Декларація до французького народу 1871 року. 
 
63. Законодавчий акт, який у перше запровадив розмежування між 

правами людини і громадянина – це: 
а) Декларація незалежності США 1776 року; 
б) Біль про права 1689 року; 
в) Декларація прав людини і громадянина 1789 року; 
г) Велика хартія вольностей 1215 року; 
д) Декларація прав Вірджинії від 4 липня 1776 року. 
 
64. Складовими інституту громадянства є: 
а) індивідуальний статус; 
б) народження; 
в) прийняття до громадянства; 
г) статус фізичних та юридичних осіб; 
д) громадянство дітей при зміні громадянства батьків і при усиновлен-

ні. 
 
65. Добровільне припинення громадянства яке здійснюється за ініціа-

тивою особи – це: 
а) трансферт; 
б) вихід із громадянства; 
в) позбавлення громадянства; 
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г) оптація; 
д) принцип «права крові». 
 
66. Особа, що належить до громадянства іншої держави та не є гро-

мадянином України є: 
а) особа без громадянства; 
б) біженець; 
в) іноземець; 
г) законний представник; 
д) громадянин України. 
 
67. Право на свободу совісті включає в себе: 
а) свободу мати, приймати і змінювати релігію або переконання за сво-

їм вибором і свободу одноособово чи разом з іншими сповідувати будь-яку 
релігію або не сповідувати ніякої, відправляти релігійні культи, відкрито ви-
ражати і вільно поширювати свої релігійні або атеїстичні переконання; 

б) свободу змінювати громадянство або країну для постійного місця 
проживання; 

в) свободу вільно виражати себе у сферах: літератури, архітектури, 
скульптури, живопису, графіки, декоративно-вжиткового мистецтва, музики, 
танцю, театру, кіно та інші види діяльності людини, що відображають дійс-
ність у художніх образах; 

г) свободу на здобуття професійно-технічної освіти особами, які раніше 
не мали робітничої професії, або спеціальності іншого освітньо-
кваліфікаційного рівня, що забезпечує відповідний рівень професійної квалі-
фікації, необхідний для продуктивної професійної діяльності; 

д) незалежно від віку, статі, раси, стану здоров’я, інвалідності, грома-
дянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, кольо-
ру шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і 
майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин та ознак. 

 
68. Сфера, в якій відповідно до законодавства провадиться культурна 

діяльність та задовольняються культурні, інформаційні та дозвіллєві пот-
реби громадян, що охоплює, зокрема, телебачення, радіомовлення, періодичні 
друковані видання та книговидавничу продукцію, ринок культурних благ, а 
також культурно-мистецьке середовище це: 

а) національне культурне надбання; 
б) культура; 
в) культурні блага; 
г) культурно-мистецький проект; 
д) культурний простір України. 
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69. Гарантії недискримінації осіб у доступі до безоплатної правової 
допомоги полягають у наступному: 

а) правовому захисті пенсіонерів; 
б) праві на безкоштовну правову допомогу; 
в) не допускається застосовування привілеїв чи обмежень до осіб за 

ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 
статі, етнічного та соціального походження, місця проживання, за мовними 
або іншими ознаками;; 

г) захисті громадян України, іноземців, осіб без громадянства, у тому 
числі біженців чи осіб, які потребують додаткового захисту; 

д) правовому захисті виключно іноземців та осіб без громадянства. 
 
70. Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні» був прийнятий: 
а) 11 грудня 2015 року; 
б) 11 грудня 2003 року; 
в) 15 січня 2000 року; 
г) 23 жовтня 2003 року; 
д) 16 червня 2003 року. 
 
71. Відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка іден-

тифікована або може бути конкретно ідентифікована це: 
а) персональні дані; 
б) картотека; 
в) володілець персональних даних; 
г) власні дані; 
д) приватні дані. 
 
72. Однією з підстав для обробки персональних даних є: 
а) захист життєво важливих інтересів суб’єкта персональних даних; 
б) вступ до політичної партії; 
в) подання позовної заяви до суду; 
г) журналістське розслідування; 
д) крайня необхідність. 
 
73. Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, 

політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних 
партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а 
також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних 
або генетичних даних дозволена у разі: 

а) необхідна для обґрунтування, задоволення або захисту правової ви-
моги; 

б) вступу особи до політичної партії; 
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в) вступу до професійної спілки; 
г) одруженні на іноземній особі; 
д) поданні позовної заяви до суду. 
 
74. Персональні дані залишаються у базах та реєстрах у разі: 
а) продовження правовідносин між суб’єктом персональних даних та 

володільцем чи розпорядником; 
б) закінчення строку зберігання даних, визначеного згодою суб’єкта 

персональних даних на обробку цих даних або законом; 
в) припинення правовідносин між суб’єктом персональних даних та 

володільцем чи розпорядником; 
г) видання відповідного припису Уповноваженого або визначених ним 

посадових осіб секретаріату Уповноваженого;  
д) набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищен-

ня персональних даних. 
 
75. Надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових 

питань; складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового 
характеру; здійснення представництва інтересів особи в судах, інших дер-
жавних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; 
забезпечення захисту особи від обвинувачення; надання особі допомоги в за-
безпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації це:  

а) надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації 
прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлен-
ня у разі порушення;  

б) правові послуги;  
в) здійснення співробітниками прокуратури функцій загального нагля-

ду;  
г) діяльність представників органів державної влади;  
д) консультація в юридичній клініці. 
 
76. Право людини провадити творчу діяльність може реалізовуватися 

на:  
а) фаховій, і на не професіональній основі; 
б) фаховій, і на не кваліфікованій основі; 
в) кваліфікованій, і на не професіональній основі; 
г) кваліфікаційній, і на не кваліфікованій основі; 
д) професійній, і на аматорській основі. 
 
77. Контроль за додержанням законодавства про захист персональних 

даних у межах повноважень, передбачених законом, здійснюють такі органи: 
а) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та суд; 
б) поліція та прокуратура; 
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в) Служба безпеки України та поліція; 
г) прокуратура та Служба безпеки України; 
д) Президент України та Служба безпеки України. 
 
78. Систему надання безоплатної правової допомоги складають:  
а) мережа юридичних клінік при вищих навчальних закладах юридич-

ної спеціалізації;  
б) Координаційний центр з надання правової допомоги, суб’єкти на-

дання безоплатної первинної правової допомоги, суб’єкти надання безоплат-
ної вторинної правової допомоги;  

в) суб’єкти надання первинної правової допомоги;  
г) мережа юридичних клінік при територіальних органах юстиції Укра-

їни;  
д) органи виконавчої влади. 
 
79. Вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її 

права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та 
порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб це: 

а) безоплатна первинна правова допомога; 
б) правові послуги; 
в) правова допомога; 
г) діяльність адвокатури; 
д) діяльність органів виконавчої влади. 
 
80. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування мо-

жуть брати плату за надання правових послуг: 
а) не більше однієї мінімальної заробітної плати; 
б) не більше двох мінімальної заробітної плати; 
в) не більше одного прожиткового мінімуму доходів громадян; 
г) не більше двох прожиткових мінімумів доходів громадян; 
д) забороняється встановлювати плату за надання будь-якого з видів 
правових послуг. 
 
81. Спеціалізовані установи, що надають безоплатну первинну правову 

допомогу, утворені органами місцевого самоврядування, фінансуються за 
рахунок коштів:  

а) банківських установ;  
б) місцевих бюджетів, інших не заборонених законодавством джерел;  
в) Міжнародного валютного фонду;  
г) виключно за рахунок коштів добровільних пожертв;  
д) утворювати спеціалізовані установи з надання безоплатної первинної 

правової допомоги заборонено. 
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82. Заборона щодо вимагання від священнослужителів відомостей, 
одержаних ними при сповіді віруючих прямо прописана у: 

а) Законі України «Про свободу совісті та релігійні організації»; 
б) Законі України «Про релігійні організації»; 
в) Законі України «Про релігію»; 
г) Законі Україні «Про адвокатуру та адвокатську діяльність«; 
д) Законі України «Про прокуратуру». 
 
83. Повноваження та порядок діяльності спеціалізованих установ з 

надання безоплатної первинної правової допомоги встановлюються:  
а) Положенням про установу з надання безоплатної первинної правової 

допомоги;  
б) Рішенням Верховного Суду про установу з надання безоплатної пер-

винної правової допомоги; 
в) Законом «Про установу з надання безоплатної первинної правової 

допомоги»; 
г) Законом «Про звернення громадян»;  
д) утворювати спеціалізовані установи з надання безоплатної первинної 

правової допомоги заборонено. 
 
84. Органи місцевого самоврядування можуть укладати договори про 

надання на постійній або тимчасовій основі первинної правової допомоги на 
території відповідної адміністративно-територіальної одиниці з: 

а) судовими органами;  
б) Міністерством юстиції України;  
в) фізичними особами, які відповідно до свого статуту мають право на-

давати правову допомогу;  
г) юридичними особами приватного права, які відповідно до свого ста-

туту мають право надавати правову допомогу; 
д) укладати договори про надання на постійній або тимчасовій основі 

первинної правової допомоги на території відповідної адміністративно-
територіальної одиниці органам місцевого самоврядування заборонено. 

 
85. Порядок та критерії залучення органами місцевого самоврядування 

юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової 
допомоги затверджуються:  

а) Міністерством інформаційної політики України;  
б) Міністерством юстиції України; 
в) Верховною Радою України;  
г) юридичними особами приватного права, які відповідно до свого ста-

туту мають право надавати правову допомогу;  
д) укладати договори про надання на постійній або тимчасовій основі 

первинної правової допомоги на території відповідної адміністративно-
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територіальної одиниці органам місцевого самоврядування заборонено. 
 
86. Адвокат, інший фахівець у відповідній галузі права чи юридична 

особа приватного права, з якими укладено договір про надання первинної 
правової допомоги, зобов’язані надавати високоякісну допомогу в обсязі та 
строки, визначені: 

а) чинним законодавством; 
б) усною домовленістю; 
в) рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури; 
г) договором; 
д) органам місцевого самоврядування залучати інших осіб до надання 

безоплатної первинної правової допомоги заборонено. 
 
87. Внутрішньо переміщені особи мають право на: 
а) лише на здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших 

державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими осо-
бами; 

б) лише на допомогу при складенні документів процесуального харак-
теру; 

в) підтримку; 
г) всі види правових послуг безоплатної вторинної правової допомоги; 
д) не мають права на безоплатну вторинну правову допомогу. 
 
88. Особи, до яких застосовано адміністративний арешт мають право 

на такі види правових послуг: 
а) лише на здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших 

державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими осо-
бами;  

б) лише на допомогу при складенні документів процесуального харак-
теру;  

в) на захист; на здійснення представництва інтересів осіб в судах, ін-
ших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими 
особами; на допомогу при складенні документів процесуального характеру; 

г) всі види правових послуг безоплатної вторинної правової допомоги;  
д) на здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших держав-

них органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; на 
допомогу при складенні документів процесуального характеру.  

 
89. Особи, які відповідно до положень кримінального процесуального 

законодавства вважаються затриманими мають право на такі види право-
вих послуг: 

а) лише на здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших 
державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими осо-
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бами;  
б) лише на допомогу при складенні документів процесуального харак-

теру; 
в) на захист та на допомогу при складанні документів процесуального 

характеру;  
г) всі види правових послуг безоплатної вторинної правової допомоги;  
д) на здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших держав-

них органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; на 
допомогу при складенні документів процесуального характеру. 

 
90. Особи, засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі мають 

право на такі види правових послуг: 
а) всі види правових послуг безоплатної вторинної правової допомоги; 
б) лише на допомогу при складенні документів процесуального харак-

теру; 
в) на захист та на допомогу при складенні документів процесуального 

характеру; 
г) лише на здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших 
державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими 

особами; 
д) на здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших держав-

них органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; на 
допомогу при складенні документів процесуального характеру. 

 
91. Особи, засуджені до тримання в дисциплінарному батальйоні вій-

ськовослужбовців мають право на такі види правових послуг: 
а) лише на здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших 

державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими осо-
бами; 

б) лише на допомогу при складенні документів процесуального харак-
теру; 

в) на захист та на допомогу при складенні документів процесуального 
характеру; 

г) всі види правових послуг безоплатної вторинної правової допомоги; 
д) на здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших держав-

них органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; на 
допомогу при складенні документів процесуального характеру. 

 
92. Особи, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та 

осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» мають право 
на такі види правових послуг:  

а) лише на здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших 
державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими осо-



КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО у тестових завданнях 

131 

бами;  
б) лише на допомогу при складенні документів процесуального харак-

теру;  
в) на захист та на допомогу при складенні документів процесуального 

характеру; 
г) на здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших держав-

них органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; на 
допомогу при складенні документів процесуального характеру;  

д) всі види правових послуг безоплатної вторинної правової допомоги. 
 
93. Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» мають право 
на такі види правових послуг: 

а) всі види правових послуг безоплатної вторинної правової допомоги; 
б) лише на допомогу при складенні документів процесуального харак-

теру; 
в) на захист та на допомогу при складенні документів процесуального 

характеру; 
г) лише на здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших 

державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими осо-
бами; 

д) на здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших держав-
них органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; на 
допомогу при складенні документів процесуального характеру. 

 
94. Особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги пе-

ред Батьківщиною мають право на такі види правових послуг: 
а) лише на здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших 

державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими осо-
бами; 

б) лише на допомогу при складенні документів процесуального харак-
теру; 

в) всі види правових послуг безоплатної вторинної правової допомоги; 
г) на захист та на допомогу при складенні документів процесуального 

характеру; 
д) на здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших держав-

них органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; на 
допомогу при складенні документів процесуального характеру. 

 
95. Захист прав іноземців та осіб без громадянства в Україні здійсню-

ється шляхом:  
а) звернення до суду; 
б) звернення до державних органів України;  
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в) звернення до міжнародних організацій; 
г) звернення до Європейського суду з прав людини; 
д) захист прав іноземців та осіб без громадянства в Україні не передба-

чений. 
 
96. Розмір відшкодування моральних (немайнових) збитків, що завдані 

неправомірними діями або рішеннями органу чи посадової особи, при розгляді 
скарги, визначається: 

а) керівниками; 
б) судом; 
в) на засіданні трудового колективу; 
г) чинним законодавством встановлено таблицю розмірів відшкодуван-

ня моральних збитків; 
д) чинним законодавством не передбачено відшкодування моральних 

збитків. 
 
97. Відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод піддання особи катуванню або нелюдському чи такому, що принижує 
гідність, поводженню або покаранню, буде визнано: 

а) порушенням права на свободу та особисту недоторканність; 
б) порушенням права на життя; 
в) порушенням права на справедливий суд; 
г) порушенням заборони катування; 
д) порушення права на вільний вибір віроісповідання.  
 
98. Для того щоб електронна петиція була розглянута Президентом 

України, Кабінетом Міністрів України, Верховною радою України вона по-
винна набрати:  

а) 5000 підписів громадян; 
б) 15000 підписів громадян;  
в) 20000 підписів громадян; 
г) 25000 підписів громадян; 
д) 35000 підписів громадян.  
 
99. Розгляд електронної петиції здійснюється:  
а) не пізніше п’яти днів з дня оприлюднення інформації про початок її 

розгляду; 
б) не пізніше десяти днів з дня оприлюднення інформації про початок її 

розгляду; 
в) не пізніше семи днів з дня оприлюднення інформації про початок її 

розгляду; 
г) не пізніше п’ятнадцяти днів з дня оприлюднення інформації про по-

чаток її розгляду; 
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д) не пізніше дванадцяти днів з дня оприлюднення інформації про по-
чаток її розгляду; 

 
100. Особа, яку звинувачено у скоєнні кримінального правопорушення 

відповідно до ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод вважається невинуватою до моменту: 

а) підписання обвинувального акта; 
б) надання зізнавальних показів у скоєнні кримінального правопору-

шення; 
в) винесення Європейським судом з прав людини відповідного рішен-

ня;  
г) доки її вину не буде доведено у законному порядку; 
д) винесення Верховною Радою України відповідного рішення. 
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Тема 6. ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗДІЙСНЕННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

 
Конституційно-правове регулювання питань організації і діяльності ор-

ганів державної влади. Поняття та особливості органів державної влади. Фо-
рми та методи здійснення державної влади. Ознаки та принципи діяльності 
державної влади. Система та структура органів державної влади, їх компете-
нція. Види органів державної влади: критерії класифікації та види. Принцип 
єдності та розподілу державної влади та його реалізація. Легалізація та легі-
тимація державної влади в Україні. Місце прокуратури в системі органів 
державної влади: система і структура прокуратури; функції і повноваження 
прокуратури; акти органів прокуратури. 

 
Ключові поняття: 

влада, соціальна влада, політична влада, публічна влада, державна вла-
да, державна влада як конституційно-правовий інститут, принципи органі-
зації і діяльності державної влади, принцип єдності державної влади, прин-
цип розподілу державної влади, форми здійснення державної влади, методи 
здійснення державної влади, державний апарат, моноцефальна система 
державних органів державної влади, централізовано-сегментна система ор-
ганів державної влади, державний орган України, ознаки органу державної 
влади, центральні органи державної влади, компетенція державного органу, 
посадова особа, державна програма, система стримувань і противаг, лега-
лізація державної влади, легітимація державної влади, форми легітимації 
державної влади, раціональна легітимація державної влади, ідеологічна ле-
гітимація державної влади, державний суверенiтет, конституціоналізм, 
конституційні засади організації і здійснення державної влади, конститу-
ційно-правовий статус органу державної влади, функції Української держа-
ви, функції державних органів, структура державної влади в Україні, проку-
ратура, неурядові організації, державне управління, механізм здійснення 
державної влади, верховенство державної влади, парламент, функції парла-
менту, парламентський контроль, глава держави, президент України, уряд, 
функції уряду, виконавчо-розпорядча діяльність, Кабінет Міністрів України, 
державна служба, державні службовці, урядові органи державного управ-
ління, органи місцевого самоврядування, управлінські послуги, правосуддя, 
функції судової влади.  

 
1. Влада – це: 
а) здатність, право і можливість, вирішальним чином впливати на дія-

льність і поведінку людей за допомогою волі, права та авторитету; 
б) визнання свободи дій підлеглих суб’єктів з обмеженням її таким чи-
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ном, щоб захистити від свавільних дій інших осіб; 
в) контрольно-наглядова діяльність, яка виражається в здійсненні юри-

дичних дій щодо спостереження над виконанням підконтрольними 
суб’єктами правових приписів; 

г) організаційно-управлінська форма діяльності уповноважених 
суб’єктів; 

д) вплив уповноважених посадових осіб держави на особу; 
 
2. Легітимність державної влади, означає, що влада: 
а) концентрується в апараті, системі органів держави та здійснюється 

через ці органи; 
б) виступає від імені всього суспільства, має «публічну» основу своєї 

діяльності; 
в) юридично обґрунтована і визнана народом, а також світовою спіль-

нотою; 
г) має монопольне право видавати закони і спиратися на апарат примусу; 
д) відділена від інших видів влади усередині країни. 
 
3. Джерелом легітимності державної влади в Україні є: 
а) Верховна Рада України; 
б) Конституція України; 
в) народ України; 
г) Президент України; 
д) Закони України. 
 
4. Відносно самостійна, організаційно та структурно відокремлена 

частина державного механізму, утворена відповідно до Конституції та За-
конів України, наділена державно-владними повноваженнями, а також пра-
вовими та матеріальними ресурсами, необхідними для здійснення функцій і 
завдань держави – це: 

а) орган держави; 
б) механізм держави; 
в) апарат держави; 
г) інститут держави; 
д) апарат управління. 
 
5. Найвищу юридичну силу в правовій системі сучасної Української 

держави має: 
а) Конституція України; 
б) міжнародний договір; 
в) кодифікований законодавчий акт; 
г) постанова Верховної Ради України; 
д) закон України. 
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6. Форма легітимації державної влади, яка передбачає підтримку 
державної влади населенням, що керується власною оцінкою заходів цієї вла-
ди: 

а) онтологічна легітимація; 
б) ідеологічна легітимація; 
в) харизматична легітимація; 
г) раціональна легітимація; 
д) демократична легітимація. 
 
7. Установлена державою можливість існування, лише тих органів 

держави, що передбачені конституцією, а також у необхідності прийнят-
тя цими органами рішень, що ґрунтуються на Конституції, являє собою 
принцип: 

а) представницької демократії; 
б) державного суверенітету; 
в) законності; 
г) поділу державної влади; 
д) конституціоналізму. 
 
8. Незалежність державної влади від всякої іншої влади усередині кра-

їни і поза нею, виражена в її винятковому, монопольному праві самостійно і 
вільно вирішувати усі свої справи, складає поняття: 

а) національний суверенітет; 
б) безпосередня демократія; 
в) державний суверенітет; 
г) представницька демократія;  
д) народний суверенітет. 
 
9. Певний вид діяльності органів держави, що має виконавчий і розпо-

рядчий характер і полягає в організуючому впливі на суспільні відносини в по-
літичній, соціально-економічній, духовно-культурній та інших сферах, шля-
хом застосування державно-владних повноважень – це: 

а) виконавча влада; 
б) державне управління; 
в) апарат держави; 
г) механізм держави; 
д) законодавча влада. 
 
10. Мета поділу державної влади полягає: 
а) щоб припустити зосередження влади в руках особи або невеликої 

групи осіб і тим самим була можливість зловживати владою; 
б) щоб не припустити зосередження влади в руках однієї особи або не-

великої групи осіб і тим самим запобігти можливості зловживання владою; 
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в) щоб не зосереджувати владу в руках однієї особи і тим самим була 
можливість зловживати владою; 

г) щоб припустити зосередження влади невеликої групи осіб і тим са-
мим була можливість зловживання владою; 

д) щоб легше було керувати державою. 
 
11. Органи держави здійснюють свої повноваження за принципом: 
а)»дозволено лише те, що визначено законом»; 
б) «дозволено все, що не карається Кримінальним кодексом України»; 
в)»дозволено все, що не заборонено законом»; 
г) «заборонено все, що карається Кримінальним кодексом України»; 
д) «дозволено лише те, що прямо передбачено в Конституції України». 
 
12. Вперше конституційне закріплення теорії поділу влади було закріп-

лене на законодавчому рівні у: 
а) Конституція Алжиру 1976 року; 
б) Конституції США 1787 року; 
в) Конституції України 1710 року; 
г) Конституції Франції 1791 року; 
д) Конституції Німецької імперії 1871 року. 
 
13. До контрольно-наглядових органів належить: 
а) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Рахункова 

палата України, Державна аудиторська служба України; 
б) Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ України, 

Збройні Сили України; 
в) Кабінет Міністрів України; 
г) Президент України; 
д) Рада національної безпеки і оборони України. 
 
14. До органів виконавчої влади належить: 
а) Верховна Рада України; 
в) Генеральна прокуратура України; 
б) Міністерство закордонних справ; 
г) Національний банк України; 
д) Конституційний Суд України. 
 
15. До органів виконавчої влади належить: 
а) Верховна Рада України; 
б) Міністерство соціальної політики України; 
в) Генеральна прокуратура України; 
г) Національний банк України; 
д) Конституційний суд України. 
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16. До правоохоронних органів державної влади належить: 
а) Конституційний Суд України; 
б) Верховна Рада України; 
в) Міністерство внутрішніх справ України; 
г) Генеральна прокуратура У країни;  
д) Кабінет Міністрів України. 
 
17. Публічна влада існує у: 
а) двох формах; 
б) трьох формах; 
в) чотирьох формах; 
г) шести формах; 
д) єдиній формі. 
 
18. Поняття державна та публічна влада співвідносяться наступним 

чином: 
а) державна влада є видом публічної політичної влади; 
б) публічна влада є ширшим поняттям ніж державна влада; 
в) публічна влада спирається в своїй побудові на своєрідну «державну» 

основу; 
г) державна та публічна влада є тотожними за суб’єктним складом;  
д) публічна влада є видом державної влади. 
 
19. Суспільний лад – це:  
а) встановлений Основним Законом порядок організації і функціону-

вання інститутів держави і суспільства, система суспільних відносин, що га-
рантуються, забезпечуються і регулюються законами, прийнятими відповідно 
до Конституції; 

б) система основних політико-правових, економних, соціальних відно-
син, які закріплюються державно-правовими (конституційно-правовими) но-
рмами і визначають особливості організації держави та її відносин з іншими 
суб’єктами суспільних відносин; 

в) форма організації державної влади в країні; 
г) система господарювання в суспільстві; 
д) система організаційних і правових форм соціальних відносин у полі-

тичній, економічній, соціальній, культурній та інших сферах, передбачених і 
закріплених конституцією та законами України. 

 
20. Поняття державна та соціальна влада співвідносяться наступним 

чином: 
а) державна влада є видом соціальної влади; 
б) соціальна влада є вужчим поняттям ніж державна влада; 
в) державна влада охоплює поняття соціальної влади; 
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г) державна та соціальна влада є тотожними поняттями;  
д) соціальна влада є видом державної влади. 
 
21. Ознака, що відрізняє державну владу від соціальної влади: 
а) виробляє загальні інтереси та цілі для суспільства; 
б) складається природно-історичним шляхом; 
в) владний суб’єкт має монопольне право приймати рішення; 
г) можливість застосування державного примусу; 
д) здійснює керівництво різними засобами і методами. 
 
22. Поняття державна та політична влада співвідносяться наступ-

ним чином: 
а) політична влада є засобом здійснення державної влади; 
б) політична влада вужча за змістом, ніж державна влада; 
в) політична діяльність вичерпується державною діяльністю; 
г) політична і державна влада мають однакові механізми здійснення; 
д) державна влада є засобом здійснення політичної влади. 
 
23. За способом формування органи держави поділяються: 
а) виборні і призначувані; 
б) загальнодержавні і локальні; 
в) постійно діючі і тимчасові; 
г) колегіальні і одноособові; 
д) законодавчі, виконавчі і судові. 
 
24. Головна риса, що характеризує державну владу та відмежовує від 

політичної, проявляється у: 
а) моноцентричності, тобто існуванні загальнодержавного центра при-

йняття рішень; 
б) домінуванні владної волі; 
в) виконанні функції розвитку держави; 
г) здійсненні влади уповноваженими суб’єктами – державними органа-

ми; 
д) можливості примусу щодо суспільства та особи. 
 
25. Одна із основних рис державної влади, що уособлює загальноо-

бов’язкову волю всього суспільства, має у своєму розпорядженні монопольне 
право видавати закони і спиратися на апарат примусу: 

а) універсальність влади; 
б) верховенство влади; 
в) публічність влади; 
г) легітимність влади; 
д) суверенність влади. 



КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО у тестових завданнях 

154 

26. Універсальна репрезентативність, яка властива державній владі 
означає: 

а) що нормою для держави є одна державна влада; 
б) що державна влада поширює свою дію на всю територію держави і 

всіх індивідів, які проживають та перебувають на ній; 
в) що державна влада представляє все суспільство, виступає від його 

імені у внутрішніх і зовнішніх загальних справах; 
г)що державна влада відокремлена від суспільства, стоїть над ним, і 

матеріально втілена в державному апараті; 
д) що державна влада є самостійною і незалежною від будь-якої іншої 

влади усередині країни і поза нею. 
 
27. Ознака державного суверенітету, яка виражає відсутність іншої 

більш високої суспільної влади на території країни: 
а) самостійність; 
б) універсальність; 
в) верховенство (прерогатива влади); 
г) неподільність влади держави в межах її території; 
д) незалежності у зовнішніх відносинах. 
 
28. Однією із властивих державній владі характеристик, що вказує на 

відокремленість державної влади від суспільства та матеріальну втіле-
ність в державний апарат є: 

а) суверенність; 
б) універсальна репрезентативність; 
в) організаційне оформлення; 
г) єдність; 
д) загальність. 
 
29. Функція органів державної влади, яка проявляється у тому, що 

кожна з гілок державної влади і відповідні органи здійснюють правотворчу 
та правозастосовну роботу: 

а) юридична; 
б) представницька; 
в) організаційна; 
г) правозахисна; 
д) контрольна. 
 
30. Одною із основних правових форм здійснення державної влади, яка 

забезпечує безперервність процесу здійснення нормативно-правових приписів 
шляхом наділення одних учасників правових відносин суб’єктивними правами, 
а інших – юридичними обов’язками, є: 

а) правотворча діяльність; 
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б) правоохоронна діяльність; 
в) правозастосовна діяльність; 
г) установча діяльність; 
д) контрольно-наглядова діяльність. 
 
31. Система «стримувань і противаг» забезпечує: 
а) взаємну підконтрольність різних гілок і центрів державної влади та 

запобігає концентрації влади; 
б) взаємній незалежності різних гілок і центрів державної влади та за-

побігає концентрації влади; 
в) взаємну підконтрольність різних гілок і центрів державної влади та 

сприяє концентрації влади; 
г) створення протистояння всередині державного механізму; 
д) домінування однієї гілки влади над іншою та обмін повноваженнями 

між різними гілками влади. 
 
32. Система «стримувань і противаг» застосовується лише в країнах, 

де: 
а) реалізований принцип розподілу влади; 
б) відсутня реалізація принципу розподілу влади; 
в) абсолютна монархічна форма державного правління; 
г) правлячою партією є комуністична; 
д) панує економічно панівний клас. 
 
33. За територією, на яку поширюється юрисдикція органи державної 

влади поділяються: 
а) виборні і призначувані; 
б) загальнодержавні і локальні; 
в) постійно діючі і тимчасові; 
г) колегіальні і одноособові; 
д) законодавчі, виконавчі і судові. 
 
34. Принцип конституціоналізму конституційно-правового регулюван-

ня державного механізму в демократичних країнах полягає у: 
а) створенні державними органами та посадовими особами необхідних 

умов для виконання чи використання суб’єктами конституційно закріплених 
прав та обов’язків; 

б) наявності визначених державою професійних прав та обов’язків, що 
характеризуються як статус посадової особи та надають цим посадовим осо-
бам можливість найповніше реалізовувати повноваження від імені держави; 

в) обов’язку посадових осіб нести відповідальність перед державою та 
суспільством у випадку прийняття ними неконституційних та неправомірних 
рішень; 
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г) здійсненні діяльності органів держави на основі закону та прийняття 
рішень у межах їх повноважень; 

д) установленій державою можливості існування лише тих органів 
держави, що передбачені конституцією, а також у необхідності прийняття 
цими органами рішень, що ґрунтуються на конституції. 

 
35. Принцип забезпечення реалізації прав та свобод особи конститу-

ційно-правового регулювання державного механізму в демократичних краї-
нах полягає у: 

а) створенні державними органами та посадовими особами необхідних 
умов для виконання чи використання суб’єктами конституційно закріплених 
прав та обов’язків; 

б) наявності визначених державою професійних прав та обов’язків, що 
характеризуються як статус посадової особи та надають цим посадовим осо-
бам можливість найповніше реалізовувати повноваження від імені держави; 

в) обов’язку посадових осіб нести відповідальність перед державою та 
суспільством у випадку прийняття ними неконституційних та неправомірних 
рішень; 

г) здійсненні діяльності органів держави на основі закону та прийняття 
рішень у межах їх повноважень; 

д) установленій державою можливості існування лише тих органів 
держави, що передбачені конституцією, а також у необхідності прийняття 
цими органами рішень, що ґрунтуються на конституції. 

 
36. Принцип юридичної відповідальності конституційно-правового ре-

гулювання державного механізму в демократичних країнах полягає у: 
а) створенні державними органами та посадовими особами необхідних 

умов для виконання чи використання суб’єктами конституційно закріплених 
прав та обов’язків; 

б) наявності визначених державою професійних прав та обов’язків, що 
характеризуються як статус посадової особи та надають цим посадовим осо-
бам можливість найповніше реалізовувати повноваження від імені держави; 

в) обов’язку посадових осіб нести відповідальність перед державою та 
суспільством у випадку прийняття ними неконституційних та неправомірних 
рішень; 

г) здійсненні діяльності органів держави на основі закону та прийняття 
рішень у межах їх повноважень; 

д) установленій державою можливості існування лише тих органів 
держави, що передбачені конституцією, а також у необхідності прийняття 
цими органами рішень, що ґрунтуються на конституції. 

 
37. Принцип демократизму реалізується через: 
а) вираження волі народу, формується через форми народовладдя; 
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б) невідворотну відповідальність за вину громадян і посадових осіб; 
в) якість нормативно-правових актів, несуперечність їх одні одному; 
г) суворе додержання та виконання юридичних норм, правових 

приписів усіма суб’єктами права; 
д) надання свободи вибору суспільного ладу та форми правління, за-

безпечення захисту прав людини та задоволення основних потреб її життя. 
 
38. Принцип законності конституційно-правового регулювання держа-

вного механізму в демократичних країнах полягає у: 
а) створенні державними органами та посадовими особами необхідних 

умов для виконання чи використання суб’єктами конституційно закріплених 
прав та обов’язків; 

б) наявності визначених державою професійних прав та обов’язків, що 
характеризуються як статус посадової особи та надають цим посадовим осо-
бам можливість найповніше реалізовувати повноваження від імені держави; 

в) обов’язку посадових осіб нести відповідальність перед державою та 
суспільством у випадку прийняття ними неконституційних та неправомірних 
рішень; 

г) здійсненні діяльності органів держави на основі закону та прийняття 
рішень у межах їх повноважень; 

д) установленій державою можливості існування лише тих органів 
держави, що передбачені конституцією, а також у необхідності прийняття 
цими органами рішень, що ґрунтуються на конституції. 

 
39. Принцип представницької демократії конституційно-правового ре-

гулювання державного механізму в демократичних країнах означає, що: 
а) створенні державними органами та посадовими особами необхідні 

умови для виконання чи використання суб’єктами конституційно закріпле-
них прав та обов’язків; 

б) наявні визначені державою професійні права та обов’язки, що харак-
теризують статус посадової особи та надають цим посадовим особам можли-
вість найповніше реалізовувати повноваження від імені держави; 

в) посадові особи несуть відповідальність перед державою та суспільс-
твом у випадку прийняття ними неконституційних та неправомірних рішень; 

г) правління у державі здійснюється через виборні державні органи, 
які, у свою чергу, можуть формувати інші державні органи; 

д) державою установлені можливості існування лише тих органів дер-
жави, що передбачені конституцією, а також у необхідності прийняття цими 
органами рішень, що ґрунтуються на конституції. 

 
40. Принцип законності організації та функціонування державних ор-

ганів полягає: 
а) спрямуванні діяльності державних органів в інтересах людини і гро-
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мадянина як вищої соціальної цінності (ст. З Конституції України); 
б) (ст. 5 Конституції України), ніхто не може узурпувати державну вла-

ду (ч. 4 ст. 5 Конституції України); 
в) забороні створення політичних партій в органах державної влади (ч. 

З ст. 37 Конституції України); 
г) користуванні громадянами рівним правом доступу до державної 

служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 38 
Конституції України); 

д) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, поса-
дові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спо-
сіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст. 19 Конституції 
України). 

 
41. Принцип суверенності державної влади в організації та функціону-

ванні державних органів полягає: 
а) спрямуванні діяльності державних органів в інтересах людини і гро-

мадянина як вищої соціальної цінності (ст. З Конституції України); 
б) (ст. 5 Конституції України), ніхто не може узурпувати державну вла-

ду (ч. 4 ст. 5 Конституції України); 
в) забороні створення політичних партій в органах державної влади (ч. 

З ст. 37 Конституції України); 
г) користуванні громадянами рівним правом доступу до державної 

служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 38 
Конституції України); 

д) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, поса-
дові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спо-
сіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст. 19 Конституції 
України). 

 
42. Принцип позапартійності організації та функціонування держав-

них органів полягає: 
а) у спрямуванні діяльності державних органів в інтересах людини і 

громадянина як вищої соціальної цінності (ст. З Конституції України); 
б) (ст. 5 Конституції України), ніхто не може узурпувати державну вла-

ду (ч. 4 ст. 5 Конституції України); 
в) у забороні створення політичних партій в органах державної влади 

(ч. З ст. 37 Конституції України); 
г) у користуванні громадянами рівним правом доступу до державної 

служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 38 
Конституції України); 

д) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, посадові 
особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України (ст. 19 Конституції України). 
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43. Принцип демократичності організації та функціонування держав-
них органів полягає у: 

а) спрямуванні діяльності державних органів в інтересах людини і гро-
мадянина як вищої соціальної цінності (ст. 3 Конституції України); 

б) (ст. 5 Конституції України), ніхто не може узурпувати державну вла-
ду (ч. 4 ст. 5 Конституції України); 

в) забороні створення політичних партій в органах державної влади (ч. 
3 ст. 37 Конституції України); 

г) користуванні громадянами рівним правом доступу до державної 
служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 38 
Конституції України); 

д) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, поса-
дові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спо-
сіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст. 19 Конституції 
України). 

 
44. До специфічних принципів організації та діяльності органів держа-

вної влади належить: 
а) принцип професійної компетентності; 
б) принцип забезпечення соціальної справедливості; 
в) принцип поділу державної влади; 
г) принцип позапартійності; 
д) принцип суверенності державної влади. 
 
45. Метод здійснення державної влади, для якого характерний актив-

ний вплив на волю та свідомість особи, ідейно-етичними засобами для фор-
мування у неї поглядів та уявлень, заснованих на глибокому розумінні сутно-
сті державної влади, її цілей та функцій: 

а) інформаційного впливу; 
б) переконання; 
в) примусу; 
г) рекомендацій; 
д) нормативно-правового регулювання. 
 
46. Метод здійснення державної влади, що передбачає створення умов, 

за яких певна діяльність стає вигідною для суб’єкта, який її здійснює, має 
назву : 

а) метод рекомендації; 
б) метод заохочення; 
в) метод державного примусу; 
г) централізований метод; 
д) метод переконання. 
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47. Державна влада в Україні згідно із ст. 6 Конституції України поді-
ляється на: 

а) дві гілки; 
б) три гілки; 
в) чотири гілки; 
г) п’ять гілок; 
д) шість гілок. 
 
48. За часом дії органи державної влади поділяються: 
а) виборні і призначувані; 
б) загальнодержавні і локальні; 
в) постійно діючі і тимчасові; 
г) колегіальні і одноособові; 
д) законодавчі, виконавчі і судові. 
 
49. За складом органи державної влади поділяються: 
а) виборні і призначувані; 
б) загальнодержавні і локальні; 
в) постійно діючі і тимчасові; 
г) колегіальні і одноособові; 
д) законодавчі, виконавчі і судові. 
 
50. Централізовано-сегментарна система державних органів – це: 
а) система, в якій існує принцип розподілу влади; 
б) система, в якій існує жорстка централізація; 
в) система, яка складається з одного виду органів; 
г) система, в якій органами державної влади є лише другорядні центра-

льні органи; 
д) система, в якій не має органів, що діють у масштабах всієї країни, а 

лише на місцях. 
 
51. Моноцефальна система державних органів – це: 
а) система, в якій існує єдність державної влади зверху донизу; 
б) система, в якій існують тільки представницькі органи; 
в) система, в якій основними засобами формування органів державної 

влади є обрання; 
г) система, в якій існує принцип розподілу влади тільки на виконавчу 

та судову; 
д) система, де у одній особі поєднуються глава держави та вища духов-

на особа країни. 
 
52. Центральні органи державної влади – це: 
а) органи держави, повноваження і діяльність яких поширюються тіль-
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ки на тих її громадян, які перебувають за межами країни; 
б) органи держави, повноваження і діяльність яких поширюються тіль-

ки на певну територію держави; 
в) тільки органи виконавчої влади; 
г) органи держави, повноваження і діяльність яких поширюються на 

всю територію держави, а також на тих її громадян, які перебувають за ме-
жами країни; 

д) органи держави, повноваження і діяльність яких поширюються тіль-
ки на центральну частину держави. 

 
53. Система органів державної влади, заснована на єдності принципів 

його організації і діяльності, закріплених у конституції держави: 
а) механізм державної влади; 
б) орган державної влади; 
в) апарат держави; 
г) публічна влада; 
д) муніципальна влада. 
 
54. Ознака механізму держави, що означає забезпечення єдиними прин-

ципами організації та діяльності державних органів і установ, та підпоряд-
кування нижчих органів держави вищим: 

а) ознака управління; 
б) ознака організаційної та матеріальної сили; 
в) ознака гарантування та охорони законів; 
г) ознака цілісності та ієрархії; 
д) ознака державних органів та установ. 
 
55. Децентралізація як метод здійснення державної влади полягає у: 
а) впливі на волю та свідомість людини ідейно-етичними засобами; 
б) висуненні пропозиції здійснити дії, виконання яких дозволить домо-

гтися соціально значущих цілей; 
в) матеріальному впливі повноважних органів на особу з метою приму-

сити її діяти на користь держави; 
г) встановленні державою єдиних правил для всієї території; 
д) здійсненні владою визнання ідей самоврядування, певної самостій-

ності суб’єктів держави. 
 
56. Принцип демократизму у побудові та діяльності механізму сучас-

ної держави,полягає у: 
а) пріоритетності захисту прав і свобод людини і громадянина в діяль-

ності держави; 
б) побудові та функціонуванні державного апарату; 
в) діяльності державного апарату; 
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г) професіоналізмі державних службовців і компетентності державних 
органів; 

д) формуванні та діяльності державних органів, що дозволяє врахову-
вати різноманітні інтереси переважної більшості громадян. 

 
57. Елементом структури механізму держави, що виконує загальносо-

ціальні функції, виступають: 
а) державний апарат; 
б) державні службовці; 
в) організаційні засоби і фінансові кошти; 
г) державні установи і підприємства, що не наділені владними повно-

важеннями; 
д) примусова сила, що забезпечую діяльність механізму держави. 
 
58. Основна риса органу державної влади: 
а) не є складовою механізму держави; 
б) чітка регламентація та тимчасовий характер повноважень; 
в) відсутність самостійного джерела його фінансування; 
г) наявність компетенції; 
д) неможливість застосування методу примусу. 
 
59. До діяльності органів державної влади не належить функція: 
а) функція надання соціальних послуг населенню; 
б) функція економічного регулювання; 
в) функція політичного регулювання; 
г) функція забезпечення балансу економічного розвитку держави; 
д) правозахисна функція. 
 
60. За чинною Конституцією України Президент України: 
а) входить до законодавчої гілки влади; 
б) входить до виконавчої гілки влади; 
в) входить до судової гілки влади; 
г) не входить до жодної гілки влади; 
д) очолює усі гілки влади. 
 
61. Колегіальним органом виконавчої влади є: 
а) Кабінет Міністрів України; 
б) Міністерство оборони; 
в) Верховна Рада України; 
г) Антимонопольний комітет України; 
д) Вища рада правосуддя. 
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62. Вищим органом у системі органів виконавчої влади є: 
а) Президент України; 
б) Верховна Рада України; 
в) Кабінет Міністрів України; 
г) Верховний Суд України; 
д) Конституційний Суд України. 
 
63. Кабінет Міністрів України складає свої повноваження: 
а) перед новообраним складом Верховної Ради України; 
б) перед новообраним Прем’єр-міністром України; 
в) після чотирьох років роботи; 
г) перед новообраним Президентом України; 
д) після п’яти років роботи.  
 
64. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є: 
а) Кабінет Міністрів України; 
б) Президент України; 
в) Верховна Рада України; 
г) Верховний Суд України; 
д) Конституційний Суд України. 
 
65. Постійно діючий орган контролю, що утворюється Верховною Ра-

дою України,та підпорядкований і підзвітний їй: 
а) Урядовий комітет; 
б) Кабінет Міністрів України; 
в) Рахункова палата; 
г) Вища рада правосуддя; 
д) Міністерство юстиції України. 
 
66. Ознака повноважень Верховної Ради України, яка розглядає та ви-

рішує будь-які питання, що не входять до компетенції інших гілок влади:  
а) законодавчої діяльності; 
б) загального значення; 
в) кадрового характеру; 
г) контрольного характеру; 
д) стосовно міжнародних відносин. 
 
67. До судової гілки влади не належить: 
а) Верховний суд України; 
б) Апеляційний господарський суд; 
в) Адміністративний суд; 
г) Третейський суд; 
д) Суд з розгляду цивільних і кримінальних справ. 
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68. Особа, що претендує на посаду судді до суду загальної юрисдикції 
повинна досягти: 

а) 18 років; 
б) 21 року; 
в) 30 років; 
г) 27 років; 
д) 35 років. 
 
69. Судді, крім суддів Конституційного Суду України обіймають поса-

ди: 
а) 5 років; 
б) 8 років; 
в) 10 років; 
г) 12 років; 
д) безстроково. 
 
70. Найвищим органом у системі судів загальної юрисдикції є:  
а) Верховний Суд; 
б) Конституційний Суд України; 
в) Вища рада правосуддя; 
г) Міністерство юстиції; 
д) Вищий спеціалізований суд. 
 
71. Кількість суддів Конституційного Суду України складає: 
а) 24; 
б) 12; 
в) 18; 
г) 9; 
д) 27. 
 
72. До суб’єктів права на конституційне подання не належить: 
а) громадяни України; 
б) Президент України; 
в) народні депутати України; 
г) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; 
д) Верховна Рада Автономної Республіки Крим. 
 
73. Право призначити двох членів Вищої ради правосуддяУкраїни має: 
а) Президент України; 
б) з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів; 
в) з’їзд суддів України; 
г) з’їзд адвокатів; 
д) всеукраїнська конференція працівників прокуратури. 
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74. До відання Вищої ради правосуддя не належить: 
а) внесення подання про призначення суддів на посади або про звіль-

нення їх з посад; 
б) прийняття рішення стосовно порушення суддями і прокурорами ви-

мог щодо несумісності; 
в) здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів Верхов-

ного Суду України; 
г) здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів вищих 

спеціалізованих судів та розгляд скарг на рішення про притягнення до дис-
циплінарної відповідальності суддів апеляційних та місцевих судів, а також 
прокурорів; 

д) здійснення провадження стосовно правоохоронних органів. 
 
75. Вид державних органів, який не належить до жодної з гілок дер-

жавної влади – це: 
а) суди загальної юрисдикції; 
б) прокуратура України; 
в) державні адміністрації; 
г) Конституційний Суд України; 
д) Верховна Рада України. 
 
76. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про прокуратуру» Генеральну 

прокуратуру України очолює Генеральний прокурор, який має…: 
а) першого заступника та чотирьох заступників, а також заступника Ге-

нерального прокурора - Головного військового прокурора; 
б) першого заступника та трьох заступників, а також заступника Гене-

рального прокурора; 
в) першого заступника та двох заступників, а також заступника Генера-

льного прокурора - Головного військового прокурора; 
г) першого заступника та чотирьох заступників; 
д) першого заступника та двох заступників, а також заступника Гене-

рального прокурора. 
 
77. Генеральний прокурор України призначається на посаду та звільня-

ється з посади: 
а) за згодою Президента України, Верховною Радою України; 
б) за згодою Верховної Ради України, Президентом України; 
в) за згодою Кабінету Міністрів України, Президентом України; 
г) за згодою Президента України, Кабінетом Міністрів України; 
д) за згодою Президента України, Конституційним Судом України. 
 
78. Строк повноважень Генерального прокурора України: 
а) п’ять років; 



КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО у тестових завданнях 

166 

б) три роки; 
в) чотири роки; 
г) шість років; 
д) два роки. 
 
79. Згідно із Законом України «Про прокуратуру» Генеральний проку-

рор України інформує Верховну Раду України про стан злочинності: 
а) не менше як 1 раз на рік; 
б) обов’язково 2 рази: на початку та в кінці року; 
в) кожного року, як стан злочинності істотно змінюється; 
г) звітує кожний місяць, наприкінці; 
д) звітує через кожні 6 місяців. 
 
80. До функцій що здійснюються прокуратурою: 
а) здійснення заходів щодо підтримання державного обвинувачення; 
б) здійснення заходів щодо прийняття політичних рішень; 
в) здійснення заходів щодо надання висновків до проектів законодав-

чих актів; 
г) здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності; 
д) здійснення заходів щодо законодавчого визначення діянь, які є зло-

чинами. 
 
81. Відповідного до чинного законодавства, делегування функцій проку-

ратури, а також привласнення цих функцій іншими органами: 
а) допускається, у передбачених законом випадках; 
б) відбувається за узгодженням з відповідними органами; 
в) здійснюється зі згоди Генерального прокурора України; 
г) допускається за введення режиму надзвичайного стану; 
д) не допускається у будь-якому з зазначених випадків. 
 
82. Принципом діяльності прокуратури, який вказує на вживання захо-

дів до усунення порушень закону, від кого б вони не виходили, поновлення по-
рушених прав і притягнення у встановленому порядку до відповідальності 
осіб, які допустили ці порушення, є: 

а) принцип централізації; 
б) принцип незалежності; 
в) принцип захисту прав громадян; 
г) принцип публічності; 
д) принцип законності. 
 
83. До основних актів прокурорського реагування не належить: 
а) протест; 
б) припис; 
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в) меморандум; 
г) подання; 
д) постанова. 
 
84. Взаємодія між інституціями неурядового сектора та державними 

органами не передбачає: 
а) громадського моніторингу підготовки та виконання рішень; 
б) аналізу громадської думки; 
в) забезпечення своєчасного публічного реагування на пропозиції; 
г) виконання спільних проектів інформаційного спрямування; 
д) законодавчої ініціативи. 
 
85. Елемент системи держави, що включає в себе громадян, партії, 

громадські організації та рухи, профспілки, держава, має назву:  
а) нормативний блок; 
б) інституційний блок; 
в) функціональний блок; 
г) ідеологічний блок; 
д) комунікативний блок. 
 
86. Діяльність держави, що полягає у здійсненні управлінського органі-

зуючого впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади, складає 
зміст поняття: 

а) державне управління; 
б) політичне управління; 
в) державний апарат; 
г) управлінська системи; 
д) соціальне управління. 
 
87. Одна з внутрішніх функцій що здійснюється державою за сферами 

її діяльності, яка виражає створення умов для повного здійснення права гро-
мадян на працю та життєвого достатнього рівня, має назву: 

а) культурна; 
б) економічна; 
в) правоохоронна; 
г) соціальна; 
д) оподаткування і фінансового контролю. 
 
88. Найчіткіше визначив поділ між державою і громадянським суспі-

льством представник німецького Просвітництва XVII ст.: 
а) В. Гумбольдт ; 
б) Г. Е. Лессінг; 
в) І. І. Вінкельман; 
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г) І. Г. Гердер; 
д) Ф. Шиллер. 
 
89. «При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів 

не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод людини і 
громадянина» затверджено у: 

а) ст. 21 Конституції України; 
б) ст. 22 Конституції України; 
в) ст. 18 Конституції України; 
г) ст. 45 Конституції України; 
д) ст. 33 Конституції України. 
 
90. Політичний плюралізм – це: 
а) множинність партій, суспільних об’єднань, політичних програм; 
б) множинність поглядів та ідеологій; 
в) множинність інститутів демократії; 
г) множинність форм демократії; 
д) етнічне багатоманіття суспільства. 
 
91. Функції демократії – це: 
а) основні напрями впливу на суспільні відносини, метою яких є під-

вищення соціально-політичної активності громадян в управлінні суспільст-
вом і державою; 

б) основні напрями і види діяльності держави, обумовлені її завдання-
ми і цілями і такі, що характеризують її сутність і соціальне призначення у 
суспільстві; 

в) сукупність засобів та способів впливу на суспільні відносини, метою 
яких є підвищення соціально-політичної активності громадян в управлінні 
суспільством і державою; 

г) основні форми взаємодії громадянського суспільства з демократич-
ною державою; 

д) основні напрями впливу демократії на розвиток народовладдя в дер-
жаві. 

92. Поняття «соціальна держава» виникло в: 
а) XIV ст.; 
б) XIX ст.; 
в) XVII ст.; 
г) XVIII ст.; 
д) XX ст. 
 
93. До політичного права і свободи громадян України, закріплених Кон-

стітуцією, відноситься: 
а) право на життя (ст. 27); 
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б) право об’єднання в політичні партії, громадські організації та проф-
спілки (ст. 36); 

в) повага честі і гідності (ст. 28); 
г) вільний розвиток індивідуальності (ст. 23); 
д) гідне існування (ст. 48). 
 
94. Свобода вибору суспільного ладу і форми правління, право народу 

визначати і змінювати конституційний лад, забезпечення захисту прав лю-
дини – це: 

а) рівноправна участь всього народу (а не тільки частини населення) в 
правлінні справами у суспільстві і державі; 

б) проголошення і реальна гарантованість основоположних прав люди-
ни і громадянина; 

в) політична свобода; 
г) правова законність як режим суспільно-політичного життя; 
д) взаємна відповідальність держави і громадянина. 
 
95. До функціональних інститутів демократії належать: 
а) депутатські запити; 
б) депутатські фракції; 
в) накази влади; 
г) відповідальність лише особи перед державою; 
д) думка влади. 
 
96. Стаття 38 Конституції України: «Громадяни мають право брати 

участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих 
референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування», закріплює: 

а) природні права; 
б) політичні права; 
в) економічні права; 
г) соціальні права; 
д) культурні права. 
 
97. Норми міжнародного співтовариства, які поширюються на тери-

торію держави після проведення процедури ратифікації – це: 
а) міжнародно-правові акти; 
б) юридичні правові джерела; 
в) нормативні договори; 
г) нормативно-правові акти; 
д) ратифікаційні листи. 
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98. Правила, що розробляються політичними партіями, громадськими 
організаціями, профспілками, підприємствами та іншими об’єднаннями з 
метою реалізації інтересів своїх учасників – це: 

а) положення; 
б) корпоративні норми; 
в) загальні норми; 
г) звичай; 
д) мораль. 
 
99. Громадяни здійснюють свої права згідно з принципом: 
а)»дозволено лише те, що визначено законом»; 
б) «дозволено все, що не карається Кримінальним кодексом України»; 
в)»дозволено все, що не заборонено законом»; 
г) «заборонено все, що карається Кримінальним кодексом України»; 
д) «дозволено лише те, що прямо передбачено в Конституції України». 
 
100. Законодавчо визначені універсальні юридичні засади, які станов-

лять підґрунтя побудови та функціонування органів державної влади – це: 
а) завдання організації та діяльності органів державної влади України; 
б) форми організації та діяльності органів державної влади України; 
в) методи організації та діяльності органів державної влади України; 
г) принципи організації та діяльності органів державної влади України; 
д) функції організації та діяльності органів державної влади України. 
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Тема 7. ВИБОРЧЕ ПРАВО ТА ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС 
 

Поняття, ознаки та принципи виборів в Україні. Становлення інституту 
виборів в Україні. Класифікація виборів в Україні: критерії, види та їх харак-
теристика. Виборча система в Україні: поняття та конституційно-правова ре-
гламентація. Виборчий процес в Україні: поняття, стадії та їх характеристика. 
Інформаційне забезпечення виборчого процесу. Правові проблеми фінансу-
вання виборів. Правове забезпечення контролю за використанням коштів, що 
виділяються з Державного бюджету України на підготовку проведення вибо-
рів та референдумів. Відповідальність за порушення законодавства про вибо-
ри. Референдуми в Україні: поняття, види, принципи, законодавче закріплен-
ня. Передумови виникнення референдумів. Референдний процес: поняття, 
стадії та їх характеристика. Всеукраїнський референдум: предмет, учасники 
та їх конституційно-правовий статус. Відповідальність за порушення порядку 
проведення референдуму. Проблеми імплементації рішень всеукраїнського 
референдуму від 16 квітня 2000 р.: теоретичний та практичний аспекти. 

 
Згідно Конституції України, народне волевиявлення здійснюється через  

 
Ключові поняття: 

народовладдя, безпосередня демократія, народне волевиявлення, вибо-
ри, принципи виборів, виборчий корпус, суб’єктивне виборче право, загальне 
виборче право, активне виборче право, пасивне виборче право, рівне виборче 
право, пряме виборче право, вільне виборче право, виборче право як консти-
туційно-правовий інститут, виборчі цензи, необраність, несумісність, легі-
тимні вибори, вільні вибори, загальні вибори, справедливі вибори, парламент-
ські вибори, регіональні вибори, муніципальні вибори, прямі вибори, непрямі 
вибори, виборча система (в широкому та вузькому значенні), мажоритарна 
виборча система, пропорційна виборча система, виборча квота, змішана ви-
борча система, виборчий процес, стадії виборчого процесу, суб’єкти вибор-
чого процесу, виборчі округи, уніномінальні виборчі округи, поліномінальні 
виборчі округи, виборчі дільниці, виборчі органи, Центральна виборча комі-
сія, грошова застава, передвиборна агітація, принципи передвиборної агіта-
ції, таємне голосування, інформація, інформаційне забезпечення, інформа-
ційні відносини, фінансування виборів, фінансові операції, референдум, плебі-
сцит, предмет референдуму, формула референдуму, конституційний рефе-
рендум, вирішальний референдум, консультативний референдум, 
обов’язковий референдум, факультативний референдум, місцевий референ-
дум. 
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1. Першим нормативним актом писаного виборчого права України 
вважається: 

а) Конституція України П. Орлика 1710 р.; 
б) Універсали УНР 1917-1918 рр.; 
в) Конституція УНР 1918 року; 
г) Конституція УРСР 1937 р.; 
д) «Положення про вибори до Верховної Ради УРСР» від 21 лютого 

1938 р. 
 
2. Виходячи з поділу гарантій актів прямого народовладдя на загальні і 

спеціальні, основною загальною гарантією актів прямого народовладдя є: 
а) умови волевиявлення; 
б) засоби волевиявлення; 
в) усвідомлення особою свого волевиявлення; 
г) контроль за здійсненням волевиявлення; 
д) забезпечення реалізації рішення, прийнятого безпосередньо наро-

дом. 
 
3. Основною політичною гарантією актів прямого народовладдя є: 
а) існування розвинутої суспільної системи; 
б) стійкі історичні традиції; 
в) фінансово-матеріальне забезпечення їх реалізації; 
г) існування демократичного правового режиму в державі; 
д) існування високої правової культури суспільства. 
 
4. До допоміжних інститутів прямої демократії не належить: 
а) петиція; 
б) всенародне обговорення; 
в) опитування; 
г) відкликання; 
д) абдикація. 
 
5. Мажоритарна виборча система абсолютної більшості передбачає, 

що: 
а) обраним вважається кандидат, який отримав найбільшу кількість го-

лосів виборців, що взяли участь у голосуванні, а у випадку рівності голосів 
питання вирішується шляхом жеребкування або проведенням повторних ви-
борів; 

б) обраним вважається кандидат, за якого проголосувало не менше 70% 
виборців, що прийшли на вибори;  

в) обраним вважається кандидат, за якого проголосувало більше поло-
вини виборців, що прийшли на вибори, тобто 50 % + 1 голос, у разі, якщо 
жоден кандидат не набрав необхідної кількості голосів, організовуються по-
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вторні вибори, в яких беруть участь два кандидати, що набрали найбільшу 
кількість голосів; 

г) обраним вважається кандидат або список, який отримав певну квалі-
фіковану більшість голосів виборців, яка є більшою за абсолютну; 

д) обраним вважається кандидат, який отримав найбільшу кількість го-
лосів виборців. 

 
6. Класифікація пропорційних виборчих систем за впливом виборців на 

розташування кандидатів у списку для голосування не передбачає існування: 
а) пропорційної виборчої системи з жорсткими списками; 
б) пропорційної виборчої системи з напівжорсткими списками; 
в) пропорційної виборчої системи з преференціями; 
г) пропорційної виборчої системи з системою панаширування; 
д) пропорційної виборчої системи з системою розшарування. 
 
7. Різновид виборчої системи, за допомогою якої визначаються ре-

зультати виборів Президента України: 
а) пропорційна виборча система; 
б) мажоритарна виборча система абсолютної більшості; 
в) мажоритарна виборча система відносної більшості; 
г) мажоритарна виборча система кваліфікованої більшості; 
д) змішана виборча система. 
 
8. Різновид виборчої системи, за допомогою якої відбуваються вибори 

народних депутатів України: 
а) пропорційна виборча система; 
б) мажоритарна виборча система абсолютної більшості; 
в) мажоритарна виборча система відносної більшості; 
г) мажоритарна виборча система кваліфікованої більшості; 
д) змішана виборча система. 
 
9. Виборча квота – це: 
а) кількість голосів, необхідних для вибору хоча б одного депутату з 

того чи іншого списку депутатів; 
б) кількість депутатів у виборчому бюлетені; 
в) кількість голосів, що може віддати виборець за одного депутата; 
г) кількість голосів, що має виборець; 
д) грошова застава, яку повинен внести кандидат, щоб зареєструватися. 
 
10. Відсоток голосів, який необхідно набрати партійним спискам для 

участі у розподілі місць після голосування – це: 
а) виборча квота; 
б) виборчий метр; 
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в) виборчий поріг; 
г) виборчий коефіцієнт; 
д) виборчий дільник. 
 
11. Виборчий поріг в Україні складає: 
а) 1 % голосів; 
б) 2 % голосів; 
в) 3 % голосів; 
г) 4 % голосів; 
д) 5 % голосів. 
 
12. Згідно зі ст. 71 Конституції України вибори до органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування є: 
а) рівноправними; 
б) гуманними; 
в) відкритими; 
г) вільними; 
д) незалежними. 
 
13. Зміст принципу прямих виборів полягає у тому, що:  
а) виборець має належати до певної територіальної громади; 
б) громадянам забезпечуються умови для вільного формування своєї 

волі; 
в) громадяни України обирають депутатів безпосередньо шляхом голо-

сування за кандидатів у депутати; 
г) на день виборів виборець має бути громадянином України; 
д) кожен виборець бере участь у виборах на рівних засадах.  
 
14. Принцип таємності голосування передбачає, що: 
а) розповсюдження інформації про вибори забороняється; 
б) на виборчому бюлетені зазначається лише дата народження та до-

машня адреса виборців; 
в) кожен виборець бере участь у виборах на засадах анонімності; 
г) громадянам забезпечуються умови для відкритого формування своєї 

волі; 
д) контроль за волевиявленням виборців забороняється.  
 
15. «Ценз осілості» як вимога до кандидатів в народні депутати Укра-

їни означає, що кандидатом може бути особа, яка проживає на території 
України:  

а) протягом останніх трьох років; 
б) протягом останніх п’яти років; 
в) протягом останніх семи років; 



КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО у тестових завданнях 

185 

г) протягом п’яти років; 
д) протягом останніх десяти років. 
 
16. До проживання в Україні за Законом України «Про вибори народних 

депутатів України» від 17 листопада 2011 р. не належить: 
а) проживання на міжнародній космічній станції за згодою державних 

органів України; 
б) перебування на судні, що перебуває у плаванні під Державним Пра-

пором України; 
в) перебування громадян України у встановленому законодавством по-

рядку у відрядженні за межами України в закордонних дипломатичних уста-
новах України, міжнародних організаціях та їх органах; 

г) перебування на полярній станції України; 
д) перебування у складі формування Збройних Сил України, дислоко-

ваного за межами України. 
 
17. Віковий ценз, що встановлюється до кандидата на виборну посаду 

міського голови:  
а) 18 років; 
б) 21 рік; 
в) 25 років; 
г) 30 років; 
д) 35 років. 
 
18. Документом, який не може підтверджувати особу та громадянс-

тво України виборця на виборах є: 
а) службовий паспорт;  
б) паспорт громадянина для виїзду за кордон; 
в) дипломатичний паспорт; 
г) військовий квиток; 
д) службова перепустка. 
 
19. Абсентеїзм – це: 
а) порушення законодавства про вибори; 
б) відсутність активного права на участь у виборах; 
в) відсутність пасивного права на участь у виборах; 
г) неприйняття участі у виборах виборцями; 
д) порушення законодавства про вибори. 
 
20. До стадій виборчого процесу не належить:  
а) утворення виборчих округів; 
б) утворення виборчих дільниць; 
в) формування складу територіальних виборчих комісій, утворення ді-
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льничних виборчих комісій; 
г) повідомлення громадянам України про дату проведення виборів; 
д) проведення передвиборної агітації. 
 
21. Одномандатні виборчі округи в Україні формуються: 
а) урядом; 
б) органами місцевого самоврядування; 
в) Верховною Радою України за поданням Президента України; 
г) дільничними виборчими комісіями; 
д) Центральною виборчою комісією. 
 
22. Кількість одномандатних виборчих округів визначається: 
а) територіальною виборчою комісією; 
б) Центральною виборчою комісією; 
в) урядом; 
г) органами місцевого самоврядування; 
д) Верховною Радою України. 
 
23. Члени Центральної виборчої комісії призначаються на посади: 
а) Верховною Радою України за поданням Президента України; 
б) Президентом України за поданням Голови Верховної Ради України; 
в) Головою Верховної Ради України; 
г) Президентом України; 
д) органами місцевого самоврядування. 
 
24. Територіальна виборча комісія утворюється: 
а) Верховною Радою України; 
б) Центральною виборчою комісією; 
в) Кабінетом Міністрів України; 
г) органами місцевого самоврядування 
д) Президентом. 
 
25. Способом висування депутатів в багатомандатному виборчому 

окрузі є: 
а) самовисування; 
б) висування групами виборців; 
в) висування громадськими об’єднаннями; 
г) висування політичними партіями; 
д) виборчими посадовими особами. 
 
26. Суб’єктами передвиборчої агітації не мають права бути: 
а) громадяни України; 
б) політичні партії; 
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в) громадські організації та трудові колективи; 
г) масові рухи; 
д) органи державної влади та органи місцевого самоврядування. 
 
27. Момент, з якого відбувається завершення передвиборчої агітації: 
а) о 18 годині останньої п’ятниці напередодні виборів; 
б) о 19 годині останньої п’ятниці напередодні виборів; 
в) о 20 годині останньої п’ятниці напередодні виборів; 
г) о 21 годині останньої п’ятниці напередодні виборів;  
д) о 24 годині останньої п’ятниці напередодні виборів. 
 
28. Складовими виборчого бюлетеня є: 
а) текстова частина і протокол; 
б) контрольний талон і протокол; 
в) текстова частина і контрольний талон; 
г) текстова частина і реєстраційний лист; 
д) текстова частина і реєстраційний акт. 
 
29. Під час голосування за пропорційною системою з преференціями 

виборець: 
а) голосує за списки партії, що обирає, робить помітку навпроти номе-

ру того кандидата від партії, якому від віддає свій голос; 
б) голосує за партію, що обирає; 
в) голосує за список у цілому, позначає чи вписує прізвище 1-го або кі-

лькох кандидатів; 
г) голосує за певну кількість кандидатів у партійних списках; 
д) голосує за певного кандидата, незалежно від його належності до ви-

значеної партії. 
 
30. Кумулятивне голосування передбачає, що: 
а) виборець має стільки голосів, скільки мандатів в окрузі і може їх ро-

зподілити між всіма кандидатами, а може віддати тільки за одного; 
б) виборці можуть обрати кількох кандидатів з одного бюлетеня, але їх 

має бути менше, ніж кількість місць для заповнення; 
в) в одномандатному окрузі виборець голосує за одного кандидата; 
г) виборець має стільки голосів, скільки мандатів в окрузі і розподіляє 

їх між декількома депутатами; 
д) в багатомандатному виборчому окрузі виборець голосує лише за од-

ного кандидата. 
 
31. Суб’єкт конституційно-правових відносин, що оприлюднює резуль-

тати виборів народних депутатів: 
а) Верховна Рада України; 
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б) Газета «Голос України»; 
в) Бюлетень Центральної виборчої комісії; 
г) Центральна виборча комісія; 
д) Верховний Суд. 
 
32. Спосіб здійснення влади безпосередньо народом, що полягає у при-

йнятті (затвердженні) громадянами України рішень з питань загальнодер-
жавного значення шляхом таємного голосування: 

а) виборче право;  
б) виборчий процес;  
в) референдум; 
г) правосвідомість громадян; 
д) правова поведінка. 
 
33. Право проголошення всеукраїнського референдуму за народною іні-

ціативою передбачено у: 
а) ст. 70 Конституції України; 
б) ст. 71 Конституції України; 
в) ст. 72 Конституції України; 
г) ст. 73 Конституції України; 
д) ст. 74 Конституції України. 
 
34. Різновид референдуму, на який вноситься закон, прийнятий Верхо-

вною Радою України, що набуває чинності лише за результатами референ-
думу: 

а) факультативний референдум; 
б) ратифікаційний референдум; 
в) консультативний референдум; 
г) законодавчий референдум; 
д) імперативний референдум. 
 
35. Консультативні референдуми плебісцитного характеру – це: 
а) референдуми щодо продовження повноважень глави держави; 
б) референдуми щодо прийняття нової конституції; 
в) референдуми щодо довіри (недовіри) законодавчому органу або главі 

держави;  
г) референдум щодо внесення змін до конституції; 
д) референдум з питань адміністративно-правового управління. 
 
36. Різновид референдуму, що не має юридичної сили та призначення 

якого полягає в установленні думки голосуючих з приводу того чи іншого пи-
тання: 

а) імперативний; 
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б) факультативний; 
в) обов’язковий; 
г) законодавчий; 
д) консультативний. 
 
37. Право голосу на референдумах мають громадяни України, які дося-

гли: 
а) 21 року на день проведення; 
б) 18 років на день включення у списки учасників; 
в) 16 років на день проведення; 
г) 18 років на день проведення; 
д) 18 років у рік проведення.  
 
38. Підставою реалізації громадянином України свого права голосу на 

всеукраїнському референдумі є:  
а) належність громадянина до певної територіальної громади; 
б) повна правоздатність громадянина; 
в) отримання громадянином паспорту; 
г) включення громадянина до списків учасників всеукраїнського рефе-

рендуму на дільниці всеукраїнського референдуму; 
д) досягнення громадянином повноліття.  
 
39. Документом, який посвідчує особу і громадянство України учасни-

ка всеукраїнського референдуму не є: 
а) тимчасове посвідчення громадянина; 
б) паспорт громадянина України для виїзду за кордон; 
в) дипломатичний паспорт; 
г) посвідчення особи моряка; 
д) посвідчення члена екіпажу. 
 
40. Кожен учасник всеукраїнського референдуму: 
а) має право використати свій голос на двох дільницях: за місцем фак-

тичного проживання та за місцем реєстрації; 
б) має один голос; 
в) має право на використання на референдумі свого голосу та голосу за 

свого непрацездатного члена сім’ї за наявності відповідної медичної довідки; 
г) бере участь у референдумі залежно від майнового становища особи; 
д) може реалізувати право на голос замість свого неповнолітнього чле-

на сім’ї.  
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41. Рівність прав і можливостей суб’єктів процесу всеукраїнського 
референдуму брати участь у процесі всеукраїнського референдуму забезпе-
чується: 

а) дозволом на втручання органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування у процес всеукраїнського референдуму як у передбачених, 
так і не передбачених законодавством випадках; 

б) неупередженим ставленням органів державної влади, органів місце-
вого самоврядування, їх службових та посадових осіб до ініціативної групи 
всеукраїнського референдуму, інших суб’єктів процесу референдуму; 

в) дозволом на використання під час фінансування агітації всеукраїнсь-
кого референдуму інших коштів, крім визначених цим Законом, виділених на 
забезпечення процесу всеукраїнського референдуму; 

г) упередженим ставленням засобів масової інформації до процесу все-
українського референдуму; 

д) незбалансованим висвітленням позицій на підтримку та проти пи-
тання всеукраїнського референдуму. 

 
42. Пряме волевиявлення на всеукраїнському референдумі характеризу-

ється у тому, що: 
а) участь громадян України у всеукраїнському референдумі є доброві-

льною; 
б) громадянам України забезпечуються умови для вільного формування 

своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні; 
в) забороняється застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи 

будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному 
виявленню волі учасника всеукраїнського референдуму; 

г) голосування на всеукраїнському референдумі є таємним; 
д) громадяни України безпосередньо беруть участь у всеукраїнському 

референдумі та у вирішенні питань, які виносяться на референдум. 
 
43. Вільна участь у всеукраїнському референдумі виявляється у тому, 

що: 
а) участь громадян України у всеукраїнському референдумі є доброві-

льною; 
б) громадяни України безпосередньо беруть участь у всеукраїнському 

референдумі та у вирішенні питань, які виносяться на референдум; 
в) голосування на всеукраїнському референдумі є таємним; 
г) кожний учасник всеукраїнського референдуму голосує на референ-

думі особисто; 
д) кожен громадянин України, який має право голосу на всеукраїнсь-

кому референдумі, може реалізувати це право під час проведення такого ре-
ферендуму лише на одній дільниці референдуму. 
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44. Принцип таємності голосування на референдумі полягає у тому, 
що: 

а) громадяни України безпосередньо беруть участь у всеукраїнському 
референдумі та у вирішенні питань, які виносяться на референдум; 

б) кожен громадянин України, який має право голосу на всеукраїнсь-
кому референдумі, може реалізувати це право під час проведення такого ре-
ферендуму лише на одній дільниці референдуму; 

в) членам комісій всеукраїнського референдуму, іншим особам заборо-
няється вчиняти будь-які дії чи розголошувати відомості, які дають можли-
вість встановити зміст волевиявлення конкретного учасника всеукраїнського 
референдуму; 

г) підготовка та проведення всеукраїнського референдуму здійснюють-
ся публічно і відкрито; 

д) громадянам України забезпечуються умови для вільного формування 
своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні. 

 
45. Принцип особистої участі у голосуванні характеризується тим, 

що: 
а) ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у референду-

мі; 
б) громадянам України забезпечуються умови для вільного формування 

своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні; 
в) кожен громадянин України, який має право голосу на всеукраїнсь-

кому референдумі, може реалізувати це право під час проведення такого ре-
ферендуму лише на одній дільниці референдуму; 

г) голосування за інших осіб чи передача учасником всеукраїнського 
референдуму права голосу будь-якій іншій особі забороняється; 

д) кожен громадянин України, який має право голосу на всеукраїнсь-
кому референдумі, може реалізувати це право під час проведення такого ре-
ферендуму лише один раз. 

 
46. Принцип однократності голосування на референдумі полягає у то-

му, що: 
а) підготовка та проведення всеукраїнського референдуму здійснюють-

ся публічно і відкрито; 
б) кожен громадянин України, який має право голосу на всеукраїнсь-

кому референдумі, може реалізувати це право під час проведення такого ре-
ферендуму лише один раз і лише на одній дільниці референдуму; 

в) голосування за інших осіб чи передача учасником всеукраїнського 
референдуму права голосу будь-якій іншій особі забороняється; 

г) голосування на всеукраїнському референдумі є таємним: контроль за 
волевиявленням учасників всеукраїнського референдуму забороняється; 

д) кожний учасник всеукраїнського референдуму голосує на референ-
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думі особисто. 
 
47. Публічність і відкритість процесу референдуму як принцип рефе-

рендуму виявляється у тому, що: 
а) участь громадян України у всеукраїнському референдумі є доброві-

льною; 
б) громадянам України забезпечуються умови для вільного формування 

своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні; 
в) голосування на всеукраїнському референдумі є таємним: контроль за 

волевиявленням учасників всеукраїнського референдуму забороняється; 
г) кожний учасник всеукраїнського референдуму голосує на референ-

думі особисто; 
д) комісії референдуму відповідно до своїх повноважень забезпечують 

можливість ознайомлення громадян із списками учасників референдуму. 
 
48. Принцип публічності і відкритості процесу референдуму не полягає 

у тому, що: 
а) громадянам України забезпечуються умови для вільного формування 

своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні; 
б) підготовка та проведення всеукраїнського референдуму здійснюють-

ся публічно і відкрито; 
в) комісії референдуму відповідно до своїх повноважень оприлюдню-

ють відомості про свій склад, місцезнаходження та режим роботи; 
г) комісії референдуму відповідно до своїх повноважень оприлюдню-

ють відомості про утворення округів референдуму і дільниць; 
д) комісії референдуму відповідно до своїх повноважень забезпечують 

можливість ознайомлення громадян із списками учасників референдуму. 
 
49. Референдум не допускається щодо законопроектів з питань: 
а) зміни структури органів державної влади; 
б) зміни назв територіальних одиниць держави; 
в) внесення змін до Конституції України; 
г) бюджету; 
д) щодо зміни території України. 
 
50. У референдному порядку не допускається вирішення питань: 
а) про внесення змін до Конституції України.; 
б) про прийняття законів України; 
в) про скасування, втрату чинності чи визнання нечинним закону про 

внесення змін до Конституції України;  
г) про податки, бюджет та амністію. 
д) про зміну території України. 
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51. Виключно всеукраїнським референдумом згідно з Конституцією 
України вирішується питання: 

а) про внесення змін до Конституції України; 
б) про прийняття законів України; 
в) про прийняття Конституції України; 
г) про податки, бюджет, амністію; 
д) про зміну території України.  
 
52. Суб’єктами ініціювання всеукраїнського референдуму є: 
а) Кабінет Міністрів України; 
б) Президент України та Український народ; 
в) Український народ та Кабінет Міністрів; 
г) Верховна Рада України та Український народ; 
д) Центральна виборча комісія та Український народ. 
 
53. Суб’єктами призначення всеукраїнського референдуму є:  
а) Кабінет Міністрів України та Президент України; 
б) Кабінет Міністрів України та Верховна Рада України; 
в) Верховна Рада України та Конституційний Суд України; 
г) Президент України та Верховна Рада України; 
д) Президент України та Конституційний Суд України.  
 
54. Суб’єктом призначення всеукраїнського референдуму за народною 

ініціативою є: 
а) Прем’єр-міністр України; 
б) Центральна виборча комісія; 
в) Верховна Рада України; 
г) Голова Верховної Ради України; 
д) Президент України. 
 
55. Всеукраїнський референдум за народною ініціативою проголошу-

ється на вимогу не менш, як:  
а) двох мільйонів громадян України, які мають право голосу; 
б) трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу; 
в) чотирьох мільйонів громадян України, які мають право голосу; 
г) п’яти мільйонів громадян України, які мають право голосу; 
д) шести мільйонів громадян України, які мають право голосу. 
 
56. Мінімальна кількість підписів громадян, що мають бути зібрані у 

кожній із двох третин областей, необхідних для проголошення всеукраїнсь-
кого референдуму за народною ініціативою: 

а) 1 мільйон;  
б) 2 мільйона;  
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в) 100 тисяч;  
г) 3 мільйона; 
д) 5 мільйонів;  
 
57. Збір підписів під вимогою щодо проведення всеукраїнського рефере-

ндуму організовує і здійснює: 
а) місцева державна адміністрація; 
б) орган місцевого самоврядування; 
в) Центральна виборча комісія; 
г)дільнична комісія референдуму; 
д) ініціативна група всеукраїнського референдуму. 
 
58. Офіційне проголошення результатів всеукраїнського референдуму 

за народною ініціативою здійснює: 
а) Голова Верховної Ради України; 
б) Центральна виборча комісія; 
в) Верховна Рада України; 
г) Президент України; 
д) Конституційний Суд України. 
 
59. Про призначення всеукраїнського референдуму про внесення змін до 

Конституції України видається: 
а) Указ Президента України; 
б) Розпорядження Президента України; 
в) Постанова Верховної Ради України; 
г) Закон України; 
д) Розпорядження Кабінету Міністрів України. 
 
60. Суб’єктом призначення ратифікаційного референдуму щодо зміни 

території України є: 
а) Український народ; 
б) Верховна Рада України; 
в) Президент України; 
г) Прем’єр-міністр України; 
д) Президент України та Кабінет Міністрів України. 
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Тема 8. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ 
КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ 

 
Поняття, ознаки, структура, особливості конституційного ладу Украї-

ни. Україна – демократична, правова, світська держава: конституційно-
правова характеристика. Політичний плюралізм та ідеологічне розмаїття (по-
рівняльний аналіз: Україна та країни СНД). Плюралізм форм власності: кон-
ституційно-правові засади. Гарантії конституційного ладу України: поняття, 
система. Поняття, принципи, ознаки державного ладу України. Система дер-
жавних органів України. Поняття, ознаки, принципи суспільного ладу Украї-
ни. Структура суспільного ладу України: поняття, елементи та їх характерис-
тика. Політична, економічна, соціальна, духовно-культурна системи суспіль-
ства як елементи суспільного ладу України. 
 

Ключові поняття: 
конституційний лад України, принципи конституційного ладу, демок-

ратія, демократична держава, правова держава, соціальна держава, світ-
ська держава, громадянське суспільство, політичний плюралізм, ідеологіч-
ний плюралізм, економічний плюралізм, верховенство права, верховенство 
закону, гарантії конституційного ладу, нормативно-правові гарантії кон-
ституційного ладу, організаційно-правові гарантії конституційного ладу, 
гаранти конституційного ладу України, державний лад України, принципи 
державного ладу, суверенітет, державний суверенітет, національний суве-
ренітет, форма держави, механізм держави, державний апарат, функції 
держави, об’єктні функції держави, технологічні функції держави, система 
державних органів, державний орган, суспільний лад України, принципи сус-
пільного ладу, система суспільного ладу України, політична система суспіль-
ства, суб’єкти політичної системи, політичні партії, громадські 
об’єднання, економічна система суспільства, власність, форми власності, 
підприємницька діяльність, фінансова система, податки, бюджетний про-
цес, банківська система, соціальна система суспільства, духовно-культурна 
система суспільства, релігійні організації, концепція відкритої держави, 
концепція відкритого суспільства. 

 
1. Конституційний лад України – це: 
а) сукупність суспільних (економічних, соціальних, політичних) відно-

син формальних і неформальних структур; 
б) зовнішня форма об’єктивізації встановлених чи санкціонованих 

Українським народом; 
в) устрій і система всіх суспільних відносин; 
г) сукупність процедурних стадій розробки, прийняття та зміни консти-
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туції; 
д) закріплена в Конституції України форма організації держави і сис-

тема суспільних відносин, яка охоплює багатогранні аспекти її соціально-
економічного, духовного, політичного розвитку. 

 
2. За формою конституційний лад є: 
а) системою соціального забезпечення та охорони здоров’я та забезпе-

чення права; 
б) системою підпорядкованої влади під волю суверенного народу; 
в) системою основних організаційних і правових форм суспільних від-

носин, передбачених Конституцією України, тобто основних видів організа-
ції та діяльності держави, суспільства та інших учасників конституційно-
правових відносин; 

г) системою захисту прав і свобод людини від обмежень з боку держа-
ви; 

д) системою багатоманітності у політичній сфері суспільства. 
 
3. Змістом конституційного ладу є: 
а) забезпечення права та підпорядкування влади під волю суверенного 

народу; 
б) створення системи соціального забезпечення та охорони здоров’я та 

забезпечення права; 
в) підпорядкування влади під волю суверенного народу та створення 

системи соціального забезпечення та охорони здоров’я та захист свобод лю-
дини від обмежень з боку держави; 

г) підпорядкування влади під волю суверенного народу; 
д) передбачені і гарантовані конституційними нормами державний та 

суспільний лад, основи національної безпеки, система безпосереднього наро-
довладдя, правовий статус людини і громадянина, територіальний устрій, ор-
ганізація та діяльність органів державної влади і місцевого самоврядування, 
статус української мови як державної та інші виключно важливі інститути 
конституційно-правових відносин. 

 
4. Під гарантіями конституційного ладу України слід розуміти: 
а) систему захисту свобод людини від обмежень з боку держави; 
б) систему загальносоціальних і спеціальних юридичних умов і засобів 

матеріального та процесуального характеру, які забезпечують дієвість основ-
них принципів та інститутів суспільного і державного ладу України; 

в) систему багатоманітності у політичній сфері суспільства; 
г) систему соціального забезпечення та охорони здоров’я та забезпе-

чення права; 
д) систему основних організаційних і правових форм суспільних відно-

син, передбачених Конституцією України. 
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5. Суспільний лад, в якому відносини між людьми регулюють «мононо-
рми» – це: 

а) рабовласницький лад; 
б) феодальний лад; 
в) первісний лад; 
г) буржуазний лад; 
д) демократичний лад. 
 
6. Свобода вибору суспільного ладу і форми правління, право народу ви-

значати і змінювати конституційний лад, забезпечення захисту прав людини 
– це: 

а) рівноправна участь всього народу, а не тільки його частини в прав-
лінні справами у суспільстві і державі; 

б) проголошення і реальна гарантованість основоположних прав люди-
ни і громадянина; 

в) політична свобода; 
г) правова законність як режим суспільно-політичного життя; 
д) взаємна відповідальність держави і громадянина. 
 
7. Гуманізм конституційного ладу полягає в: 
а) існуванні необмеженої влади народу; 
б) закріпленні і гарантуванні Конституцією України такого порядку, 

який ґрунтується на реальній і всебічній повазі до особи, людини і громадя-
нина, забезпеченні прав і свобод особи, їх гарантуванні; 

в) організації публічної влади; 
г) забезпеченні громадянам гідних умов існування; 
д) підпорядкуванні влади. 
 
8. Відповідно до статті 1 Конституції України: 
а) Україна є суверенна і світська, соціальна, правова держава;  
б) Україна є світська і незалежна, суверенна і соціальна, правова і де-

мократична держава; 
в) Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова 

держава; 
г) Україна є суверенна і незалежна, демократична, правова держава; 
д) Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова і 

світська держава. 
 
9. Які три характеристики набула в процесі своєї еволюції сучасна 

держава: 
а) демократизм, становий характер, правові сутності; 
б) становий характер, тоталітаризм, нестійкість; 
в) демократизм, соціальний захист, правові сутності; 
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г) соціальний захист, нечисленність, становий характер; 
д) правові сутності та демократизм. 
 
10. Демократична держава – це: 
а) тип держави, в якій народ є джерелом влади; 
б) держава, в якій панує право, де діяльність держави, її органів та по-

садових осіб здійснюється на підставі і в межах, визначених правом, де дер-
жава відповідає перед особою за свою діяльність; 

в) держава, в якій церква і релігія відокремлені від держави; 
г) держава, лідери якої прагнуть повного контролю над країною та на-

родом; 
д) держава, в якій її голова є одночасно і главою церкви. 
 
11. Свідченням демократизму держави є: 
а) нечисленність, наявність конкуренції у сфері державотворчої діяль-

ності, забезпечення ефективності в її функціонуванні; 
б) нестійкість, встановлення рівноваги в суспільстві, високий рівень 

довіри до інститутів держави; 
в) забезпечення ефективності в її функціонуванні, наявність конкурен-

ції у сфері державотворчої діяльності, встановлення рівноваги в суспільстві 
та гармонійних відносин між державою і громадянами, високий ступінь дові-
ри населення до інститутів держави; 

г) нечисленність, нестійкість, високий ступінь довіри населення до ін-
ститутів держави; 

д) комерційні організації, встановлення рівноваги в суспільстві та гар-
монійних відносин між державою і громадянами. 

 
12. Світська держава – це: 
а) держава, яка вільна у міжнародних відносинах; 
б) держава, у якій гарантуються права і свободи людини і громадянина; 
в) держава, у якій є взаємовідповідальність людини і громадянина; 
г) держава, у якій церква і релігія відокремлені від держави; 
д) держава, у якій її голова є одночасно і главою церкви. 
 
13. Правова держава – це: 
а) держава, територія якої складається з державних утворень, наділених 

юридичною і певною політичною самостійністю; 
б) держава, в якій панує право, де діяльність держави, її органів та по-

садових осіб здійснюється на підставі і в межах, визначених правом, де дер-
жава відповідає перед особою за свою діяльність; 

в) держава, у якій церква і релігія відокремлені від держави; 
г) держава, лідери якої прагнуть повного контролю над країною та на-

родом; 
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д) держава, у якій її голова є одночасно і главою церкви. 
 
14. Ознаки правової держави: 
а) протистояння інтересів різних соціальних груп, які створюють полі-

тичні партії як інструмент для реалізації власних інтересів; 
б) верховенство закону, вищість представницьких органів влади, поділ 

влади, гарантія прав і свобод особи, високий рівень громадських структур, 
контроль державної влади з боку суспільства; 

в) контроль державної влади, протистояння інтересів різних соціальних 
груп; 

г) акумуляція та вираження соціальних інтересів, мобілізація ресур-
сів,визначення цілей і завдань суспільства; 

д) верховенство права, вищість представницьких органів влади, поділ 
влади, гарантія прав і свобод особи, високий рівень громадських структур, 
контроль державної влади з боку суспільства. 

 
15. До формальних ознак правової держави належить: 
а) врегулювання відносин між особою і державою на основі загально-

дозволеного принципу «особі дозволено робити все, що прямо не заборонено 
законом»; 

б) наявність органу конституційної юрисдикції; 
в) нерегламентованість в законах основних прав людини; 
г) панування в суспільному та державному житті розпоряджень та вка-

зівок керівництва; 
д) неухильне і повсюдне виконання законів і підзаконних нормативних 

актів усіма учасниками суспільного життя. 
 
16. Правова держава забезпечує: 
а) верховенство права та закону; 
б) мінімальну гарантію прав і свобод людини; 
в) нерівність усіх перед законом і судом; 
г) відповідальність громадян; 
д) безкоштовний захист особи некваліфікованими службовцями. 
 
17. Принцип верховенства права регламентовано в:  
а) статті 1 Конституції України; 
б) статті 5 Конституції України; 
в) статті 8 Конституції України; 
г) статті 32 Конституції України; 
д) статті 10 Конституції України. 
 



КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО у тестових завданнях 

208 

18. Держава, яка надає підтримку незахищеним верствам населення – 
це: 

а) світська держава; 
б) правова держава; 
в) союзна держава; 
г) соціальна держава; 
д) клерикальна держава. 
 
19. Соціальна держава прагне: 
а) врегулювати економіку; 
б) планування свавілля; 
в) мінімізувати гарантії прав і свобод людини; 
г) забезпечити громадянам гідні умови існування; 
д) підпорядкувати владу. 
 
20. До основних ознак соціальної держави належить: 
а) зрівняння всіх громадян у соціальному статусі; 
б) визнання людини найвищою соціальною цінністю;  
в) відсутність соціальної політики;  
г) відсутність системи соціального захисту вразливих верств населення;  
д) нерозвинуте соціальне законодавство. 
 
21. Соціально-правовою ознакою правової держави є: 
а) незакріплення в конституційному законі основних прав людини; 
б) юридична захищеність особи; 
в) панування в суспільному та державному житті законів, які виража-

ють волю більшості або всього населення країни, втілюють основні права 
людини, загальнолюдські цінності та ідеали; 

г) самостійне врегулювання відносин між особою і державою на основі 
загальнодозволеного принципу «особі дозволено робити все, що прямо не за-
боронено законом»; 

д) відповідальність лише особи перед державою. 
 
22. До основних ознак сучасної демократії належить: 
а) визнання вождя вищим джерелом влади; 
б) жорстокий контроль з боку органів державної влади; 
в) дотримання прав людини, пріоритет прав людини над правами дер-

жави, конституційне обмеження влади більшості над меншістю, повага прав 
меншості до власної думки і її вільне вираження;  

г) система єдності влади; 
д) наявність цензури, культ вождя. 
 



КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО у тестових завданнях 

209 

23. За сферами суспільного життя демократію поділяють на: 
а) пряму, непряму, змішану; 
б) внутрішню, зовнішню; 
в) особисту, правову, політичну; 
г) соціальну, культурну, політичну; 
д) регуляторну, охоронну, контрольну. 
 
24. Співвідношення понять «демократія» і «самоврядування» полягає у 

наступному: 
а) ці поняття тотожні; 
б) ці поняття не пов’язані між собою; 
в) «демократія» є формою здійснення «самоврядування»; 
г) «самоврядування» виступає формою «демократії»; 
д) «демократія» та «самоврядування» є формами реалізації народов-

ладдя. 
 
25. До імперативних інститутів демократії належать: 
а) вибори, референдуми; 
б) профспілки, страйки; 
в) консультативний референдум, мітинги; 
г) право вето, імпічмент; 
д) парламентські сесії та місцеве самоврядування. 
 
26. Функціональними інститутами демократії є: 
а) парламентські сесії, політичні партії, парламентські комітети; 
б) депутатські запити, накази виборців, вибори, громадська думка; 
в) місцеве самоврядування, парламентські сесії; 
г) безпосередні та представницькі інститути демократії; 
д) імперативні та консультативні інститути демократії. 
 
27. Основними принципами демократії є: 
а) політична свобода, рівноправність громадян, плюралізм, виборність 

органів державної влади, поділ влади, прийняття рішень в інтересах більшос-
ті з урахуванням інтересів меншості; 

б) політична свобода, рівноправність громадян, плюралізм, гуманізм, 
соціальна рівність громадян, гласність, відсутність плюралізму; 

в) політична свобода, рівноправність громадян, соціальна рівність гро-
мадян, поділ влади, прийняття рішень в інтересах більшості з урахуванням 
інтересів меншості, толерантність, призначення вищих органів влади; 

г) політична свобода, рівноправність громадян, плюралізм, виборність 
органів державної влади, поділ влади, прийняття рішень в інтересах меншос-
ті з урахуванням інтересів більшості; 

д) політична свобода, рівноправність громадян, плюралізм, виборність 
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органів державної влади, наявність цензури, принцип загального виборчого 
права. 

 
28. Принцип демократії, який полягає в тому, що держава гарантує 

існування різних ідей, думок, ідеологічних підходів, можливість їх вільного 
висловлення, різного тлумачення окремих явищ суспільного життя – це: 

а) політичний плюралізм; 
б) побудова влади в державі на засадах її поділу на різні гілки; 
в) гласність; 
г) конституційна закріплення прав, свобод і обов’язків людини та їх ре-

альна гарантованість; 
д) ідеологічний плюралізм. 
 
29. Стаття 2 Конституції України закріплює, що:  
а) Україна є унітарною державою; 
б) Україна є республікою; 
в) Україна є змішаною республікою; 
г) Україна є демократичною державою; 
д) Україна є президентської республікою. 
 
30. Унітарна держава – це 
а) держава, яка вільна у міжнародних зносинах; 
б) держава, у якій гарантуються права і свободи людини і громадянина; 
в) держава, у якій є взаємовідповідальність людини і громадянина; 
г) держава, у якій всі або переважна більшість вищих територіальних 

одиниць не мають державно-подібного статусу; 
д) держава, у якій її голова є одночасно і головою церкви. 
 
31. Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісно-

сті і недоторканності відповідно до Конституції України покладаються на: 
а) Збройні Сили України;  
б) Збройні Сили України, Службу безпеки України; 
в) Збройні Сили України, прокуратуру, Президента України;  
г) Службу безпеки України;  
д) кожного громадянина України. 
 
32. Обов’язок захищати незалежність та територіальну цілісність 

України покладено на: 
а) усіх, хто перебуває на території України;  
б) громадян України;  
в) громадян України, іноземців та осіб без громадянства; 
г) союзницьків держави, з якими Україна уклала відповідні міжнародні 

договори;  
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д) військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та поса-
дових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 

 
33. Державна влада реалізується через: 
а) повноваження органів місцевого самоврядування; 
б) функції держави; 
в) повноваження органів державної влади; 
г) державне управління; 
д) владу народу. 
 
34. Одним із елементів існування та функціонування державної влади є: 
а) легалізація; 
б) функції органів державної влади; 
в) легітимність; 
г) конституційний лад; 
д) державний лад. 
 
35. Формою правління в Україні є: 
а) президентська республіка; 
б) парламентсько-президентська республіка; 
в) президентсько-парламентська республіка; 
г) абсолютна монархія; 
д) парламентська республіка. 
 
36. Основними формами демократії в Україні є: 
а) безпосередня та представницька; 
б) проміжна та соціальна; 
в) соціальна та пряма; 
г) непряма та соціальна; 
д) пряма, проміжна та непряма. 
 

37. Декларація про державний суверенітет України складається з: 
а) преамбули та 10 розділів; 
б) 12 розділів та прикінцевих положень; 
в) 8 розділів та перехідних положень; 
г) преамбули, 11 розділів та перехідних положень; 
д) 5 розділів. 
 

38. Політичний плюралізм – це: 
а) свобода слова і думки; 
б) заборона цензури; 
в) функціонування у державі лише однієї політичної партії; 
г) багатоманітність у політичній сфері суспільства; 
д) багатоманітність форм власності. 
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39. Фундаментальний правовий принцип і правова доктрина, яка пе-
редбачає, що жодна людина не є вище закону, що ніхто не може бути пока-
раним державою, крім як за порушення закону, і що ніхто не може бути за-
судженим за порушення закону іншим чином, ніж у порядку, встановленому 
законом – це: 

а) верховенство права; 
б) політичний плюралізм; 
в) верховенство народу; 
г) верховенство закону; 
д) ідеологічне розмаїття. 
 
40. Конституційно регламентовані, загальні, об’єктивно необхідні на-

прями й види внутрішньої та зовнішньої діяльності держави для досягнення 
відповідних цілей шляхом реалізації основних завдань на конкретному істо-
ричному етапі розвитку, які виражають сутність та соціальне призначення 
держави – це: 

а) функції політичної системи суспільства; 
б) функції Української держави; 
в) функції органів місцевого самоврядування; 
г) методи державної діяльності; 
д) форми державної діяльності. 
 
41. «Технологічні» функції держави – це: 
а) зовнішньоекономічна і зовнішньополітична; 
б) захист суверенітету та території держави; 
в) законодавча, виконавча та судова; 
г) бюджетно-фінансова; 
д) політична та економічна. 
 
42. Співвідношення понять «функції державної влади», «функції дер-

жави» та «функції державних органів» полягає у наступному: 
а) це самостійні поняття, які не перебувають у зв’язку між собою; 
б) функції держави є похідними від функцій державної влади та функ-

цій державних органів; 
в) функції державної влади є різновидом функцій держави, а функції 

державних органів більш ширше поняття, ніж функції державної влади;  
г) всі ці поняття збігаються за змістом та обсягом; 
д) функції державної влади є поняттям загальним щодо функцій держа-

вних органів та більш конкретним щодо функцій держави. 
 
43. Державний лад – це: 
а) сукупність суспільних (економічних, соціальних, політичних) відно-

син формальних і неформальних структур; 
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б) складний комплекс відносин, передбачених Конституцією і законами 
України, з формування, організації та здійснення державної влади;  

в) устрій і система всіх суспільних відносин; 
г) сукупність процедурних стадій розробки, прийняття та зміни консти-

туції; 
д) закріплена в Конституції України форма організації держави і сис-

тема суспільних відносин, яка охоплює багатогранні аспекти її соціально-
економічного, духовного, політичного розвитку. 

 
44. Ознакою конституційного ладу, яка характеризує, його існування в 

повсякденному житті суспільства і держави, відображає дійсний стан сус-
пільних відносин, існує не в уяві, а в повсякденному житті конкретної дер-
жави є: 

а) фактичність; 
б) суверенність; 
в) програмність; 
г) відносна стабільність; 
д) наступність. 
 
45. Ознакою конституційного ладу, яка характеризує, що його розви-

ток здійснюється на основі теоретично-обґрунтованих принципів, концеп-
цій, закріплених у Конституції та законах України є: 

а) програмність; 
б) фактичність; 
в) суверенність; 
г) відносна стабільність; 
д) наступність. 
 
46. Ознакою конституційного ладу, яка характеризує, що лише народ 

України має право визначати та змінювати конституційний лад є: 
а) суверенність; 
б) фактичність; 
в) програмність; 
г) відносна стабільність; 
д) наступність. 
 
47. Соціальна держава – це:  
а) особлива форма організації суспільства з визначеною територією, 

економікою, політичною владою; 
б) формальний інститут, який є формою організації політичної спільно-

ти під управлінням уряду;  
в) діяльність з управління та керівництва суспільством на основі публі-

чної влади; 
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г) форма організації державної влади, за якої верховенство в усіх сфе-
рах життя належить правовому закону; 

д) соціально орієнтована держава, що визнає людину найвищою соціа-
льною цінністю, надає соціальну допомогу індивідам, які потрапили у важку 
життєву ситуацію, з метою забезпечення кожному гідного рівня життя, пере-
розподіляє економічні блага відповідно до принципу соціальної справедли-
вості і своє призначення вбачає в забезпеченні громадського миру і злагоди в 
суспільстві. 

 
48. Ознакою конституційного ладу, яка характеризує урахування тра-

дицій та історичного досвіду в організації і функціонуванні державної влади 
та суспільних інститутів є: 

а) суверенність; 
б) фактичність; 
в) програмність; 
г) відносна стабільність; 
д) наступність. 
 
49. Ознакою конституційного ладу, яка характеризує забезпечення 

правовідносин системою державних гарантій, передбачених конституцій-
ними нормами є: 

а) суверенність; 
б) фактичність; 
в) програмність; 
г) відносна стабільність; 
д) наступність. 
 
50. Система форм безпосереднього вільного волевиявлення народу як 

носія суверенітету і єдиного джерела влади в Україні шляхом прямої його 
участі у встановленні представницьких органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування і безпосередньому прийнятті владних рішень з пе-
редбачених Конституцією та законами України питань – це: 

а) референдум; 
б) лібералізм; 
в) демократія; 
г) ідеологія; 
д) народовладдя.  
 
51. Фактичний та реальний стан суспільних відносин, що існують у 

зв’язку із функціонуванням інститутів суспільства – це: 
а) конституційний лад; 
б) правова держава; 
в) суспільний лад; 
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г) світська держава; 
д) державний лад. 
 
52. До нормативно-правових актів, які складають систему комплекс-

ного інституту законодавства про механізм Української держави нале-
жать: 

а) Конституція України; закони; кодифіковані акти галузевого законо-
давства; підзаконні акти; міжнародні договори, ратифіковані Верховною Ра-
дою України; 

б) Конституція України, кодекси, закони; 
в) закони, кодифіковані акти галузевого законодавства, підзаконні акти; 
г) кодифіковані акти галузевого законодавства, підзаконні акти, міжна-

родні договори, релігійні тексти; 
д) Конституція України, закони, кодифіковані акти галузевого законо-

давства. 
 
53. Конституція України була прийнята: 
а) 28 червня 1991 р.; 
б) 27 червня 1996 р.; 
в) 28 червня 1996 р.; 
г) 25 серпня 1996 р.; 
д) 25 серпня 1991 р.. 
 
54. Конституція України складається з: 
а) 15 розділів та 161 ст.; 
б) 13 розділів та 161 ст.; 
в) 14 розділів та 166 ст.; 
г) 16 розділів та 160 ст.; 
д) 15 розділів та 160 ст. 
 
55. Відповідно до Конституції України закон України набуває чиннос-

ті: 
а) одразу після оприлюднення в офіційному джерелі; 
б) через 15 днів з дня прийняття; 
в) після підписання Президентом України; 
г) через 10 днів з дня його офіційного оприлюднення; 
д) через 15 днів з дня його офіційного опублікування.  
  
56. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні відповідно 

до статті 5 Конституції України є:  
а) народ України; 
б) Верховна Рада України; 
в) Президент України; 
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г) органи місцевого самоврядування; 
д) територіальна громада.  
 
57. Згідно з Конституцією України право визначати і змінювати кон-

ституційний лад належить: 
а) народові; 
б) Верховній Раді України; 
в) Президенту України; 
г) Кабінету Міністрів України; 
д) суспільній організації. 
 
58. Основними конституційними формами здійснення влади народу в 

Україні визначено: 
а) вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії; 
б) народні слухання, референдум та народні збори; 
в) петиції та референдум; 
г) вибори, петиції, референдум; 
д) вибори та петиції. 
 
59. Відповідно до Конституції України захист суверенітету і терито-

ріальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної 
безпеки покладається насамперед на: 

а) народ; 
б) Верховну Раду України; 
в) державу; 
г) місцеве самоврядування; 
д) Президента України. 
 
60. Формою власності, що не закріплена Конституцією України є: 
а) державна власність; 
б) комунальна власність; 
в) приватна власність; 
г) колективна власність; 
д) власність Українського народу. 
 
61. Президент України, обраний на позачергових виборах, складає при-

сягу у період: 
а) п’ятиденного строку після офіційного оголошення результатів вибо-

рів; 
б) десяти днів після офіційного оголошення результатів виборів; 
в) семи днів після офіційного оголошення результатів виборів; 
г) восьми днів після офіційного оголошення результатів виборів; 
д) трьох днів після офіційного оголошення результатів виборів. 
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62. Президент України належить до: 
а) судової гілки влади; 
б) законодавчої гілки влади; 
в) виконавчої гілки влади; 
г) не відноситься до жодної з гілок влади, є одноособовим органом; 
д) президентської гілки влади. 
63. Гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності 

України, дотримання Конституції України, прав і свобод людини та грома-
дянина виступає: 

а) Конституційний Суд України; 
б) Кабінет Міністрів України; 
в) Президент України; 
г) Верховна Рада України; 
д) Прокуратура України. 
 
64. Одним з передбачених Конституцією України інститутів системи 

«стримувань та противаг» є: 
а) охорона особи з боку судової влади;  
б) право громадян обирати органи місцевого самоврядування; 
в) право вето Президента України на законопроект, прийнятий Верхов-

ною Радою України; 
г) право Президента України на безпосереднє керівництво державою; 
д) призначення всеукраїнського референдуму.  
 
65. Орган Української держави – це: 
а) гілка державної влади; 
б) частина державного апарату; 
в) не відокремлена частина єдиного державного механізму; 
г) самостійна частина єдиної системи органів публічної влади, що оби-

рається територіальною громадою; 
д) відокремлена частина установ державного апарату з притаманною їй 

внутрішньою структурою. 
 
66. Зміни до Конституції України вносить: 
а) народ; 
б) Верховна Рада України; 
в) Конституційний Суд України; 
г) місцеве самоврядування; 
д) Президента України. 
 
67. Органом законодавчої влади в Україні є: 
а) Кабінет Міністрів України; 
б) Верховна Рада України; 
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в) Президент України; 
г) Конституційний Суд України; 
д) Верховна Рада Автономної Республіки Крим. 
 
68. Чергові вибори до Верховної Ради Україні проводяться в: 
а) останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Верховної Ради 

України; 
б) першу неділю жовтня п’ятого року повноважень Верховної Ради 

України; 
в) останню неділю вересня третього року повноважень Верховної Ради 

України; 
г) останню неділю жовтня третього року повноважень Верховної Ради 

України; 
д) останню неділю вересня п’ятого року повноважень Верховної Ради 

України. 
 
69. Перше засідання Верховної Ради України відкриває: 
а) Президент України; 
б) Прем’єр-міністр України; 
в) Голова Верховної Ради України; 
г) Голова Конституційного Суду України; 
д) найстарший за віком народний депутат України. 
 
70. До функцій Верховної Ради України не належить: 
а) представницька; 
б) виконавча; 
в) контрольна; 
г) фінансова; 
д) установча. 
 
71. Від імені Верховної Ради України контроль за використанням кош-

тів Державного бюджету України здійснює: 
а) Комітет з питань державних коштів України; 
б) Президент України; 
в) Національний банк України; 
г) Рахункова палата; 
д) Міністр фінансів України. 
 
72. Основні засади грошово-кредитної політики України розробляє та 

здійснює контроль за її проведенням: 
а) Кабінет Міністрів України; 
б) Рахункова палата; 
в) Рада Національного банку України; 
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г) Верховна Рада України; 
д) Міністр кредитної політики. 
 
73. Державний бюджет України затверджується щорічно Верховною 

Радою України на період: 
а) з 1 січня по 31 грудня; 
б) з 1 лютого по 31 січня; 
в) з 1 вересня по 31 серпня;  
г) з 1 листопада по 31 жовтня; 
д) з 1 травня по 31 квітня.  
 
74. Відповідно до статті 116 Конституції України управління 

об’єктами державної власності здійснює: 
а) Кабінет Міністрів України;  
б) Президент України; 
в) Верховна Рада України; 
г) громадяни України; 
д) суспільні організації. 
 
75. Стаття 17 Конституції України забезпечує: 
а) захист конкуренції у підприємницькій діяльності; 
б) захист від незаконного звільнення; 
в) захист своїм громадянам, які перебувають за її межами; 
г) захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечен-

ня її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями 
держави, справою всього Українського народу; 

д) захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, соціа-
льну спрямованість економіки. 

 
76. Система самостійних і незалежних від держави суспільних інсти-

тутів і відносин, що забезпечують умови для реалізації приватних інтересів 
і потреб індивідів і колективів, для життєдіяльності соціальної і духовної 
сфер, їх відтворення й передачі від покоління до покоління – це: 

а) суспільство; 
б) політична партія; 
в) громадське об’єднання; 
г) громадянське суспільство; 
д) політична система суспільства. 
 
77. Залежно від представництва у вищих органах влади політичні 

партії поділяють на: 
а) революційні та реформаторські;  
б) національні та комуністичні;  
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в) консервативні та ліберальні;  
г) правлячі та опозиційні;  
д) демократичні та недемократичні. 
 
78. Закон України «Про громадські об’єднання» прийнятий: 
а) 18 лютого 2013 р.; 
б) 16 червня 1992 р.; 
в) 1 січня 1997 р.; 
г) 16 липня 2012 р.; 
д) 22 березня 2012 р. 
 
79. Відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» добро-

вільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для 
здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема еконо-
мічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів – це: 

а) громадське об’єднання; 
б) громадська організація; 
в) громадська спілка; 
г) громадський блок; 
д) громадський рух. 
 
80. Відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» громад-

ське об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні осо-
би є: 

а) громадське об’єднання; 
б) громадська організація; 
в) громадська спілка; 
г) громадський блок; 
д) спілка. 
 
 

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ ДО ТЕМИ: 
 

Нормативні акти: 
 Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради 

України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України 
«Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 
02 червня 2016 року. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 28. 
Ст. 532). 

 Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року. 
Відомості Верховної Ради УРСР. 1990. № 31. Ст. 429. 

 Про проголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради 
УРСР від 24 серпня 1991 року. Відомості Верховної Ради України. 1991. 



КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО у тестових завданнях 

221 

№ 38. Ст. 502. 
 Про правонаступництво України: Закон України від 12 вересня 

1991 року. Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 46. Ст. 617. 
 Декларація прав національностей України від 1 листопада 1991 року. Ві-

домості Верховної Ради України. 1991. № 53. Ст. 799. 
 Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року (зі змінами і допов.). 

Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40-44. Ст. 356. 
 Про громадські об’єднання: Закон України від 22 березня 2012 року (зі 

змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2013. № 1. Ст. 1. 
 Про Державний Гімн України: Закон України від 6 березня 2003 року. 

Відомості Верховної Ради України. 2003. № 24. Ст. 163. 
 Про державний кордон України: Закон України від 4 листопада 1991 ро-

ку (зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 1992. № 2. 
Ст. 5. 

 Про державні символи України: Постанова Верховної Ради України від 
3 вересня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 45. 
Ст. 241. 

 Про економічну самостійність Української РСР: Закон Української Ра-
дянської Соціалістичної Республіки від 3 серпня 1990 року. Відомості 
Верховної Ради УРСР. 1990. № 34. Ст. 499. 

 Про молодіжні та дитячі громадські організації: Закон України від 
1 грудня 1998 року (зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради 
України. 1999. № 1. Ст. 2. 

 Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 
26 листопада 2015 року. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 3. 
Ст. 25. 

 Про національні меншини в Україні: Закон України від 25 червня 
1992 року (зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 1992. 
№ 36. Ст. 529. 

 Про національну безпеку України: Закон України від 21 червня 2018 ро-
ку. Голос України. 2018. № 122. 

 Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 року (зі 
змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2001. № 23. 
Ст. 118. 

 Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 
15 вересня 1999 року (зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради 
України. 1999. № 45. Ст. 397. 

 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним по-
данням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 
України (конституційності) Закону України «Про засади державної мов-
ної політики» 28 лютого 2018 № 2-р/2018. Вісник Конституційного Суду 
України. 2018. № 2. Ст. 102. 

 



КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО у тестових завданнях 

222 

Спеціалізована література: 
1. Nalivayko L. R. Performance problems of the Ukrainian state in social. 

European Journal Of Natural History. 2006. № 5. Р. 85-86. 
2. Акрамова А. Т. Учение И. Берлина о политической свободе, либерализ-

ме и плюрализме: дис. ... канд. полит. наук. Уфа, 2009. 145 с. 
3. Андрушко І. П. Особливості застосування категорії «інтерес» у консти-

туційному праві: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2012. 19 с. 
4. Баклан О. Громадський контроль і громадська думка у сфері підприєм-

ництва: теоретично-прикладні питання. Підприємництво, господарство 
і право. 2012. № 4. С. 58-60. 

5. Бакумов О. С. Проблеми зловживання правами громадян у процесі реа-
лізації форм безпосередньо. Бюлетень Міністерства юстиції України. 
2012. № 4. С. 125-132. 

6. Баликіна Л. І. Парламентаризм – система політичної організації держа-
ви. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2012. № 2. С. 100-106. 

7. Бедрій Р. Б. Об’єкти комунальної власності в Україні: конституційно-
правовий аспект. Науковий вісник Львівського державного університету 
внутрішніх справ. 2015. № 4. С. 75-83. 

8. Беха В. П. Громадські організації у дискусії демократизації суспільства: 
моногр. Київ: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. 680 с.  

9. Бєлов Д. Реформування конституційного ладу: позитиви та негативи. 
Часопис Київського університету права. 2012. № 1. С. 101-104. 

10. Борисова В. Релігійна організація – функціональний вид непідприємни-
цьких організацій. Право України. 2014. № 2. С. 123-130. 

11. Бутинський В. Я. Особливості цивільно-правового статусу релігійних 
організацій в Україні. Юридичний вісник. 2012. № 2. С. 75-79. 

12. Василенко В. Юридична регламентація статусу офіційної (державної) 
мови у практиці європейських держав. Право України. 2016. № 3. С. 74-
83. 

13. Веніславський Ф. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ 
конституційного ладу України. Право України. 1998. № 1. С. 34-38. 

14. Веніславський Ф. Правове обмеження державної влади – необхідна пе-
редумова стабільності конституційного ладу. Право України. 2010. № 6. 
С. 108-116. 

15. Вінцукевич К. В. Теоретико-правові основи організації та діяльності по-
літичних партій в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2010. 
15 с. 

16. Власов А. Реалізація демократії як принципу конституціоналізму в Єв-
ропейському Союзі. Юридична Україна. 2006. № 4. С. 26-29. 

17. Войналович В. Релігійні чинники у процесах націє- та державотворення: 
досвід сучасної України: моногр. Київ: Інститут політичних і етнонаціо-



КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО у тестових завданнях 

223 

нальних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. 272 с. 
18. Волянська Г. М. Народний суверенітет та форми його реалізації в Украї-

ні: конституційно-правові аспекти: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Київ, 1995. 22 с. 

19. Гаєва Н. П. Закон України «Про громадські об’єднання»: деякі актуальні 
проблеми. Держава і право. Юридичні і політичні науки. 2013. Вип. 62. 
С. 97-104. 

20. Ганьба Б. Причини існування та засоби подолання елітарного правового 
нігілізму в умовах сучасних суспільств перехідного типу. Юридична 
Україна. 2011. № 5. С. 10-15. 

21. Гейда О.В. Теоретико-правові основи організації та діяльності політич-
них партій в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2005. 16 с.  

22. Георгіца А. Парламентарна форма державного правління: особливості та 
видові ознаки. Право України. 2009. № 10. С. 67-70. 

23. Головатий С. Тріада європейських цінностей – верховенство права, де-
мократія, права людини – як основа українського конституційного ладу. 
Право України. 2011. № 5. С. 159-174. 

24. Головатий С. Україна – «соціальна» держава: що це? Право України. 
2014. № 7. С. 199-233. 

25. Гонюкова Л. Політичні партії як інститут державної політики та управ-
ління: теоретико-методологічний аналіз: моногр. Київ: Національна ака-
демія державного управління при Президентові України, 2009. 392 с.  

26. Горбунова Л. М. Правові основи розвитку громадянського суспільства в 
Україні. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2010. № 10. С. 6-11. 

27. Гудзь Т. І. Конституційне закріплення суспільного ладу: основні підхо-
ди. Право і безпека. 2015. № 3. С. 21-25. 

28. Дзевелюк М. Номенклатура функції сучасної держави. Підприємництво, 
господарство і право. 2016. Вип. 11. С. 171-176.  

29. Дикун І. М. Специфіка політичного плюралізму в умовах сучасної пар-
тійної системи України: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Одеса, 2010. 
18 с. 

30. Длугопольський О. В. Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та 
практики розвитку економічних систем: моногр. Тернопіль: Осадца Ю. 
В., 2016. 204 с.  

31. Дорошенко Ю. Політичний статус засобів масової інформації за системи 
поділу влади (На тлі посттоталітарних процесів). Людина і політика. 
1999. № 2. С. 5-9. 

32. Дроботов С. Поняття ідеологічної функції права і специфіка її реалізації 
у демократичній державі. Юридична Україна. 2011. № 2. С. 10-17. 

33. Євдокимов В. Розвиток ідей правової держави в умовах тоталітаризму та 
переходу суспільства до демократії. Право України. 1997. № 7. С. 3-4. 



КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО у тестових завданнях 

224 

34. Журенок Т. В. Особливості правової процедури припинення громадсь-
ких організацій. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2012. № 2. С. 
107-114. 

35. Загуменна Ю. О. Особливості реалізації правоохоронної функції держа-
ви органами внутрішніх справ України. Європейські перспективи. 2009. 
№ 4. С. 187-194.  

36. Залізнюк В. В. Деякі аспекти дефініції поняття «політична партія» в на-
укових працях та національному законодавстві України як відображення 
її функцій та ролі в суспільстві. Часопис Київського університету права. 
2015. № 3. С. 99-103. 

37. Заславська О. Органи державної влади України як відкрита інформацій-
на система. Науковий вісник Ужгородського університету. 2009. Вип. 
13. С. 190-194. 

38. Захарова Т. Приватна власність у сучасному українському суспільстві: 
соціологічний вимір. Вісник Кіровоградського національного технічного 
університету. 2011. № 3. С. 117-128. 

39. Захарчук А. Політична система сучасної України: становлення, розвиток 
та особливості трансформації. Юридична Україна. 2006. № 4. С. 26-30. 

40. Зварич Р. Національна держава в контексті глобалізації. Юридична 
Україна. 2009. № 2. С. 8-11. 

41. Зінченко Ю. Принцип пропорційності як складова верховенства права. 
Підприємництво, господарство і право. 2010. № 7. С. 14-17. 

42. Зюзь Д. В. Сутність та чинники розвитку економічної системи. Держав-
не будівництво. 2016. № 2. С. 1-12. 

43. Ільницький М. С. Становлення конституційного ладу в Україні. Пра-
во.ua. 2017. № 3. С. 10-15. 

44. Іщук С. І. Концептуальні засади реалізації права на свободу об’єднань в 
Україні. Часопис Національного університету «Острозька академія». 
2012. № 2. С. 1-12. 

45. Кабанець О. С. Демократія як явище правової дійсності (теоретико-
правовий аналіз): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2016. 20 с. 

46. Кашуба О. М. Підприємництво в Україні: проблеми і перспективи роз-
витку. Економіка та держава. 2015. № 6. С. 103-106.  

47. Кельман М. Аспекти аналізу методологічних проблем співвідношення 
держави та права. Право України. 2009. № 2. С. 60-67. 

48. Кельман М. Десять засад демократії. Право України. 1996. № 8. С. 7-10. 
49. Кіндратець О. Традиційні і нетрадиційні форми взаємодопомоги у соці-

альній державі. Людина і політика. 2000. № 5. С. 82-86. 
50. Кісель В. Й. Генезис уявлень про сутність права власності: історія та су-

часність. Південноукраїнстький правничий часопис. 2015. № 1. С. 115-
118. 



КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО у тестових завданнях 

225 

51. Клименко О. І. Поняття конституційного права громадян на мирні зіб-
рання. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2012. № 6. С. 134-141. 

52. Ковальчук В. Б., Панчук І. О. Правосвідомість як фактор утвердження 
демократичних основ державного та суспільного ладу України: моногр. 
Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2016. 209 с. 

53. Колісник В. Відновлення дії Конституції України та зміна форми прав-
ління як засіб поновлення конституційного ладу. Вісник Конституцій-
ного Суду України. 2015. № 4. С. 103-108.  

54. Колодій А. Громадянське суспільство: ознаки, структурні елементи, 
співвідношення із державою. Право України. 2014. № 4. С. 9-16. 

55. Коломоєць О. В. Функції держави у сучасному державознавстві: теоре-
тичні проблеми. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного універ-
ситету. 2013. № 5. С. 41-44. 

56. Константинова Т. В. Плюралізм політичних груп як основа демократич-
ного політичного вибору. Актуальні проблеми політики. 2012. Вип. 47. 
С. 49-56.  

57. Костицький В. Політичні партії в системі «громадянське суспільство і 
держава». Право України. 1995. № 12. С. 32-34. 

58. Кохановська О. Інформаційно-правова основа громадянського суспільс-
тва. Право України. 2015. № 4. С. 35-42. 

59. Краковська А. Є. Поняття соціальної функції держави в сучасній юри-
дичній науці. Науковий вісник Ужгородського національного універси-
тету. 2015. Вип. 31. С. 14-19.  

60. Кресіна І. О. Держава і громадянське суспільство: проблеми взаємодії. 
Держава і право. Юридичні і політичні науки. 2013. Вип. 62. С. 378-383. 

61. Кріцак І. В. Правоохоронна функція держави та її вплив на формування 
функції надання послуг населенню органами внутрішніх справ України. 
Форум права. 2009. № 3. С. 365-372.  

62. Кройтор А. В. Роль, місце та функції політичних партій у процесі фор-
мування паритетної демократії. Актуальні проблеми політики. 2012. 
Вип. 47. С. 108-113. 

63. Кротюк В. Конституційно-правове регулювання статусу Національного 
банку України і гарантії його незалежності. Право України. 1999. № 4. 
С. 21-26. 

64. Крусян А. Громадянське суспільство в Україні як передумова сучасного 
українського конституціоналізму: поняття і тенденції розвитку. Право 
України. 2014. № 4. С. 17-25 

65. Кудрявцева О. Класифікація та систематизація конституційних прав і 
свобод дитини в Україні. Юридична Україна. 2014. № 2. С. 47-52. 

66. Куракін О. М. Співвідношення верховенства права та закону в розрізі 
соціологічної концепції право розуміння. Науковий вісник Херсонського 



КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО у тестових завданнях 

226 

державного університету. Серія: Юридичні науки. 2015. Вип. 2. С. 33-
36. 

67. Куян І. До питання про абсолютність і обмеженість суверенітету держа-
ви. Право України. 2011. № 7. С. 148-155. 

68. Лазор К. П. Релігійні об’єднання в Україні: організаційно-правові осно-
ви діяльності. Актуальні проблеми політики. 2013. Вип. 50. С. 282-287. 

69. Литвиненко Н. І. Інституціональні чинники розвитку сучасної соціаль-
но-економічної системи: дис. … д-ра економ. наук. Дніпропетровськ, 
2016. 487 с. 

70. Литвинов О. М. Республіканська форма правління як засада конститу-
ційного ладу України: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків, 
2014. 20 с. 

71. Лощихін О. М., Якубовський Д. Г., Янішевський А. В. Реформування мі-
сцевої влади як одна з засад і гарантій конституційного ладу України. 
Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 1. С. 77-81. 

72. Луцький Р. П. Соціально-економічне середовище як визначальний фак-
тор формування та розвитку позитивного права. Бюлетень Міністерст-
ва юстиції України. 2013. № 6. С. 39-44. 

73. Макаренков О. Ознаки права відкритого суспільства: концептуальний 
підхід. Юридична Україна. 2012. № 11 С. 12-19. 

74. Макаренков О. Співвідношення генетичного і структурно-
функціонального методів у дослідженні напрямів трансформації права 
відкритого суспільства. Юридична Україна. 2012. № 8 С. 12-19. 

75. Малкіна Я. Д. Економічний зміст податків, їх роль та сучасний стан по-
даткової системи України. Глобальні та національні проблеми економі-
ки. 2015. № 6. С. 854-858. 

76. Мацко А. Політика зайнятості та ринок праці в Україні крізь призму сві-
тового досвіду. Розбудова держави. 1995. № 3. С. 25-27. 

77. Менджул М. В. Цивільно-правовий статус громадських організацій: мо-
ногр. Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2010. 200 с.  

78. Наливайко Л. Р. Верховенство права як принцип основ державного ладу 
України. Актуальні проблеми політики. 2006. Вип. 28. С. 117-122. 

79. Наливайко Л. Р. Гарантії державного ладу України: проблеми визначен-
ня поняття. Науковий вісник юридичної академії міністерства внутріш-
ніх справ. 2005. № 4. С. 153-159. 

80. Наливайко Л. Р. Державний лад України: поняття, система, гарантії: дис. 
... д-ра юрид. наук. Запоріжжя, 2010. 535 с. 

81. Наливайко Л. Р. Державний лад України: теоретико-правова модель: 
моногр. Харків: Право, 2009. 600 с. 

82. Наливайко Л. Р. До питання про визначення поняття «механізм Україн-
ської держави». Підприємництво, господарство і право. 2005. № 10. С. 



КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО у тестових завданнях 

227 

92-96.  
83. Наливайко Л. Р. Історія становлення державного ладу України. Підпри-

ємництво, господарство і право. 2009. № 10. С. 31-35. 
84. Наливайко Л. Р. Конституційно-правові засади та зміст екологічної фун-

кції Української держави. Університетські наукові записки. Часопис 
Хмельницького університету управління та права. 2006. № 1. С. 181-
185. 

85. Наливайко Л. Р. Конституційно-правові основи економічної функції 
Української держави. Актуальні проблеми вдосконалення чинного зако-
нодавства України. 2007. Вип. XVIII. С. 29-34. 

86. Наливайко Л. Р. Конституційно-правові основи механізму Української 
держави та його принципів. Підприємництво, господарство і право. 
2005. № 11. С. 8-11. 

87. Наливайко Л. Р. Концепції і підходи до розуміння поняття «державний 
лад». Юридичні і політичні науки. 2005. Спецвипуск, т. 1. С. 176-181. 

88. Наливайко Л. Р. Нормативно-правові гарантії державного ладу України. 
Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету 
управління та права. 2009. № 1. С. 24-27. 

89. Наливайко Л. Р. Ознаки гарантій державного ладу України. Науковий ві-
сник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 
2009. № 1. С. 7-14. 

90. Наливайко Л. Р. Регулююча роль Української держави в економічній 
сфері. Вісник Запорізького юридичного інституту. 2007. № 2. С. 3-9. 

91. Наливайко Л. Р. Реформування механізму держави в контексті євроінте-
граційної орієнтованості зовнішньої політики України. Науковий вісник 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2007. 
№ 2 (33). С. 48-53.  

92. Наливайко Л. Р. Роль принципів державного ладу у розбудові демокра-
тичної, соціальної і правової держави Університетські наукові записки. 
Часопис Хмельницького університету управління та права. 2008. № 1. 
С. 11-15. 

93. Наливайко Л. Р. Система організаційно-правових гарантій державного 
ладу України. Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропет-
ровського державного університету внутрішніх справ. 2009. № 1. С. 3-
12. 

94. Наливайко Л. Р. Системний взаємозв’язок категорій «державний лад» та 
«суспільний лад». Держава і право. Юридичні і політичні науки. 2007. 
Спецвипуск. С. 78-83. 

95. Наливайко Л. Р. Системний взаємозв’язок категорій конституційний та 
державний лад: теоретико-методологічний підхід. Вісник Запорізького 
юридичного інституту. 2006. № 4. С. 3-13. 



КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО у тестових завданнях 

228 

96. Наливайко Л. Р. Современные политические процессы и развитие госу-
дарственности в Украине. Право: теория и практика [The law: theory & 
practice]. 2006. № 5. С. 58-61. 

97. Наливайко Л. Р. Содержание экологической функции современного го-
сударства: конституционно-правовые основы. Российское право в Инте-
рнете. 2006. № 2. URL: http:. rli.consultant.ru/magazine/2006/const_law. 

98. Наливайко Л. Р. Соціальна функція Української держави та її конститу-
ційно-правові основи. Науковий вісник Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ. 2006. № 2. С. 155-159. 

99. Наливайко Л. Р. Співвідношення категорій «державний лад» і «політич-
на система» в аспекті розробки загальної концепції розбудови Українсь-
кої держави. Вісник Запорізького юридичного інституту. 2006. № 3. C. 
17-24. 

100. Наливайко Л. Р. Структурованість як невід’ємний атрибут конституцій-
ного механізму української держави. Бюлетень Міністерства юстиції 
України. 2005. № 8. С. 5-15. 

101. Наливайко Л. Р. Теорія соціальної функції сучасної Української держави 
в умовах політичних та економічних перетворень. Університетські нау-
кові записки. Часопис Хмельницького університету управління та пра-
ва. 2007. № 1. С. 13-17. 

102. Наливайко Л. Р. Форми здійснення політичної функції Української дер-
жави. Підприємництво, господарство і право. 2006. № 8. С. 3-7. 

103. Наливайко Л. Р., Бєляєва М. В. Політична функція Української держави: 
теоретико-правові та конституційно-правові засади: моногр. Київ: Хай-
Тек Прес, 2013. 316 с. 

104. Оніщенко Н. М. Нормотактика як складова державної правової політики. 
Бюлетень Міністерства юстиції України. 2012. № 4. С. 37-42. 

105. Опришко В. Державно-правова реформа в Україні: основні напрями. 
Право України. 1998. № 1. С. 11-15. 

106. Орзіх М. Президентська республіка – різновид республіканської форми 
правління. Право України. 2009. № 10. С. 72-75. 

107. Остапенко М. Політичний плюралізм: багатогранність змісту. Політич-
ний менеджмент. 2011. № 6. С. 29-36.  

108. Палінчак М. М. Мережа релігійних організацій в Україні: стан та перс-
пективи розвитку. Актуальні проблеми політики. 2015. Вип. 55. С. 205-
214. 

109. Панчук І. О. Правосвідомість як фактор утвердження демократичних ос-
нов державного та суспільного ладу України: автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. Київ, 2015. 20 с. 

110. Петришин О. Змішана республіканська форма державного правління: 
питання теорії та практики. Право України. 2009. № 10. С. 57-61. 



КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО у тестових завданнях 

229 

111. Погорілко В. Актуальні проблеми демократії управління і бюрократії в 
Україні. Право України. 2001. № 9. С. 124-125. 

112. Погорілко В. Нова Конституція України – втілення національної ідеоло-
гії державотворення. Право України. 1997. № 1. С. 46-47. 

113. Прилуцький С. В. Адвокатура як інститут громадянського суспільства в 
умовах становлення правової держави. Бюлетень Міністерства юстиції 
України. 2010. № 12. С. 47-55. 

114. Примуш М. Порядок утворення і діяльності політичної партії. Віче. 
2001. № 5. С. 143-154. 

115. Прієшкіна О. В. Конституційний лад України та його роль у становленні 
та розвитку місцевого самоврядування: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. 
Київ, 2009. 40 с. 

116. Прієшкіна О. В. Конституційний лад України: актуальні питання стано-
влення, інституціоналізації та розвитку: моногр. Одеса: Фенікс, 2008. 
280 c. 

117. Реньов Є. В. Цінності конституційного ладу України та їх правова рег-
ламентація: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2017. 20 с. 

118. Савчин М. В. Сучасні тенденції конституціоналізму у контексті глобалі-
зації та правового плюралізму: моногр. Ужгород: Право, 2018. 440 с. 

119. Серьогін С. В. Верховенство права в Україні: проблеми розуміння та за-
стосування: моногр. Дніпропетровськ: Середняк Т. К, 2014. 124 с.  

120. Скрипнюк О. В. Соціально-правова держава в Україні: проблеми теорії 
та практики. До 10-річчя незалежності України: моногр. Київ: Ін-т дер-
жави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2000. 600 с. 



КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО у тестових завданнях 

230 

 
 

Тема 9. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЇЇ РОБОТИ 

 
Ідея парламентаризму та її реалізація в Україні. Конституційна доктри-

на законодавчої влади в Україні. Поняття та ознаки Верховної Ради України 
як органу законодавчої влади. Кількісний та якісний склад Верховної Ради 
України. Повноваження Верховної Ради України: правова характеристика. 
Функції Верховної Ради України: поняття, зміст. Статус народного депутата 
України: поняття, структура, нормативне закріплення. Уповноважений Вер-
ховної Ради України з прав людини: конституційно-правовий статус. Рахун-
кова палата: поняття, завдання, функції, повноваження, структура. Депутат-
ські групи (фракції): конституційно-правовий статус. Комітети Верховної Ра-
ди України: конституційно-правовий статус. Засідання Верховної Ради Укра-
їни. Ведення пленарних засідань: прийняття рішень; порядок надання слова; 
організація розгляду питань; протокол, стенографічний бюлетень, стеногра-
фічний звіт; розробка проектів законів. Розгляд законодавчих пропозицій, за-
конопроектів, поправок: розгляд законопроектів у першому читанні; розгляд 
законопроектів у другому читанні; розгляд законопроектів у третьому читан-
ні. Тлумачення законів, оприлюднення та введення в дію. Застосування про-
цедури імпічменту: конституційно-правові засади та практика застосування. 
Апарат Верховної Ради України: правовий статус та структура. Зовнішньо-
політична діяльність Верховної Ради України і міжпарламентські зв’язки: за-
сади зовнішньої політики України; законодавство з питань зовнішньої полі-
тики України; ратифікація міжнародних договорів; приєднання до міжнарод-
них договорів; співробітництво України з Організацією Об’єднаних Націй; 
Європейське регіональне співробітництво; співробітництво Верховної Ради 
України з парламентами інших країн. 
 

Ключові поняття: 
народне представництво, парламентаризм, парламент, активні пар-

ламенти, реактивні парламенти, маргінальні парламенти, мінімальні парла-
менти, легіслатура, монокамерні парламенти, бікамеральні парламенти, 
функції парламенту України, повноваження Верховної Ради України, депу-
татський корпус, народний депутат України, депутатський мандат, імпе-
ративний мандат, вільний мандат, депутатське звернення, депутатський 
запит, система гарантій діяльності народного депутата, депутатська не-
доторканність, депутатський імунітет, депутатський індемнітет, керуючі 
органи парламенту, спікер, парламентські комітети, тимчасові комісії, 
тимчасові спеціальні комісії, депутатські групи, парламентські фракції, па-
рламентська більшість, парламентська опозиція, лобіювання, лобістське 
бюро, парламентський контроль, омбудсмен (Уповноважений Верховної Ра-
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ди України з прав людини), акти реагування Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини, Рахункова палата, парламентські сесії, чергові сесії, 
позачергові сесії, пленарні засідання, голосування, законодавчий процес, ста-
дії законодавчого процесу, законодавча ініціатива, установча процедура, зо-
внішньополітична діяльність Верховної Ради України. 

 
1. Термін «парламент» французького походження і в перекладі озна-

чає: 
а) «верховенство», «верховна влада»; 
б) «говорити», «місце, де говорять»; 
в) «устрій», «встановлення»; 
г) «угода», «узгодження»; 
д) «законодавчий орган». 
 
2. Легіслатура парламенту – це: 
а) період, в який повинні відбутися вибори; 
б) період повноважень парламенту; 
в) парламентський орган, що забезпечує організацію його роботи; 
г) проміжок часу між сесіями Верховної Ради України; 
д) проміжок часу, в який проводяться сесії Верховної Ради. 
 
3. Маргінальний парламент – це: 
а) парламент, який при взаємодії з виконавчою владою домінує; 
б) парламент, при взаємодії якого з виконавчою владою домінує остан-

ня; 
в) парламент, що відіграє вирішальну роль при прийнятті законів, у 

формуванні чи відставці уряду; 
г) парламент, який існує лише для того, щоб забезпечити легальність 

режиму; 
д) парламент, який контролюється виконавчою владою. 
 
4. Бікамеральний парламент – це: 
а) однопалатний парламент; 
б) двопалатний парламент; 
в) парламент, що представляє інтереси певної групи населення; 
г) парламент, до складу якого входять дві домінуючі партії; 
д) парламент, що містить дві депутатські фракції. 
 
5. Проблема бікамералізму – це:  
а) проблема контролю за додержанням конституційних прав і свобод 

людини та громадянина та їх захист; 
б) проблема вибору пропорційної чи мажоритарної виборчої системи; 
в) проблема вибору однопалатної чи двопалатної структури парламен-
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ту; 
г) проблема виявлення результатів виборів; 
д) проблема внесення змін до Конституції України. 
 
6. Конституційно-правовий акт, що став основою для зміни природи, 

функцій і повноважень Верховної Ради УРСР: 
а) Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р.; 
б) Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р.; 
в) Конституція України від 28 червня 1996 р.; 
г) Закон України «Про вибори народних депутатів» від 18 жовтня 

2001 р.; 
д) Закон України «Про статус народного депутата України» від 

25 вересня 1997 р.  
 
7. Статус Верховної Ради України як єдиного органу законодавчої вла-

ди означає: 
а) привілейоване становище Верховної Ради України; 
б) Верховна Рада України є однопалатним парламентом; 
в) інших органів законодавчої влади, тобто уповноважених приймати 

правові акти у формі із юридичною силою закону, в Україні немає; 
г) визнання провідної ролі парламенту у здійсненні державних функ-

цій; 
д) Верховна Рада України наділяється спеціальними завданнями в бю-

джетній сфері. 
 
8. Народним депутатом України може бути: 
а) громадянин України, який на день виборів досяг 21 року, має право 

голосу і проживає на території України протягом останніх 10-ти років; 
б) особа, яка на день виборів досягла 21 року, має право голосу і про-

живає на території України протягом останніх 5-ти років; 
в) громадянин України, який на день виборів досяг 21 року, має право 

голосу і проживає на території України протягом останніх 10-ти років; 
г) громадянин України, який на день виборів досяг 30 років, має право 

голосу і проживає на території України протягом останніх 10-ти років; 
д) громадянин України, який на день виборів досяг 21 року, має право 

голосу і проживає на території України протягом останніх 5-ти років. 
 
9. Громадянин України може бути обраним до Верховної Ради України 

по досягненню: 
а) 18 років; 
б) 20 років; 
в) 21 року; 
г) 25 років; 
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д) 35 років. 
 
10. За Конституцією України чергові вибори до Верховної Ради Украї-

ни проводяться: 
а) в останню неділю березня останнього року повноважень; 
б) в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень; 
в) в останню неділю жовтня останнього року повноважень; 
г) в останню неділю квітня останнього року повноважень; 
д) в останню неділю серпня останнього року повноважень. 
 
11. Виборча система, за якою проводяться вибори народних депутатів 

Верховної Ради України: 
а) мажоритарно-пропорційна; 
б) преференційна; 
в) пропорційна; 
г) мажоритарна; 
д) кваліфікована. 
 
12. Результати виборів народних депутатів в одномандатних вибор-

чих округах визначають: 
а) районні виборчі комісії; 
б) місцеві представники державної влади; 
в) окружні виборчі комісії; 
г) окружні представники державної влади; 
д) районні представники виконавчої влади. 
 
13. Позачергові вибори до Верховної Ради України може призначати: 
а) Кабінет Міністрів України; 
б) Верховний Суд України; 
в) Конституційний Суд України; 
г) Президент України; 
д) Генеральний прокурор України. 
 
14. Позачергові вибори до Верховної Ради України з дня обнародування 

рішення про дострокове припинення її повноважень можуть бути призначе-
ні через: 

а) 30 днів; 
б) 45 днів; 
в) 60 днів; 
г) 90 днів; 
д) 120 днів. 
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15. Кількісний склад Верховної Ради України відповідно до Конституції 
України становить: 

а) 250 народних депутатів; 
б) 350 народних депутатів; 
в) 400 народних депутатів; 
г) 450 народних депутатів; 
д) 500 народних депутатів. 
 
16. За Конституцією України Верховна Рада України є повноважною 

за умови обрання не менш як: 
а) 2/3 від конституційного складу; 
б) 1/2 від конституційного складу; 
в) 50% + 1 від конституційного складу; 
г) 3/4 від конституційного складу; 
д) 4/5 від конституційного складу. 
 
17. Повноваження народного депутата України починаються з моме-

нту: 
а) складання присяги; 
б) виявлення результатів виборів; 
в) видачі тимчасового посвідчення народного депутата України; 
г) реєстрації в Центральній виборчій комісії; 
д) проведення першого засідання. 
 
18. Присягу народним депутатам новообраної Верховної Ради України 

зачитує: 
а) Голова Верховної Ради України попереднього скликання; 
б) Голова Конституційного Суду України; 
в) Президент України; 
г) найстарший за віком народний депутат Верховної Ради України; 
д) Голова Верховного Суду України. 
 
19. Після набуття депутатських повноважень народний депутат 

України одержує: 
а) депутатське посвідчення та нагрудний знак народного депутата 

України; 
б) депутатське посвідчення та булаву народного депутата України;  
в) депутатське посвідчення та мандат народного депутата України; 
г) депутатське посвідчення та мантію народного депутата України; 
д) депутатське посвідчення. 
 
20. Народний депутат не має права займатися: 
а) викладацькою роботою; 
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б) науковою роботою; 
в) підприємницькою діяльністю; 
г) літературною діяльністю; 
д) художньою та мистецькою діяльністю. 
 
21. Народний депутат України не має права: 
а) порушувати питання про перевірку діяльності підприємств, установ, 

організацій, розташованих на території України, щодо яких є дані про пору-
шення ними законодавства; 

 
б) ставити питання про недовіру складу органів, утворених Верховною 

Радою України; 
в) займатися адвокатською діяльністю; 
г) вносити пропозиції щодо порядку голосування; 
д) звертатись із запитами, ставити запитання доповідачам, головуючо-

му на засіданні, вимагати відповідей на запит. 
 
22. Народний депутат України має право: 
а) залучатись як експерт органами у кримінальному провадженні, а та-

кож займатися адвокатською діяльністю; 
б) входити до складу керівництва, правління чи ради юридичної особи, 

що має на меті одержання прибутку;  
в) одержувати від іноземних урядів винагороду; 
г) використовувати свій депутатський мандат у цілях, не пов’язаних з 

депутатською діяльністю; 
д) одержувати заробітну плату за викладацьку діяльність. 
 
23. Пленарні засідання Верховної Ради України – це: 
а) засідання комітетів Верховної Ради України;  
б) засідання органів Верховної Ради України; 
в) загальні засідання Верховної Ради України; 
г) спеціальні засідання Верховної Ради України; 
д) засідання окремих груп депутатів. 
 
24. Місцем проведення засідань Верховної Ради України є: 
а) будинок Верховної Ради України (м. Київ, вул. Грушевського, 5); 
б) будинок Верховної Ради України (м. Київ, вул. Банкова, 11); 
в) Адміністрація Президента України; 
г) будинок уряду (м. Київ, вул. Грушевського, 12/2); 
д) адміністративна споруда Верховної Ради України.  
 
25. Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше: 
а) одного місяця після офіційного оголошення результатів виборів;  
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6) 45 днів після офіційного оголошення результатів виборів; 
в) двох місяців після офіційного оголошення результатів виборів; 
г) 10 днів після офіційного оголошення результатів виборів; 
д) 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів. 
 
26. Перше засідання новообраної Верховної Ради України відкриває: 
а) Голова Верховної Ради України попереднього скликання; 
б) Голова Конституційного Суду України; 
в) найстарший за віком народний депутат Верховної Ради України; 
г) Президент України; 
д) Голова Верховного Суду України. 
 
27. Згідно з Конституцією України засідання Верховної Ради України 

проводяться: 
а) гласно; 
б) у закритому режимі; 
в) усно; 
г) відкрито; 
д) публічно. 
 
28. Закрите засідання проводиться за рішенням більшості конститу-

ційного складу Верховної Ради України та: 
а) пропозицією найстаршого за віком народного депутата України; 
б) пропозицією Голови Верховної Ради України; 
в) пропозицією Президента України; 
г) пропозицією коаліції депутатських фракцій; 
д) вимогою Генерального прокурора України. 
 
29. Для проведення закритого засідання Верховної Ради України необ-

хідно зібрати голоси: 
а) 1/3 від конституційного складу Верховної Ради України; 
б) 1/2 від конституційного складу Верховної Ради України; 
в) більшості від конституційного складу Верховної Ради України; 
г) 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України; 
д) 3/4 від конституційного складу Верховної Ради України. 
 
30. Сесійний період роботи Верховної Ради України розпочинається: 
а) у понеділок; 
б) у четвер; 
в) у п’ятницю; 
г) у вівторок; 
д) у середу. 
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31. Вимагати скликання позачергової сесії Верховної Ради України має 
право: 

а) Голова Верховної Ради України на вимогу не менш як третини на-
родних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради Украї-
ни або Президент України; 

б) Прем’єр-Міністр України та Президент України; 
в) Голова Конституційного Суду України; 
г) Голова Верховної Ради України за власним, проте вмотивованим ба-

жанням; 
д) Голова Верховної Ради України та Президент України. 
 
32. Верховна Рада України збирається за два дні без скликання у випа-

дку: 
а) приїзду іноземних делегацій з важливих для України питань оборони; 
б) смерті Президента; 
в) введення воєнного чи надзвичайного стану; 
г) смерті Голови Верховної Ради України; 
д) смерті Голови Конституційного Суду України. 
 
33. Поняття «депутатський мандат» полягає в наступному: 
а) обрання особи на посаду народного депутата України чи депутата 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутата сільської, селищної, 
міської, районної у місті, районної, обласної ради; 

б) надання депутату певних повноважень, у т. ч. виступати від імені 
виборців; 

в) визнання виборчою комісією певного кандидата обраним народним 
депутатом України; 

г) виражену і зафіксовану у встановленому законодавством порядку 
волю народу на представництво певною особою його інтересів у парламенті; 

д) депутатський імунітет. 
 
34. Депутатська інвеститура – це: 
а) наділення депутата або групи депутатів владними повноваженнями; 
б) відповідальність депутата за здійснення своїх повноважень; 
в) відмова депутата від посади; 
г) відкликання депутата; 
д) недоторканність депутата.  
 
35. Виходячи із змісту Конституції України до розкриття змісту по-

стійно діючого характеру українського парламенту не належить: 
а) строк повноважень Верховної Ради України становить п’ять років; 
б) народні депутати України здійснюють свої повноваження на постій-

ній основі; 
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в) Верховна Рада України працює сесійно; 
г) чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка 

лютого і першого вівторка вересня кожного року; 
д) Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше ніж на 

п’ятий день після офіційного оголошення результатів виборів. 
 
36. Функція Верховної Ради України, здійснення якої належить до її ви-

ключної компетенції: 
а) зовнішньополітична функція; 
б) державотворча функція; 
в) законодавча функція; 
г) фінансово-бюджетна функція; 
д) політична функція. 
 
37. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадо-

ві особи, керівники підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян, 
яким адресовано депутатське звернення, зобов’язані протягом: 

а) 5 днів з моменту його одержання розглянути і надати письмову від-
повідь; 

б) 10 днів з моменту його одержання розглянути і надати письмову від-
повідь; 

в) 14 днів з моменту його одержання розглянути і надати письмову від-
повідь; 

г) 30 днів з моменту його одержання розглянути і надати письмову від-
повідь; 

д) 45 днів з моменту його одержання розглянути і надати письмову від-
повідь. 

 
38. Строк розгляду звернення народного депутата Верховної Ради 

України, з урахуванням продовження, не може перевищувати: 
а) 15 днів з моменту його одержання; 
б) 30 днів з моменту його одержання; 
в) 45 днів з моменту його одержання; 
г) 60 днів з моменту його одержання; 
д) 10 днів з моменту його одержання. 
 
39. Інтерпеляція – це: 
а) депутатський запит; 
б) винагорода членів парламенту; 
в) пропозиція депутата; 
г) голосування депутатів за прийняття законопроекту; 
д) відповідальність депутата за невиконання покладених на нього пов-

новажень. 
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40. Рішення про направлення запиту Президенту України повинно бути 
підтримано: 

а) 1/3 від конституційного складу Верховної Ради України; 
б) 1/2 від конституційного складу Верховної Ради України; 
в) 50% + 1 від конституційного складу Верховної Ради України; 
г) 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України; 
д) 3/4 від конституційного складу Верховної Ради України. 
 
41. Виходячи зі змісту Конституції України, поняття «депутатський 

індемнітет» передбачає: 
а) звільнення депутатів від відповідальності за висловлювання в парла-

менті, відвідування пленарних засідань, результати голосування; 
б) неможливість притягнення депутатів до кримінальної відповідально-

сті, затримання чи арешту без згоди Верховної Ради України; 
в) неможливість притягнення депутатів до відповідальності за вислов-

лювання в парламенті, результати голосування та будь-які інші дії; 
г) звільнення депутатів від відповідальності за результати голосування 

або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідально-
сті за образу чи наклеп; 

д) неможливість депутатів мати інший представницький мандат чи бу-
ти на державній службі. 

 
42. Один із аспектів депутатського індемнітету в Україні полягає у 

наступному: 
а) народні депутати не несуть відповідальності за результати голосу-

вання; 
б) народні депутати не несуть відповідальності за висловлювання у 

Верховній Раді України, навіть у випадку образи чи наклепу;  
в) народні депутати України не підлягають адміністративній відповіда-

льності;  
г) народні депутати України не підлягають кримінальній відповідаль-

ності;  
д) народні депутати не можуть бути затримані чи заарештовані без зго-

ди Верховної Ради України.  
 
43. Рішення Верховної Ради України приймаються шляхом голосуван-

ня: 
а) виключно на її пленарних засіданнях; 
б) на її позапленарних засіданнях; 
в) на її пленарних засіданнях та на засіданнях Ради національної безпе-

ки; 
г) на будь-яких засіданнях за умови присутності 2/3 від конституційно-

го складу Верховної Ради України; 
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д) на її пленарних та позапленарних засіданнях. 
 
44. Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється 

народним депутатом: 
а) особисто або шляхом офіційного (письмового) повідомлення свого 

рішення Голові Верховної Ради України; 
б) особисто або шляхом інтернет-участі; 
в) особисто або за договором доручення; 
г) особисто або за довіреністю; 
д) особисто. 
 
45. Конституцією України не передбачено створення Верховною Ра-

дою України такого допоміжного органу, як: 
а) тимчасова слідча комісія;  
б) комітет Верховної Ради України; 
в) тимчасова спеціальна комісія;  
г) Апарат Верховної Ради України; 
д) Конституційна Асамблея. 
 
46. У Верховній Раді України не існує комітету: 
а) з питань правової політики; 
б) з питань соціальної політики і праці; 
в) з питань бюджету; 
г) з питань комп’ютерної злочинності; 
д) з питань свободи слова та інформації. 
 
47. До повноважень комітетів Верховної Ради України не належить: 
а) здійснення законопроектної роботи; 
б) підготовка до розгляду питань, що віднесені до компетенції Верхов-

ної Ради України; 
в) участь у третьому читанні законопроектів; 
г) попередній розгляд питань, що віднесені до компетенції Верховної 

Ради України; 
д) опрацювання документів, які подані щодо законопроектів. 
 
48. Формами роботи комітетів Верховної Ради України є: 
а) засідання, слухання; 
б) семінари, обговорення; 
в) конференції; 
г) збори, сесії; 
д) наради, конференції. 
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49. Парламентська коаліція – це: 
а) стійке організоване об’єднання двох або більше депутатських фрак-

цій чи груп з метою вироблення і реалізації ними узгоджених рішень щодо 
спільної позиції з питань, які розглядаються парламентом; 

б) підфракційне формування, метою якого є вироблення і реалізації уз-
годжених рішень щодо спільної позиції з питань, які розглядаються парламе-
нтом; 

в) об’єднання деяких політичних партій, метою якого є вироблення і 
реалізації узгоджених рішень щодо спільної позиції з питань, які розгляда-
ються парламентом; 

г) об’єднання прибічників певної загальнонаціональної програми, ме-
тою якого є її реалізація; 

д) об’єднання депутатів та інших політичних діячів, метою якого є 
створення опозиційної програми розвитку держави та вироблення стратегіч-
ного розвитку країни. 

 

50. Добровільне об’єднання народних депутатів України, сформоване 
на основі партійної належності депутатів – це: 

а) депутатська група; 
б) депутатська фракція; 
в) депутатська інвеститура; 
г) інтерпеляція; 
д) коаліція.  
 

51. Зміст «американської» моделі відносин в парламентських фракціях 
полягає у наступному: 

а) наявність тісного політичного зв’язку членів парламентських фрак-
цій; 

б) встановлення жорсткого і суворого підпорядкування партійній дис-
ципліні; 

в) встановлення неухильного виконання політичної програми відповід-
ної фракції; 

г) волевиявлення депутатів при прийнятті законів не пов’язано з їх пар-
тійною належністю; 

д) здійснення прямого впливу уряду на волевиявлення депутатів, а не 
членів фракції. 

 
52. Для доповіді народного депутата у Верховній Раді України нада-

ється не менше: 
а) 30 хвилин; 
б) 20 хвилин; 
в) 10 хвилин; 
г) 5 хвилин; 
д) 3 хвилини. 
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53. Співдоповідь народного депутата у Верховній Раді України не мо-
же тривати менше: 

а) 30 хвилин; 
б) 20 хвилин; 
в) 10 хвилин; 
г) 5 хвилин; 
д) 3 хвилин. 
 
54. Акти, що приймаються на засіданнях Верховної Ради України за 

результатами обговорення питань щодо законопроектів – це: 
а) рішення; 
б) рекомендації; 
в) висновки; 
г) постанови; 
д) інструкції. 
 
55. Встановлені чинним законодавством процедури розгляду і прийн-

яття актів Верховною Радою України можна класифікувати на: 
а) загальні і спеціальні; 
б) основні і додаткові; 
в) допоміжні і загальні; 
г) основні і допоміжні; 
д) строкові та безстрокові. 
 
56. Згідно з Регламентом актами Верховної Ради України є: 
а) вироки, рішення, постанови, ухвали; 
б) закони, постанови, резолюції, декларації, звернення, заяви; 
в) експертні висновки, закони, ухвали, резолюції; 
г) закони, укази, постанови, накази, статути, заяви; 
д) висновки, звернення, вироки, заяви, ухвали. 
 
57. До правових актів Верховної Ради України не належать: 
а) закони; 
б) постанови; 
в) звернення; 
г) укази; 
д) декларації. 
 
58. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить, 

крім: 
а) Президенту України; 
б) Кабінету Міністрів України; 
в) Національному банку України; 
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г) народним депутатам України; 
д) Конституційному Суду України. 
 
59. Законопроект до другого читання подається у вигляді порівняльної 

таблиці, яка не містить: 
а) тексту законопроекту, прийнятого за основу; 
б) всі внесені і не відкликані пропозиції; 
в) висновки головного комітету щодо пропозицій; 
г) бажані строки прийняття законопроекту; 
д) остаточну редакцію статей законопроекту, що пропонується голов-

ним комітетом для прийняття у другому читанні. 
 
60. Під час другого читання Верховна Рада України не може прийняти 

рішення про: 
а) відхилення законопроекту; 
б) прийняття законопроекту в другому читанні та доручення головному 

комітету підготувати його до третього читання; 
в) прийняття законопроекту в другому читанні та в цілому; 
г) прийняття законопроекту в другому читанні, за винятком окремих 

розділів, глав, статей, частин статей, та направлення їх головному комітету 
на доопрацювання з наступним поданням законопроекту на повторне друге 
читання; 

д) повернення законопроекту головному комітету на доопрацювання з 
наступним поданням на повторне перше читання. 

 
61. Законопроект розповсюджується серед депутатів до слухання на 

третьому читанні не пізніш як за: 
а) 5 днів до дня його розгляду; 
б) 10 днів до дня його розгляду; 
в) строк не встановлено; 
г) 3 дні до дня його розгляду; 
д) 7 днів до дня його розгляду. 
 
62. За результатами розгляду законопроекту у третьому читанні 

Верховна Рада не може прийняти рішення про: 
а) прийняття закону в цілому і направлення його на підпис Президенту 

України; 
б) перенесення голосування щодо законопроекту в цілому у зв’язку із 

прийняттям рішення про перенесення розгляду законопроекту або до подан-
ня Кабінетом Міністрів України проектів актів, прийняття яких передбачено 
в законопроекті, що розглядається; 

в) схвалення тексту законопроекту в цілому і винесення його на всеук-
раїнський референдум; 
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г) відхилення законопроекту; 
д) повернення законопроекту головному комітету на доопрацювання з 

наступним поданням на повторне третє читання. 
 
63. Текст Закону України прийнятого Верховною Радою України офо-

рмлюється Апаратом Верховної Ради України та підписується Головою 
Верховної Ради України у строк не пізніше: 

а) 5 днів; 
б) 7 днів; 
в) 10 днів; 
г) 14 днів; 
д) 30 днів. 
 
64. Строк, упродовж якого підписаний закон Голова Верховної Ради 

України направляє Президентові України: 
а) невідкладно; 
б) 3 дні; 
в) 5 днів; 
г) 7 днів; 
д) 10 днів. 
 
65. Президент України повинен підписати Закон України, прийнятий 

Верховною Радою України, у термін: 
а) 10 днів; 
б) 15 днів; 
в) 5 днів; 
г) 30 днів; 
д) 45 днів. 
 
66. Президент України повинен підписати Закон України, прийнятий 

Верховною Радою України, після повторного прийняття його 2/3 Верховної 
Ради України, протягом: 

а) 10 днів; 
б) 15 днів; 
в) 5 днів; 
г) 30 днів; 
д) 45 днів. 
 
67. За загальним правилом закон прийнятий Верховною Радою України 

і підписаний Президентом України набирає чинності: 
а) протягом 10 днів з дня його офіційного оприлюднення; 
б) через 5 днів; 
в) протягом 15 днів; 
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г) через 10 днів з дня його офіційного оприлюднення; 
д) протягом 15 днів з дня його офіційного оприлюднення. 
 
68. До обов’язкових реквізитів Закону України, що виданий Верховною 

Радою України, не належить: 
а) найменування; 
б) преамбула; 
в) ціль видання; 
г) зазначення органу, що видав нормативний акт; 
д) зазначення у преамбулі структури акту. 
 
69. Розгляд питань за скороченою процедурою обговорення здійсню-

ється за рішенням: 
а) 1/3 народних депутатів; 
б) більш ніж 1/2 від присутніх народних депутатів; 
в) більшості депутатських фракцій; 
г) Верховної Ради України; 
д) головуючого та/або його заступників. 
 
70. До обов’язкових даних, що мають бути внесені у стенограму і сте-

нографічний бюлетень засідання Верховної Ради України не належить: 
а) день засідання; 
б) прізвище головуючого на пленарному засіданні; 
в) місце проведення засідання; 
г) порядок денний засідання; 
д) оголошені тексти запитів народних депутатів. 
 
71. Запис виступів на засіданні Верховної Ради України зберігається на 

магнітній стрічці: 
а) 6 місяців; 
б) 1 рік; 
в) протягом однієї сесії; 
г) до моменту вступу у повноваження новообраної Верховної Ради 

України; 
д) 3 місяці. 
 
72. Офіційними документами, що підтверджують процес обговорення 

і прийняття рішень Верховною Радою є: 
а) протокол, стенограма та стенографічний бюлетень; 
б) протокол, стенограма та регламент; 
в) протокол, стенограма та електронний протокол; 
г) протокол, стенограма та електронний бюлетень; 
д) протокол, стенографічний бюлетень та регламент. 
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73. Під час розгляду кандидатури Прем’єр-Міністра України у засідан-
ні Верховної Ради України бере участь: 

а) кандидат у Прем’єр-Міністри України; 
б) Президент України; 
в) постійний Представник Президента у Верховній Раді України; 
г) Омбудсмен; 
д) попередній Прем’єр-Міністр України. 
 
74. Новостворений Кабінет Міністрів України повинен подати про-

граму діяльності до Верховної Ради України: 
а) за 3 місяці; 
б) за 1 місяць; 
в) за 4 місяця; 
г) за 2 місяця; 
д) за 5 місяців. 
 
75. Кабінет Міністрів України повинен подати проект Закону України 

про Державний бюджет України до Верховної Ради України: 
а) не пізніше 9 вересня кожного року; 
б) не пізніше 15 вересня кожного року; 
в) не пізніше 25 грудня кожного року; 
г) не пізніше закінчення осінньої сесії Верховної Ради України; 
д) не пізніше закінчення календарного року. 
 
76. До форм парламентського контролю за діяльністю Кабінету Міні-

стрів України не належить: 
а) схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України; 
б) розгляд звітів та доповідей Кабінету Міністрів України про хід і ре-

зультати виконання схваленої парламентом Програми діяльності Кабінету 
Міністрів України; 

в) зупинення дії актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідпові-
дності Конституції України з одночасним зверненням до Конституційного 
Суду України щодо їх конституційності; 

г) проведення «Днів Уряду України»; 
д) розгляд Верховною Радою питання про відповідальність Кабінету 

Міністрів України. 
 
77. За прийняття резолюції недовіри Верховної Ради України до Кабі-

нету Міністрів України має проголосувати: 
а) 1/3 від конституційного складу Верховної Ради України; 
б) 100 народних депутатів; 
в) більшість від конституційного складу Верховної Ради України; 
г) 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України; 
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д) 3/4 від конституційного складу Верховної Ради України. 
 
78. Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України може 

бути розглянуто за пропозицією: 
а) 1/2 від конституційного складу Верховної Ради України; 
б) 50% + 1 від конституційного складу Верховної Ради України; 
в) 1/3 від конституційного складу Верховної Ради України; 
г) 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України; 
д) 3/4 від конституційного складу Верховної Ради України. 
 
79. Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України протя-

гом однієї сесії Верховної Ради України може бути розглянуто не більше 
ніж: 

а) 1 раз; 
б) 3 рази; 
в) 4 рази; 
г) обмеження не встановлено; 
д) 2 рази. 
 
80. Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не мо-

же розглядатися Верховною Радою України:  
а) якщо таке питання вже розглядалося на минулій сесії; 
б) якщо Прем’єр-Міністр знаходиться у відпустці; 
в) протягом одного року після схвалення Програми діяльності уряду; 
г) якщо дане питання вже розглядалося цього календарного року; 
д) протягом останнього року повноважень Верховної Ради України. 
 
81. Для зміни положень Конституції України Верховною Радою Украї-

ни необхідно зібрати голоси народних депутатів у кількості: 
а) 50% + 1 від конституційного складу Верховної Ради України; 
б) 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України; 
в) 3/4 від конституційного складу Верховної Ради України; 
г) 1/2 від конституційного складу Верховної Ради України; 
д) 1/3 від конституційного складу Верховної Ради України. 
 
82. Повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів I, 

III і XIII Конституції України з одного й того самого питання є можливим: 
а) на наступній сесії Верховної Ради України; 
б) через 30 днів; 
в) через 45 днів; 
г) наступного року; 
д) на засіданні Верховної Ради України наступного скликання. 
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83. До Конституції України можуть бути внесені зміни щодо: 
а) скасування чи обмеження прав і свобод людини; 
б) ліквідації незалежності України; 
в) порушення територіальної цілісності України; 
г) меж та назв територіальних одиниць України; 
д) скасування місцевого самоврядування. 
 
84. До національних інтересів, які повинна підтримувати Верховна Ра-

да України у зовнішньополітичній діяльності не належить: 
а) підтримки національної безпеки та політичної свободи; 
б) економічні інтереси, що пов’язані з інтеграцією економіки; 
в) вступи до воєнно-політичних блоків; 
г) регіональні та локальні інтереси, що пов’язані з зовнішнім розвитком 

держави як демократичної держави; 
д) підтримання престижу України на міжнародній арені. 
 
85. Відповідно до Регламенту Верховна Рада ухвалює план співробіт-

ництва з парламентами іноземних держав: 
а) щорічно; 
б) у разі необхідності; 
в) не рідше двох разів на рік; 
г) один раз у квартал; 
д) на строк повноважень Верховної Ради України. 
 
86. Ініціювати процедуру імпічменту Президента України у Верховній 

Раді України можливо за підтримки: 
а) 1/3 від конституційного складу Верховної Ради України; 
б) 50% + 1 від конституційного складу Верховної Ради України; 
в) 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України; 
г) 3/4 від конституційного складу Верховної Ради України; 
д) 100 депутатів Верховної Ради України. 
 
87. Верховна Рада може усунути Президента України з поста в поряд-

ку імпічменту лише: 
а) в разі вчинення ним державної зради; 
б) в разі вчинення ним іншого злочину; 
в) в разі вчинення ним будь-якого злочину проти національної безпеки 

України, а також волі, честі та гідності особи; 
г) в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину; 
д) в разі вчинення ним злочину, передбаченого Кримінальним кодек-

сом України. 
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88. Прийняти рішення про усунення Президента України з поста в по-
рядку імпічменту можуть народні депутати у кількості: 

а) 225 народних депутатів України; 
б) 226 народних депутатів України; 
в) 300 народних депутатів України; 
г) 338 народних депутатів України; 
д) 350 народних депутатів України. 
 
89. Прийняти рішення про звинувачення Президента України можуть 

народні депутати у кількості: 
а) 1/3 від конституційного складу Верховної Ради України; 
б) більшість від конституційного складу Верховної Ради України; 
в) 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України; 
г) 3/4 від конституційного складу Верховної Ради України; 
д) 1/2 від конституційного складу Верховної Ради України. 
 
90. Відповідно до Конституції України повноваження Верховної Ради 

України припиняються: 
а) з моменту оголошення результатів виборів нового складу Верховної 

Ради України; 
б) у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового 

скликання; 
в) на наступний день після оголошення результатів виборів нового 

складу Верховної Ради України; 
г) з моменту зняття з посади Голови Верховної Ради України; 
д) у день виборів нового складу Верховної Ради України. 
 
91. Відповідно до Конституції України повноваження Верховної Ради 

України не можуть бути достроково припинені: 
а) протягом 30 днів з дня обрання Верховної Ради України; 
б) в останні шість місяців строку повноважень Голови Верховної Ради 

України;  
в) протягом одного року з дня її обрання; 
г) в останні шість місяців строку повноважень Президента України; 
д) в останні три місяці строку повноважень Президента України. 
 
92. Підставою дострокового припинення повноважень народного де-

путата є:  
а) набрання законної сили рішенням по цивільній справі;  
б) відсутність на трьох або більше засіданнях Верховної Ради України 

без поважної причини;  
в) припинення діяльності політичної партії, за списком якої він був об-

раний;  
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г) важка хвороба;  
д) набрання законної сили обвинувального вироку суду.  
 
93. До підстав дострокового припинення повноважень народного де-

путата Верховної Ради України не належить: 
а) смерть; 
б) складення повноважень за власним бажанням; 
в) набрання законної сили обвинувального вироку суду щодо нього; 
г) якщо за позбавлення депутата повноважень проголосувала 1/3 Вер-

ховної Ради України; 
д) виїзд з України в іншу державу на постійне місце проживання. 
 
94. Рішення про дострокове припинення повноважень народного депу-

тата у випадку порушенням ним вимог щодо несумісності депутатського 
мандата приймає: 

а) Верховна Рада України; 
б) Конституційний Суд України; 
в) Верховний Суд;  
г) Голова Верховної Ради України; 
д) комітет Верховної Ради України з питань регламенту та депутатської 

етики.  
 
95. Підставою для притягнення народного депутата України до кри-

мінальної відповідальності є:  
а) пред’явлення обвинувачення; 
б) подання Генерального прокурора України; 
в) згода Кабінету Міністрів України; 
г) згода Верховної Ради України; 
д) подання Президента України. 
 
96. Подання до Верховної Ради України про надання згоди на притяг-

нення до кримінальної відповідальності народного депутата України подає: 
а) Президент України; 
б) Голова Верховного Суду України; 
в) Генеральний прокурор України; 
г) Голова Конституційного Суду України; 
д) Прем’єр-Міністр України. 
 
97. Для притягнення до кримінальної відповідальності депутата Вер-

ховної Ради України має проголосувати: 
а) 225 народних депутатів України; 
б) 226 народних депутатів України; 
в) 300 народних депутатів України; 
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г) 338 народних депутатів України; 
д) 350 народних депутатів України. 
 
98. Пропозиції щодо проекту порядку денного сесії Верховної Ради 

України узагальнюються: 
а) Президентом України; 
б) Апаратом Верховної Ради України; 
в) Кабінетом Міністрів України; 
г) Прем’єр-міністром України; 
д) заступником Прем’єр-міністра України. 
 
99. Внутрішній допоміжний орган Верховної Ради України, який скла-

дається з посадових, службових осіб та технічного персоналу і здійснює фу-
нкції організаційного, правового, інформаційного, соціально-побутового, ана-
літичного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності пар-
ламенту, його структурних підрозділів і народних депутатів – це: 

а) Головний комітет Верховної Ради України; 
б) Секретаріат Верховної Ради України; 
в) Президія Верховної Ради України; 
г) Адміністрація Верховної Ради України; 
д) Апарат Верховної Ради України. 
 
100. До завдань Апарату Верховної Ради України не належить: 
а) обслуговування законодавчого процесу; 
б) науково-юридичне та інформаційне забезпечення правотворчої дія-

льності; 
в) організаційне забезпечення правотворчої діяльності; 
г) підготовка до голосувань депутатів; 
д) технічне забезпечення правотворчої діяльності. 
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Тема 10. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ 
СТАТУСУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

 
Становлення інституту президентства в Україні. Проблеми президент-

ської влади на сучасному етапі розвитку. Функції Президента України. Пов-
новаження Президента України. Адміністрація Президента України: Пред-
ставник Президента України у Верховній Раді України; Представник Прези-
дента України в Конституційному Суді України; Представник Президента 
України в Кабінеті Міністрів України. Рада національної безпеки та оборони 
при Президентові України як консультативно-дорадчий орган: правовий ста-
тус. Організація взаємодії Президента України з Кабінетом Міністрів Украї-
ни, з законодавчою владою, судовою владою, органами місцевого самовря-
дування. Органи виконавчої влади та інші державні органи, підпорядковані 
Президентові України. 
 

Ключові поняття: 
інститут президентства, глава держави, президент, президентська 

республіка, «колегіальний президент», правовий статус президента, прези-
дент-арбітр, інституціалізація президентства, легітимація президентства, 
Президент України, компетенція Президента України, контрасигнування, 
повноваження Президента України, функції Президента України, право ве-
то, абсолютне вето, відкладальне вето, промульгація, правотворче контро-
льне провадження, виконавче контрольне провадження, акти глави держави, 
Адміністрація Президента України, завдання Адміністрації Президента 
України, Глава Адміністрації Президента України, Перший заступник Глави 
Адміністрації Президента України, заступники Глави Адміністрації Прези-
дента України, Керівник апарату Адміністрації Президента України, рад-
ники Президента України, Прес-секретар Президента України, уповноваже-
ні Президента України, Офіс Глави Адміністрації Президента України, го-
ловні департаменти, Приймальня Президента України, імпічмент. 

 
1. З латинської «president» означає: 
а) той, хто сидить попереду; 
б) глава держави; 
в) той, хто керує державою; 
г) особа, наділена владними повноваженнями; 
д) виборний глава держави. 
 
2. В Україні посада Президента була утворена: 
а) у 1990 році;  
б) у 1991 році; 
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в) у 1992 році; 
г) у 1993 році; 
д) у 1994 році. 
 
3. Першим Президентом незалежної Української держави є: 
а) Леонід Кучма;  
б) Леонід Кравчук; 
в) Леонід Кравець; 
г) Юлія Тимошенко; 
д) Віктор Ющенко. 
 
4. Відповідно до Конституції Президент України є: 
а) главою виконавчої влади України; 
б) главою Української держави; 
в) главою всіх гілок влади України; 
г) главою Української держави та главою виконавчої влади; 
д) главою законодавчої влади України. 
5. Президент України є гарантом: 
а) державного суверенітету, територіальної цілісності України, додер-

жання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина; 
б) державного суверенітету та суверенітету сусідніх держав, територіа-

льної цілісності України, додержання Конституції України, законів України, 
прав і свобод людини і громадянина;  

в) державної безпеки, суверенітету, обороноздатності, територіальної 
цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і 
громадянина; 

г) виконання обов’язків Верховною Радою України, Кабінетом Мініст-
рів України, прокуратурою; 

д) державної безпеки, суверенітету, виконання обов’язків Верховною 
Радою України, територіальної цілісності України, додержання Конституції 
України, прав і свобод людини і громадянина. 

 
6. Президент України користується правом недоторканності: 
а) довічно; 
б) на час виконання повноважень та 10 років після закінчення повно-

важень; 
в) на час перебування у закордонних відрядженнях; 
г) на час виконання повноважень; 
д) з моменту обрання та до досягнення 65-річного віку. 
 
7. Термін, протягом якого за особою зберігається звання Президента 

України, крім випадку усунення особи в порядку імпічменту: 
а) з моменту обрання та досягнення 65-річного віку; 
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б) на час виконання повноважень та 10 років після закінчення повно-
важень; 

в) довічно; 
г) до моменту обрання нового Президента України; 
д) на час виконання повноважень. 
 
8. Строк, на який обирається Президент України: 
а) 4 роки; 
б) 5 років; 
в) 7 років; 
г) 9 років; 
д) 3 роки. 
 
9. Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше 

ніж: 
а) 1 строк; 
б) 2 строки підряд; 
в) 4 строки підряд; 
г) 5 строків підряд; 
д) 3 строки підряд. 
 
10. Віковий ценз для обрання на посаду Президента України стано-

вить: 
а) 21 рік; 
б) 35 років; 
в) 45 років; 
г) 27 років; 
д) 18 років. 
 
11. Кандидат на посаду Президента України на день проведення вибо-

рів повинен проживати в Україні: 
а) протягом останніх 5 років; 
б) протягом останніх 7 років; 
в) протягом останніх 10 років; 
г) протягом останніх 15 років; 
д) протягом останніх 20 років. 
 
12. Вибори Президента України можуть бути: 
а) чергові, позачергові, повторні; 
б) строкові, дострокові, повторні; 
в) чергові, дострокові, повторні; 
г) чергові, позачергові, дострокові; 
д) строкові, позачергові, повторні. 
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13. Чергові вибори Президента України призначає: 
а) Центральна виборча комісія; 
б) Кабінет Міністрів України; 
в) Верховний Суд України; 
г) Конституційний Суд України; 
д) Верховна Рада України. 
 
14. Призначення виборів Президента України здійснюється: 
а) Рішенням Центральної виборчої комісії; 
б) Рішенням Конституційного Суду України; 
в) Постановою Верховної Ради України; 
г) Указом Президента України; 
д) Наказом Кабінету Міністрів України. 
 
15. Верховна Рада України призначає чергові вибори Президента Укра-

їни не пізніш як: 
а) за 120 днів до дня виборів; 
б) за 100 днів до дня виборів; 
в) за 90 днів до дня виборів; 
г) за 15 днів до дня виборів; 
д) за 110 днів до дня виборів 
16. Чергові вибори Президента України проходять: 
а) в останню неділю березня п’ятого року повноважень; 
б) в останню неділю жовтня останнього року повноважень; 
в) у першу неділю березня останнього року повноважень; 
г) в останню неділю квітня останнього року повноважень; 
д) в останню неділю серпня останнього року повноважень. 
 
17. Підставою проведення позачергових виборів Президента України є: 
а) зняття до дня виборів всіма кандидатами, включеними до виборчого 

бюлетеня, своїх кандидатур; 
б) включення до виборчого бюлетеня не більше двох кандидатів, жод-

ного з яких не було обрано; 
в) закінчення терміну перебування на посту Президента, обраного на 

позачергових виборах; 
г) прийняття нової Конституції України; 
д) дострокове припинення повноважень Президента України.  
 
18. Позачергові вибори Президента України проводяться у період: 
а) 15 днів; 
б) 30 днів; 
в) 45 днів; 
г) 60 днів; 
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д) 90 днів. 
 
19. Підставою проведення повторних виборів Президента України є: 
а) зняття до дня виборів всіма кандидатами, включеними до виборчого 

бюлетеня, своїх кандидатур; 
б) смерть Президента України; 
в) закінчення терміну перебування на посту Президента, обраного на 

позачергових виборах; 
г) прийняття нової Конституції України; 
д) дострокове припинення повноважень Президента України. 
 
20. Відповідно до Закону України «Про вибори Президента України» 

від 5 березня 1999 року висування кандидатів на пост Президента України 
партіями (блоками) та самовисування: 

а) починається за 170 днів і закінчується за 140 днів до дня виборів; 
б) починається за 140 днів і закінчується за 120 днів до дня виборів; 
в) починається за 120 днів і закінчується за 100 днів до дня виборів; 
г) починається за 90 днів і закінчується за 50 днів до дня виборів; 
д) починається за 89 днів і закінчується за 71 день до дня виборів. 
 
21. Право брати участь у передвиборній агітації під час виборів Пре-

зидента України належить: 
а) органам державної влади; 
б) органам місцевого самоврядування; 
в) посадовим та службовим особам органів державної влади; 
г) членам виборчих комісій; 
д) громадянам України, які мають право голосу. 
 
22. Державним органом, що забезпечує організацію і проведення вибо-

рів Президента України в цілому по Україні, є: 
а) Верховна Рада України; 
б) Кабінет Міністрів України; 
в) Адміністрація Президента України; 
г) Центральна виборча комісія; 
д) Рада національної безпеки і оборони України. 
 
23. Центральна виборча комісія закінчує реєстрацію кандидатів на 

пост Президента України: 
а) не пізніш як за 120 днів до дня виборів Президента України; 
б) не пізніш як за 100 днів до дня виборів Президента України; 
в) не пізніш як за 90 днів до дня виборів Президента України; 
г) не пізніш як за 68 днів до дня виборів Президента України; 
д) не пізніш як за 50 днів до дня виборів Президента України. 
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24. Центральна виборча комісія публікує у пресі та оголошує в інших 
засобах масової інформації список кандидатів у Президенти України: 

а) не пізніш як на 3 день після закінчення реєстрації всіх кандидатів; 
б) не пізніш як на 5 день після закінчення реєстрації всіх кандидатів; 
в) не пізніш як на 10 день після закінчення реєстрації всіх кандидатів; 
г) не пізніш як на 12 день після закінчення реєстрації всіх кандидатів; 
д) не пізніш як на 14 день після закінчення реєстрації всіх кандидатів. 
 
25. Центральна виборча комісія публікує декларацію про майно та до-

ходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру кандидата в Президе-
нти України в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр», а також ро-
зміщує на офіційному сайті Центральної виборчої комісії: 

а) у 14-денний строк після надходження; 
б) у 10-денний строк після надходження; 
в) у 7-денний строк після надходження; 
г) у 5-денний строк після надходження; 
д) у 3-денний строк після надходження. 
 
26. До бюлетеня на виборах Президента України не включається: 
а) прізвище, ім’я, по батькові; 
б) рік народження; 
в) число, місяць та рік народження; 
г) контактний номер телефону; 
д) особистий підпис виборця. 
 
27. Центральна виборча комісія за рахунок коштів, що виділяються з 

Державного бюджету України на підготовку і проведення виборчої кампанії, 
забезпечує виготовлення інформаційних плакатів кандидатів на пост Прези-
дента України: 

а) не пізніше як за 80 днів до дня виборів; 
б) не пізніше як за 70 днів до дня виборів; 
в) не пізніше як за 50 днів до дня виборів; 
г) не пізніше як за 40 днів до дня виборів; 
д) не пізніше як за 26 днів до дня виборів. 
 
28. Строк, протягом якого кандидат на пост Президента України 

може звернутися до Центральної виборчої комісії із скасуванням рішення 
щодо його реєстрації: 

а) не пізніше як за 14 днів до дня виборів та не пізніш як за 10 днів до 
дня повторного голосування; 

б) не пізніше як за 10 днів до дня виборів та не пізніш як за 7 днів до 
дня повторного голосування; 

в) не пізніше як за 23 дні до дня виборів та не пізніш як за 13 днів до 
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дня повторного голосування; 
г) не пізніше як за 3 дні до дня виборів; 
д) не пізніше як за 1 день до дня виборів. 
 
29. З дня офіційного опублікування результатів виборів Центральна 

виборча комісія надсилає до Рахункової палати звіт про використання кош-
тів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення 
виборів Президента України у: 

а) п’ятимісячний строк; 
б) місячний строк; 
в) десятиденний строк; 
г) тримісячний строк; 
д) п’ятиденний строк. 
 
30. Мінімально допустимою кількістю членів окружної виборчої комісії 

на виборах Президента України є: 
а) 8 осіб; 
б) 10 осіб; 
в) 12 осіб; 
г) 14 осіб; 
д) 15 осіб. 
 
31. Кількість членів дільничної виборчої комісії на виборах Президента 

України має бути не менше: 
а) 9 осіб; 
б) 10 осіб; 
в) 12 осіб; 
г) 14 осіб; 
д) 15 осіб. 
 
32. Обраним на пост Президента України вважається той кандидат, 

який одержав на виборах: 
а) більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні; 
б) не менше 45% голосів виборців, що брали участь у голосуванні; 
в) 51% голосів виборців; 
г) 2/3 голосів виборців, що брали участь у голосуванні; 
д) максимальну кількість голосів виборців, що брали участь у голосу-

ванні. 
 
33. Після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту скла-

дення присяги народові на урочистому засіданні новообраний Президент 
України вступає на пост не пізніше ніж через: 

а) 15 днів; 
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б) 30 днів; 
в) 45 днів; 
г) 60 днів; 
д) 90 днів. 
 
34. Новообраний Президент України вступає на пост: 
а) з моменту оголошення результатів виборів Центральної виборчої 

комісії; 
б) з моменту офіційного оприлюднення результатів виборів Централь-

ної виборчої комісії; 
в) з моменту складання присяги народові на урочистому засіданні Вер-

ховної Ради України; 
г) з моменту закінчення процедури підрахунку голосів; 
д) з моменту передачі трудової книжки в Адміністрацію Президента. 
 
35. Згідно чинної Конституції Президент України складає присягу: 
а) народу України; 
б) Верховній Раді України; 
в) Голові Конституційного Суду України; 
г) населенню України; 
д) органам публічної влади. 
 
36. Складання присяги Президента України відбувається на: 
а) урочистому засіданні Верховної Ради України; 
б) урочистому засіданні Конституційного Суду України; 
в) черговій сесії Верховної Ради України;  
г) Майдані Незалежності; 
д) спільному засіданні парламенту та уряду України. 
 
37. Приведення до присяги Президента України здійснює: 
а) Голова Верховної Ради України; 
б) Голова Конституційного Суду України; 
в) Голова Центральної виборчої комісії України; 
г) попередній Президент; 
д) Прем’єр-Міністр України. 
 
38. Після офіційного оголошення результатів виборів Президент Укра-

їни, обраний на позачергових виборах складає присягу у: 
а) триденний строк; 
б) п’ятиденний строк;  
в) десятиденний строк; 
г) двадцятиденний строк; 
д) тридцятиденний строк. 
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39. До повноважень Президента України не належить: 
а) забезпечення державної незалежності; 
б) прийняття рішень про визнання іноземних держав; 
в) призначення і звільнення дипломатичних представників України в 

інших державах; 
г) затвердження Державного бюджету України; 
д) видання указів. 
 
40. До повноважень Президента України не належить: 
а) очолювати Раду національної безпеки та оборони України; 
б) обирати голів апеляційних суддів; 
в) нагороджувати державними нагородами; 
г) здійснювати помилування; 
д) призначати на посаду суддів на підставі та в межах подання Вищої 

ради правосуддя. 
 
41. До установчих повноважень Президента України не належить: 
а) призначення Прем’єр-міністра України; 
б) призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів 

палати; 
в) призначення на посаду та звільнення з посади Генерального проку-

рора України; 
г) призначення на посаду та звільнення з посад половини складу Наці-

ональної ради України з питань телебачення і радіомовлення; 
д) призначення на посади та звільнення з посад вищого командування 

Збройних Сил України. 
 
42. Повноваження Президента України щодо призначення за згодою 

Верховної Ради України на посаду Генерального прокурора України та звіль-
нення його з посади є одним з аспектів: 

а) установчої функції Президента України; 
б) нормотворчої функції Президента України; 
в) виконавчої функції Президента України; 
г) політичної функції Президента України; 
д) контрольної функції Президента України. 
 
43. Президент України, виходячи зі своїх повноважень, не здійснює: 
а) установчу функцію; 
б) нормотворчу функцію; 
в) правозастосовну функцію; 
г) контрольну функцію; 
д) законодавчу функцію. 
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44. Повноваження Президента України не припиняються достроково у 
разі: 

а) відставки; 
б) неможливості виконання повноважень за станом здоров’я; 
в) усунення з поста в порядку імпічменту; 
г) смерті; 
д) виїзду за кордон. 
 
45. Нормативні акти, що видає Президент України: 
а) укази та розпорядження; 
б) рішення та постанови; 
в) звернення та скарги; 
г) звернення та укази; 
д) укази та постанови. 
 
46. Розпорядженнями Президента України оформляються прийняті 

ним на основі та на виконання Конституції і законів України рішення про: 
а) призначення та звільнення глав дипломатичних представництв Укра-

їни в інших державах і при міжнародних організаціях; 
б) припинення повноважень Верховної Ради України; 
в) використання Збройних Сил України та інших військових формувань 

у разі збройної агресії проти України; 
г) прийняття до громадянства України та припинення громадянства 

України, надання притулку в Україні; 
д) призначення на посади та звільнення з посад помічників, референтів 

Президента України. 
 
47. Указами Президента України оформляються прийняті ним на ос-

нові та на виконання Конституції і законів України рішення про: 
а) проведення переговорів, підписання міжнародних договорів Украї-

ни; 
б) оперативні, організаційні і кадрові питання; 
в) призначення на посади та звільнення з посад помічників, референтів 

Президента України; 
г) внесення змін до розпоряджень Президента України, визнання таки-

ми, що втратили чинність, розпоряджень Президента України; 
д) надання доручень Кабінету Міністрів України. 
 
48. До загальних суб’єктів, які вносять проекти актів Президента 

України, не належать: 
а) Кабінет Міністрів України; 
б) Рада Міністрів Автономної Республіки Крим; 
в) Секретар Ради національної безпеки і оборони України; 
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г) Конституційний Суд України; 
д) радники Президента України. 
 
49. Строк, протягом якого укази Президента України мають бути 

опубліковані в офіційних друкованих виданнях: 
а) 1 день; 
б) 5 днів; 
в. 10 днів; 
г) 15 днів; 
д) 20 днів. 
 
50. Після опублікування укази Президента України вступають в закон-

ну силу: 
а) у денний строк; 
б) у п’ятиденний строк; 
в) у десятиденний строк; 
г) у п’ятнадцятиденний строк; 
д) у двадцятиденний строк. 
 
51. Постійно діючим допоміжним органом при Президентові України 

є: 
а) Секретаріат Президента України; 
б) Апарат Президента України; 
в) Комітет при Президентові України; 
г) Адміністрація Президента України; 
д) Рада Президента України. 
 
52. До основних завдань Адміністрації Президента України відносять-

ся: 
а) організаційне, соціальне, консультативне, інформаційне, експертно-

аналітичне; 
б) фінансове, правове, консультативне, інформаційне, експертно-

аналітичне; 
в) консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне; 
г) оборонне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-

аналітичне; 
д) організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-

аналітичне. 
 
53. До складу Адміністрації Президента України не входить: 
а) два заступники Глави Адміністрації Президента України; 
б) Прес-секретар Президента України; 
в) уповноважені Президента України; 
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г) секретар Ради національної безпеки і оборони України; 
д) Радник Президента України – Керівник Головного управління з пи-

тань конституційно-правової модернізації. 
 

54. Структуру, граничну чисельність працівників Адміністрації Прези-
дента України затверджує Президент України: 

а) одноособово; 
б) за поданням Глави Адміністрації Президента України; 
в) за поданням Прем’єр-міністра України; 
г) за поданням Глави Адміністрації Президента України та Прем’єр-

міністра України; 
д) разом із Головою Верховної Ради України. 
 

55. Гранична чисельність працівників Адміністрації Президента Укра-
їни дорівнює: 

а) 555 штатних одиниць; 
б) 428 штатних одиниць; 
в) 750 штатних одиниць; 
г) до 1000 штатних одиниць; 
д) чинним законодавством не встановлена, тому встановлюється на ро-

зсуд Президента. 
 

56. Глава Адміністрації Президента України в межах своєї компетен-
ції видає: 

а) розпорядження; 
б) накази; 
в) укази; 
г) постанови; 
д) локальні акти. 
 
57. Адміністрація Президента України для виконання покладених на неї 

завдань не має право в установленому порядку: 
а) одержувати інформацію, документи і матеріали від державних 
органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, ор-

ганізацій усіх форм власності та їх посадових осіб; 
б) користуватися інформаційними базами даних державних органів, 

державними, в тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій, ме-
режами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами; 

в) залучати до виконання окремих робіт і завдань, до участі у вивченні 
окремих питань учених і фахівців, у тому числі на договірній основі, праців-
ників центральних та місцевих органів виконавчої влади; 

г) порушувати питання щодо притягнення до відповідальності посадо-
вих осіб; 

д) скликати наради, створювати робочі групи. 
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58. Прес-секретар Президента України не забезпечує: 
а) висвітлення діяльності Президента України, представляє офіційну 

позицію Президента України засобам масової інформації; 
б) проведення за участю Президента України прес-конференцій, брифі-

нгів, інших заходів для представників засобів масової інформації; 
в) аналіз висвітлення діяльності Президента України в засобах масової 

інформації та інформує Президента України, Главу Адміністрації Президента 
України з цього питання; 

г) координацію та керівництво діяльністю Прес-служби Адміністрації 
Президента України; 

д) залучення до аналізу інформації посадових осіб та фахівців органів 
виконавчої влади, державних установ, наукових закладів, підприємств та ор-
ганізацій усіх форм власності. 

 
59. Уповноваженою особою, яка забезпечує взаємодію між Президен-

том України та Кабінетом Міністрів України є: 
а) Представник Президента України у Кабінеті Міністрів України;  
б) Секретар Президента України у Кабінеті Міністрів України; 
в) Прес-секретар Президента України у Кабінеті Міністрів України; 
г) Радник Президента України у Кабінеті Міністрів України; 
д) Уповноважений Президента України у Кабінеті Міністрів України. 
 
60. До складу Ради національної безпеки і оборони України за посадою 

не входить: 
а) Міністр закордонних справ України; 
б) Голова Служби безпеки України; 
в) Міністр внутрішніх справ України; 
г) Прем’єр-міністр України; 
д) Генеральний прокурор України 
 
61. До функцій Ради національної безпеки і оборони України не нале-

жать: 
а) здійснення поточного контролю за діяльністю органів виконавчої 

влади у сфері національної безпеки і оборони; 
б) залучення до аналізу інформації посадових осіб та фахівців органів 

виконавчої влади, державних установ, наукових закладів, підприємств та ор-
ганізацій усіх форм власності; 

в) ініціювання розроблення нормативних актів та документів з питань 
національної безпеки і оборони, узагальнення практики їх застосування та 
результатів перевірок їх виконання; 

г) координація і контроль переведення центральних і місцевих органів 
виконавчої влади, а також економіки країни на роботу в умовах воєнного чи 
надзвичайного стану; 
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д) прийняття відповідно до закону рішення про загальну або часткову 
мобілізацію та введення військового стану в Україні або в окремих її місце-
востях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України. 

 
62. Рішення Ради національної безпеки та оборони України вводяться в 

дію: 
а) указами Президента України; 
б) постановами Кабінету Міністрів України; 
в) законами Верховної Ради України; 
г) шляхом підписання їх головою Ради національної безпеки і оборони 

України; 
д) розпорядженнями Президента України. 
 
63. Основною організаційною формою діяльності Ради національної 

безпеки і оборони України є: 
а) засідання; 
б) наради; 
в) сесії; 
г) конференції; 
д) симпозіуми. 
 
64. У засіданнях Ради національної безпеки і оборони України може 

брати участь: 
а) Президент України; 
б) Генеральний прокурор України; 
в) Глава Адміністрації Президента України; 
г) Голова Верховної Ради України; 
д) Прем’єр-міністр України. 
 
65. Відставка Президента України набуває чинності: 
а) з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на засі-

данні Верховної Ради України; 
б) з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на засі-

данні Кабінету Міністрів України; 
в) з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на засі-

данні Конституційного Суду України; 
г) з моменту особистого подання ним відповідної заяви до Верховної 

Ради України; 
д) з моменту особистого подання ним відповідної заяви до Конститу-

ційного Суду України. 
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66. У разі дострокового припинення повноважень Президента України, 
виконання на період до обрання і вступу на пост нового Глави Української 
держави покладається на: 

а) Голову Верховної Ради України; 
б) Голову Конституційного Суду України; 
в) Прем’єр-Міністра України; 
г) Голову Верховного Суду України; 
д) Постійного Представника Президента України у Верховний Раді 

України. 
 
67. У разі дострокового припинення повноважень Президента України 

виконання обов’язків Голови Ради національної безпеки і оборони України на 
період до обрання і вступу на пост нового Глави Української держави покла-
дається на: 

а) Міністра закордонних справ України; 
б) Голову Служби безпеки України; 
в) Міністра внутрішніх справ України; 
г) Голову Верховної Ради України; 
д) Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. 
 
68. Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою 

України в порядку імпічменту у разі: 
а) хвороби; 
б) власного небажання виконувати свої обов’язки; 
в) недовіри, висунутої Верховною Радою України; 
г) вчинення ним адміністративного правопорушення або злочину; 
д) вчинення ним державної зради або іншого злочину. 
 
69. Питання про усунення Президента України з поста в порядку імпі-

чменту ініціюється: 
а) більшістю від конституційного складу Верховної Ради України; 
б) не менш як трьома четвертими конституційного складу Верховної 

Ради України; 
в) не менш як однією третьою від її конституційного складу; 
г) не менш як двома третіми від загального складу Конституційного 

Суду України; 
д) не менш як половиною від загального складу Конституційного Суду 

України. 
 
70. Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпіч-

менту приймається Верховною Радою України: 
а) не менш як двома четвертими від її конституційного складу; 
б) не менш як двома третинами від її конституційного складу; 
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в) не менш як трьома четвертими від її конституційного складу; 
г) не менш як трьома четвертими від її конституційного складу; 
д) не менш як двома третинами від її конституційного складу. 
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ТЕМА 11. ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ:  
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС 

 
Виконавча влада як відносно самостійна форма єдиної державної вла-

ди. Особливості організації виконавчої влади в Україні. Система органів ви-
конавчої влади. Кабінет Міністрів України – вищий орган в системі органів 
виконавчої влади: склад, порядок формування, основні функції, повноважен-
ня. Центральні органи виконавчої влади: міністерства, державні комітети 
(державні служби), центральні органи виконавчої влади зі спеціальним ста-
тусом. Місцеві державні адміністрації: завдання, функції та повноваження. 
Акти органів виконавчої влади. Взаємодія органів виконавчої влади з іншими 
державними органами. Адміністративна реформа в Україні. 
 

Ключові поняття: 
виконавча влада, державне управління, виконавчо-розпорядча діяль-

ність, «правозастосовна влада», система виконавчої влади в Україні, функції 
виконавчої влади, суб’єкти виконавчої влади, виконавчі органи загальної ком-
петенції, виконавчі органи спеціальної компетенції, місцеві органи держав-
ної виконавчої влади, уряд, Кабінет Міністрів України, Програма діяльності 
Кабінету Міністрів, постійні органи Кабінету Міністрів, консультативні 
органи Кабінету Міністрів, резолюція недовіри Кабінету Міністрів України, 
відставка уряду, Прем’єр-міністр, Перший віце-прем’єр-міністр, віце-
прем’єр-міністр, міністр, міністерство, державні комітети, центральні ор-
гани виконавчої влади зі спеціальним статусом, державна служба, державні 
службовці, урядові органи державного управління, конституційно-правова 
відповідальність міністрів, місцеві державні адміністрації, місцеве управ-
ління, принцип поєднання централізації і децентралізації у здійсненні держа-
вної влади, завдання місцевих державних адміністрацій, об’єкт діяльності 
місцевих державних адміністрацій, функціональні повноваження місцевих 
державних адміністрацій, галузеві повноваження місцевих державних адмі-
ністрацій, акти органів виконавчої влади, адміністративна реформа. 

 
1. Склад Кабінету Міністрів України: 
а) Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр та віце-

прем’єр-міністри; 
б) Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, три віце-

прем’єр-міністри та шістнадцять міністрів України; 
в) Прем’єр-міністр України, три віце-прем’єр-міністри та міністри 

України; 
г) Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, ві-

це-прем’єр-міністри та міністри України; 
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д) Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, три віце-
прем’єр-міністри та міністри України. 

 
2. Посадовий склад (кількість та перелік посад) новосформованого Ка-

бінету Міністрів України визначається: 
а) Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України одно-

часно з призначенням персонального складу Кабінету Міністрів України; 
б) Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України після 

призначення персонального складу Кабінету Міністрів України; 
в) Президентом України за поданням Верховної Ради України одночас-

но з призначенням персонального складу Кабінету Міністрів України; 
г) Президентом України за поданням Верховної Ради України не пізні-

ше ніж через 15 днів після призначення персонального складу Кабінету Міні-
стрів України; 

д) Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра одночасно 
з призначенням персонального складу Кабінету Міністрів України. 

 

3. За поданням Прем’єр-міністра України Верховна Рада України мо-
же призначати міністрами осіб, які не очолюють міністерств у кількості: 

а) не більше двох таких міністрів; 
б) одного міністра; 
в) не більше трьох таких міністрів; 
г) не більше п’яти таких міністрів; 
д) необхідній для виконання відповідних функцій. 
 

4. Членами Кабінету Міністрів України можуть бути громадяни 
України, які: 

а) мають право голосу, вищу освіту; 
б) мають право голосу, вищу освіту та володіють державною мовою; 
в) мають право голосу, вищу освіту та стаж роботи у галузі права не 

менше п’яти років; 
г) мають право голосу, вищу освіту, стаж роботи у галузі права не ме-

нше п’яти років та володіють державною мовою; 
д) мають право голосу, вищу освіту, досягли 25 років та володіють 

державною мовою. 
 
5. Член Кабінету Міністрів України вступає на посаду з моменту: 
а) складення ним присяги; 
б) укладення трудового договору; 
в) видання наказу про затвердження на посаду; 
г) внесення Прем’єр-міністром України до Верховної Ради України по-

дання про призначення члена Кабінету Міністрів України; 
д) прийняття Верховною Радою України постанови про призначення на 

посаду члена Кабінету Міністрів України. 
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6. Прем’єр-міністр України призначається на посаду: 
а) Президентом України; 
б) Президентом України за поданням Верховної Ради України; 
в) Кабінетом Міністрів України; 
г) Головою Верховної Ради України за поданням Президента України; 
д) Верховною Радою України за поданням Президента України.  
 
7. Члени Кабінету Міністрів України, крім Прем’єр-міністра України, 

Міністра оборони України і Міністра закордонних справ України: 
а) призначаються на посаду Верховною Радою України; 
б) призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням 

Президента України; 
в) призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням 

Прем’єр-міністра України; 
г) призначаються на посаду Прем’єр-міністром України за поданням 

Верховної Ради України; 
д) призначаються на посаду Президентом України за поданням 

Прем’єр-міністра України. 
 
8. Міністр оборони України і Міністр закордонних справ України приз-

начаються на посаду: 
а) Президентом України за поданням Верховної Ради України; 
б) Прем’єр-міністром України; 
в) Верховною Радою України за поданням Президента України; 
г) Президентом України за поданням Прем’єр-міністра; 
д) Президентом України.  
 
9. Кабінет Міністрів України набуває повноважень та розпочинає ро-

боту після складення присяги не менше ніж: 
а) однієї третини від його посадового складу; 
б) двох третин від його посадового складу; 
в) половини від його посадового складу; 
г) однієї четвертої від його посадового складу; 
д) трьох четвертих від його посадового складу. 
 
10. Провідною функцією Кабінету Міністрів України є: 
а) представницька функція; 
б) економічна функція; 
в) контрольно-наглядова функція; 
г) виконавча функція; 
д) управлінська функція. 
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11. Реалізація Кабінетом Міністрів України політики у сфері освіти, 
науки, культури, розробка і здійснення загальнодержавних програм науково-
технічного і культурного розвитку України є проявом: 

а) бюджетно-фінансової функції; 
б) соціальної функції; 
в) політичної функції; 
г) гуманітарної функції; 
д) екологічної функції. 
 
12. Функція, в рамках якої Кабінет Міністрів України розробляє прое-

кти законів про Державний бюджет України та про внесення змін до Дер-
жавного бюджету, обслуговує державний борг України: 

а) соціальна; 
б) гуманітарна; 
в) бюджетно-фінансова; 
г) зовнішньоекономічна; 
д) зовнішньополітична.  
 
13. Правозастосовна форма діяльності Кабінету Міністрів України 

проявляється у: 
а) провадженнях щодо вирішення питань індивідуального, організацій-

ного характеру (присвоєння рангів державним службовцям); 
б) провадженні щодо розробки і прийняття урядових актів нормативно-

го характеру; 
в) провадженні при вирішенні кадрових питань; 
г) контрольних провадженнях; 
д) порядку підготовки і проведення засідань.  
 
14. До принципів діяльності Кабінету Міністрів України не належить: 
а) принцип рівності; 
б) принцип законності; 
в) принцип солідарної відповідальності; 
г) принцип відкритості та прозорості; 
д) принцип безперервності. 
 
15. Кабінет Міністрів України, який склав повноваження перед новоо-

браною Верховною Радою України або перебуває у відставці продовжує ви-
конувати свої повноваження: 

а) протягом наступних 20 днів; 
б) не довше 30 днів; 
в) до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України; 
г) до призначення Президентом України нового складу Кабінету Мініс-

трів України; 
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д) протягом наступних 60 днів. 
 
16. Кабінет Міністрів України відповідальний перед: 
а) народом України; 
б) Конституційним Судом України; 
в) Президентом України; 
г) Президентом України і Верховною Радою України; 
д) Верховним Судом України. 
 
17. Кабінет Міністрів України підконтрольний і підзвітний: 
а) народу України; 
б) Конституційному Суду України; 
в) Президенту України; 
г) Верховній Раді України; 
д) Прем’єр-міністру України. 
 
18. До повноважень Прем’єр-Міністра України не належить: 
а) формування проекту порядку денного засідання Кабінету Міністрів 

України; 
б) вступ у відносини з урядами іноземних держав, проведення перего-

ворів і підписання міжнародних договорів відповідно до Закону та актів Пре-
зидента України; 

в) прийняття рішення про визнання іноземних держав; 
г) внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо за-

твердження голів спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, 
що утворюються на підставі міжнародних договорів, укладених від імені Ка-
бінету Міністрів України; 

д) скликання засідання Кабінету Міністрів України та головує на них. 
 
19. До повноважень Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-

прем’єр-міністра України згідно з визначеним Кабінетом Міністрів України 
розподілом повноважень не належить: 

а) забезпечення виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів 
України, виконання інших покладених на Кабінет Міністрів України завдань 
і повноважень у відповідних напрямах діяльності; 

б) забезпечення взаємодії Кабінету Міністрів України з Президентом 
України та Верховною Радою України з питань діяльності Кабінету Міністрів 
України, інших органів виконавчої влади; 

в) ведення переговори і підписання міжнародних договорів України ві-
дповідно до наданих йому повноважень; 

г) взяття участі у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів 
України; 

д) скасування актів Кабінету Міністрів України та актів Ради міністрів 
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Автономної Республіки Крим. 
 
20. Програма діяльності Кабінету Міністрів України подається до 

Верховної Ради України Прем’єр-міністром України у строк: 
а) до одного місяця з дня формування Кабінету Міністрів України; 
б) до двох тижнів з дня формування Кабінету Міністрів України; 
в) визначений Верховною Радою України; 
г) визначений Президентом України; 
д) до двох місяців з дня формування Кабінету Міністрів України. 
 
21. Програму діяльності Кабінету Міністрів України на пленарному 

засіданні Верховної Ради України представляє та відповідає на запитання 
народних депутатів України: 

а) Перший віце-прем’єр-міністр України; 
б) Прем’єр-міністр України; 
в) Міністр оборони України; 
г) Міністр закордонних справ України; 
д) віце-прем’єр-міністр, визначений Прем’єр-міністром України. 
 
22. До основних завдань Кабінету Міністрів України не належить: 
а) вжиття заходів щодо забезпечення прав і свобод людини та громадя-

нина, створення сприятливих умов для вільного і всебічного розвитку особи-
стості; 

б) розроблення і виконання загальнодержавних програм економічного, 
науково-технічного, соціального, культурного розвитку, охорони довкілля, а 
також розроблення, затвердження і виконання інших державних цільових 
програм; 

в) здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності та націона-
льної безпеки України, громадського порядку, боротьби із злочинністю, лік-
відації наслідків надзвичайних ситуацій; 

г) спрямування та координація роботи міністерств, інших органів вико-
навчої влади; 

д) затвердження Державного бюджету України та внесення змін до 
нього; контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рі-
шень щодо звіту про його виконання. 

 
23. До основних повноважень Кабінету Міністрів України у сфері еко-

номіки та фінансів не належить: 
а) забезпечення проведення державної економічної політики, здійснен-

ня прогнозування та державне регулювання національної економіки;  
б) забезпечення розроблення і виконання загальнодержавних програм 

економічного та соціального розвитку;  
в) визначення доцільності розроблення державних цільових програм з 
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урахуванням загальнодержавних пріоритетів та забезпечує їх виконання; 
г) затвердження загальнодержавної програми економічного та соціаль-

ного розвитку;  
д) здійснення відповідно до закону управління об’єктами державної 

власності. 
 
24. До основних повноважень Кабінету Міністрів України у сферах со-

ціальної політики, охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, тури-
зму, охорони навколишнього природного середовища та ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій не належить: 

а) забезпечення проведення державної соціальної політики, вжиття за-
ходів щодо підвищення реальних доходів населення та забезпечення соціаль-
ного захисту громадян;  

б) відповідно до закону проведення консультацій з іншими сторонами 
соціального діалогу щодо проектів законів, інших нормативно-правових актів 
з питань формування і реалізації державної соціальної та економічної політи-
ки, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин; 

в) затвердження державних програм соціальної допомоги, у сфері охо-
рони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколиш-
нього природного середовища та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

г) забезпечення підготовки проектів законів щодо державних соціаль-
них стандартів і соціальних гарантій;  

д) забезпечення розроблення та виконання державних програм соціаль-
ної допомоги, вживає заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази за-
кладів соціального захисту інвалідів, пенсіонерів та інших непрацездатних і 
малозабезпечених верств населення. 

 
25. До основних повноважень Кабінету Міністрів України у сфері зов-

нішньої політики належить: 
а) здійснення заходів щодо охорони та захисту державного кордону 

України і території України; 
б) забезпечення соціальних і правових гарантій військовослужбовцям, 

особам, звільненим з військової служби, та членам їхніх сімей; 
в) визначення пріоритетних напрямів розвитку оборонно-промислового 

комплексу; 
г) забезпечення відповідно до закону про міжнародні договори вирі-

шення питань щодо укладення та виконання міжнародних договорів України; 
д) здійснення керівництва єдиною системою цивільного захисту Украї-

ни, мобілізаційною підготовкою національної економіки. 
 
26. До основних повноважень Кабінету Міністрів України у сфері зов-

нішньої політики не належить: 
а) забезпечення у межах своїх повноважень зовнішньополітичної діяль-
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ності України, розроблення та затвердження державних програм в цій сфері;  
б) забезпечення відповідно до закону про міжнародні договори вирі-

шення питань щодо укладення та виконання міжнародних договорів України;  
в) здійснення заходів щодо забезпечення виконання судових рішень ор-

ганами виконавчої влади та їх керівниками; 
г) прийняття рішення про придбання за кордоном у власність України 

нерухомого майна (будівництво, реконструкцію об’єктів) для потреб закор-
донних дипломатичних установ України;  

д) погодження програм перебування офіційних закордонних делегацій, 
до складу яких входять представники Кабінету Міністрів України, та інші 
пов’язані з цим документи.  

 
27. До основних повноважень Кабінету Міністрів України у сфері на-

ціональної безпеки та обороноздатності належить: 
а) прийняття рішення щодо забезпечення представництва інтересів Ка-

бінету Міністрів України під час розгляду справ у Конституційному Суді 
України; 

б) прийняття рішення про придбання за кордоном у власність України 
нерухомого майна (будівництво, реконструкцію об’єктів) для потреб закор-
донних дипломатичних установ України; 

в) здійснення керівництва єдиною системою цивільного захисту Украї-
ни, мобілізаційною підготовкою національної економіки та переведенням її 
на режим роботи в умовах надзвичайного чи воєнного стану; 

г) забезпечення у межах своїх повноважень зовнішньополітичної дія-
льності України, розроблення та затвердження державних програм в цій сфе-
рі; 

д) забезпечення відповідно до закону про міжнародні договори вирі-
шення питань щодо укладення та виконання міжнародних договорів України. 

28. До основних повноважень Кабінету Міністрів України у сфері на-
ціональної безпеки та обороноздатності не належить: 

а) здійснення заходів щодо охорони та захисту державного кордону 
України і території України;  

б) здійснення заходів щодо зміцнення національної безпеки України, 
розроблення та затвердження державних програм з цих питань;  

в) здійснення заходів щодо забезпечення боєздатності Збройних Сил 
України, визначення у межах бюджетних асигнувань на оборону чисельність 
громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу і 
навчальні збори;  

г) вжиття заходів щодо забезпечення обороноздатності України, осна-
щення Збройних Сил України та інших утворених відповідно до закону вій-
ськових формувань;  

д) здійснення заходів щодо кадрового забезпечення органів виконавчої 
влади. 
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29. До основних повноважень Кабінету Міністрів України у сфері вдо-
сконалення державного управління не належить: 

а) здійснення заходів щодо охорони та захисту державного кордону 
України і території України;  

б) здійснення заходів щодо кадрового забезпечення органів виконавчої 
влади; 

в) розроблення і здійснення заходів, спрямованих на вдосконалення си-
стеми органів виконавчої влади з метою підвищення ефективності їх діяль-
ності та оптимізації витрат, пов’язаних з утриманням апарату управління; 

г) прийняття рішення щодо забезпечення представництва інтересів Ка-
бінету Міністрів України під час розгляду справ у Конституційному Суді 
України;  

д) вжиття в межах своїх повноважень заходів щодо заохочення та при-
йняття відповідно до закону рішення про притягнення до дисциплінарної ві-
дповідальності посадових осіб, які призначаються на посади та звільняються 
з посад Кабінетом Міністрів України. 

 
30. Порядок проведення засідань Кабінету Міністрів України, підгото-

вки та прийняття рішень, інші процедурні питання його діяльності визнача-
ється: 

а) Регламентом Кабінету Міністрів України; 
б) Порядком діяльності Кабінету Міністрів України; 
в) Законом України «Про Кабінет Міністрів України»; 
г) Статутом Кабінету Міністрів України; 
д) Правилами діяльності Кабінету Міністрів України. 
 
31. Засідання Кабінету Міністрів України вважається повноважним, 

якщо на ньому присутні: 
а) більше ніж половина посадового складу Кабінету Міністрів України; 
б) половина посадового складу Кабінету Міністрів України; 
в) весь склад Кабінету Міністрів України; 
г) 200 членів посадового складу Кабінету Міністрів України; 
д) 150 членів посадового складу Кабінету Міністрів України. 
 
32. Кабінет Міністрів України у межах своєї компетенції видає: 
а) постанови та розпорядження; 
б) укази та розпорядження; 
в) постанови та рішення; 
г) укази та постанови; 
д) рішення та розпорядження. 
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33. У разі необхідності затвердження положення, статуту, порядку, 
регламенту, правил, методики, в інших випадках, коли суспільні відносини 
потребують нормативно-правового врегулювання Кабінетом Міністрів 
України приймається: 

а) указ; 
б) постанова; 
в) розпорядження; 
г) наказ; 
д) рекомендація.  
 
34. Розпорядження Кабінету Міністрів України набирають чинності: 
а) з моменту їх прийняття, якщо цими розпорядженнями не встановле-

но пізніший термін набрання ними чинності; 
б) з моменту їх офіційного оприлюднення; 
в) з моменту їх реєстрації; 
г) через п’ятнадцять днів після їх офіційного оприлюднення; 
д) через десять днів після їх офіційного оприлюднення. 
 
35. Для розслідування причин аварії, вжиття заходів подолання наслід-

ків стихійного лиха, надання допомоги потерпілим громадянам та їх сім’ям 
Кабінет Міністрів України має право утворювати такий допоміжний ор-
ган, як: 

а) департамент; 
б) агентство; 
в) комітет; 
г) урядова комісія; 
д) рада. 
 
36. Відповідно до Указу Президента України «Про склад Кабінету Мі-

ністрів України» від 15 грудня 1999 року діяльність Кабінету Міністрів 
України забезпечується: 

а) урядовими органами державного управління; 
б) Адміністрацією Президента України; 
в) Службою Прем’єр-міністра України; 
г) Секретаріатом Кабінету Міністрів України; 
д) Головним управлінням державної служби при Кабінеті Міністрів 

України. 
 
37. Фінансове, матеріально-технічне та господарсько-побутове забез-

печення діяльності Кабінету Міністрів України та Секретаріату здійснює: 
а) Департамент фахової експертизи; 
б) Департамент кадрового забезпечення; 
в) Департамент забезпечення взаємодії з Верховною Радою України; 
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г) Управління бухгалтерського обліку, фінансів та звітності; 
д) Господарсько-фінансовий департамент. 
 
38. Умови оплати праці Прем’єр-міністра України, його транспортно-

го, медичного та іншого забезпечення на час виконання Прем’єр-міністром 
України своїх повноважень визначаються: 

а) Президентом України; 
б) Кабінетом Міністрів України; 
в) Верховною Радою України; 
г) народними депутатами України; 
д) Адміністрацією Президента України. 
 
39. Члени Кабінету Міністрів України мають право на щорічну відпу-

стку тривалістю: 
а) двадцять календарних днів; 
б) тридцять п’ять календарних днів; 
в) тридцять календарних днів; 
г) двадцять п’ять календарних днів; 
д) сорок календарних днів. 
 
40. Міністр закордонних справ України та Міністр оборони України 

можуть бути звільнені з посади Верховною Радою України за поданням: 
а) Президента України; 
б) Голови Верховної Ради України; 
в) Першого віце-прем’єр-міністра України; 
г) прем’єр-міністра без попередньої згоди з Президентом України; 
д) однієї третини від посадового складу Кабінету Міністрів України.  
 
41. До підстав відставки Кабінету Міністрів України не належить: 
а) прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету 

Міністрів України; 
б) відставка Прем’єр-міністра України; 
в) смерть Прем’єр-міністра України; 
г) прийняття Верховним Судом України рішення про відставку Кабіне-

ту Міністрів України. 
д) розпуск за власною ініціативою Прем’єр-міністра України. 
 
42. Верховна Рада України може розглянути питання про відповідаль-

ність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабіне-
ту Міністрів України за пропозицією: 

а) не менш як однієї третини народних депутатів України від її консти-
туційного складу та за пропозицією Президента України; 

б) не менш як двох третин народних депутатів України від її конститу-
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ційного складу та за пропозицією Президента України; 
в) не менш як трьох четвертих народних депутатів України від її кон-

ституційного складу та за пропозицією Президента України; 
г) не менш як половини народних депутатів України від її конституцій-

ного складу та за пропозицією Президента України; 
д) не менш як однієї четвертої народних депутатів України від її кон-

ституційного складу та за пропозицією Президента України. 
 
43. Згідно з Концепцією адміністративної реформи в Україні за допо-

могою поняття «політичний діяч» визначається: 
а) правовий статус окремих керівних посад у сфері виконавчої влади, 

який відмежовується від статусу державного службовця, встановленого За-
коном України «Про державну службу»; 

б) правовий статус народних депутатів України; 
в) правовий статус депутатів місцевих рад; 
г) правовий статус членів політичних партій, рухів, блоків тощо; 
д) голови державних комітетів. 
 
44. Систему центральних органів виконавчої влади складають: 
а) міністерства України; 
б) міністерства України та інші центральні органи виконавчої влади; 
в) Кабінет Міністрів України; 
г) Кабінет Міністрів України та міністерства України; 
д) міністерства України та місцеві державні адміністрації. 
 
45. До центральних органів виконавчої влади не належить: 
а) Кабінет Міністрів України; 
б) міністерства; 
в) державні інспекції; 
г) центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом; 
д) державні служби. 
 
46. Дія Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 

року не поширюється на: 
а) Президента України; 
б) Голову Верховної Ради України; 
в) бухгалтера, що працює на державному підприємстві; 
г) суддю Конституційного Суду України; 
д) посадову особу місцевого самоврядування. 
 
47. Національне агентство з питань запобігання корупції є: 
а) центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом; 
б) правоохоронним органом; 
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в) структурний підрозділ Генеральної прокуратури України; 
г) структурний підрозділ Міністерства внутрішніх справ; 
д) консультативно-дорадчий орган. 
 
48. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади є: 
а) юридичними особами публічного права; 
б) юридичними особами приватного права; 
в) політичними організаціями; 
г) громадськими організаціями; 
д) громадськими спілками. 
 
49. Суб’єктом затвердження положень, згідно яких діють центральні 

органи виконавчої влади, є: 
а) Президент України; 
б) Кабінет Міністрів України; 
в) міністр або голова відповідного центрального органу виконавчої 

влади; 
г) Верховна Рада України; 
д) відповідний центральний орган виконавчої влади. 
 
50. Функція центральних органів виконавчої влади спрямована на стру-

ктурні перетворення у системі галузевого або функціонального управління: 
а) виконавчо-розпорядча; 
б) нормотворча; 
в) установча; 
г) контрольна; 
д) наглядова. 
 
51. Функція центральних органів виконавчої влади спрямована на спо-

стереження і перевірку виконання актів законодавства, встановлення пра-
вил, стандартів, нормативів: 

а) виконавча; 
б) розпорядча; 
в) установча; 
г) нормотворча; 
д) контрольно-наглядова.  
 
52. Функція центральних органів виконавчої влади спрямована на за-

безпечення формування і реалізації державної політики на виконання Кон-
ституції і законів України, актів Президента та Кабінету Міністрів Украї-
ни в певній галузі чи сфері суспільного життя: 

а) нормотворча; 
б) установча; 
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в) виконавчо-розпорядча; 
г) контрольна; 
д) наглядова.  
 
53. Форма діяльності органів виконавчої влади пов’язана із прова-

дженням щодо формування структури центрального органу виконавчої вла-
ди чи Кабінету Міністрів України, системи територіальних органів, утво-
рення, реорганізації, ліквідації підприємств, що належать до сфери їх управ-
ління: 

а) установча; 
б) правозастосовна; 
в) нормотворча; 
г) матеріально-технічна; 
д) допоміжна організаційна. 
 
54. До основних завдань центральних органів виконавчої влади не від-

носиться: 
а) управління об’єктами державної власності;  
б) внесення пропозицій щодо забезпечення формування державної по-

літики на розгляд міністрів, які спрямовують та координують їх діяльність;  
в) здійснення державного нагляду (контролю); 
г) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-

технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля; 
д) надання адміністративних послуг. 
 
55. Центральний орган виконавчої влади у межах свої повноважень ви-

дає: 
а) рішення; 
б) ухвали; 
в) накази; 
г) закони; 
д) доручення. 
 
56. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади утво-

рюються, реорганізуються та ліквідуються: 
а) Президентом за поданням Прем’єр-міністра України; 
б) Прем’єр-міністром України; 
в) Головою Верховної Ради України; 
г) Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра; 
д) Прем’єр-міністром за поданням Президента України. 
 
57. Діяльність міністерств не здійснюється за таким принципом: 
а) законності; 
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б) дотримання прав і свобод людини і громадянина; 
в) колегіальності управління; 
г) безперервності; 
д) відкритості та прозорості. 
 
58. Структуру апарату міністерства затверджує: 
а) Прем’єр-міністр України; 
б) міністр; 
в) Президент України; 
г) Голова Верховної Ради; 
д) народні депутати України. 
 
59. До завдань міністерства як органу, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику в одній чи декількох сферах не належить: 
а) забезпечення нормативно-правового регулювання; 
б) інформування та надання роз’яснень щодо здійснення державної по-

літики; 
в) визначення пріоритетних напрямів розвитку; 
г) забезпечення здійснення соціального діалогу на галузевому рівні; 
д) затвердження програм соціально-економічного та культурного роз-

витку відповідних адміністративно-територіальних одиниць. 
 
60. До повноважень заступника міністра – керівника апарату нале-

жить: 
а) очолює міністерство, здійснює керівництво його діяльністю; 
б) забезпечує виконання зобов’язань, взятих за міжнародними догово-

рами України; 
в) затверджує структуру апарату міністерства і його територіальних ор-

ганів; 
г) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому 

законодавством про державну службу, державних службовців апарату мініс-
терства (крім тих, яких призначає на посади та звільняє з посад міністр), при-
своює їм ранги державних службовців; 

д) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу 
державного службовця заступнику міністра – керівнику апарату. 

 
61. До завдань міністра як керівника міністерства відноситься: 
а) забезпечувати підготовку пропозицій щодо виконання завдань мініс-

терства та подавати їх на розгляд заступникові міністра; 
б) організовувати роботу апарату міністерства; 
в) здійснювати керівництво міністерством; 
г) забезпечувати реалізацію державної політики щодо державної таєм-

ниці, контроль за її збереженням у апараті міністерства; 
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д) у межах повноважень давати обов’язкові для виконання державними 
службовцями та працівниками міністерства доручення. 

 
62. Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна 

України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України є: 
а) міністерствами; 
б) державними інспекціями; 
в) державними агентствами; 
г) державними службами; 
д) центральними органами виконавчої влади зі спеціальним статусом. 
 
63. До центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом 

не відноситься: 
а) Антимонопольний комітет України; 
б) Державне агентство резерву України; 
в) Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту ін-

формації України; 
г) Національне агентство України з питань державної служби; 
д) Державний комітет телебачення і радіомовлення України. 
 

64. Періодичність проведення засідань колегії визначається: 
а) Президентом України; 
б) міністром; 
в) Верховною Радою України; 
г) Прем’єр-міністром України; 
д) Головою Верховної Ради України. 
 

65. Член Національного агентства при здійсненні своїх повноважень не 
має право: 

а) ознайомлюватися з документами, які знаходяться у Національного 
агентства; 

б) виступати на засіданнях Національного агентства, вносити пропози-
ції щодо питань, які розглядаються, ініціювати проведення по них голосу-
вання; 

в) пред’являти особі повідомлення про підозру у вчиненні криміналь-
ного правопорушення; 

г) бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, 
тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також на засідан-
нях, що проводяться Кабінетом Міністрів України, у міністерствах та інших 
органах державної влади та органах місцевого самоврядування, стосовно роз-
гляду питань, пов’язаних з формуванням та реалізацією антикорупційної по-
літики; 

д) пропонувати для включення до порядку денного засідання Націона-
льного агентства питання, що належать до його компетенції.  
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66. Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, прирівняні до них особи у разі надходження пропозиції щодо 
неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, не 
повинні вжити таких заходів: 

а) відмовитися від пропозиції; 
б) письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за 

наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, орга-
нізації, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції; 

в) прийняти пропозицію та письмово повідомити про пропозицію без-
посереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, пі-
дприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб’єктів у 
сфері протидії; 

г) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробіт-
ників; 

д) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію. 
 
67. Суб’єктом відшкодування шкоди завданої незаконними рішеннями, 

діями чи бездіяльністю посадових осіб міністерств, інших центральних ор-
ганів виконавчої влади при здійсненні ними своїх повноважень є: 

а) держава з правом регресу до відповідних посадових осіб, що завдали 
таку шкоду; 

б) міністерство чи інший центральний орган виконавчої влади, в якому 
проходить службу зазначена посадова особа без права регресу до посадової 
особи; 

в) міністерство чи інший центральний орган виконавчої влади, в якому 
проходить службу посадова особа з правом регресу до посадової особи; 

г) посадова особа міністерства, іншого центрального органу виконавчої 
влади; 

д) Кабінет Міністрів України.  
 
68. Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастопо-

лі здійснюють: 
а) міністерства; 
б) центральні органи виконавчої влади; 
в) місцеві державні адміністрації; 
г) районні ради; 
д) обласні ради. 
 
69. До системи принципів діяльності місцевих державних адміністра-

цій не належить: 
а) законність; 
б) гласність; 
в) верховенство права; 
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г) пріоритетність прав людини; 
д) пріоритетність загальнодержавних інтересів над місцевими. 
 
70. Головами місцевих державних адміністрацій, їх заступниками, ке-

рівниками структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій мо-
жуть бути: 

а) народні депутати; 
б) особи, що мають судимість за вчинення умисного злочину; 
в) громадяни, які входять до складу керівного органу чи наглядової ра-

ди підприємства чи іншої організації, що має на меті одержання прибутку; 
г) громадяни, що мають відповідну освіту, професійну підготовку, за-

ймаються викладацькою, науковою чи творчою діяльністю; 
д) громадяни, що мають громадянство іншої держави. 
 
71. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються: 
а) Президентом України на строк його повноважень; 
б) Прем’єр-міністром України строком на п’ять років; 
в) Президентом України строком на чотири роки; 
г) Кабінетом Міністрів України на строк його повноважень; 
д) Кабінетом Міністрів України строком на п’ять років. 
 
72. Склад місцевих державних адміністрацій формує: 
а) Президент України; 
б) Прем’єр-міністр України; 
в) голова місцевої державної адміністрації; 
г) керівник міністерства; 
д) віце-прем’єр-міністр. 
 
73. Передбачає діяльність по застосуванню адміністративних, дисци-

плінарних, матеріальних та фінансових санкцій щодо громадян та працівни-
ків апарату державного управління, які скоїли правопорушення: 

а) організаційно-виконавча підфункція правозастосовної функції місце-
вих державних адміністрацій; 

б) юрисдикційна підфункція правозастосовної функції місцевих держа-
вних адміністрацій; 

в) нормотворча функція місцевих державних адміністрацій; 
г) регулятивно-управлінська підфункція правозастосовної функції міс-

цевих державних адміністрацій; 
д) контрольно-наглядова функція місцевих державних адміністрацій.  
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74. Форма діяльності місцевих державних адміністрацій, що передба-
чає підготовку матеріалів на засідання Кабінету Міністрів України, здійс-
нення статистичного та бухгалтерського обліків у місцевій держадмініст-
рації – це: 

а) нормотворча; 
б) матеріально-технічна; 
в) правозастосовна; 
г) установча; 
д) організаційна.  
 
75. До повноважень місцевих державних адміністрацій у межах відпо-

відної адміністративно-територіальної одиниці не належить забезпечення: 
а) підготовки та виконання відповідних бюджетів; 
б) звіту про виконання відповідного бюджету; 
в) взаємодії з органами місцевого самоврядування; 
г) виконання державних і регіональних програм; 
д) взаємодії з місцевими органами виконавчої влади інших країн. 
 
76. До повноважень місцевих державних адміністрацій на відповідній 

території не належить: 
а) забезпечення виконання Конституції та законів України, актів Пре-

зидента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої вла-
ди;  

б) забезпечення законності і правопорядку; додержання прав і свобод 
громадян;  

в) забезпечення виконання державних і регіональних програм соціаль-
но-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в мі-
сцях компактного проживання корінних народів і національних меншин – та-
кож програм їх національно-культурного розвитку;  

г) забезпечення підготовки та виконання відповідних обласних і район-
них бюджетів;  

д) затвердження програм соціально-економічного та культурного роз-
витку відповідних областей і районів. 

 
77. Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх пов-

новажень відповідальні, підзвітні та підконтрольні: 
а) Президенту України; 
б) Кабінету Міністрів України; 
в) територіальній громаді; 
г) центральному органу виконавчої влади; 
д) органам місцевого самоврядування. 
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78. До основних завдань центральних органів виконавчої влади не вхо-
дить: 

а) надання адміністративних послуг; 
б) управління об’єктами державної власності; 
в) надання роз’яснень щодо застосування законодавства, що регулює 

діяльність органів виконавчої влади; 
г) внесення пропозицій щодо забезпечення формування державної по-

літики на розгляд міністрів, які спрямовують та координують їх діяльність; 
д) здійснення державного нагляду (контролю). 
 
79. Місцеві державні адміністрації у здійсненні своїх повноважень пі-

дзвітні та підконтрольні: 
а) Президенту України; 
б) Верховній Раді України; 
в) Кабінету Міністрів України; 
г) народові України; 
д) обласним державним адміністраціям.  
 
80. Голова місцевої державної адміністрації у межах своїх повнова-

жень видає: 
а) розпорядження та вказівки; 
б) накази; 
в) розпорядження; 
г) накази та розпорядження; 
д) розпорядження та інструкції. 
 
81. Повноваження голів місцевих державних адміністрацій можуть 

бути припинені Президентом України у разі: 
а) втрати громадянства; 
б) визнання судом недієздатним; 
в) прийняття відставки голови відповідної державної адміністрації; 
г) виявлення факту подвійного громадянства;  
д) виїзду на проживання в іншу країну. 
 
82. Повноваження голів місцевих державних адміністрацій обов’язково 

припиняються Президентом України у разі: 
а) висловлення недовіри двома третинами від складу відповідної ради;  
б) прийняття відставки голови відповідної обласної державної адмініс-

трації; 
в) висловлення недовіри простою більшістю голосів від складу відпові-

дної ради; 
г) подання Прем’єр-міністра України з підстав, передбачених законо-

давством про державну службу; 
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д) висловлення недовіри однією четвертою голосів від складу відповід-
ної ради. 

 
83. Керівники структурних підрозділів місцевої державної адміністра-

ції в межах своїх повноважень видають: 
а) розпорядження та вказівки; 
б) накази; 
в) розпорядження; 
г) накази та розпорядження; 
д) розпорядження та інструкції. 
 
84. Нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій під-

лягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції в установле-
ному органом порядку і набирають чинності:  

а) з моменту їх реєстрації; 
б) з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено пізні-

ший термін введення їх в дію; 
в) з моменту опублікування;  
г) після реєстрації з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не 

встановлено пізніший порядок введення їх в дію; 
д) з моменту їх прийняття. 
 
85. Акти місцевих державних адміністрацій індивідуальної дії прийня-

ті у межах їх повноважень, набирають чинності: 
а) з моменту державної реєстрації; 
б) з моменту доведення до виконавця; 
в) з моменту прийняття, якщо самими актами не встановлено пізніший 

порядок введення їх в дію; 
г) з моменту оприлюднення; 
д) з моменту, зазначеного у самому акті. 
 
86. Для правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого 

забезпечення діяльності місцевої державної адміністрації, підготовки ана-
літичних, інформаційних та інших матеріалів, систематичної перевірки ви-
конання актів законодавства та розпоряджень місцевої державної адмініс-
трації, подання методичної та іншої практичної допомоги місцевим держа-
вним адміністраціям та органам місцевого самоврядування головою місцевої 
державної адміністрації утворюється: 

а) секретаріат місцевої державної адміністрації; 
б) апарат місцевої державної адміністрації; 
в) управління місцевої державної адміністрації; 
г) відділ місцевої державної адміністрації; 
д) департамент місцевої державної адміністрації. 
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87. Зміст відносин місцевих державних адміністрацій з Президентом 
України полягає в наступному: 

а) місцеві державні адміністрації підзвітні та підконтрольні Президенту 
України; 

б) місцеві державні адміністрації піднаглядні та підконтрольні Прези-
денту України; 

в) місцеві державні адміністрації незалежні від Президента України; 
г) місцеві державні адміністрації та їх голови при здійсненні своїх пов-

новажень відповідальні перед Президентом України; 
д) місцеві державні адміністрації піднаглядні, підзвітні, підконтрольні 

та відповідальні перед Президентом України. 
 
88. Фінансове забезпечення місцевих державних адміністрацій здійс-

нюється за рахунок: 
а) місцевого бюджету; 
б) державного бюджету; 
в) місцевого та державного бюджету пропорційно; 
г) юридичних осіб приватного права; 
д) місцевого та державного бюджету пропорційно й іноземних інвесто-

рів. 
 
89. До обмежень, що встановлюються до особи, яка вступає на дер-

жавну службу, не належить: 
а) за рішенням суду визнання особи недієздатною або дієздатність якої 

обмежена; 
б) наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така суди-

мість не погашена або не знята в установленому законом порядку; 
в) відповідно до вироку суду позбавлення права займатися діяльністю, 

пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати відповідні посади; 
г) накладення адміністративного стягнення за корупційне правопору-

шення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної 
сили; 

д) набуття громадянства України в порядку натуралізації. 
 
90. До підстав припинення державної служби не належить: 
а) ініціатива державного службовця; 
б) ініціатива суб’єкта призначення; 
в) незгода державного службовця на проходження державної служби у 

разі зміни її істотних умов; 
г) досягнення державним службовцем шістдесятирічного віку; 
д) смерть державного службовця. 
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91. До державних службовців не застосовуються такі види дисциплі-
нарних стягнень: 

а) зауваження; 
б) догана; 
в) сувора догана; 
г) надання неоплачуваної відпустки тривалістю до тридцяти календар-

них днів; 
д) звільнення з посади державної служби. 
 
92. Дисциплінарне стягнення до державного службовця застосовуєть-

ся: 
а) не пізніше шести місяців з дня вчинення ним дисциплінарного про-

ступку; 
б) не пізніше одного року з дня вчинення ним дисциплінарного просту-

пку; 
в) не пізніше одного року з моменту виявлення дисциплінарного про-

ступку; 
г) не пізніше одного місяця з дня вчинення ним дисциплінарного про-

ступку; 
д) не пізніше одного місяця з моменту виявлення дисциплінарного про-

ступку. 
 
93. Строк, протягом якого дисциплінарне стягнення може бути знято 

достроково: 
а) один місяць; 
б) три місяці; 
в) шість місяців; 
г) один рік; 
д) це положення не встановлено в чинному законодавстві. 
 
94. Відповідно до Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 

2015 року науково-методичне забезпечення діяльності системи підготовки, 
перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних служ-
бовців здійснює: 

а) Національна академія державного управління при Президентові 
України;  

б) Київський національний університет імені Тараса Шевченка; 
в) Національний університет «Юридична академія імені Ярослава Му-

дрого»; 
г) вищий навчальний заклад, що забезпечує підготовку магістрів за 

спеціальністю «державне управління»; 
д) це положення не встановлено в чинному законодавстві. 
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95. Відповідно до Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 
2015 року голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації відно-
ситься до такої категорії посад: 

а) «А»; 
б) «Б»; 
в) «В»; 
г) 1; 
д) 2. 
 
96. Принципом державної служби, який не визначений в Законі України 

«Про державну службу» є: 
а) рівність доступу до державної служби; 
б) законності; 
в) пріоритету прав людини і громадянина; 
г) персональної відповідальності за виконання службових обов’язків; 
д) прозорість діяльності. 
 
97. До організаційно-функціональних принципів державної служби на-

лежить: 
а) служіння народу України; 
б) політична неупередженість державної служби; 
в) професіоналізму, доброчесності, прозорості діяльності; 
г) персональної відповідальності за виконання службових обов’язків; 
д) стабільність інституту державної служби. 
 
98. Визначена структурою і штатним розписом первинна структурна 

одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено встановлене 
нормативними актами коло службових повноважень – це: 

а) посада; 
б) посадова особа; 
в) державний орган; 
г) апарат органу місцевого самоврядування; 
д) державний апарат.  
 
99. До основних прав державних службовців належить: 
а) додержання Конституції України та інших актів законодавства Укра-

їни; 
б) недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина; 
в) постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення про-

фесійної кваліфікації; 
г) виконання в межах посадових обов’язків рішення державних органів 

та/або органів влади Автономної Республіки Крим, а також накази, розпоря-
дження та доручення керівників, надані в межах їх повноважень; 
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д) отримання від державних органів, підприємств, установ та організа-
цій, органів місцевого самоврядування необхідної інформації з питань, що 
належать до його повноважень, у випадках, встановлених законом.  

  
100. Основними обов’язками державних службовців є:  
а) одержувати від державних органів, підприємств, установ і організа-

цій, органів місцевого та регіонального самоврядування необхідну інформа-
цію з питань, що належать до їх компетенції; 

б) безперешкодно ознайомлюватись з матеріалами, що стосуються про-
ходження ним державної служби, в необхідних випадках давати особисті по-
яснення; 

в) постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності та 
удосконалювати організацію службової діяльності; 

г) вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу служ-
бових повноважень за посадою службовця; 

д) захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних 
органах та у судовому порядку. 
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Тема 12. ОРГАНИ СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 
ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЇХ РОБОТИ 

 
Поняття, соціальна функція та значення судової влади. Конституційні 

принципи правосуддя. Система судової влади в Україні. Конституційно-
правовий статус суддів в Україні. Гарантії незалежності суддів. Порядок при-
значення та обрання суддів. Підстави, за яких припиняються повноваження 
суддів. Правові засади діяльності органів суддівського самоврядування в 
Україні. Вища рада правосуддя України: порядок формування, склад, основні 
функції, повноваження. 

 
Ключові поняття: 

правосуддя, судова система, судова система з внутрішньою спеціалі-
зацією, судова система з зовнішньою спеціалізацією, Верховний суд України, 
Вищі спеціалізовані суди України, апеляційні суди, місцеві суди, обласні суди, 
районні суди, міські суди, районні суди у містах, судова влада, функції судо-
вої влади, конституційні принципи правосуддя, принцип спеціалізації, прин-
цип територіальності, суд, суддя, посада судді, суддівські збори, голова суду, 
секретар судової палати, пленум, конституційно-правовий статус суддів, 
професійні судді, присяжні, народні засідателі, гарантії діяльності суддів, 
недоторканність суддів, система судової влади, суди загальної юрисдикції, 
суддівське самоврядування, завдання суддівського самоврядування, акти ор-
ганів судової влади, право на судовий захист, Вища кваліфікаційна комісія 
суддів України, Вища рада правосуддя, Національна школа суддів України. 
 

1. Судова влада – це: 
а) публічно-політичні відносини панування і підкорення між 

суб’єктами, що спираються на державний примус; 
б) влада делегована народом своїм представникам у парламенті, яка 

має виключне право приймати закони; 
в) незалежна влада, яка охороняє право, виступає арбітром у спорах 

про право та здійснює правосуддя; 
г) вироблення і запровадження у життя політичних програм усіма 

суб’єктами політичної системи, а також різними неформальними угрупуван-
нями за допомогою правових і політичних норм; 

д) влада, яка володіє правом безпосереднього управління в державі. 
 
2. В Україні конституційні основи судової влади уперше було започат-

ковано у: 
а) Конституції України від 28 червня 1996 р.; 
б) Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р.; 
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в) Конституції Пилипа Орлика 1710 р.; 
г) Конституції УРСР від 20 квітня 1978 р.; 
д) Конституційному договорі між Верховною Радою України та Прези-

дентом України про основні засади організації та функціонування державної 
влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової 
Конституції України від 8 червня 1995 р. 

 
3. Уперше принцип розподілу влади в Україні і виокремлення саме судо-

вої влади із числа інших її різновидів отримав унормування в: 
а) Конституції України від 28 червня 1996 р.; 
б) Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р.; 
в) Акті проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р.; 
г) Конституції УРСР від 20 квітня 1978 р.; 
д) Конституційному договорі між Верховною Радою України та Прези-

дентом України про основні засади організації та функціонування державної 
влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової 
Конституції України від 8 червня 1995 р. 

 
4. Судово-правова реформа в Україні розпочалася у: 
а) 1991 р.; 
б) 1992 р.; 
в) 1996 р.; 
г) 1998 р.; 
д) 2000 р. 
5. Символами судової влади є: 
а) Державний Герб України та Герб відповідної області; 
б) Державний Прапор України та Державний Гімн України; 
в) Державний Гімн України та Герб відповідної області; 
г) Державний Герб України і Державний Прапор України; 
д) Державний Герб України і Державний Гімн України. 
 
6. Чинний Закон України «Про судоустрій і статус суддів» було прийн-

ято: 
а) 2 червня 2016 р.; 
б) 2 травня 2016 р.; 
в) 2 липня 2016 р.; 
г) 27 липня 2016 р.; 
д) 27 серпня 2016 р. 
 
7. Згідно Закону України «Про судоустрій і статус суддів» мовою здій-

снення судочинства в Україні є: 
а) державна мова, але в місцях проживання національних меншин мож-

ливе застосування їх мови; 
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б) державна мова; 
в) вибір мови судочинства здійснюється судом на підставі мотивовано-

го клопотання обвинуваченого; 
г) державна та/або регіональна мова; 
д) державна та/або одна з офіційних мов Європейського Союзу. 
 
8. Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» су-

дове рішення, яким закінчується розгляд справи в суді, ухвалюється: 
а) іменем України; 
б) іменем народу України; 
в) іменем суду; 
г) іменем Президента України; 
д) іменем судді, який проголошує рішення по справі. 
 
9. Право на справедливий суд передбачає, що: 
а) кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів у розум-

ні строки незалежним, безстороннім і справедливим судом, утвореним зако-
ном; 

б) ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в суді, 
до юрисдикції якого вона віднесена процесуальним законом; 

в) на розподіл судових справ між суддями не може впливати бажання 
судді чи будь-яких інших осіб; 

г) суддя розглядає справи, одержані згідно з порядком розподілу судо-
вих справ, установленим відповідно до закону; 

д) суд створює такі умови, за яких кожному учаснику судового процесу 
гарантується рівність у реалізації наданих процесуальних прав та у виконанні 
процесуальних обов’язків, визначених процесуальним законом. 

 
10. До професійної правничої допомоги при реалізації права на справед-

ливий суд не відноситься твердження про те, що: 
а) кожен є вільним у виборі захисника своїх прав та особи, яка надає 

правничу допомогу; 
б) витрати учасників судового процесу на професійну правничу допо-

могу відшкодовуються в порядку, визначеному законом; 
в) кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів у розум-

ні строки незалежним, безстороннім і справедливим судом, утвореним зако-
ном; 

г) кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, ви-
значених законом, держава забезпечує надання професійної правничої допо-
моги безоплатно; 

д) для надання професійної правничої допомоги діє адвокатура. 
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11. Право на повноважний суд передбачає, що: 
а) кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів у розум-

ні строки незалежним, безстороннім і справедливим судом, утвореним зако-
ном; 

б) ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в суді, 
до юрисдикції якого вона віднесена процесуальним законом; 

в) суд створює такі умови, за яких кожному учаснику судового процесу 
гарантується рівність у реалізації наданих процесуальних прав та у виконанні 
процесуальних обов’язків, визначених процесуальним законом; 

г) доступність правосуддя для кожної особи забезпечується відповідно 
до Конституції України та в порядку, встановленому законами України; 

д) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх по-
садові особи повинні утримуватися від заяв та дій, що можуть підірвати не-
залежність судової влади. 

 
12. Обов’язковість судових рішень передбачає, що: 
а) судові рішення можуть бути переглянуті іншими органами чи особа-

ми поза межами судочинства, за винятком рішень про амністію та помилу-
вання; 

б) невиконання судових рішень не призводить до юридичної відповіда-
льності, установленої законом; 

в) контроль за виконанням судового рішення здійснює суд у межах по-
вноважень, наданих йому законом; 

г) судові рішення, що набрали законної сили, не є обов’язковими до 
виконання всіма органами публічної влади, фізичними і юридичними особа-
ми та їх об’єднаннями на всій території України; 

д) висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах 
Верховного Суду, не є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повнова-
жень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що міс-
тить відповідну норму права. 

 
13. До основних засад судочинства не належить: 
а) законність; 
б) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; 
в) фінансування судів; 
г) забезпечення доведеності вини; 
д) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у 

доведенні перед судом їх переконливості. 
 
14. Судові рішення, судові засідання та інформація щодо справ, які ро-

зглядаються судом є: 
а) відкритими, крім випадків, установлених законом; 
б) закритими, крім випадків, установлених законом; 
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в) відкритими, але тільки за рішенням самого суду у разі необхідності; 
г) завжди закритими; 
д) відкритими/закритими за рішенням осіб, щодо яких розглядалася 

справа. 
 
15. Суддя здійснює правосуддя в мантії та з нагрудним знаком, котрі 

затверджуються:  
а) Вищою радою правосуддя України; 
б) Радою суддів України; 
в) Великою Палатою Верховного Суду; 
г) Пленумом Верховного Суду; 
д) Вищою кваліфікаційною комісією суддів України. 
 
16. Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» су-

доустрій будується за принципами:  
а) територіальності, спеціалізації, справедливості; 
б) територіальності, спеціалізації, інстанційності; 
в) інстанційності, територіальності, законності; 
г) інстанційності, територіальності, законності; 
д) територіальності, законності, інстанційності, спеціалізації. 
 
17. Суди спеціалізуються на розгляді: 
а) сімейних, господарських, кримінальних, інтелектуальних справ, а та-

кож справ про адміністративні правопорушення; 
б) конституційних, сімейних, адміністративних та цивільних справ; 
в) цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, а 

також справ про адміністративні правопорушення; 
г) цивільне, корпоративне та кримінальне судочинство, а також справ 

про адміністративні правопорушення; 
д) адміністративних, інтелектуальних, антикорупційних, цивільних та 

господарських справ, а також справ про адміністративні правопорушення. 
 
18. Суди не спеціалізуються на розгляді: 
а) кримінальних справ; 
б) цивільних справ; 
в) сімейних справ; 
г) адміністративних справ; 
д) господарських справ. 
 
19. До місцевих загальних судів належать: 
а) окружні суди, які утворюються в одному або декількох районах чи 

районах у містах, або у місті, або у районі (районах) і місті (містах); 
б) районні та міські суди; 
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в) районні та міськрайонні суди; 
г) районні, районні у містах, міські, міськрайонні та обласні суди; 
д) районні, районні у містах, міські та обласні суди. 
 
20. До повноважень місцевих загальних судів належить: 
а) розгляд цивільних та кримінальних справ; 
б) розгляд справ адміністративної юрисдикції (адміністративні справи); 
в) розгляд цивільних, кримінальних, адміністративних справ, а також 

справ про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, визначе-
них процесуальним законом; 

г) розгляд справ, що виникають із господарських правовідносин, а та-
кож інші справи, віднесені законом до їх юрисдикції; 

д) розгляд адміністративних справ, а також справ про адміністративні 
правопорушення у випадках та порядку, визначених процесуальним законом. 

 
21. Суддя місцевого суду: 
а) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими орга-

нами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та 
юридичними особами; 

б) організовує ведення в суді судової статистики та інформаційно-
аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства; 

в) контролює ефективність діяльності апарату суду; 
г) забезпечує виконання рішень зборів суддів місцевого суду; 
д) здійснює правосуддя в порядку, встановленому процесуальним за-

коном, а також інші повноваження, визначені законом. 
 
22. Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, 

його заступники, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники оби-
раються на посади зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю 
від кількості суддів відповідного суду строком на: 

а) на 5 років; 
б) на 5 років, але не більше як на строк повноваження судді; 
в) на 3 роки; 
г) на 3 роки, але не більше як на строк повноваження судді; 
д) безстроково. 
 
23. До складу апеляційного суду входять судді, які мають стаж робо-

ти на посаді судді не менше: 
а) двох років; 
б) трьох років; 
в) п’яти років; 
г) семи років; 
д) десяти років. 
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24. Вищими спеціалізованими судами є: 
а) Вищий суд з питань інтелектуальної власності та Вищий суд з адмі-

ністративних та кримінальних справ; 
б) Вищий суд з цивільних та господарських справ; 
в) Вищий суд з питань інтелектуальної власності та Вищий антикоруп-

ційний суд; 
г) Вищий суд з сімейних питань та Вищий антикорупційний суд; 
д) Вищий суд з адміністративних та кримінальних справ, Вищий суд з 

питань інтелектуальної власності, Вищий антикорупційний суд. 
 
25. У складі Вищого спеціалізованого суду України можуть утворюва-

тися: 
а) судові комісії;  
б) судові ради; 
в) судові колегії; 
г) судові палати; 
д) судові секції. 
 
26. Суддею Вищого суду з питань інтелектуальної власності може 

бути особа, яка: 
а) має досвід професійної діяльності представника у справах інтелекту-

альної власності щонайменше два роки; 
г) має досвід професійної діяльності представника у справах інтелекту-

альної власності (патентного повіреного) щонайменше чотири років; 
б) має досвід професійної діяльності представника у справах інтелекту-

альної власності (патентного повіреного) щонайменше п’ять років; 
д) має досвід професійної діяльності представника у справах інтелекту-

альної власності щонайменше сім років; 
в) має досвід професійної діяльності представника у справах інтелекту-

альної власності щонайменше десять років. 
 
27. Голова вищого спеціалізованого суду з питань, що належать до йо-

го адміністративних повноважень, видає:  
а) укази та розпорядження; 
б) рішення та постанови; 
в) накази та розпорядження; 
г) рішення та накази; 
д) накази та постанови. 
 
28. Судову палату у складі Вищого спеціалізованого суду України очо-

лює: 
а) голова судової палати;  
б) секретар судової палати; 
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в) координатор судової палати; 
г) референт судової палати; 
д) керівник судової палати. 
 
29. Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції 

України є: 
а) Конституційний Суд; 
б) Апеляційний Суд; 
в) Верховний Суд;  
г) Європейський суд з прав людини;  
д) Вищий спеціалізований суд. 
 
30. До складу Верховного Суду входять судді у кількості:  
а) не більше ста двадцяти осіб; 
б) сто п’ятдесят осіб; 
в) сто двадцять осіб; 
г) не більше двохсот осіб; 
д) не більше двохсот п’ятдесяти осіб. 
 
31. Кандидат на посаду судді Верховного Суду повинен мати досвід 

роботи суддею:  
а) не менше п’ятнадцяти років; 
б) не менше десяти років; 
в) не менше сімнадцяти років; 
г) не менше двадцяти років; 
д) не менше п’яти років. 
 
32. Кандидат на посаду судді Верховного Суду повинен мати:  
а) стаж наукової роботи у сфері права щонайменше п’ять років; 
б) науковий ступінь у сфері права; 
в) науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері пра-

ва щонайменше десять років; 
г) науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері пра-

ва щонайменше п’ять років; 
д) науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері пра-

ва щонайменше п’ятнадцять років. 
 
33. До повноважень Верховного Суду належить: 
а) здійснення аналізу судової статистики, узагальнення судової практи-

ки; 
б) організація ведення та аналізу судової статистики, організація ви-

вчення та узагальнення судової практики, інформаційно-аналітичне забезпе-
чення суддів з метою підвищення якості судочинства; 
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в) здійснення правосуддя як суд першої інстанції у справах, визначених 
процесуальним законом; 

г) сприяння виконанню вимог щодо підтримання кваліфікації суддів 
апеляційного суду та підвищення їхнього професійного рівня; 

д) надання місцевим судам методичної допомоги в застосуванні зако-
нодавства. 

 
34. До повноважень Верховного Суду не належить: 
а) забезпечення однакового застосування норм права судами різних 

спеціалізацій у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом; 
б) здійснення правосуддя як суд касаційної інстанції, а у випадках, ви-

значених процесуальним законом, – як суд першої або апеляційної інстанції, 
в порядку, встановленому процесуальним законом; 

в) надання висновку про наявність чи відсутність у діяннях, в яких зви-
нувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; 
внесення за зверненням Верховної Ради України письмового подання про 
неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом 
здоров’я; 

г) здійснення офіційного тлумачення Конституції та законів України; 
д) звернення до Конституційного Суду України щодо конституційності 

законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Консти-
туції України. 

 
35. До повноважень судді Верховного Суду не належить: 
а) прийняття участі у розгляді питань, котрі виносяться на збори суддів 

відповідного касаційного суду; 
б) інформування Пленуму Верховного Суду про діяльність Верховного 

Суду; 
в) здійснення правосуддя в порядку, встановленому процесуальним за-

коном; 
г) прийняття участі у розгляді питань, що виносяться на засідання Пле-

нуму Верховного Суду; 
д) аналіз судової практики та прийняття участі в її узагальненні. 
 
36. Голова Верховного Суду обирається на посаду строком на: 
а) два роки; 
б) три роки; 
в) чотири роки; 
г) п’ять років; 
д) безстроково. 
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37. Колегіальним органом, до складу якого входять усі судді Верховного 
Суду: 

а) Палата Верховного Суду; 
б) Пленум Верховного Суду; 
в) Судова палата касаційного суду України; 
г) Велика Палата Верховного Суду; 
д) Науково-консультативна рада України. 
 
38. Голову Верховного Суду звільняє з посади: 
а) Велика Палата Верховного Суду; 
б) Вища рада правосуддя України; 
в) Пленум Верховного Суду; 
г) Вища кваліфікаційна комісія суддів України; 
д) Президент України. 
 
39. Термін, у який організаційний комітет забезпечує підготовку і про-

ведення Пленуму Верховного Суду з питання висловлення недовіри до Голови 
Верховного Суду: 

а) п’ятиденний; 
б) десятиденний; 
в) дванадцятиденний; 
г) двадцятиденний; 
д) п’ятнадцятиденний. 
 
40. Постійно діючий колегіальний орган Верховного Суду, до якого вхо-

дить двадцять один суддя Верховного Суду – це: 
а) Палата Верховного Суду; 
б) Касаційний адміністративний, кримінальний, господарський та циві-

льний суд; 
в) Велика Палата Верховного Суду; 
г) Пленум Верховного Суду; 
д) Судова палата касаційного суду. 
 
41. У складі Верховного Суду не діє: 
а) Велика Палата Верховного Суду; 
б) Касаційний адміністративний суд; 
в) Касаційний військовий суд; 
г) Касаційний господарський суд; 
д) Касаційний кримінальний суд. 
 
42. У складі Верховного Суду не діє: 
а) Касаційний господарський суд; 
б) Палата Верховного Суду; 
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в) Касаційний адміністративний суд; 
г) Касаційний кримінальний суд; 
д) Касаційний цивільний суд. 
 
43. У Касаційному адміністративному суді України обов’язково ство-

рюються окремі палати для розгляду справ за виключенням питань, 
пов’язаних з: 

а) захистом соціальних прав; 
б) захистом політичних прав громадян; 
в) виборчим процесом та референдумом; 
г) корпоративними спорами, корпоративними правами та цінними па-

перами; 
д) податками, зборами та іншими обов’язковими платежами. 
 
44. У Касаційному господарському суді обов’язково створюються 

окремі палати для розгляду справ за виключенням питань, пов’язаних з: 
а) корпоративними правами та цінними паперами; 
б) банкрутством; 
в) захистом прав інтелектуальної власності, а також пов’язаних з анти-

монопольним та конкурентним законодавством; 
г) корпоративними спорами; 
д) податками, зборами та іншими обов’язковими платежами. 
 
45. Судову палату касаційного суду очолює секретар судової палати, 

який: 
а) інформує збори суддів касаційного суду про діяльність судової палати; 
б) організовує вивчення судової практики; 
в) визначає адміністративні повноваження заступників голови касацій-

ного суду; 
г) організовує роботу відповідної судової палати та головує на її засі-

даннях; 
д) організовує аналіз судової статистики. 
 
46. Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» на 

посаду судді може бути призначений: 
а) громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістде-

сяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльно-
сті у сфері права щонайменше п’ять років, є компетентним, доброчесним та 
володіє державною мовою; 

б) громадянин України, не молодший тридцяти років, який має вищу 
юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менш як три роки, проживає 
в Україні не менш як десять років та володіє державною мовою; 

в) особа, не молодша двадцяти п’яти років, яка має вищу юридичну 
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освіту і стаж роботи в галузі права не менш як три роки, проживає в Україні 
не менш як десять років та володіє державною мовою; 

г) громадянин України, не молодший тридцяти років, який має вищу 
юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менш як два роки, проживає 
в Україні не менш як десять років та володіє державною мовою; 

д) громадянин України, не молодший двадцяти п’яти років, який має 
вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менш як три роки, 
проживає в Україні не менш як п’ять років та володіє державною мовою. 

 
47. Особа може бути призначена на посаду судді, якщо вона: 
а) склала кваліфікаційний іспит, було досліджено її досьє та з нею було 

проведено співбесіду;  
б) пройшла стажування не менш як один рік, пройшла співбесіду та бу-

ло досліджено її досьє; 
в) склала кваліфікаційний іспит на посаду судді та нею було проведено 

співбесіду; 
г) має стаж роботи в галузі права не менше десяти років; 
д) склала присягу судді України та отримала свідоцтво про право на за-

йняття суддівською діяльністю. 
 
48. Президент України видає указ про призначення судді: 
а) не пізніше п’ятнадцяти днів із дня отримання відповідного подання 

Вищої ради правосуддя; 
б) не пізніше двадцяти днів із дня отримання відповідного подання 

Вищої ради правосуддя; 
в) не раніше тридцяти днів із дня отримання відповідного подання Ви-

щої ради правосуддя; 
г) не раніше п’ятнадцяти днів із дня отримання відповідного подання 

Вищої ради правосуддя; 
д) не пізніше тридцяти днів із дня отримання відповідного подання 

Вищої ради правосуддя. 
 
49. До вимог щодо несумісності судді не відноситься: 
а) перебування на посаді судді здійснюється з одночасним зайняттям 

посади в будь-якому іншому органі державної влади, органі місцевого само-
врядування та з представницьким мандатом. Перебування на посаді судді та-
кож несумісне із наявністю заборони такій особі обіймати посади, щодо яких 
здійснюється очищення влади в порядку, визначеному Законом України 
«Про очищення влади»; 

б) суддя може поєднувати свою діяльність із підприємницькою, адво-
катською діяльністю, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати 
іншу оплачувану роботу (крім викладацької, наукової чи творчої), а також 
входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або ор-
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ганізації, що має на меті одержання прибутку; 
в) суддю за його заявою може бути відряджено для роботи у Націона-

льній школі суддів України, а суддю, обраного головою чи заступником го-
лови Ради суддів України, до Ради суддів України, із збереженням розміру 
суддівської винагороди за основним місцем роботи та встановлених законом 
доплат; 

г) суддя може належати до політичної партії чи професійної спілки, ви-
являти прихильність до них, брати участь у політичних акціях, мітингах, 
страйках. Перебуваючи на посаді, суддя не може бути кандидатом на виборні 
посади в органах державної влади (крім судової) та органах місцевого самов-
рядування, а також брати участь у передвиборчій агітації; 

д) на суддів не поширюються вимоги щодо несумісності, визначені за-
конодавством у сфері запобігання корупції. 

 
50. До адміністративних посад в суді належать посади: 
а) голови суду та заступника (заступників) голови суду; 
б) помічника судді та секретаря судового засідання; 
в) голови суду, заступника голови суду, помічника судді, секретаря су-

дового засідання; 
г) голови суду, заступника голови суду, голови судової адміністрації; 
д) голови суду, заступника голови суду, секретаря голови суду. 
 
51. Визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи 

здійснюється:  
а) за згодою сторін судової справи; 
б) судовою адміністрацією; 
в) головуючим суддею; 
г) позивачем у справі; 
д) Єдиною судовою інформаційною (автоматизованою) системою. 
 
52. У судах справи розподіляються без урахування: 
а) навантаження кожного судді; 
б) спеціалізації суддів; 
в) перебування суддів у відпустці; 
г) професійного стажу судді; 
д) відсутності судді у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю. 
 
53. До причин звільнення судді з посади органом, що його обрав або 

призначив, не належить: 
а) порушення обов’язку підтвердити законність джерел походження 

майна; 
б) подання заявки про відставку або про звільнення з посади за власним 

бажанням; 
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в) неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров’я; 
г) досягнення суддею шістдесяти років; 
д) порушення суддею вимог щодо несумісності. 
 
54. Посвідчення судді, голови суду, заступника голови суду та судді у 

відставці підписує: 
а) Голова Верховної Ради України; 
б) Президент України; 
в) Голова Верховного Суду; 
г) Прем’єр-міністр України; 
д) Секретар пленуму Верховного Суду. 
 
55. Зразки посвідчення судді затверджуються: 
а) Президентом України; 
б) Прем’єр-міністром України; 
в) Верховною Радою України; 
г) Головою Верховного Суду; 
д) Радою суддів України. 
 
56. Суддя має право на відставку за власним бажанням, якщо він відп-

рацював на посаді судді строком: 
а) не менше десяти років; 
б) не менше п’ятнадцяти років; 
в) не менше двадцяти років; 
г) не менше двадцяти п’яти років; 
д) не менше тридцяти років. 
 
57. Відставка судді не припиняється в разі: 
а) припинення його громадянства або набуття ним громадянства іншої 

держави; 
б) повторного призначення його на посаду; 
в) досягнення суддею пенсійного віку; 
г) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчи-

нення умисного злочину; 
д) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим. 
 
58. Для захисту професійних інтересів суддів та вирішення питань 

внутрішньої діяльності судів в Україні діє: 
а) рада правосуддя; 
б) суддівське самоврядування; 
в) суддівське об’єднання; 
г) орган самоврядування судів; 
д) суддівська рада. 
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59. Єдність системи судоустрою забезпечується: 
а) необов’язковістю для всіх судів правил судочинства, визначених за-

коном; 
б) розгалуженістю судової практики; 
в) вирішенням питань внутрішньої діяльності судів органами суддівсь-

кого самоврядування; 
г) фінансуванням судів з різних джерел, в тому числі приватного харак-

теру; 
д) різноманітним статусом суддів. 
 
60. Найвищим органом суддівського самоврядування в Україні є: 
а) з’їзд суддів України; 
б) Рада суддів України; 
в) конференція суддів України; 
г) Верховний Суд; 
д) збори суддів України. 
 
61. Законом України «Про судоустрій і статус суддів» не передбачено 

такої організаційної форми суддівського самоврядування, як:  
а) збори суддів місцевого суду, апеляційного суду; 
б) засідання суддів; 
в) зборів суддів вищого спеціалізованого суду; 
г) з’їзд суддів; 
д) Рада суддів. 
 
62. Віковий ценз для присяжних становить: 
а) 18 років; 
б) 21 рік; 
в) 30 років; 
г) 35 років; 
д) 40 років. 
 
63. Необхідною вимогою для присяжного є: 
а) присяжним має право бути громадянин, який досяг 30 річного віку; 
б) присяжним не можуть бути особи, які не володіють державною мо-

вою; 
в) присяжним не можуть бути особи, які мають не зняту чи не погаше-

ну судимість; 
г) присяжним не можуть бути громадяни, які визнані судом обмежено 

дієздатними або недієздатними; 
д) присяжними не можуть бути громадяни, які мають хронічні психічні 

чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків. 
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64. Список присяжних затверджується на: 
а) два роки; 
б) один рік; 
в) три роки; 
г) п’ять років; 
д) чотири роки. 
 
65. Повноваження здійснення кваліфікаційного оцінювання суддів на-

лежить: 
а) Верховному Суду; 
б) Громадській раді доброчесності; 
в) Національній школі суддів України; 
г) Вищій кваліфікаційній комісії суддів України; 
д) Вищій раді правосуддя України. 
 
66. До складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України обираються 

(призначаються): 
а) п’ятнадцять членів; 
б) двадцять членів; 
в) дванадцять членів; 
г) шістнадцять членів; 
д) двадцять один член. 
 
67. Стаж професійної діяльності у сфері права для кандидатів до Ви-

щої кваліфікаційної комісії суддів України становить: 
а) не менше десяти років; 
б) не менше п’яти років; 
в) не менше двадцяти років;  
г) не менше дванадцяти років; 
д) не менше п’ятнадцяти років. 
 
68. Підставою для звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суд-

дів України з посади не є: 
а) суттєве порушення вимог, установлених законодавством у сфері за-

побігання корупції; 
б) неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров’я 

при наявності медичного висновку, підтвердженого судом; 
в) подання заяви про звільнення з посади члена Комісії за власним ба-

жанням; 
г) набрання законної сили обвинувальним щодо нього вироком суду; 
д) неприйняття участі у роботі Комісії протягом одного календарного 

місяця поспіль без поважних причин або неодноразова відмова від голосу-
вання з питань, що розглядаються. 
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69. Регулярне оцінювання суддів проводиться наступними суб’єктами 
за виключенням: 

а) інших суддів відповідного суду шляхом анкетування; 
б) представників Вищої ради правосуддя; 
в) викладачів (тренерів) Національної школи суддів України за резуль-

татами підготовки шляхом заповнення анкети; 
г) самого судді шляхом заповнення анкети самооцінки; 
д) громадських об’єднань шляхом незалежного оцінювання роботи су-

дді в судових засіданнях. 
 
70. За результатами кожного тренінгу під час підготовки судді викла-

дач (тренер) заповнює щодо судді анкету оцінювання, що містить оцінку: 
а) акуратності і своєчасності виконання завдань; 
б) аналітичних здібностей, спроможності оцінювати інформацію; 
в) володіння суддею знаннями, вміннями, навичками; 
г) слабких сторін судді; 
д) комунікаційних навичок (навичок складення документів, усного мо-

влення тощо). 
 
71. Вища кваліфікаційна комісія суддів України здійснює наступні пов-

новаження за виключенням:  
а) визначення потреби у державному замовленні на професійну підго-

товку кандидатів на посаду судді у Національній школі суддів України; 
б) проведення добору кандидатів для призначення на посаду судді, у 

тому числі організація проведення щодо них спеціальної перевірки відповід-
но до закону та прийняття кваліфікаційного іспиту; 

в) внесення до Вищої ради правосуддя рекомендації про призначення 
кандидата на посаду судді; 

г) ведення обліку даних про кількість посад суддів у судах, у тому чис-
лі вакантних; 

д) проведення підготовки суддів для підтримання кваліфікації відпові-
дно до необхідності вдосконалення їхніх знань, вмінь і навичок залежно від 
досвіду роботи суддів, рівня і спеціалізації суду, де вони працюють, а також з 
урахуванням їхніх індивідуальних потреб. 

 
72. З перелічених суб’єктів не має права обирати (призначати) членів 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:  
а) з’їзд адвокатів України; 
б) з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та науко-

вих установ; 
в) з’їзд суддів України; 
г) з’їзд прокурорів України; 
д) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. 
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73. Членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України можуть бу-
ти: 

а) особи, які перебувають на адміністративних посадах у судах; 
б) особи, які є громадянами України, мають повну вищу юридичну 

освіту і стаж професійної діяльності у сфері права не менше п’ятнадцяти ро-
ків; 

в) особи, які були членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів Украї-
ни або Вищої ради юстиції до набрання чинності Законом України «Про від-
новлення довіри до судової влади в Україні»; 

г) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністрати-
вне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією; 

д) особи, які не відповідають вимогам цього Закону щодо несумісності 
з іншими видами діяльності та які не усунули таку невідповідність протягом 
розумного строку, але не більш як протягом тридцяти днів із дня виникнення 
обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності. 

 
74. Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не має права: 
а) наводити свої мотиви та міркування, а також подавати додаткові до-

кументи з питань, що розглядаються; 
б) висловлювати письмово окрему думку щодо рішення Вищої кваліфі-

каційної комісії суддів України; 
в) знайомитися з матеріалами, поданими на розгляд Комісії, відповідної 

палати, членом якої він є, колегії, брати участь у їх дослідженні та перевірці; 
г) брати участь у розгляді питання та ухваленні судового рішення; 
д) вносити пропозиції щодо проекту рішення Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України з будь-яких питань та голосувати «за» або «проти» то-
го чи іншого рішення. 

 
75. До основних завдань кваліфікаційних комісій суддів не належить: 
а) ведення обліку даних про кількість посад суддів у судах, у тому чис-

лі вакантних; 
б) внесення до Вищої ради правосуддя рекомендацій про призначення 

кандидата на посаду судді; 
в) проведення добору кандидатів для призначення на посаду судді, у 

тому числі організацію проведення щодо них спеціальної перевірки відповід-
но до закону та прийняття кваліфікаційного іспиту;  

г) проведення експертизи проектів законів щодо статусу суддів та дія-
льності судів; 

д) забезпечення ведення суддівського досьє, досьє кандидата на посаду 
судді. 
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76. Повноваження члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 
припиняються у разі: 

а) припинення громадянства України або набуття громадянства іншої 
держави; 

б) неприйняття участі у роботі Комісії протягом одного календарного 
місяця поспіль без поважних на те причин; 

в) неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров’я 
при наявності медичного висновку, підтвердженого судом; 

г) суттєвого порушення вимог, установлених законодавством у сфері 
запобігання корупції; 

д) неодноразової відмови від голосування з питань, що розглядаються. 
 
77. Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит на посаду судді повтор-

но, може бути допущена до складання наступного кваліфікаційного іспиту 
не раніш як: 

а) через один рік; 
б) через два роки; 
в) через три роки; 
г) через п’ять років; 
д) через сім років. 
 
78. Суддю не може бути затримано або утримувано під вартою чи 

арештом до винесення обвинувального вироку суду, за винятком затримання 
судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого 
злочину, без згоди: 

а) Конституційного Суду України; 
б) Верховної Ради України; 
в) Президента України; 
г) Вищої ради правосуддя; 
д) Палати Верховного Суду. 
 
79. Дисциплінарне провадження щодо судді здійснюється: 
а) дисциплінарними палатами Вищої ради правосуддя; 
б) Головою Верховного Суду; 
в) Вищою радою правосуддя України; 
г) Президентом України; 
д) Головою апеляційного суду України. 
 
80. У відкритті дисциплінарної скарги щодо судді має бути відмовле-

но, якщо: 
а) дисциплінарна скарга не містить відомостей про ознаки дисципліна-

рного проступку судді; 
б) дисциплінарна скарга не містить посилання на фактичні дані (свід-
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чення, докази) щодо дисциплінарного проступку судді; 
в) у дисциплінарній скарзі порушується питання про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності судді, звільненого з посади або повнова-
ження якого припинені; 

г) очевидною метою подання скарги є спонукання судді до ухвалення 
певного судового рішення; 

д) дисциплінарна скарга ґрунтується лише на доводах, що можуть бути 
перевірені виключно судом вищої інстанції в порядку, передбаченому проце-
суальним законом. 

 
81. До суддів може застосовуватися дисциплінарне стягнення у виді: 
а) попередження; 
б) арешт; 
в) штраф; 
г) адміністративне затримання; 
д) позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу суд-

ді протягом року. 
 
82. Суддя вважається таким, що не має дисциплінарного стягнення, 

якщо: 
а) протягом вісімнадцяти місяців з дня ухвалення рішення про накла-

дання дисциплінарного стягнення у виді суворої догани його буде піддано 
новому дисциплінарному стягненню та підстава для нового стягнення не ма-
тиме місця протягом вказаного строку; 

б) протягом шести місяців з дня ухвалення рішення про накладання ди-
сциплінарного стягнення у виді попередження його буде піддано новому ди-
сциплінарному стягненню та підстава для нового стягнення не матиме місця 
протягом вказаного строку; 

в) протягом двох років з дня ухвалення рішення про накладання дисци-
плінарного стягнення у виді подання про тимчасове відсторонення судді від 
здійснення правосуддя його буде піддано новому дисциплінарному стягнен-
ню; 

г) протягом одного року з дня ухвалення рішення про накладання дис-
циплінарного стягнення у виді догани його буде піддано новому дисципліна-
рному стягненню та підстава для нового стягнення не матиме місця протягом 
вказаного строку; 

д) протягом трьох років з дня ухвалення рішення про накладання дис-
циплінарного стягнення у виді подання про переведення судді до суду ниж-
чого рівня суддю не буде піддано новому дисциплінарному стягненню та пі-
дстава для нового стягнення не матиме місця протягом вказаного строку, од-
нак суддя не може бути повернутий на посаду до попереднього суду лише в 
результаті такого погашення. 
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83. Дисциплінарне стягнення до судді застосовується:  
а) не пізніше шести місяців із дня вчинення проступку; 
б) не пізніше року із дня вчинення проступку; 
в) не пізніше двох років із дня вчинення проступку; 
г) не пізніше трьох років із дня вчинення проступку; 
д) не пізніше п’яти років із дня вчинення проступку. 
 
84. Громадська рада доброчесності складається з:  
а) двадцяти одного члена; 
б) двадцяти членів; 
в) п’ятнадцяти членів; 
г) десяти членів; 
д) дванадцяти членів. 
 
85. Членами Громадської ради доброчесності можуть бути: 
а) особи, що мають вищу юридичну освіту та стаж роботи у сфері права 

не менше п’яти років;  
б) особи, які протягом останніх п’яти років перебували на будь-якій 

державній службі; 
в) особи, які протягом останніх п’яти років працювали (проходили 

службу) в органах прокуратури, поліції, інших правоохоронних органах (ор-
ганах правопорядку); 

г) представники правозахисних громадських об’єднань, науковці-
правники, адвокати, журналісти, які є визнаними фахівцями у сфері своєї 
професійної діяльності, мають високу професійну репутацію та відповідають 
критерію політичної нейтральності та доброчесності; 

д) особи, які є суддями або суддями у відставці. 
 
86. Колегіальний, незалежний конституційний орган державної влади 

та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забез-
печення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповіда-
льності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та ви-
сокопрофесійного корпусу суддів – це: 

а) з’їзд суддів України; 
б) Рада суддів України; 
в) Національна школа суддів України; 
г) Вища рада правосуддя України; 
д) Вища кваліфікаційна комісія суддів України. 
 
87. Орган, що наділений повноваженням переведення судді, в тому чис-

лі тимчасово шляхом відрядження, на посаду судді до іншого суду: 
а) Вища рада правосуддя; 
б) Вища кваліфікаційна комісія суддів України; 
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в) Верховний Суд;  
г) Верховна Рада України; 
д) Міністерство юстиції України. 
 
88. Закон України «Про Вищу раду правосуддя» було прийнято: 
а) 22 грудня 2016 р.; 
б) 21 грудня 2016 р.; 
в) 2 грудня 2016 р.; 
г) 12 грудня 2016 р.; 
д) 11 грудня 2016 р. 
 
89. Процедурні питання пов’язані зі здійсненням Вищою радою право-

суддя своїх повноважень затверджуються: 
а) Законом України «Про судоустрій і статус суддів»; 
б) Законом України «Про Вищу раду правосуддя»; 
в) Статутом Вищої ради правосуддя;  
г) Регламентом Вищої ради правосуддя; 
д) Протоколом членів Вищої ради правосуддя. 
 
90. Десятьох членів до складу Вищої ради правосуддя обирає: 
а) з’їзд адвокатів України; 
б) Верховна Рада України; 
в) з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та науко-

вих установ; 
г) з’їзд суддів України з числа суддів чи суддів у відставці; 
д) всеукраїнська конференція прокурорів. 
 
91. До складу Вищої ради правосуддя за посадою входить: 
а) Голова Верховного Суду; 
б) Міністр юстиції України; 
в) Президент України; 
г) Генеральний прокурор України; 
д) Прем’єр-міністр України. 
 
92. Вища рада правосуддя складається з: 
а) десяти членів; 
б) двадцяти членів; 
в) двадцяти одного члена; 
г) двадцяти п’яти членів; 
д) тридцяти членів. 
 
93. Члени Вищої ради правосуддя призначаються: 
а) Президентом України; 
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б) Верховною Радою України; 
в) Кабінетом міністрів України; 
г) Головою Вищої ради правосуддя України; 
д) Генеральним прокурором України. 
 
94. Вища рада правосуддя є повноважною за умов:  
а) обрання (призначення) на посаду щонайменше шістнадцяти членів, 

серед яких більшість становлять судді (включаючи суддів у відставці), та 
складання ними присяги; 

б) обрання (призначення) на посаду щонайменше п’ятнадцяти членів, 
серед яких більшість становлять судді (включаючи суддів у відставці), та 
складання ними присяги; 

в) обрання (призначення) на посаду щонайменше дванадцяти членів, 
серед яких більшість становлять судді (включаючи суддів у відставці);  

г) обрання (призначення) на посаду щонайменше одинадцяти членів, 
серед яких більшість становлять судді (включаючи суддів у відставці), та 
складання ними присяги; 

д) обрання (призначення) на посаду щонайменше п’ятнадцяти членів, 
та складання ними присяги. 

 
95. Роботу Вищої ради правосуддя організовує: 
а) Президент України; 
б) Адміністрація Вищої ради правосуддя України; 
в) Секретаріат Вищої ради правосуддя України; 
г) Кабінет міністрів України; 
д) Голова Вищої ради правосуддя України. 
 
96. Організаційне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяль-

ності Вищої ради правосуддя здійснює: 
а) Служба інспекторів Вищої ради правосуддя України;  
б) Секретаріат Вищої ради правосуддя України; 
в) Голова Вищої ради правосуддя України; 
г) Кабінет міністрів України; 
д) Президент України. 
 
97. Член Вищої ради правосуддя не має право: 
а) вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Вищої ради право-

суддя та її органів, секретаріату Вищої ради правосуддя; 
б) ознайомлюватися з усіма матеріалами, що стосуються питань поряд-

ку денного засідань Вищої ради правосуддя, органів Вищої ради правосуддя, 
до складу яких він входить; 

в) розголошувати та використовувати у цілях інших, ніж для виконання 
своїх обов’язків як члена Вищої ради правосуддя, інформацію з обмеженим 
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доступом та інформацію, яка стала йому відома в закритому засіданні; 
г) наводити свої мотиви та міркування, а також подавати додаткові до-

кументи з питань, що розглядаються; 
д) ініціювати скликання засідання Вищої ради правосуддя, засідання 

органу Вищої ради правосуддя, до складу якого він входить. 
 
98. До повноважень Голови Вищої ради правосуддя не належить:  
а) організація роботи Вищої ради правосуддя, призначення засідань та 

головування на них; 
б) створення секцій Вищої ради правосуддя; 
в) координація роботи органів Вищої ради правосуддя; 
г) підписання ухвалених Вищою радою правосуддя актів, протоколів 

засідань; 
д) загальне керівництво секретаріатом Вищої ради правосуддя. 
 
99. Проект Закону «Про утворення чи ліквідацію суду» вносить до 

Верховної Ради України: 
а) Президент України; 
б) Голова Вищої ради правосуддя; 
в) Президент України після консультації з Вищою радою правосуддя; 
г) Верховний Суд; 
д) Верховний Суд після консультації з Вищою радою правосуддя. 
 
100. Положення про Єдину судову інформаційну (автоматизовану) си-

стему затверджується: 
а) Вищою радою правосуддя за поданням Президента України; 
б) Президентом України за поданням Кабінету Міністрів; 
в) Вищою радою правосуддя за поданням Державної судової адмініст-

рації України та після консультацій з Радою суддів України;  
г) з’їздом суддів України; 
д) Верховним Судом України за погодженням Ради суддів. 
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Тема 13. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ 
 

Історичні передумови виникнення конституційної юстиції в системі су-
дової влади. Порядок формування Конституційного Суду України, його чисе-
льний склад, структура, ви моги до суддів. Статус суддів Конституційного Су-
ду України та гарантії їх діяльності. Законодавчі засади організації і діяльності 
Конституційного Суду України: функції та повноваження. Регламент Консти-
туційного Суду України – нормативно-процесуальний акт. Конституційне 
провадження. Форми звернення до Конституційного Суду України. Доктрина 
політичного питання в діяльності Конституційного Суду України. 
 

Ключові поняття: 
конституційність, конституційна юстиція, конституційна юрисдикція, 

конституційне правосуддя, Конституційний Суд України, принципи функціо-
нування Конституційного Суду України, суддя Конституційного Суду Украї-
ни, гарантії діяльності Конституційного Суду України, функції Конститу-
ційного Суду України, склад Конституційного Суду України, конституційний 
контроль, офіційне тлумачення конституційно-правових норм, Велика пала-
та, Сенат, Колегія, акти Конституційного Суду України, збори суддів Кон-
ституційного Суду, Секретаріат Конституційного Суду України, конститу-
ційне подання, конституційне звернення, конституційна скарга, конститу-
ційне провадження, предмет конституційного провадження, доктрина полі-
тичного питання, межі діяльності Конституційного Суду України. 

 
1. Основними сучасними моделями конституційного правосуддя у світі є: 
а) романо-германська, європейська та традиційна; 
б) американська, австрійська, французька, мусульманська та традиційна; 
в) американська, романо-германська, традиційна та змішана; 
г) американська, британська та мусульманська; 
д) американська, британська та ісламська. 
 
2. Органом конституційної юрисдикції в Україні є: 
а) Верховна Рада України;  
б) Президент України; 
в) Конституційний Суд України; 
г) Кабінет Міністрів України; 
д) Верховний Суд. 
 
3. Ідея створення Конституційного Суду в Україні вперше була реалі-

зована: 
а) ще у 1990 р., після ідеї розпаду Радянського Союзу; 
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б) відразу ж після здобуття незалежності Україною; 
в) у Концепції судово-правової реформи в Україні, схваленої Верхов-

ною Радою України у 1992 р.; 
г) у Законі України «Про Конституційний Суд України» 1993 р.;  
д) у Законі України «Про Конституційний Суд України» 1996 р. 
 
4. Система конституційного правосуддя України належить до: 
а) англосаксонського виду; 
б) американського виду; 
в) східного виду; 
г) європейського виду; 
д) змішаного виду. 
 
5. Відповідно до концепції судово-правової реформи з’їзд суддів України 

був уповноважений: 
а) призначати лише трьох суддів Конституційного Суду України; 
б) призначати чотирьох суддів до складу Конституційного Суду України; 
в) від судової гілки державної влади призначати шістьох суддів Кон-

ституційного Суду України; 
г) призначати дев’ять професійних суддів Конституційного Суду України; 
д) лише пропонувати Верховній Раді України три кандидатури для при-

значення на посади суддів. 
 
6. Чинний Закон України «Про Конституційний Суд України» був при-

йнятий: 
а) 27 липня 2015 р.; 
б) 19 грудня 2014 р.;  
в) 13 липня 2017 р.; 
г) 15 вересня 2016 р.; 
д) 27 лютого 2017 р. 
 
7. До складу Конституційного Суду України входять: 
а) 12 суддів; 
б) 16 суддів;  
в) 18 суддів; 
г) 21 суддя; 
д) 25 суддів. 
 
8. Президент України, Верховна Рада України та з’їзд суддів Украйни 

призначають: 
а) по шість суддів Конституційного Суду України; 
б) по три, шість та дев’ять суддів Конституційного Суду України від-

повідно; 
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в) по чотири судді Конституційного Суду України відповідно; 
г) по дев’ять, три та шість суддів Конституційного Суду України відпо-

відно; 
д) по п’ять суддів Конституційного Суду України. 
 
9. Підготовку питання щодо розгляду на конкурсних засадах кандидатур 

на посаду судді Конституційного Суду у Верховній Раді України здійснює: 
а) спеціально утворена конкурсна комісія; 
б) Рада суддів України; 
в) комітет Верховної Ради України, до предмета відання якого нале-

жать питання правового статусу Конституційного Суду України; 
г) з’їзд суддів; 
д) кваліфікаційна комісія суддів. 
 
10. За результатами конкурсного відбору Президент України видає:  
а) постанову про призначення на посаду судді Конституційного Суду; 
б) наказ про призначення на посаду судді Конституційного Суду; 
в) розпорядження про призначення на посаду судді Конституційного 

Суду; 
г) указ про призначення на посаду судді Конституційного Суду; 
д) ухвалу про призначення на посаду судді Конституційного Суду. 
 
11. У разі припинення повноважень судді Конституційного Суду Укра-

їни строк призначення з’їздом суддів України іншої особи становить: 
а) три тижні; 
б) місяць; 
в) півтора місяці; 
г) три місяця; 
д) шість місяців. 
 
12. Після припинення повноважень судді Президент України повинен 

призначити нового суддю Конституційного Суду України протягом: 
а) 1 місяця; 
б) 2 місяців; 
в) 3 місяців; 
г) 10 днів; 
д) 1 року. 
 
13. Суддею Конституційного Суду України може бути: 
а) громадянин України, який володіє державною та англійською мовами; 
б) громадянин України, який володіє державною мовою та однією із 

офіційних мов Європейського Союзу; 
в) громадянин України, який володіє державною мовою; 
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г) будь-яка особа, яка володіє державною мовою України; 
д) громадянин України, який володіє державною мовою та однією із 

офіційних мов Ради Європи. 
 
14. Суддею Конституційного Суду України може бути особа, яка на 

день призначення досягла: 
а) 30 років; 
б) 35 років; 
в) 40 років; 
г) 45 років; 
д) 50 років. 
 
15. Суддею Конституційного Суду України може бути особа, яка має: 
а) вищу юридичну або економічну освіту і стаж професійної діяльності 

у сфері права щонайменше десять років; 
б) вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права 

щонайменше двадцять років; 
в) вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права 

щонайменше десять років; 
г) вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права 

щонайменше п’ятнадцять років; 
д) вищу юридичну чи будь-яку іншу освіту і стаж професійної діяльно-

сті у сфері права щонайменше п’ять років. 
 
16. Однією з вимог до кандидата на посаду судді Конституційного Су-

ду України є: 
а) досягти на день призначення на посаду 25-ти років; 
б) мати представницький мандат; 
в) мати стаж роботи в галузі юриспруденції три роки; 
г) стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ятнадцять 

років; 
д) попередньо займатися адвокатською діяльністю не менш трьох років. 
 
17. Суддя Конституційного Суду України складає присягу: 
а) на спеціальному засіданні Верховної Ради України; 
б) на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України; 
в) на офіційному заході в Адміністрації Президента; 
г) на з’їзді суддів; 
д) на з’їзді кваліфікаційної комісії суддів. 
 
18. Суддя Конституційного Суду України набуває повноважень: 
а) з дня складання ним на спеціальному пленарному засіданні Консти-

туційного Суду України присяги;  
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б) через 10 днів після складання присяги судді Конституційного Суду 
України; 

в) через 15 днів після складання ним присяги судді Конституційного 
Суду України; 

г) з дня прийняття на посаду судді Конституційного Суду України; 
д) через 2 дні після прийняття ним присяги судді Конституційного Су-

ду України. 
 
19. Посвідчення судді Конституційного Суду підписує: 
а) Міністр юстиції України; 
б) Голова Конституційного Суду; 
в) Президент України; 
г) Голова Вищої ради правосуддя;  
д) Прем’єр-міністр України. 
 
20. Посвідчення судді Конституційного Суду України у відставці під-

писує: 
а) Міністр юстиції України; 
б) Голова Конституційного Суду України; 
в) Президент України; 
г) Голова Вищої ради правосуддя;  
д) Прем’єр-міністр України. 
 
21. Окрім своєї основної діяльності, Суддя Конституційного Суду 

України також може: 
а) бути представником політичної партії; 
б) бути представником профспілки; 
в) мати представницький мандат; 
г) займатися науковою діяльністю; 
д) обіймати будь-які оплачувані посади. 
 
22. Строк повноважень судді Конституційного Суду України складає: 
а) три роки без повторного прав обрання; 
б) шість років без повторного прав обрання; 
в) дев’ять років без повторного прав обрання; 
г) дванадцять років без повторного прав обрання; 
д) безстроково. 
 
23. Одним із повноважень Конституційного Суду України є: 
а) гарантування безпеки працівників суду; 
б) надання висновків про відповідність Конституції України чинних 

міжнародних договорів України; 
в) здійснення судового контролю за всіма гілками влади; 
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г) у визначених законом випадках перегляд свої правової позиції; 
д) офіційне тлумачення Конституції та законів України. 
 
24. До суддів Конституційного Суду України не відноситься наступне 

положення: 
а) є незалежними; 
б) підкорюються Конституції України; 
в) є недоторканними; 
г) підзвітні Президенту України та Верховній Раді України; 
д) не можуть бути заарештовані без згоди Верховної Ради України. 
 
25. Повноваження судді Конституційного Суду не припиняються у разі: 
а) досягнення ним сімдесяти років; 
б) припинення ним громадянства України; 
в) набуття ним громадянства іншої держави; 
г) досягнення ним шістдесяти років; 
д) набрання законної сили обвинувального вироку щодо нього. 
 
26. Суддя Конституційного Суду України може подати заяву про від-

ставку за наявності стажу на посаді судді Конституційного Суду: 
а) щонайменше два роки; 
б) щонайменше три роки; 
в) щонайменше чотири роки; 
г) щонайменше шість років; 
д) щонайменше сім років. 
 
27. До повноважень Конституційного Суду України не належить ви-

рішення питань про відповідність Конституції України: 
а) законів Верховної Ради України; 
б) правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 
в) актів сільської, селищної, міської ради; 
г) актів Президента України; 
д) актів Кабінету Міністрів України. 
 
28. До повноважень Конституційного Суду України не належать: 
а) перегляд справи у разі встановлення міжнародною судовою устано-

вою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних 
зобов’язань при вирішенні справи судом; 

б) вирішення питань про відповідність Конституції України законів 
України та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента 
України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим; 

в) офіційне тлумачення Конституції України; 
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г) надання за зверненням Верховної Ради України висновку про право-
порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції 
України або законів України; 

д) вирішення питань про відповідність Конституції України законів 
України за конституційною скаргою особи, яка вважає, що застосований в 
остаточному судовому рішенні в її справі закон України суперечить Консти-
туції України. 

 
29. Конституційний Суд очолює Голова Суду, котрий обирається на 

спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду: 
а) на 9 років; 
б) на один 3 річний строк; 
в) на 5 років; 
г) безстроково; 
д) на 6 років. 
 
30. Для обрання Голови Конституційного Суду України повинна бути 

наступна кількість голосів: 
а) більшість суддів від конституційного складу Конституційного Суду; 
б) третина від конституційного складу Конституційного Суду; 
в) дві третини від конституційного складу Конституційного Суду; 
г) щонайменше дев’ять суддів Конституційного Суду; 
д) щонайменше чотирнадцять суддів Конституційного Суду. 
 

31. До повноважень Голови Конституційного Суду України не нале-
жить: 

а) скликає засідання, спеціальні пленарні засідання Суду, засідання, 
пленарні засідання Великої палати; 

б) висловлення своєї думки з приводу майбутнього рішення справи; 
в) здійснює загальне керівництво організацією роботи Конституційного 

Суду та Секретаріату Конституційного Суду; 
г) головує на засіданнях, спеціальних пленарних засіданнях Конститу-

ційного Суду, засіданнях, пленарних засіданнях Великої палати; 
д) входить до одного із сенатів і головує на його засіданнях. 
 

32. Засідання Конституційного Суду України вважається правомоч-
ним за умови присутності на ньому: 

а) не менш як двох третин від конституційного складу Конституційного 
Суду; 

б) не менше однієї третини від конституційного складу Конституційно-
го Суду; 

в) не менше десяти суддів Конституційного Суду; 
г) всіх суддів Конституційного Суду; 
д) не менше п’ятнадцяти суддів Конституційного Суду. 
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33. У складі Конституційного Суду України діють: 
а) Велика палата та вісім колегій; 
б) Велика палата, два Сенати та шість колегій; 
в) Велика палата, один Сенат та дві колегії; 
г) Велика палата та три Сенати; 
д) Велика палата, три Сенати та сім колегій. 
 
34. Розгляд справ на пленарних засіданнях Великої палати Конститу-

ційного Суду, Сенату Конституційного Суду здійснюється: 
а) закрито, за винятком, коли є певне повноваження; 
б) відкрито, за винятком закритої частини цих засідань, коли ухвалю-

ється рішення, надається висновок, постановляється ухвала Суду; 
в) відкрито, в незалежності від справи; 
г) не допускається закрите пленарне засідання, якщо розгляд справи на 

відкритому пленарному засіданні може призвести до розголошення держав-
ної таємниці та (або) іншої інформації, що охороняється законом; 

д) завжди закрито. 
 
35. Сенат Конституційного Суду України діє у складі: 
а) дев’яти суддів Конституційного Суду; 
б) трьох суддів Конституційного Суду; 
в) шести суддів Конституційного Суду; 
г) п’яти суддів Конституційного Суду; 
д) десяти суддів Конституційного Суду. 
 
36. Якщо кількість суддів Конституційного Суду є меншою за 18, Се-

нат є повноважним за умови участі в ньому: 
а) щонайменше п’яти суддів Конституційного Суду; 
б) щонайменше шести суддів Конституційного Суду; 
в) щонайменше семи суддів Конституційного Суду; 
г) щонайменше восьми суддів Конституційного Суду; 
д) щонайменше трьох суддів Конституційного Суду. 
 
37. Сенат Конституційного Суду України ухвалює рішення: 
а) щодо відповідності Конституції України (конституційності) питань, 

які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною 
ініціативою; 

б) щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгля-
ду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту; 

в) щодо порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим 
Конституції України або законів України; 

г) щодо вирішення питань, пов’язаних із відкриттям, відмовою у відк-
ритті, закриттям провадження у справі, іншими процесуальними діями, кло-
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потаннями, процедурою розгляду справ, суд постановляє відповідні ухвали; 
д) за результатами розгляду справ за конституційними скаргами. 
 
38. Формою роботи Конституційного Суду України є: 
а) колегія суддів; 
б) засідання Конституційного Суду України; 
в) комісія Конституційного Суду України; 
г) пленарне засідання Конституційного Суду України; 
д) сесія Конституційного Суду України. 
 
39. Розгляд звернення до Конституційного Суду України здійснюється: 
а) Головою Конституційного Суду України; 
б) Постійною комісією Конституційного Суду України; 
в) Тимчасовою комісією Конституційного Суду України; 
г) у Колегії, до складу якої входить відповідний суддя-доповідач; 
д) Секретаріатом Конституційного Суду України.  
 
40. Колегія Конституційного Суду України: 
а) діє у складі двох суддів Конституційного Суду; 
б) діє у складі трьох суддів Конституційного Суду; 
в) діє у складі чотирьох суддів Конституційного Суду; 
г) діє у складі п’яти суддів Конституційного Суду; 
д) діє у складі шести суддів Конституційного Суду. 
 
41. Розгляд звернення до Конституційного Суду України попередньо 

здійснюється: 
а) Головою Конституційного Суду України; 
б) Постійною комісією Конституційного Суду України; 
в) Тимчасовою комісією Конституційного Суду України; 
г) Колегією, до складу якої входить відповідний суддя-доповідач; 
д) Секретаріатом Конституційного Суду України.  
 
42. Однією з форм звернення до Конституційного Суду України є: 
а) конституційне подання; 
б) конституційне оскарження;  
в) припис про усунення порушень закону; 
г) позов з порушення конституційних прав особи; 
д) конституційна заява. 
 
43. Конституційне подання – це письмове клопотання щодо: 
а) визнання акта (його окремих положень) неконституційним; 
б) відповідності Конституції України (конституційності) питань, які 

пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною 
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ініціативою;  
в) відповідності Конституції України чинним міжнародним договорам 

України; 
г) дотриманні конституційної процедури розслідування та розгляду 

справ про усунення Президента України з посади в порядку імпічменту; 
д) дисциплінарного провадження щодо вищих посадових осіб, які по-

рушують Закони України. 
 
44. Суб’єктами права щодо конституційного подання є: 
а) громадяни України; 
б) іноземці; 
в) особи без громадянства; 
г) юридичні особи приватного права; 
д) щонайменше сорок п’ять народних депутатів України. 
 
45. До суб’єктів права на конституційне подання не належить: 
а) щонайменше сорок п’ять народних депутатів України; 
б) Президент України; 
в) Кабінет Міністрів України; 
г) Верховний Суд України; 
д) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. 
 
46. Конституційне звернення – це письмове клопотання до Конститу-

ційного Суду України щодо: 
а) визнання акта (його окремих положень) неконституційним; 
б) відповідності Конституції України (конституційності) питань, які 

пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною 
ініціативою; 

в) офіційного тлумачення Конституції України; 
г) порушення встановленої Конституцією України процедури розгляду 

неконституційності правових актів; 
д) дисциплінарного провадження щодо вищих посадових осіб, які по-

рушують Закони України. 
 
47. Мінімальна кількість народних депутатів, які повинні звернутися 

до Конституційного Суду України, щоб останній прийняв до розгляду пи-
тання щодо конституційного звернення, складає: 

а) 45 народних депутатів; 
б) 225 народних депутатів;  
в) 450 народних депутатів; 
г) 60 народних депутатів; 
д) 110 народних депутатів. 
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48. Суб’єктами права на конституційне звернення не є: 
а) Президент України; 
б) Верховна Рада України; 
в) громадяни України; 
г) щонайменше сорок п’ять народних депутатів України; 
д) Кабінет Міністрів України. 
 
49. Питання щодо конституційності чинного міжнародного договору 

розглядається Конституційним Судом України за зверненням:  
а) Президента України, або щонайменше сорока п’яти народних депу-

татів України або Кабінету Міністрів України; 
б) Верховної Ради України; 
в) Міністра закордонних справ України; 
г) Міністра юстиції України; 
д) Прем’єр-міністра України. 
 
50. У конституційному поданні та конституційному зверненні не за-

значаються: 
а) відомості про представника суб’єкта права на конституційне подан-

ня; 
б) опис перебігу розгляду відповідної справи в судах; 
в) суб’єкт права на конституційне подання; 
г) документи і матеріали, на які посилається суб’єкт права на конститу-

ційне подання, із зазначенням повного найменування, номера, дати ухвален-
ня, джерела офіційного видання акта; 

д) перелік документів і матеріалів, що додаються. 
 
51. Конституційне подання, конституційне звернення, конституційна 

скарга подаються до Конституційного Суду України: 
а) державною мовою; 
б) державною або регіональною мовою; 
в) регіональною мовою суб’єкта конституційного подання; 
г) українською та російською мовою; 
д) державною та англійською мовою. 
 
52. Загальний строк конституційного провадження не повинен пере-

вищувати: 
а) один місяць; 
б) два місця; 
в) шість місяців; 
г) чотири місяця; 
д) п’ять місяців. 
 



КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО у тестових завданнях 

353 

53. Не може бути підставою для відмови у відкритті конституційно-
го провадження у справі: 

а) неприйнятність конституційної скарги; 
б) відповідність конституційного подання чи конституційного звернен-

ня вимогам, передбаченим Законом України «Про Конституційний Суд Укра-
їни»; 

в) звернення до суду неналежним суб’єктом; 
г) неналежність до повноважень суду питань, порушених у конститу-

ційному поданні, конституційному зверненні, конституційній скарзі; 
д) втрата чинності актом (його окремими положеннями), щодо якого 

порушено питання відповідності Конституції України.  
 
54. Учасник конституційного провадження зобов’язаний у разі запро-

шення: 
а) з’являтися на засідання, пленарне засідання Сенату, Великої палати, 

давати правдиві пояснення, надавати документи, матеріали та іншу інформа-
цію, необхідні для повного та всебічного розгляду справи; 

б) знайомитися із матеріалами справи; 
в) ставити з дозволу головуючого запитання іншим учасникам консти-

туційного провадження; 
г) подавати заяви про відвід судді; 
д) давати усні та письмові пояснення. 
 
55. До прав, котрі належать учасникам конституційного проваджен-

ня не відноситься: 
а) викладення своєї думки з питань, що розглядаються; 
б) надання усних та письмових пояснень; 
в) ознайомлення із матеріалами справи; 
г) надання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідної для 

повного та всебічного розгляду справи; 
д) подання заяви про відвід судді. 
 
56. До актів Конституційного Суду України належать: 
а) рішення та ухвали; 
б) ухвали, забезпечувальні накази, постанови; 
в) ухвали і постанови; 
г) рішення, висновки, ухвали, забезпечувальні накази, постанови; 
д) рішення, накази та постанови. 
 
57. Забезпечувальний наказ Конституційного Суду України видається: 
а) для вирішення питань, пов’язаних із відкриттям та відмовою у відк-

ритті провадження у справі  
б) при вжитті заходів щодо забезпечення конституційного звернення; 
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в) при вжитті заходів щодо забезпечення конституційної скарги; 
г) для вирішення питань, пов’язаних із закриттям провадження у справі 
д) при вжитті заходів щодо забезпечення конституційної подання. 
 
58. Суддя Конституційного Суду України має: 
а) двох наукових консультантів і помічника, посади яких належать до 

посад патронатної служби; 
б) одного наукового консультанта; 
в) помічника, посада якого належить до посади патронатної служби; 
г) трьох наукових консультантів і двох помічників, посади яких нале-

жать до посад патронатної служби; 
д) двох наукових консультантів і двох помічників, посади яких нале-

жать до посад патронатної служби. 
 
59. Призначення особи на посаду наукового консультанта, помічника 

судді здійснює: 
а) Голова Конституційного Суду; 
б) Кабінет Міністрів України; 
в) керівник Секретаріату Суду за поданням судді; 
г) Президент України; 
д) Суддя Конституційного Суду. 
 
60. Виключно на спеціальних пленарних засіданнях Конституційного 

Суду України здійснюється все перелічене за виключенням: 
а) затвердження персонального складу сенатів; 
б) складання новопризначеними суддями присяги; 
в) вирішення питань, пов’язаних з конституційним провадженням; 
г) обрання Голови суду, заступника Голови суду; 
д) утворення колегій, затвердження їх персональних складів. 
 
61. Судді Конституційного Суду України надається щорічна оплачува-

на відпустка тривалістю: 
а) 14 робочих днів; 
б) 30 робочих днів ; 
в) 20 робочих днів; 
г) 15 робочих днів; 
д) 60 робочих днів. 
 
62. Матеріали справ, щодо яких Конституційний Суд ухвалив рішення 

або надав висновок, зберігаються в його архіві: 
а) 25 років; 
б) 50 років; 
в) 75 років; 
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г) 100 років; 
д) 120 років. 
 
63. Офіційним виданням Конституційного Суду України є: 
а) Голос України; 
б) Вісник Конституційного Суду України; 
в) Офіційний вісник України; 
г) Відомості Конституційного Суду України;  
д) Офіційний вісник Конституційного Суду України. 
 
64. Для забезпечення Конституційного Суду України науковою та ін-

шою спеціальною літературою діє: 
а) Архів Конституційного Суду; 
б) Бібліотека Конституційного Суду; 
в) Секретаріат Конституційного Суду 
г) Сенат Конституційного Суду; 
д) Колегія Конституційного Суду 
 
65. Оприлюднення всіх актів суду за результатами конституційного 

провадження здійснюється на офіційному веб-сайті суду або в окремих ви-
падках за ухвалою суду – в залі засідань суду, але не пізніше: 

а) наступного дня після їх ухвалення; 
б) ніж через два дня після їх ухвалення; 
в) ніж через два робочих дня після їх ухвалення; 
г) наступного робочого дня після їх ухвалення; 
д) наступного робочого тижня після їх ухвалення. 
 
66. У разі, коли правовий акт визнано Конституційним Судом України 

неконституційним, цей акт: 
а) підлягає відміні органом, що прийняв цей акт; 
б) підлягає відміні Президентом як гарантом додержання Конституції; 
в) втрачає чинність з дня ухвалення рішення про його неконституцій-

ність; 
г) втрачає чинність з моменту відміни його дії Конституційного Суду 

України; 
д) підлягає повній переробці. 
 
67. Організаційне, аналітичне, юридичне, інформаційне та матеріаль-

но-технічне забезпечення діяльності Конституційного Суду України здійс-
нює: 

а) Секретаріат Конституційного Суду України; 
б) Архів Конституційного Суду; 
в) Бібліотека Конституційного Суду; 
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г) Науково-консультативна рада Конституційного Суду; 
д) Постійні комісії Конституційного Суду. 
 
68. Секретаріат Конституційного Суду України очолює: 
а) Голова Конституційного Суду України; 
б) один із заступників Голови Конституційного Суду України; 
в) суддя, старший за віком; 
г) науковий консультант судді Конституційного Суду України; 
д) керівник. 
 
69. Секретаріат Конституційного Суду забезпечує: 
а) офіційне тлумачення Конституції України; 
б) здійснення офіційне спілкування із суб’єктами звернень до суду, 

учасниками конституційного провадження та особами, залученими до участі 
у конституційному провадженні; 

в) вирішення питань про відповідність Конституції України (конститу-
ційність) законів України (їх окремих положень) за конституційною скаргою 
особи, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її 
справі закон України суперечить Конституції України. 

г) скликає засідання, спеціальні пленарні засідання суду, засідання, 
пленарні засідання Великої палати; 

д) вирішує питання щодо відкриття конституційного провадження у 
справі за конституційним поданням, конституційним зверненням, конститу-
ційною скаргою. 

 
70. Судді Конституційного Суду України про підозру у вчиненні кримі-

нального правопорушення повідомляє: 
а) слідчий суддя; 
б) Генеральний прокурор або особа, яка здійснює його повноваження; 
в) Міністр юстиції України; 
г) Міністр внутрішніх справ України; 
д) Президент України. 
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Тема 14. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 

Історія становлення і розвитку системи місцевого самоврядування. 
Конституційне закріплення моделі місцевого самоврядування в Україні. По-
няття та сутність місцевого самоврядування. Система місцевого самовряду-
вання: поняття, елементи та їх характеристика. Повноваження місцевого са-
моврядування. Правова, організаційна, матеріальна і фінансова основи місце-
вого самоврядування. Гарантії місцевого самоврядування. Рішення органів 
місцевого самоврядування: порядок прийняття та юридична сила. Припинен-
ня дії та відміна актів органів місцевого самоврядування. Судовий захист 
прав місцевого самоврядування. Перспективи розвитку місцевого самовряду-
вання в ході адміністративної реформи. Міжнародно-правова регламентація 
питань організації питань місцевого самоврядування. Європейська Хартія мі-
сцевого самоврядування. Сучасні моделі місцевого самоврядування. 

 
Ключові поняття: 

місцеве самоврядування, англо-американська (англосаксонська) систе-
ма, континентальна (романо-германська або європейська) система, іберій-
ська система, радянська система (система рад та їх виконавчих комітетів), 
магдебурзьке право, державницька теорія місцевого самоврядування, грома-
дівська теорія місцевого самоврядування, теорія муніципального дуалізму, 
демократична децентралізація, адміністративна децентралізація, місцевий 
референдум, місцеві вибори, система місцевого самоврядування, територіа-
льна громада, представницький орган місцевого самоврядування, районні ра-
ди, обласні ради, загальний склад ради, правомочний склад ради, виконавчі 
органи рад, органи самоорганізації населення, посадова особа місцевого са-
моврядування, служба в органах місцевого самоврядування, делеговані повно-
важення, право комунальної власності, місцевий бюджет, місцеві податки, 
місцеві збори. 

 
1. Вперше в Україні на конституційному рівні місцеве самоврядування 

закріплене в: 
а) Конституції України 1996 р.; 
б) Конституції УРСР 1919 р.; 
в) Конституції УРСР 1929 р.; 
г) Конституції УРСР 1937 р.; 
д) Конституції Пилипа Орлика. 
 
2. Твердження, що не належить до розкриття змісту місцевого само-

врядування як категорії сучасного конституціоналізму: 
а) місцеве самоврядування як право територіальної громади самостійно 
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вирішувати питання місцевого значення; 
б) місцеве самоврядування як один з пріоритетних інститутів грома-

дянського суспільства; 
в) місцеве самоврядування як засада конституційного ладу; 
г) місцеве самоврядування як специфічна форма народовладдя; 
д) місцеве самоврядування як один з елементів системи державних ор-

ганів України. 
 
3. Згідно з Указом Президента України «Про День місцевого самовря-

дування» днем місцевого самоврядування в Україні є: 
а) 25 листопада; 
б) 4 грудня; 
в) 5 грудня; 
г) 6 грудня; 
д) 7 грудня. 
 
4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні прийнято: 
а) 4 лютого 1994 р.; 
б) 1 січня 1995 р.; 
в) 28 червня 1996 р.; 
г) 21 травня 1997 р.; 
д) 1 вересня 1998 р. 
 
5. Місцеве самоврядування в Україні – це: 
а) право та спроможність органів державної влади в межах закону здій-

снювати регулювання й управління суттєвою частиною суспільних справ, які 
належать до їхньої компетенції в інтересах місцевого населення; 

б) гарантоване державою право та реальна здатність Українського на-
роду самостійно або під відповідальність органів і посадових осіб місцевого 
самоврядування вирішувати важливі питання в межах Конституції і законів 
України; 

в) право та спроможність органів законодавчої влади в межах закону 
здійснювати регулювання й управління суттєвою частиною суспільних справ, 
які належать до їхньої компетенції, в інтересах населення всієї країни; 

г) гарантоване державою право та реальна здатність органів державної 
влади самостійно або під відповідальність органів і посадових осіб вирішува-
ти питання національного значення в межах Конституції і законів України; 

д) гарантоване державою право та реальна здатність територіальної 
громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жи-
телів кількох сіл, селищ, міст – самостійно або під відповідальність органів 
та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого 
значення в межах Конституції і законів України. 
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6. Гарантоване державою право та реальна здатність територіальної 
громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жи-
телів кількох сіл, селищ, міст – самостійно вирішувати питання місцевого 
значення в межах Конституції і законів України – це визначення наведено із: 

а) Європейської хартії місцевого самоврядування; 
б) Конституції України; 
в) Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 
г) Всесвітньої декларації місцевого самоврядування; 
д) доктринальне визначення. 
 
7. До характерних рис місцевого самоврядування не належить: 
а) демократизм; 
б) децентралізованість; 
в) самостійність; 
г) гарантованість Конституцією України; 
д) підзвітність місцевим органам виконавчої влади. 
 
8. До основних принципів місцевого самоврядування в Україні не нале-

жить принцип: 
а) поєднання єдиноначальності та колегіальності; 
б) народовладдя; 
в) законності; 
г) гласності; 
д) виборності. 
 
9. Система місцевого самоврядування у вузькому значенні – це: 
а) певний організаційно-правовий механізм здійснення місцевого само-

врядування, в межах окремої адміністративно-територіальної одиниці; 
б) право населення адміністративно-територіальних одиниць безпосе-

редньо або через обрані ними органи місцевого самоврядування вирішувати в 
межах Конституції і законів значну частину державних і громадських справ; 

в) сукупність всіх організаційно-правових форм та інститутів, через які 
здійснюється в Україні місцеве самоврядування; 

г) владний вплив держави на різноманітні суспільні процеси в межах 
адміністративно-територіальних одиниць, який здійснюється державними 
органами виконавчої влади та посадовими особами, що призначаються 
центральною владою і підзвітні їй; 

д) сукупність державних органів, які здійснюють місцеве самовряду-
вання. 

 
10. Система місцевого самоврядування у широкому значенні – це: 
а) певний організаційно-правовий механізм здійснення місцевого само-

врядування, в межах окремої адміністративно-територіальної одиниці; 
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б) право населення адміністративно-територіальних одиниць безпосе-
редньо або через обрані ними органи місцевого самоврядування вирішувати в 
межах Конституції і законів значну частину державних і громадських справ; 

в) сукупність всіх організаційно-правових форм та інститутів, через які 
здійснюється в Україні місцеве самоврядування; 

г) владний вплив держави на різноманітні суспільні процеси в межах 
адміністративно-територіальних одиниць, який здійснюється державними 
органами виконавчої влади та посадовими особами, що призначаються 
центральною владою і підзвітні їй; 

д) сукупність державних органів, які здійснюють місцеве самовряду-
вання. 

 
11. Суттєвою особливістю місцевого самоврядування в Україні є те, 

що в його системі: 
а) не діє принцип поділу влади; 
б) не діє принцип законності; 
в) діє принцип національної рівноправності; 
г) діє принцип поділу влади; 
д) діє принцип гуманізму. 
 
12. До елементів системи місцевого самоврядування не належить: 
а) територіальна громада; 
б) обласна рада; 
в) районна державна адміністрація; 
г) виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; 
д) органи самоорганізації населення. 
 
13. Відповідно до преамбули Європейської хартії місцевого самовряду-

вання до принципів місцевого самоврядування не належать: 
а) місцеві органи влади мають володіти ресурсами, достатніми для 

здійснення завдань та функцій місцевого самоврядування; 
б) права територіальних громад та органів місцевого самоврядування 

мають бути надійно захищені; 
в) місцеве самоврядування становить одну з засад будь-якого демокра-

тичного ладу; 
г) право громадян брати участь в управлінні публічними справами є за-

гальним демократичним правом, і воно безпосередньо може бути реалізовано 
на місцевому рівні; 

д) підконтрольність та підзвітність вищестоящим органам публічної 
влади. 
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14. Громадівська теорія місцевого самоврядування характеризується 
наступними ідеями: 

а) територіальна громада наполягає на повній самостійності органів 
самоврядування, діє за принципом «дозволено все, що не заборонено зако-
ном», змішує самоврядні територіальні одиниці з різного роду приватнопра-
вовими об’єднаннями (промисловими компаніями, благодійними фондами, 
тощо); 

б) територіальна громада є недержавним за своєю природою утворен-
ням, має власну компетенцію в сфері неполітичних відносин, до яких держа-
ва байдужа, а саме – в місцевих громадських і господарських справах; 

в) територіальна громада є незалежною від держави органічною корпо-
рацією, що склалася природним шляхом, відповідно й її право на самовряду-
вання виводиться з природи територіальної громади, має такий самий приро-
дний та невідчужуваний характер, як права і свободи людини; 

г) територіальна громада – це особлива організація державної влади, 
що ґрунтується на виборних началах, де компенсація органів місцевого само-
врядування визначається державою, діє за принципом «дозволено те, що пе-
редбачено законом», на відміну від центрального управління місцеве самов-
рядування здійснюється не державними чиновниками, а за допомогою місце-
вих спільнот, місцевих жителів, зацікавлених у місцевому самоврядуванні; 

д) територіальна громада визнавалася залежною від держави корпора-
цією, що склалася законним шляхом, відповідно до неї право на самовряду-
вання виводиться з природи держави. 

 
15. Державна теорія місцевого самоврядування характеризується на-

ступними ідеями: 
а) територіальна громада наполягає на повній самостійності органів 

самоврядування, діє за принципом «дозволено все, що не заборонено зако-
ном», змішує самоврядні територіальні одиниці з різного роду приватнопра-
вовими об’єднаннями (промисловими компаніями, благодійними фондами, 
тощо); 

б) територіальна громада є недержавним за своєю природою утворен-
ням, має власну компетенцію в сфері неполітичних відносин, до яких держа-
ва байдужа, а саме – в місцевих громадських і господарських справах; 

в) територіальна громада є незалежною від держави органічною корпо-
рацією, що склалася природним шляхом, відповідно й її право на самовряду-
вання виводиться з природи територіальної громади, має такий самий приро-
дний та невідчужуваний характер, як права і свободи людини; 

г) територіальна громада – це особлива організація державної влади, 
що ґрунтується на виборних началах, де компенсація органів місцевого само-
врядування визначається державою, діє за принципом «дозволено те, що пе-
редбачено законом», на відміну від центрального управління місцеве самов-
рядування здійснюється не державними чиновниками, а за допомогою місце-
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вих спільнот, місцевих жителів, зацікавлених у місцевому самоврядуванні. 
д) територіальна громада визнавалася залежною від держави корпора-

цією, що склалася законним шляхом, відповідно до неї право на самовряду-
вання виводиться з природи держави. 

 
16. Громадівсько-державна теорія (теорія муніципального дуалізму) 

місцевого самоврядування характеризується наступними ідеями: 
а) територіальна громада наполягає на повній самостійності органів 

самоврядування, діє за принципом «дозволено все, що не заборонено зако-
ном», змішує самоврядні територіальні одиниці з різного роду приватнопра-
вовими об’єднаннями (промисловими компаніями, благодійними фондами, 
тощо); 

б) інститут місцевого самоврядування є незалежними від держави лише 
в суто громадських справах; справи, які повинні здійснювати інститут місце-
вого самоврядування, мають також поділятися на «власні» та «делеговані»; у 
здійснені власних справ органи місцевого самоврядування мають діяти неза-
лежно та самостійно від державних органів, дотримуючись лише законів, у 
виконанні ж делегованих повноважень – діють під контролем та адміністра-
тивною опікою відповідних державних органів; 

в) територіальна громада є незалежною від держави органічною корпо-
рацією, що склалася природним шляхом, відповідно й її право на самовряду-
вання виводиться з природи територіальної громади, має такий самий приро-
дний та невідчужуваний характер, як права і свободи людини; 

г) територіальна громада – це особлива організація державної влади, 
що ґрунтується на виборних началах, де компенсація органів місцевого само-
врядування визначається державою, діє за принципом «дозволено те, що пе-
редбачено законом», на відміну від центрального управління місцеве самов-
рядування здійснюється не державними чиновниками, а за допомогою місце-
вих спільнот, місцевих жителів, зацікавлених у місцевому самоврядуванні; 

д) територіальна громада визнавалася залежною від держави корпора-
цією, що склалася законним шляхом, відповідно до неї право на самовряду-
вання виводиться з природи держави. 

 
17. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра-

їні» від 21 травня 1997 року первинним суб’єктом місцевого самоврядування 
в Україні, основним носієм його функцій і повноважень є: 

а) сільська, селищна, міська рада; 
б) органи самоорганізації населення; 
в) територіальна громада села, селища, міста; 
г) виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; 
д) сільський, селищний, міський голова. 
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18. Підхід до вивчення територіальної громади, що описує професійний 
склад населення та робочі місця, розглядає джерела, розподіл та динаміку 
доходів, вивчає ресурси, які має територіальна громада: 

а) якісний; 
б) економічний; 
в) етнографічний; 
г) соціологічний; 
д) соціальний. 
 
19. Підхід щодо розуміння територіальної громади, що передбачає ви-

вчення територіальної громади як певної спільності у природно-
географічному просторі: 

а) якісний; 
б) екологічний; 
в) етнографічний; 
г) соціологічний; 
д) соціальний. 
 
20. Підхід щодо розуміння територіальної громади, який передбачає її 

вивчення як певного способу життя, описує культурні характеристики на-
селення: 

а) якісний; 
б) екологічний; 
в) етнографічний; 
г) соціологічний; 
д) соціальний. 
 
21. Підхід щодо розуміння територіальної громади, який описує її як 

місце: 
а) якісний 
б) екологічний; 
в) етнографічний; 
г) соціологічний; 
д) соціальний. 
 
22. Підхід до вивчення територіальної громади, який розглядає її як со-

ціальну систему: 
а) якісний; 
б) екологічний; 
в) етнографічний; 
г) соціологічний; 
д) соціальний.  
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23. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні» від 21 травня 1997 року право комунальної власності на рухоме і не ру-
хоме майно належить: 

а) виконавчим комітетам відповідних рад; 
б) територіальним громадам; 
в) головам відповідних рад; 
г) відділам відповідних рад; 
д) управлінні відповідних рад. 
 
24. Функції, що передбачають управління майном, наявним у комуналь-

ній власності утворити реорганізацію та ліквідацію комунальних підпри-
ємств, організацій та установ: 

а) економічні; 
б) інформаційні; 
в) соціальні; 
г) економічні; 
д) охоронювальні. 
 
25. «Малою Конституцією міста» називають: 
а) рішення голови обласної державної адміністрації; 
б) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
в) рішення голови відповідної територіальної громади; 
г) Конституція АР Крим; 
д) статут територіальної громади; 
 
26. Статут територіальної громади реєструють: 
а) органи Міністерства внутрішніх справ України; 
б) органи Міністерства юстиції України; 
в) виконавчий орган ради відповідної територіальної громади; 
г) адміністрація Президенту України; 
д) секретаріат Президента України. 
 
27. Статут територіальної громади приймається на основі: 
а) Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 
б) Конституції України; 
в) Європейської Хартії про місцеве самоврядування; 
г) Закону України «Про органи самоорганізації населення»; 
д) Закону України « Про добровільне об’єднання територіальних гро-

мад». 
 
28. Видами статутів територіальних громад є: 
а) статут територіальної громади селища, статут територіальної грома-

ди міста, статут територіальної громади обласного центру; 
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б) статут територіальної громади села, статут територіальної громади 
міста, статут територіальної громади міста зі спеціальним статусом; 

в) статут територіальної громади села, статут територіальної громади 
селища, статут територіальної громади області; 

г) статут територіальної громади села, статут територіальної громади 
селища, статут територіальної громади столиці; 

д) статут територіальної громади села, статут територіальної громади 
селища, статут територіальної громади міста. 

 
29. Заява про реєстрацію статуту розглядається: 
а) один місяць; 
б) 10 днів; 
в) 15 днів; 
г) два місяці; 
д) три місяці. 
 
30. Відомості про реєстрацію статуту подаються відповідному орга-

ну державної статистики через: 
а) 10 днів; 
б) 15 днів; 
в) один місяць; 
г) два місяці; 
д) протягом тижня. 
 
31. Форма вирішення територіальною громадою питань місцевого 

значення шляхом прямого волевиявлення – це: 
а) місцевий референдум; 
б) місцеві вибори; 
в) місцеві ініціативи; 
г) громадські слухання; 
д) місцеве рішення питань 
 
32. Правовою підставою об’єднання в одну територіальну громаду 

жителів кількох сіл є: 
а) рішення обласної ради; 
б) рішення сільських голів цих сіл; 
в) таке об’єднання не передбачено законодавством України; 
г) рішення місцевого референдуму; 
д) рішення виконавчих органів сільських рад. 
 
33. Форми участі членів територіальних громад у вирішенні питань 

місцевого значення: 
а) колективні та індивідуальні; 
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б) автономні та колективні; 
в) загальні та специфічні; 
г) автономні та резервні; 
д) загальні, специфічні та резервні. 
 
34. До індивідуальних форм участі членів територіальної громади у 

вирішенні питань місцевого значення входять: 
а) місцеві вибори; 
б) загальні збори громадян за місцем їх проживання; 
в) громадські слухання; 
г) служба в органах місцевого самоврядування; 
д) місцевий референдум. 
 
35. Представницькі органи, що створюються частиною жителів, які 

тимчасово або постійно проживають на відповідній території в межах се-
ла, селища, міста: 

а) сільські, селищні, міські ради; 
б) органи самоорганізації населення; 
в) районні та обласні ради; 
г) районні у містах ради; 
д) територіальні громади. 
 
36. До органів самоорганізації населення не належить: 
а) кондомініум; 
б) об’єднання жителів багатоквартирних будинків; 
в) вуличний комітет; 
г) квартальне об’єднання; 
д) фракційне об’єднання. 
 
37. Порядок організації громадських слухань визначається в: 
а) статуті територіальної громади; 
б) Законі України «Про громадські слухання»; 
в) Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 
г) Конституції України; 
д) не встановлюється чинним законодавством. 
 
38. Громадські слухання відповідно до Закону України «Про місцеве са-

моврядування в Україні» повинні проводитись: 
а) кожного місяця; 
б) не рідше одного разу на пів року; 
в) не рідше одного разу на квартал; 
г) не рідше одного разу на рік; 
д) кожного тижня. 
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39. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні» пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань: 

а) підлягають обов’язковому розгляду органами місцевого самовряду-
вання; 

б) підлягають обов’язковому розгляду органами виконавчої влади на 
місцях; 

в) не підлягають обов’язковому розгляду жодними органами влади; 
г) підлягають обов’язковому розгляду органами державної влади; 
д) підлягають обов’язковому розгляду органами місцевого самовряду-

вання та органами виконавчої влади на місцях. 
 
40. Пропозиції членів громади про обов’язковий розгляд на відкритому 

засіданні ради будь-якого питання віднесеного до відання місцевого самовря-
дування – це: 

а) місцевий референдум; 
б) місцеві вибори; 
в) місцеві ініціативи; 
г) громадські слухання; 
д) місцеві збори.  
 
41. Є правом і реальною здатністю органів місцевого самоврядування 

регламентувати значну частину публічних справ і управляти нею, діючи в 
межах закону, під свою відповідальність і в інтересах місцевого населення - 
це визначення подане в: 

а) Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 
б) Конституції України; 
в) Європейській хартії місцевого самоврядування; 
г) Законі України «Про службу в органах місцевого самоврядування»; 
д) Указі Президента України «Про День місцевого самоврядування». 
 
42. До специфічних рис органу місцевого самоврядування як самостій-

ного виду органів публічної влади не належить: 
а) орган місцевого самоврядування утворюється з метою виконання за-

вдань та функцій місцевого самоврядування; 
б) орган місцевого самоврядування не входить до системи органів дер-

жавної влади; 
в) орган місцевого самоврядування наділяється владними повноважен-

нями з метою вирішення питань місцевого значення; 
г) орган місцевого самоврядування фінансується за рахунок державно-

го бюджету; 
д) орган місцевого самоврядування становлять громадяни України, які 

є або депутатами місцевих рад або муніципальними службовцями. 
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43. Європейська хартія місцевого самоврядування визначає такий 
принцип: 

а) місцева влада має бути здатною пристосовувати свої внутрішні адмі-
ністративні структури до місцевих потреб і забезпечувати ефективність 
управління; 

б) місцева влада пристосовується до місцевих потреб, однак не повною 
мірою забезпечує ефективність управління; 

в) принцип гласності; 
г) принцип законності; 
д) національні принципи місцевого самоврядування. 
 
44. Визнання самостійних і незалежних спеціалізованих організацій 

(об’єднання, спілки) суб’єктами владних повноважень із делегуванням їм 
права здійснювати певний обсяг завдань публічного змісту – це: 

а) децентралізація; 
б) територіальна децентралізація; 
в) функціональна децентралізація; 
г) предметна децентралізація; 
д) місцева децентралізація. 
 
45. Загальний склад представницьких органів (депутатів сільських, се-

лищних, міських, районних у місті рад) місцевого самоврядування залежить 
від: 

а) кількості населення адміністративно-територіальної одиниці; 
б) площі адміністративно-територіальної одиниці; 
в) площі та кількості населення адміністративно-територіальної одиниці; 
г) розміру місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці; 
д) площі населення адміністративно-територіальної одиниці. 
 
46. Відповідно до Закону України «Про місцеві вибори» від 04 вересня 

2015 р. вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за наступною 
виборчою системою: 

а) за мажоритарною системою відносної більшості; 
б) за мажоритарною системою кваліфікованої більшості; 
в) за мажоритарною системою абсолютної більшості; 
г) за системою пропорційного представництва політичних партій; 
д) за змішаною системою. 
 
47. Відповідно до Закону України «Про місцеві вибори» від 04 вересня 

2015 р. вибори депутатів обласних районних, міських, районних у містах рад 
проводяться за наступною виборчою системою: 

а) за пропорційною виборчою системою; 
б) за мажоритарною системою кваліфікованої більшості; 
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в) за мажоритарною системою абсолютної більшості; 
г) за системою пропорційного представництва політичних партій; 
д) за змішаною системою. 
 
48. Чергові вибори до органів місцевого самоврядування відбуваються: 
а) після п’яти років повноважень; 
б) в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень; 
в) в останню неділю жовтня четвертого року повноважень; 
г) в останню неділю останнього року повноважень; 
д) в останню неділю березня п’ятого року повноважень. 
 
49. Для проведення голосування і підрахунку голосів територія села, се-

лища, міста, району в місті ділиться місцевою радою або її виконкомом на 
виборчі дільниці кількістю: 

а) від 50 до 1000 виборців; 
б) від 20 до 3000 виборців; 
в) від 500 до 4000 виборців; 
г) від 150 до 1500 виборців; 
д) від 50 до 1500 виборців. 
 
50. Спеціальним принципом місцевих виборів є принцип: 
а) народовладдя; 
б) альтернативності; 
в) гласності; 
г) таємного голосування; 
д) загальності. 
 
51. Відповідно до Закону України «Про місцеві вибори» від 04 вересня 

2015 р. представником місцевої організації партії в територіальній виборчій 
комісії може бути: 

а) громадянин України, який має право голосу; 
б) особа, яка має правоздатність; 
в) будь-який громадянин України; 
г) особа, якій виповнилось 25 років; 
д) особа, якій виповнилось 18 років. 
 
52. У відповідності зі ст. 100 Закону України «Про місцеві вибори» осо-

би, винні в порушенні законодавства про місцеві вибори, притягуються до: 
а) адміністративної та кримінальної відповідальності; 
б) кримінальної відповідальності; 
в) дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності; 
г) лише адміністративної відповідальності; 
д) дисциплінарної та адміністративної відповідальності. 
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53. Рада вважається правомочною за умови обрання не менше: 
а) 1/4 депутатів від загальної кількості ради; 
б) 1/3 депутатів від загальної кількості ради; 
в) 1/2 депутатів від загальної кількості ради; 
г) 2/3 депутатів від загальної кількості ради; 
д) 2/4 депутатів від загальної кількості ради. 
 
54. Добровільними об’єднаннями депутатів представницьких органів 

місцевого самоврядування є: 
а) депутатські групи і фракції; 
б) депутатські групи; 
в) депутатські фракції; 
г) депутатські спілки; 
д) депутатські об’єднання. 
 
55. Суб’єкт, до компетенції якого належать питання організації 

управлінням районами в містах є: 
а) районна рада; 
б) обласна рада; 
в) Верховна Рада України; 
г) міська рада; 
д) міський голова. 
 
56. Перша сесія новообраної сільської, селищної, міської, районної у мі-

сті ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пі-
зніш, як: 

а) через 2 місяці після обрання ради у правомочному складі; 
б) через 1 місяць після обрання ради у правомочному складі; 
в) через 2 тижні після обрання ради у правомочному складі; 
г) через 45 днів після обрання ради у правомочному складі; 
д) через тиждень після обрання ради у правомочному складі. 
 
57. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере 

участь: 
а) 1/3 депутатів від загального складу ради;  
б) 1/2 депутатів від загального складу ради;  
в) більше половини депутатів від загального складу ради;  
г) 1/4 депутатів від загального складу ради; 
д) 2/4 депутатів від загального складу ради. 
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58. Рішення про скликання сесії районної ради доводиться до відома 
депутатів і населення не пізніше, ніж за: 

а) 5 днів до сесії; 
б) 10 днів до сесії; 
в) 15 днів до сесії; 
г) 20 днів до сесії; 
д) 25 днів до сесії. 
 
59. Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні 

інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є: 
а) міські ради; 
б) Верховна Рада України; 
в) органи самоорганізації населення; 
г) районні та обласні ради; 
д) створення таких органів місцевого самоврядування не передбачено. 
 
60. Строк повноважень місцевих рад усіх рівнів становить: 
а) 4 роки; 
б) 2 роки; 
в) 3 роки; 
г) 5 років; 
д) 1 рік. 
 
61. Основною організаційною формою діяльності постійних комісій мі-

сцевих рад є: 
а) засідання; 
б) сесія; 
в) постійні збори; 
г) скликання; 
д) слухання. 
 
62. Основною організаційною формою діяльності місцевих рад є: 
а) місцеві збори; 
б) депутатські засідання; 
в) сесія; 
г) депутатські скликання; 
д) засідання. 
 
63. Президент України приймає відставку голови відповідної місцевої 

державної адміністрації, якщо недовіру голові обласної чи районної держав-
ної адміністрації висловили: 

а) одна третина від складу відповідної ради; 
б) увесь склад відповідної ради; 
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в) дві третини від складу відповідної ради; 
г) Прем’єр-міністр та віце-прем’єр-міністр України; 
д) територіальна громада. 
 
64. Суб’єктом, до повноважень якого належить затвердження про-

грам соціально-економічного та культурного розвитку відповідних районів 
та контроль за їх виконанням, є: 

а) обласна рада; 
б) районна рада; 
в) міська рада; 
г) міський голова; 
д) Верховна Рада України. 
 
65. До матеріальних повноважень органів місцевого самоврядування у 

бюджетній сфері не належить: 
а) право утворювати власний місцевий бюджет; 
б) право на отримання бюджетних доходів; 
в) право залишати додатково одержані кошти у своєму розпорядженні; 
г) право на скасування загальнодержавних податків, зборів та інших 

платежів у разі недоотримання коштів у власний бюджет; 
д) право на включення до власного бюджету частини встановлених за-

гальнодержавних доходів. 
 
66. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра-

їні» рада вважається повноважною за умови обрання: 
а) не менш як половини депутатів від загального складу ради; 
б) не менш як двох третин депутатів від загального складу ради; 
в) не менш як трьох четвертих від загального складу ради; 
г) не менш як трьох п’ятих від загального складу ради; 
д) 100% від загального складу ради. 
 
67. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра-

їні» від 21 травня 1997 р. сесія ради скликається в міру необхідності, але не 
менше: 

а) одного разу на рік; 
б) одного разу на шість місяців; 
в) одного разу на квартал; 
г) одного разу на місяць; 
д) одного разу на тиждень. 
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68. У межах території, на якій поширена регіональна мова або мова 
меншини (мови), акти місцевих органів державної влади і органів місцевого 
самоврядування приймаються: 

а) виключно державною мовою; 
б) виключно регіональною мовою; 
в) мовою національних меншин; 
г) державною мовою або цією регіональною мовою, або мовою менши-

ни (мовами) та офіційно публікуються цими мовами; 
д) державною та регіональною мовою. 
 
69. Найменування органів місцевого самоврядування, написи на їх пе-

чатках, штампах, штемпелях, офіційних бланках і табличках виконуються: 
а) регіональною і державною мовами; 
б) державною мовою; 
в) державною мовою та однією із мов Європейського Союзу; 
г) державною та англійською мовами; 
д) державною мовою та мовою національних меншин. 
 
70. Головною посадовою особою територіальної громади відповідного 

села (добровільного об’єднання в одну територіальну громаду жителів кіль-
кох сіл), селища, міста є: 

а) секретар сільської, селищної, міської ради; 
б) голова територіальної виборчої комісії; 
в) сільський, селищний, міський голова; 
г) губернатор; 
д) голова територіальної громади. 
 
71. Сільський, селищний, міський голова не може займатися таким ви-

дом діяльності, як: 
а) викладацька діяльність; 
б) наукова діяльність; 
в) підприємницька діяльність; 
г) творча діяльність; 
д) суддівська практика із спорту. 
 
72. Строк повноважень міського, сільського, селищного голови скла-

дає: 
а) 2,5 роки; 
б) 3 роки; 
в) 4 роки; 
г) 5 років; 
д) 1 рік. 
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73. Строк повноважень депутатів сільських, селищних, міських рад, а 
також сільського, селищного та міського голів становить: 

а) 2 роки; 
б) 3 роки; 
в) 4 роки; 
г) 5 років; 
д) 6 років. 
 
74. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра-

їні», сільський, селищний, міський голова видає: 
а) рішення; 
б) наказ; 
в) розпорядження; 
г) постанову; 
д) ухвалу 
 
75. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра-

їні» до повноважень сільського, селищного, міського голови не належить: 
а) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах; 
б) підписання рішень відповідної ради та її виконавчого комітету; 
в) здійснення керівництва апаратом ради та її виконавчого комітету; 
г) скликання загальних зборів громадян за місцем їх проживання; 
д) забезпечення виконання рішень місцевого референдуму, відповідної 

ради та її виконавчого комітету. 
 
76. Посадова особа, що очолює виконавчий комітет сільської, селищ-

ної, міської ради: 
а) губернатор; 
б) секретар сільської, селищної, міської ради; 
в) голова; 
г) керуючий справами виконконкому; 
д) сільський, селищний, міський голова. 
 
77. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра-

їні» від 21 травня 1997 р. виконавчі органи місцевих рад є підконтрольними 
та підзвітними: 

а) місцевим радам; 
б) територіальній громаді; 
в) районній раді; 
г) обласній раді; 
д) голові місцевої ради. 
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78. Посадова особа, що виконує обов’язки сільського, селищного, місь-
кого голови у разі дострокового припинення ним повноважень: 

а) секретар сільської, селищної, міської ради; 
б) заступник сільського, селищного, міського голови; 
в) голова обласної ради; 
г) керуючий справами виконконкому сільської, селищної, міської ради; 
д) найстарший за віком депутат сільської, селищної, міської ради. 
 
79. Основною формою роботи виконавчого комітету сільської, селищ-

ної, міської ради є: 
а) збори; 
б) сесія; 
в) наради; 
г) засідання; 
д) конференція. 
 
80. Суб’єктом, що обирає голову обласної ради, є: 
а) територіальна громада; 
б) відповідна обласна рада; 
в) голова обласної ради призначається Президентом України; 
г) відповідна міська рада; 
д) жителі відповідної області. 
 
81. До місцевих податків та зборів не належить: 
а) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 
б) єдиний податок; 
в) збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства; 
г) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності; 
д) туристичний збір. 
 
82. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування норма-

тивно-правового характеру набирають чинності: 
а) після 10 днів їх офіційного оприлюднення; 
б) з дня офіційного опублікування; 
в) з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою осо-

бою не встановлено пізніший строк введення цих актів в дію; 
г) після 3 днів їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадо-

вою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів в дію; 
д) з дня їх офіційного опублікування, якщо органом чи посадовою осо-

бою не встановлено пізніший строк введення цих актів в дію. 
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83. Складання і виконання районних і обласних бюджетів здійснюють 
відповідні державні адміністрації з: 

а) Бюджетним кодексом України; 
б) Господарським кодексом України; 
в) Цивільним кодексом України; 
г) Сімейним кодексом України; 
д) Податковим кодексом України. 
 
84. Кошти, які передаються до місцевого бюджету в разі, коли кош-

тів, що надходять із власних джерел, і закріплених доходів недостатньо для 
формування мінімального розміру місцевого бюджету: 

а) дотації; 
б) субвенції; 
в) облігації; 
г) акції; 
д) інвестиції. 
 
85. До матеріальних повноважень органів місцевого самоврядування у 

бюджетній сфері не належить: 
а) право утворювати власний місцевий бюджет; 
б) право на отримання бюджетних доходів; 
в) право залишати додатково одержані кошти у своєму розпорядженні; 
г) право на скасування загальнодержавних податків, зборів та інших 

платежів у разі недоотримання коштів у власний бюджет; 
д) право на включення до власного бюджету частини встановлених за-

гальнодержавних доходів. 
 
86. До основних ознак муніципальної служби не належить: 
а) публічність; 
б) озброєність; 
в) професійність; 
г) постійність; 
д) оплатність. 
 
87. До обов’язкових умов доступу до муніципальної служби не нале-

жить: 
а) громадянство; 
б) досвід роботи; 
в) дієздатність; 
г) володіння державною мовою; 
д) освіта. 
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88. Періодичність атестації, що встановлюється до посадових осіб 
органів місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про службу 
в органах місцевого самоврядування»: 

а) один раз на рік; 
б) один раз на два роки; 
в) один раз на чотири роки; 
г) два рази на рік; 
д) один раз на п’ять років. 
 
89. Відповідно до Закону України «Про столицю України – місто-герой 

Київ» до системи органів місцевого самоврядування в м. Києві не належить: 
а) територіальна громада міста; 
б) міський голова; 
в) міська рада; 
г) обласна рада; 
д) районні ради. 
 
90. Відповідно до Закону України «Про столицю України – місто-герой 

Київ» до форм безпосереднього здійснення місцевого самоврядування в м. Ки-
єві не належить: 

а) збори громадян за місцем проживання; 
б) міські ініціативи; 
в) створення органів самоорганізації населення; 
г) вирішення питань місцевого самоврядування районними у місті Киє-

ві радами; 
д) міський референдум. 
 
91. Відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування до 

форм співробітництва місцевого самоврядування не належать: 
а) консорціум; 
б) асоціація; 
в) міжнародна асоціація; 
г) співробітництво з органами місцевого самоврядування інших країн; 
д) коаліція. 
 
92. Організація роботи постійної комісії ради покладається на: 
а) секретаря комісії; 
б) заступника голови комісії 
в) будь-якого члена комісії; 
г) голову комісії; 
д) заступника та секретаря комісії. 
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93. Роботу виконавчого комітету організовує: 
а) заступник (заступники) сільського, селищного, міського голови з пи-

тань діяльності виконавчих органів влади;  
б) апарат виконкому; 
в) голова; 
г) керуючий справами виконкому; 
д) секретар виконкому. 
 
94. Під час здійснення делегованих повноважень виконкоми підконтрольні: 
а) депутатам місцевих рад; 
б) правоохоронним органом; 
в) органам виконавчої влади; 
г) органам законодавчої влади; 
д) є самостійними у свої повноваження. 
 
95. Місцеві органи виконавчої влади, до яких звернувся депутат місце-

вої ради зобов’язані розглянути порушене ним питання та надати йому від-
повідь: 

а) у десятиденний строк;  
б) у двадцятиденний строк; 
в) у п’ятиденний строк; 
г) у триденний строк; 
д) протягом місяця. 
 
96. Контроль за виконанням доручень виборців здійснюється: 
а) відповідними радами, їх органами та депутатами місцевих рад; 
б) депутатами місцевих рад; 
в) самими виборцями; 
г) Кабінетом Міністрів України; 
д) Президентом України. 
 
97. Підставами для відкликання виборцями обраного ними депутата 

місцевої ради можуть бути: 
а) порушення депутатом місцевої ради положень Конституції, законів 

України, що встановлено судом; 
б) пропуск депутатом місцевої ради протягом року більше половини 

пленарних засідань ради або засідань постійної комісії; 
в) порушення депутатом місцевої ради норм службового етикету; 
г) порушення депутатом місцевої ради міжнародних законів; 
д) пропуск депутатом місцевої ради пленарних засідань протягом двох 

років. 
 
98. Під зверненням громадян слід розуміти: 
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а) викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), зая-
ви (клопотання) і скарги; 

б) звернення громадян із проханням про сприяння реалізації їх прав та 
інтересів; 

в) звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інте-
ресів громадян; 

г) звернення громадян із письмовою заявою; 
д) викладенні в усній формі скарги. 
 
99. Звернення, оформлене без дотримання вимог, повертається: 
а) не пізніш як через п’ять днів від дня його надходження; 
б) не пізніш як через двадцять днів від дня його надходження; 
в) не пізніш як через десять днів від дня його надходження; 
г) не пізніше як через три дні від дня його надходження; 
д) не пізніше як через п’ятнадцять днів від дня його надходження. 
 
100. Звернення розглядаються і вирішуються у термін: 
а) не більше одного місяця від дня їх надходження; 
б) не більше одного тижня від дня їх надходження; 
в) не більше трьох місяців від дня їх надходження; 
г) не більше десяти днів від дня їх надходження; 
д) не більше п’яти днів від дня їх надходження. 
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Тема 15. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ 
 

Поняття, принципи та система територіального устрою України. Кон-
ституційне закріплення форми державного устрою як відносно децентралізо-
ваної унітарної держави. Система адміністративно-територіального устрою. 
Види адміністративно-територіальних одиниць. Автономія: поняття, види та 
їх характеристика. Автономна Республіка Крим – територіальна автономія у 
складі України. Основи конституційного статусу Автономної Республіки 
Крим. Самоврядні повноваження Автономної Республіки Крим. Верховна 
Рада Автономної Республіки Крим: компетенція та організація роботи. Рада 
Міністрів Автономної Республіки Крим: склад та повноваження. Представ-
ництво Президента України. Взаємодія органів державної влади Автономної 
Республіки Крим. 

 
Ключові поняття: 

територіальний устрій України, державний устрій, форма державно-
го устрою України, національно-державний устрій, територіальний устрій 
України як конституційно-правовий інститут, принципи територіального 
устрою України, унітарна держава, проста унітарна держава, складна 
унітарна держава, централізована унітарна держава, децентралізована 
унітарна держава, відносно децентралізована унітарна держава, терито-
рія держави, адміністративно-територіальний устрій, система адмініст-
ративно-територіального устрою України, принципи адміністративно-
територіального устрою, адміністративно-територіальна одиниця, населе-
ні пункти, села, селища, міста районного значення, міста республіканського 
та обласного значення, міста зі спеціальним статусом, район у містах, ре-
гіони, область, район, сільський округ, селищний округ, автономія, персона-
льна автономія, корпоративна автономія, національно-територіальна (те-
риторіальна) автономія, екстериторіальна автономія, політична автоно-
мія, адміністративно-національна автономія, автономна республіка, авто-
номна область, автономний округ, Автономна Республіка Крим. 
 

1. Суверенітет України поширюється на:  
а) адміністративно-територіальні одиниці України;  
б) всю її територію;  
в) територію кожної адміністративно-територіальної одиниці;  
г) всю її територію, за винятком прикордонної смуги;  
д) всю її територію, за винятком прикордонних районів. 
 
2. Територіальне верховенство – це: 
а) територія не поєднана єдиною політичною, економічною, правовою 
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системами; 
б) централізація державної влади; 
в) територія не є єдиною; 
г) повнота і незалежність влади в межах її території; 
д) територія не поєднана єдиною системою державної влади. 
 
3. Питання про зміну території України відповідно до чинної Консти-

туції України вирішується виключно: 
а) міжнародними угодами; 
б) всеукраїнським референдумом; 
в) Кабінетом Міністрів України; 
г) Президентом України; 
д) Верховною Радою України. 
 
4. Конституція України визначає, що утворення і ліквідація районів, 

встановлення і зміна меж районів і міст, належить до повноважень: 
а) органів місцевого самоврядування; 
б) народу України; 
в) Кабінету Міністрів України; 
г) Президента України; 
д) Верховної Ради України. 
 
5. Конституційно-правові категорії «територіальний устрій» та 

«адміністративно-територіальний устрій» співвідносяться між собою як: 
а) конкретне й особливе; 
б) загальне та особливе; 
в) зміст і форма; 
г) категорії є тотожними; 
д) категорії є різними за змістом та не співвідносяться. 
 
6. Адміністративно-територіальний устрій – це: 
а) система представницьких органів на відповідній території, утворених 

для здійснення державного управління територією та для реалізації спільних 
інтересів різних населених пунктів; 

б) законодавчо закріплений поділ території держави на певні частини, 
відповідно до яких будується система місцевих державних органів; 

в) право територіальної громади самостійно вирішувати питання місце-
вого значення в межах Конституції та законів України; 

г) система, сільських, селищних, міських населених пунктів зі стійким 
складом жителів, які зайняті сільськогосподарським виробництвом, промис-
ловістю; 

д) це нормативно впорядкована (унормована) система суспільних від-
носин з організації і діяльності держави та її основних інституцій, детерміно-
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ваних синтезом історичних умов, закономірностей, традицій, новацій і тен-
денцій сучасного демократичного розвитку. 

 
7. Відповідно до ст. 133 Конституції України систему адміністрати-

вно-територіального устрою України складають: 
а) області і міста; 
б) Автономна Республіка Крим, області, райони та селища і села; 
в) Автономна Республіка Крим, області та місто Київ; 
г) області, міста Київ і Севастополь; 
д) Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, 

селища і села. 
 
8. Відповідно до ст. 133 Конституції України до складу України вхо-

дять: 
а) 24 області; 
б) Автономна Республіка Крим і 24 області; 
в) 24 області та м. Київ та Сімферополь; 
г) Автономна Республіка Крим, 24 області, міста Київ та Севастополь; 
д) 24 області, міста Київ та Севастополь. 
 
9. Середню ланку адміністративно-територіального устрою України 

становлять: 
а) адміністративні райони і міста обласного підпорядкування; 
б) міста Київ та Севастополь; 
в) міста районного підпорядкування; 
г) Автономна Республіка Крим; 
д) райони в містах, селища і села. 
 
10. Адміністративно-територіальна одиниця – це: 
а) державне утворення, адміністративна самостійність якого реалізу-

ється з врахуванням економічних, національних і інших особливостей відпо-
відної території; 

б) верхній рівень адміністративно-територіального устрою України; 
в) невеликий регіон з агропромисловим характером економіки, транс-

портною, інформаційною та іншою соціальною інфраструктурою, спрямова-
ною на забезпечення зв’язку між сільськими та міськими населеними пунк-
тами, які входять до його складу як самостійні адміністративно-територіальні 
утворення; 

г) частина території держави, яка утворилася для організації управління 
соціально-економічними процесами, забезпечення життєдіяльності місцевого 
населення і його зв’язків з суспільством; 

д) населені пункти зі стійким складом жителів, які зайняті переважно 
сільськогосподарським виробництвом. 
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11. До рівня територіального представництва відносять: 
а) міста; 
б) селища; 
в) райони; 
г) села; 
д) райони у містах. 
 
12. Співвідношення понять «район» і «район у місті» відповідно до рі-

шення Конституційного Суду України у справі про адміністративно-
територіальний устрій полягає в наступному: 

а) ці поняття є тотожними; 
б) ці поняття є різними; 
в) значення цих понять можуть бути з’ясованими лише в контексті 

конкретного нормативного акту; 
г) тотожність або відмінність цих понять залежить від адміністративно-

територіальної одиниці; 
д) поняття є фактично тотожними, що потребує законодавчого закріп-

лення. 
 
13. Селища міського типу належать до: 
а) міських населених пунктів; 
б) сільських населених пунктів; 
в) об’єктів службового призначення; 
г) регіонів; 
д) верхнього рівня адміністративно-територіального устрою. 
 
14. Україна за формою територіального устрою відноситься до: 
а) унітарної держави з елементами конфедералізму; 
б) децентралізованої унітарної держави; 
в) централізованої унітарної держави; 
г) федеративної держави, у складі якої є автономія; 
д) централізованої федеративної держави. 
 
15. Область – це: 
а) частина комплексно заселеної території України, яка склалася вна-

слідок господарської та іншої суспільної діяльності, має сталий склад насе-
лення, власну назву та зареєстрована в порядку, передбаченому законом; 

б) основна складова частина території України, яка історично склалася 
і характеризується певним організаційним відособленням, цілісністю, еконо-
мічною та соціальною самодостатністю, місцевими особливостями і традиці-
ями;  

в) частина території України, невеликий регіон з агропромисловим ха-
рактером економіки, транспортною, інформаційною та іншою соціальною 
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інфраструктурою, спрямованою на забезпечення зв’язку між сільськими та 
селищними населеними пунктами, які входять до його складу як самостійні 
адміністративно-територіальні одиниці; 

г) населений пункт із сталим складом жителів, які зайняті переважно у 
сільськогосподарському виробництві; 

д) автономне утворення має свій особливий вид публічної влади – вла-
ду автономії та має право самостійно змінювати свій правовий режим 

 
16. За формою територіального устрою Україна є:  
а) президентсько-парламентською республікою;  
б) парламентсько-президентською республікою;  
в) складною унітарною державою;  
г) простою унітарною державою; 
д) федерацією. 
 
17. Обласним центром Волинської області є: 
а) Володимир-Волинський; 
б) Волинь; 
в) Нововолинськ; 
г) Луцьк; 
д) Ужгород. 
 
18. Народ може здійснювати владу в Українській державі: 
а) тільки безпосередньо; 
б) виключно через органи державної влади; 
в) виключно через органи державної влади та органи місцевого самов-

рядування;  
г) безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування; 
д) через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. 
 
19. Адміністративно-територіальні одиниці, які розташовані у гірсь-

кій місцевості, мають недостатньо розвинуту сферу застосування праці та 
систему соціально-побутового обслуговування, обмежену транспортну до-
ступність, належать до: 

а) міст районного значення; 
б) міст селищного типу; 
в) гірських населених пунктів; 
г) міст обласного значення; 
д) сільських населених пунктів. 
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20. Відповідно до чинної Конституції України суб’єктом місцевого са-
моврядування є: 

а) територіальна громада – жителі села чи добровільне об’єднання у 
сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста; 

б) районна державна адміністрація; 
в) обласна державна адміністрація; 
г) голова районної державної адміністрації; 
д) голова обласної державної адміністрації. 
 
21. Територіальна автономія – це: 
а) форма централізації держави; 
б) форма децентралізації  в унітарній державі на рівні регіону, який має 

деякі особливості свого розвитку; 
в) державні утворення, які мають власні органи законодавчої та вико-

навчої влади, статут та деякі інші ознаки державності; 
г) державне утворення, яке виникає внаслідок акту самовизначення її 

населення; 
д) державне утворення, яке не порушує унітарної суті держави та має 

власний суверенітет. 
 
22. Автономія, що створюється для об’єднання національних меншин, 

які проживають розрізнено, або пов’язують з лінгвістичними уособленнями: 
а) територіальна автономія; 
б) персональна і корпоративна автономія; 
в) автономія для окремих територій за географічними ознаками; 
г) договірно-конституційна автономія; 
д) національно-територіальна автономія. 
 
23. За конституційною природою Автономна Республіка Крим є: 
а) регіоном; 
б) суверенною державою; 
в) областю; 
г) формою адміністративно-територіальної автономії; 
д) регіоном. 
 
24. Правовою основою статусу і повноважень Автономної Республіки 

Крим є: 
а) Конституція України; 
б) Конституція України і закони України; 
в) Конституція Автономної Республіки Крим; 
г) Конституція Автономної Республіки Крим і закони України; 
д) Конституція України і закони України, Конституція Автономної Ре-

спубліки Крим. 
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25. Відповідно до чинної Конституції України територія України в 
межах існуючого кордону: 

а) може бути змінена за рішенням місцевого референдуму; 
б) є цілісною і недоторканною; 
в) може бути змінена указом Президента України; 
г) може бути змінена за рішенням відповідної місцевої ради; 
д) може бути змінена розпорядженням Кабінету Міністрів України. 
 
26. Повнота влади Верховної Ради Автономної Республіки Крим має 

похідний характер у співвідношенні з: 
а) правами та обов’язками юридичних осіб; 
б) повноваженнями державних органів; 
в) повноваженнями парламентів інших держав; 
г) повновладдям народу; 
д) суверенітетом національних меншин Автономної Республіки Крим. 
 
27. Повноваження та порядок формування і діяльності найвищих ор-

ганів державної влади Автономної Республіки Крим визначаються: 
а) Розпорядженням Кабінету Міністрів України; 
б) Указами Президента України; 
в) Конституцією і законами України, а також нормативно-правовими 

актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань, віднесених до 
її компетенції; 

г) Постановами Верховної Ради України та нормативно-правовими ак-
тами Ради Міністрів Автономної Республіки Крим; 

д) Законами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, які мають 
найвищу юридичну силу по відношенню до всіх інших нормативно-правових 
актів. 

 
28. Якими нормативно-правовими актами визначається територіаль-

ний устрій України: 
а) указами Президента України; 
б) виключно законами України; 
в) законами України та указами Президента України; 
г) законами України, указами Президента України, актами Кабінету 

Міністрів України; 
д) указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України. 
 
29. До Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим за поса-

дою входять: 
а) Голова Верховної Ради України, його перший заступник і заступни-

ки, Голови Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 
б) Генеральний прокурор України, Прем’єр-міністр України, Голова 
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Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 
в) Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, його перший 

заступник і заступники, голови комітетів Верховної Ради Автономної Респу-
бліки Крим; 

г) Голова апарату Верховної Ради України, перший заступник Голови 
Верховної Ради України, голови тимчасових комісій; 

д) Голова Верховної Ради України, Голова Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, Генеральний прокурор України. 

 
30. Відповідно до чинної Конституції України як має вирішуватися 

питання про зміну території України: 
а) винятково Президентом України; 
б) лише Верховною Радою України; 
в) виключно всеукраїнським референдумом; 
г) на вимогу не менше п’яти мільйонів громадян України; 
д) винятково Президентом України за поданням Верховної Ради Украї-

ни. 
 
31. Відповідно до чинної Конституції України в Україні налічують _ 

областей: 
а) 22; 
б) 23; 
в) 24; 
г) 20; 
д) 25.  
 
32. Спеціальний статус в Україні мають міста : 
а) Київ та Одеса; 
б) Київ та Дніпропетровськ; 
в) Київ та Харків; 
г) Київ та Севастополь; 
д) Київ та Львів.  
 
33. Державний кордон України – це: 
а) невеликий регіон з агропромисловим характером економіки, транс-

портною, інформаційною та іншою соціальною інфраструктурою, спрямова-
ною на забезпечення зв’язку між сільськими та міськими населеними пунк-
тами, які входять до його складу як самостійні адміністративно-територіальні 
утворення; 

б) частина території держави, яка утворилася для організації управлін-
ня соціально-економічними процесами, забезпечення життєдіяльності місце-
вого населення і його зв’язків з суспільством; 

в) лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визнача-
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ють межі території України – суші, води, надр, повітряного простору; 
г) населені пункти зі стійким складом жителів, які зайняті переважно 

сільськогосподарським виробництвом; 
д) нормативно впорядкована (унормована) система суспільних відно-

син з організації і діяльності держави та її основних інституцій, детермінова-
них синтезом історичних умов, закономірностей, традицій, новацій і тенден-
цій сучасного демократичного розвитку. 

 
34. Державний устрій України – це: 
а) це лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які ви-

значають межі території України – суші, води, надр, повітряного простору; 
б) це нормативно впорядкована (унормована) система суспільних від-

носин з організації і діяльності держави та її основних інституцій, детерміно-
ваних синтезом історичних умов, закономірностей, традицій, новацій і тен-
денцій сучасного демократичного розвитку; 

в) влаштування держави, тобто розподіл компетенції між її загальноде-
ржавними, центральними і місцевими органами влади; 

г) населені пункти зі стійким складом жителів, які зайняті переважно 
сільськогосподарським виробництвом; 

д) невеликий регіон з агропромисловим характером економіки, транс-
портною, інформаційною та іншою соціальною інфраструктурою, спрямова-
ною на забезпечення зв’язку між сільськими та міськими населеними пунк-
тами, які входять до його складу як самостійні адміністративно-територіальні 
утворення. 

 
35. Унітарна держава – це: 
а) проста єдина держава, складовими якої є адміністративно-

територіальні одиниці, які не наділені державним суверенітетом; 
б) держава, де влада зосереджена в руках одноособового глави  держа-

ви; 
в) союзна держава, що складається с держав-членів або державо подіб-

них утворень; 
г) тимчасове об’єднання самостійних держав для досягнення конкрет-

ної мети; 
д) держава, де влада поділяється між парламентом і монархом. 
 
36. Конституційні засади територіального устрою України включа-

ють в себе принцип єдності та цілісності відповідно до якого: 
а) окремі територіальні одиниці перебувають у підпорядкуванні держа-

ви, а нижчий рівень системи є територіальною основою місцевого самовря-
дування; 

б) суспільство та держава забезпечують максимально рівні умови для 
розвитку всіх територіальних одиниць; 
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в) вся система територіального устрою держави пов’язана єдиною сис-
темою законодавчих, виконавчих, судових та контрольно-наглядових органів 
і утворює цілісну державну єдність; 

г) держава сприяє самобутності територіальних одиниць; 
д) державні утворення, які мають власні органи законодавчої та вико-

навчої влади, статут та деякі інші ознаки державності. 
 
37. Місто – це: 
а) основна складова частина території України, яка історично склалася і 

характеризується певним організаційним відособленням, цілісністю, еконо-
мічною та соціальною самодостатністю, місцевими особливостями і традиці-
ями; 

б) автономне утворення має свій особливий вид публічної влади – вла-
ду автономії та має право самостійно змінювати свій правовий режим; 

в) населений пункт із сталим складом жителів, які зайняті переважно у 
сільськогосподарському виробництві; 

г) окрема адміністративно-територіальна одиниця у місті; 
д) багатотисячний населений пункт, адміністративний, промисловий, 

торговельний та культурний центр. 
 
38.Відповідно до Конституції України «Оборона України, захист її су-

веренітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на 
...»: 

а) Службу безпеки України; 
б) Президента України; 
в) Збройні Сили України; 
г) Національну гвардію України; 
д) Міністерство внутрішніх справ України. 
 
39. Елементами адміністративно-територіального устрою є: 
а) райони; 
б) міста; 
в) області; 
г) одиниці; 
д) автономні утворення. 
 
40. Населений пункт – це: 
а) автономне утворення має свій особливий вид публічної влади – вла-

ду автономії; 
б) державні утворення, які мають власні органи законодавчої та вико-

навчої влади, статут та деякі інші ознаки державності; 
в) система представницьких органів на відповідній території, утворе-

них для здійснення державного управління територією та для реалізації спі-
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льних інтересів різних населених пунктів; 
г) частина комплексно заселеної території України, яка склалася вна-

слідок господарської та іншої суспільної діяльності, має сталий склад насе-
лення, власну назву та зареєстрована в порядку, передбаченому законом; 

д) верхній рівень адміністративно-територіального устрою України. 
 
41. Згідно Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ»: 
а) межі міста Києва встановлюються Президентом за поданням Київсь-

кої міської ради, погодженим з відповідними радами, з урахуванням історич-
них, соціально-економічних та інших особливостей території відповідно до 
чинного законодавства. 

б) межі міста Києва встановлюються Президентом за поданням Верхо-
вної Ради України , погодженим з відповідними радами, з урахуванням істо-
ричних, соціально-економічних та інших особливостей території відповідно 
до чинного законодавства; 

в) Межі міста Києва встановлюються Кабінетом Міністрів України за 
поданням Президента, погодженим з відповідними радами, з урахуванням іс-
торичних, соціально-економічних та інших особливостей території відповід-
но до чинного законодавства; 

г) межі міста Києва встановлюються Кабінетом Міністрів України за 
поданням Київської міської ради, погодженим з відповідними радами, з ура-
хуванням історичних, соціально-економічних та інших особливостей терито-
рії відповідно до чинного законодавства; 

д) межі міста Києва встановлюються Верховною Радою України за по-
данням Київської міської ради, погодженим з відповідними радами, з ураху-
ванням історичних, соціально-економічних та інших особливостей території 
відповідно до чинного законодавства. 

 
42. Яким нормативно-правовим актом визначаються зміст, опис, по-

рядок використання символіки: 
а) Законом України «Про столицю України – місто-герой Київ»; 
б) Положенням про символіку, яке затверджується відповідно Київсь-

кою міською радою та районними в місті радами; 
в) Конституцією України; 
г) Наказом Президента України; 
д) Постанова Верховної Ради України. 
 
43. Район – це: 
а) населений пункт із сталим складом жителів, які зайняті переважно у 

сільськогосподарському виробництві; 
б) частина території України, невеликий регіон з агропромисловим ха-

рактером економіки, транспортною, інформаційною та іншою соціальною 
інфраструктурою, спрямованою на забезпечення зв’язку між сільськими та 
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селищними населеними пунктами, які входять до його складу як самостійні 
адміністративно-територіальні одиниці; 

в) адміністративно територіальна одиниця, яка є частиною області; 
г) автономне утворення має свій особливий вид публічної влади – вла-

ду автономії та має право самостійно змінювати свій правовий режим; 
д) основна складова частина території України, яка історично склалася 

і характеризується певним організаційним відособленням, цілісністю, еконо-
мічною та соціальною самодостатністю, місцевими особливостями і традиці-
ями. 

 
44. Відповідно до чинної Конституції України Верховна Рада Автоно-

мної Республіки Крим є:: 
а) представницьким органом Автономної Республіки Крим; 
б) законодавчим органом Автономної Республіки Крим; 
в) органом місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим; 
г) Урядом Автономної Республіки Крим; 
д) незалежним органом Автономної Республіки Крим. 
 
45. Верховна Рада України згідно з п. 29 ч. 1 ст. 85 Конституції Украї-

ни уповноважена приймати рішення, окрім: 
а) утворення і ліквідація районів; 
б) встановлення і зміна меж районів і міст; 
в) віднесення населених пунктів до категорії міст; 
г) найменування і перейменування населених пунктів та міст; 
д) стягнення одного меншого міста до великого; 
 
46. Чисельність районів на території України складає: 
а) 450 районів; 
б) 460 районів; 
в) 470 районів; 
г) 480 районів; 
д) 490 районів. 
 
47. Чисельність міст на території України складає: 
а) 440 міст; 
б) 445 міста; 
в) 465 міст; 
г) 457 міст; 
д) 442 міста. 
 
48. Який з перелічених принципів є зайвим у системі принципів терито-

ріального устрою: 
а) принцип єдності та цілісності; 
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б) принцип централізації та децентралізації; 
в) принцип збалансованого розвитку регіонів; 
г) принцип урахування історичних, економічних, екологічних, геогра-

фічних особливостей; 
д) принцип розподілу повноважень міст. 
 
49. Який з принципів відповідає наступному змісту «вся система те-

риторіального устрою пов’язана з єдиною системою законодавчих, виконав-
чих, судових органів і утворює цілісність держави»: 

а) принцип централізації та децентралізації; 
б) принцип єдності та цілісності; 
в) принцип урахування історичних, економічних, екологічних, геогра-

фічних особливостей; 
г) принцип збалансованого розвитку регіонів; 
д) принцип розподілу на більш повноважні та меньш повноважні міста. 
 
50. Який з принципів відповідає наступному змісту «держава сприяє 

самобутності територіальних одиниць»: 
а) принцип централізації та децентралізації; 
б) принцип збалансованого розвитку регіонів; 
в) принцип розподілу на більш повноважні та меньш повноважні міста; 
г) принцип урахування історичних, економічних, екологічних, геогра-

фічних особливостей; 
д) принцип єдності та цілісності. 
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Тема 16. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

 
Теоретико-правові основи національної безпеки України: поняття, сут-

ність, принципи, об’єкти і суб’єкти національної безпеки. Система забезпе-
чення національної безпеки України: поняття, структура та елементи. Основ-
ні функції системи забезпечення національної безпеки. Повноваження основ-
них суб’єктів системи забезпечення національної безпеки та їх зміст. Засоби 
забезпечення національної безпеки України. Гарантування прав, свобод та 
обов’язків громадян України при забезпеченні національної безпеки. Система 
національної безпеки України: політична безпека України; економічна безпе-
ка України; воєнна безпека України: поняття, основи та організація оборони 
України; воєнна політика та воєнне будівництво України; теоретичні аспекти 
воєнної доктрини України; конституційно-правовий статус Збройних Сил 
України; екологічна безпека України; інформаційна безпека України; демо-
графічна безпека України; міжнародна безпека України: міжнародні конфлік-
ти і засоби розв’язання. 

Сучасна європейська політична ситуація і місце України в геополітич-
ному просторі Європи. Міжнародні відносини України в контексті націона-
льної безпеки. Правова безпека України. 
 

Ключові поняття: 
теорія національної безпеки, національна безпека України як консти-

туційно-правовий інститут, національні інтереси, принципи національної 
безпеки, об’єкти національної безпеки, суб’єкти національної безпеки, функ-
ції національної безпеки, концепція національної безпеки України, система 
забезпечення національної безпеки України, засоби забезпечення національної 
безпеки України, суб’єкти системи забезпечення національної безпеки Украї-
ни, гарантії забезпечення національної безпеки України, система національ-
ної безпеки України, політична безпека України, міжнаціональні (міжетніч-
ні) конфлікти, політичні конфлікти, воєнний елемент, економічна безпека 
України, продовольча безпека, ресурсна безпека, цінова безпека, фінансово-
грошова безпека, кримінальна безпека, воєнна безпека України, оборона 
України, територіальна оборона, воєнна доктрина, стан війни, воєнний час, 
воєнний стан, мобілізація, армія, Збройні Сили України, військовий обов’язок, 
військова служба, юридична відповідальність військовослужбовців, екологіч-
на безпека України, інформаційна безпека України, демографічна безпека 
України, міжнародна безпека України, міжнародне право, міжнародні конф-
лікти, геополітичне становище держави, правова безпека України. 
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1. Захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, 
демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів 
України від реальних та потенційних загроз – це: 

а) державна безпека; 
б) громадська безпека і порядок; 
в) воєнна безпека; 
г) суспільно-політична безпека; 
д) національна безпека. 
 
2. До суб’єктів забезпечення національної безпеки в Україні відносять-

ся, крім: 
а) Президента України; 
б) Верховної Ради України; 
в) міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; 
г) Національного банку України; 
д) військових формувань іноземних держав. 
 
3. До суб’єктів здійснення контролю за реалізацією заходів у сфері на-

ціональної безпеки не належить: 
а) Президент України; 
б) Верховна Радою України;  
в) Кабінет Міністрів України; 
г) Рада національної безпеки і оборони України; 
д) Конституційний Суд України. 
 
4. В сфері забезпечення національної безпеки відсутній принцип: 
а) пріоритету прав і свобод людини і громадянина; 
б) своєчасності і адекватності заходів захисту національних інтересів 

реальним і потенційним загрозам; 
в) чіткого розмежування повноважень та взаємодії органів державної 

влади у забезпеченні національної безпеки; 
г) гласності; 
д) верховенства права. 
 
5. Захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності і 

демократичного конституційного ладу та інших життєво важливих націо-
нальних інтересів від реальних і потенційних загроз невоєнного характеру – 
це: 

а) державна безпека; 
б) громадська безпека і порядок; 
в) воєнна безпека; 
г) суспільно-політична безпека; 
д) національна безпека. 
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6. Згідно з Конституцією України зовнішньополітична діяльність 
України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шля-
хом: 

а) офіційними зустрічами президентів держав; 
б) укладанням міжнародних договорів економічного характеру; 
в) підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва за загально-

визнаними принципами і нормами міжнародного права; 
г) ратифікацією, денонсацією та приєднанням України до міжнародних 

актів; 
д) підписанням міжнародних угод про ненапад. 
 
7. Згідно з Конституцією України забезпечення державної безпеки і за-

хисту державного кордону України покладається на: 
а) Верховну Раду України; 
б) Президента України; 
в) військові формування та правоохоронні органи України; 
г) громадян України; 
д) систему судових органів України. 
 
8. Захищеність життєво важливих для суспільства та особи інте-

ресів, прав і свобод людини і громадянина, забезпечення яких є пріоритетним 
завданням діяльності сил безпеки, інших державних органів, органів місцево-
го самоврядування, їх посадових осіб та громадськості, які здійснюють уз-
годжені заходи щодо реалізації і захисту національних інтересів від впливу 
загроз – це: 

а) державна безпека; 
б) громадська безпека і порядок; 
в) воєнна безпека; 
г) суспільно-політична безпека; 
д) національна безпека. 
 
9. Захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності і 

демократичного конституційного ладу та інших життєво важливих націо-
нальних інтересів від воєнних загроз – це: 

а) державна безпека; 
б) громадська безпека і порядок; 
в) воєнна безпека; 
г) суспільно-політична безпека; 
д) національна безпека. 
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10. Відповідно до Закону України «Про національну безпеку» від 21 чер-
вня 2018 р. система органів державної влади, Збройних Сил України, інших 
утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохорон-
них та розвідувальних органів, державних органів спеціального призначення з 
правоохоронними функціями, сил цивільного захисту, оборонно-промислового 
комплексу України, а також громадяни та громадські об’єднання, які добро-
вільно беруть участь у забезпеченні національної безпеки України – це: 

а) воєнна доктрина; 
б) воєнна організація держави; 
в) сили безпеки; 
г) сектор безпеки і оборони; 
д) сили оборони. 
 
11. Військове формування, на яке відповідно до Конституції України 

покладаються оборона України, захист її суверенітету, територіальної ці-
лісності і недоторканності – це: 

а) Збройні Сили України; 
б) Рада національної безпеки і оборони України; 
в) Служба безпеки України; 
г) Міністерство оборони України; 
д) Міністерство внутрішніх справ України. 
 
12. Загальна структура Збройних Сил України затверджується: 
а) Міністром юстиції України; 
б) Кабінетом Міністрів України; 
в) Верховною Радою України за поданням Президента України; 
г) Президентом за поданням Прем’єр-Міністра України; 
д) Головою Верховної Ради України. 
 
13. Збройними Силами України, які завжди знаходяться в стані бойо-

вої готовності є: 
а) авіація; 
б) сухопутні війська; 
в) морський флот; 
г) ракетні війська; 
д) протиповітряна оборона. 
 
14. Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України за посадою є: 
а) Міністр оборони України; 
б) Президент України; 
в) Голова Служби безпеки України; 
г) Прем’єр-міністр України; 
д) Міністр внутрішніх справ України. 



КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО у тестових завданнях 

416 

15. Державна інституція, що може створюватися в особливий період 
як вищий колегіальний орган воєнного керівництва обороною держави: 

а) Міністерство оборони України; 
б) Ставка Верховного Головнокомандувача; 
в) Рада Національної безпеки і оборони України; 
г) Військовий комісаріат; 
д) Комітет державної безпеки. 
 
16. Головним військовим органом з планування оборони держави, 

управління застосуванням Збройних Сил України, координації та контролю 
за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до за-
конів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, орга-
нами місцевого самоврядування, правоохоронними органами є: 

а) Кабінет Міністрів України; 
б) Міністерство оборони України; 
в) Служба Безпеки України; 
г) Президент України; 
д) Генеральний штаб Збройних Сил України. 
 
17. Безпосереднє керівництво територіальною обороною держави 

здійснює начальник Генерального штабу: 
а) Головнокомандувач Збройних Сил України; 
б) Голова Ради національної безпеки і оборони України; 
в) Прем’єр-Міністр України; 
г) Заступник Міністра оборони України;  
д) Міністр оборони України. 
 
18. Президент України як Верховний Головнокомандувач з питань обо-

рони видає: 
а) накази і постанови; 
б) накази і директиви; 
в) постанови і директиви; 
г) укази і розпорядження; 
д) закони і накази. 
 
19. З питань національної безпеки і оборони Президент України видає 

такі нормативно-правові акти, що є обов’язковими до виконання на тери-
торії України, як: 

а) накази і постанови; 
б) накази і директиви; 
в) постанови і директиви; 
г) укази і розпорядження; 
д) закони і накази. 
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20. Рішення про загальну або часткову мобілізацію, введення воєнного 
стану в Україні або окремих її місцевостях, застосування Збройних Сил 
України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів Укра-
їни приймається: 

а) у разі екологічної небезпеки; 
б) у разі введення надзвичайного стану; 
в) при укладанні міжнародної угоди;  
г) під час призову до армії; 
д) у разі збройної агресії. 
 
21. Збройні Сили України перебувають у підпорядкуванні: 
а) Міністерства оборони України; 
б) Президента України; 
в) Міністерства юстиції України; 
г) Міністерства внутрішніх справ України; 
д) Служби безпеки України. 
 
22. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує приведення в 

життя державної політики у сфері оборони, функціонування, бойову та мо-
білізаційну готовність, боєздатність і підготовку Збройних Сил України до 
здійснення покладених на них функцій і завдань – це: 

а) Міністерство оборони України; 
б) Президент України; 
в) Рада Національної безпеки і оборони України; 
г) Кабінет Міністрів України; 
д) Служба безпеки України. 
 
23. Гранична чисельність працівників центрального апарату Міністер-

ства оборони України затверджується: 
а) Верховною Радою України; 
б) Міністром оборони України; 
в) Президентом України; 
г) Кабінетом Міністрів України; 
д) Головнокомандувачем Збройних Сил України. 
 
24. Рішення з питань введення надзвичайного і воєнного стану, мобілі-

зації, визначення загальної структури, чисельності, функцій Збройних Сил 
України та інших військових формувань, створених відповідно до законів 
України, схвалює: 

а) органи місцевого самоврядування; 
б) Верховна Рада України;  
в) Генеральний штаб Збройних Сил України; 
г) Президент України; 
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д) Міністр оборони. 
 
25. Визначає засади внутрішньої та зовнішньої політики, основи наці-

ональної безпеки, формує законодавчу базу в цій сфері, схвалює рішення з 
питань введення надзвичайного і воєнного стану, мобілізації, визначення за-
гальної структури, чисельності, функцій Збройних Сил України та інших 
військових формувань, створених відповідно до законів України: 

а) Верховна Рада України; 
б) Кабінет Міністрів України; 
в) Президент України; 
г) народні депутати України; 
д) Конституційний Суд України. 
 
26. Рішення з питань введення надзвичайного і воєнного стану, мобілі-

зації, визначення загальної структури, чисельності, функцій Збройних Сил 
України та інших військових формувань, створених відповідно до законів 
України, приймає: 

а) органи місцевого самоврядування; 
б) Верховна Рада України;  
в) Генеральний штаб Збройних Сил України; 
г) Президент України; 
д) Міністр оборони 
 
27. Головою Ради національної безпеки і оборони України є: 
а) Секретар Ради національної безпеки і оборони України; 
б) Міністр оборони; 
в) Президент України; 
г) Міністр юстиції України; 
д) Прем’єр-Міністр України. 
 
28. Рішення, які прийняті Радою національної безпеки і оборони Украї-

ни, вводяться в дію Президентом України у формі: 
а) указу; 
б) постанови; 
в) розпорядження; 
г) наказу; 
д) рішення. 
 
29. Персональний склад Ради національної безпеки і оборони України 

формує: 
а) парламент України; 
б) Президент України; 
в) Кабінет Міністрів України; 
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г) Секретар Ради національної безпеки і оборони України; 
д) Міністр юстиції України. 
 
30. Відповідно до Закону України «Про Раду національної безпеки і 

оборони України» від 5 березня 1998 р. до функцій Ради національної безпеки 
і оборони України належить: 

а) координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконав-
чої влади у сфері національної безпеки і оборони у мирний час; 

б) забезпечення розвитку воєнної науки; 
в) забезпечення охорони державного кордону України; 
г) захист інформаційного простору України; 
д) підготовка молоді до служби в Збройних Силах України. 
 
31. Кількість голосів, яку необхідно зібрати для прийняття рішення 

Радою національної безпеки і оборони України: 
а) не менш двох третин її членів; 
б) усіх членів; 
в) не менш як третини її членів; 
г) половини членів від загального складу; 
д) 50%+1 голос від загальної кількості членів. 
 
32. Функції, структура та штатна чисельність апарату Ради націо-

нальної безпеки і оборони України визначаються:  
а) Головою Верховної Ради України; 
б) Головою Служби безпеки України; 
в) Прем’єр-міністром України; 
г) Президентом України; 
д) Міністром оборони України. 
 
33. Посадові особи апарату Ради національної безпеки і оборони Укра-

їни мають статус: 
а) військовослужбовців; 
б) державних службовців; 
в) військовозобов’язаних осіб; 
г) політичних діячів; 
д) органу по здійсненню нагляду і контролю діяльності в сфері забез-

печення національної безпеки України. 
 
34. Пропозиції щодо введення надзвичайного стану в Україні або в 

окремих її місцевостях Президентові України подає: 
а) Верховна Рада України; 
б) Служба безпеки України; 
в) Рада національної безпеки і оборони України; 
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г) Кабінет Міністрів України; 
д) Міністерство оборони України. 
 
35. В Україні надзвичайний стан може бути введено на строк: 
а) не більш як 30 і не більш як 60 діб в окремих її місцевостях; 
б) не більш як 60 і не більш як 90 діб в окремих її місцевостях; 
в) не більш як 90 і не більш як 120 діб в окремих її місцевостях; 
г) не більш як 60 днів; 
д) не більш як 90 днів. 
 
36. Максимальний строк, на який може бути подовжений у разі необ-

хідності надзвичайний стан: 
а) не більш як 30 днів; 
б) не більш як 60 і не більш як 90 діб в окремих її місцевостях; 
в) не більш як 90 і не більш як 120 діб в окремих її місцевостях; 
г) не більш як 60 днів; 
д) не більш як 90 днів. 
 
37. До заходів, що можуть запроваджуватися на період надзвичайного 

стану, не належить: 
а) встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду; 
б) обмеження свободи пересування територією, де вводиться надзви-

чайний стан;  
в) обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;  
г) заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на про-

ведення яких встановлюється судом;  
д) тимчасове обмеження права на оскарження в суді рішень, дій чи без-

діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, поса-
дових і службових осіб.  

 
38. Обов’язок розробляти та здійснювати емісійно-кредитну політику 

в інтересах національної безпеки України покладено на: 
а) Міністра фінансів України; 
б) Національний банк України; 
в) Міністерство фінансів України; 
г) Державну Податкову службу; 
д) Контрольно-ревізійну службу  
 
39. Продовольча безпека України – це складова: 
а) продовольчої програми; 
б) політичної безпеки; 
в) бюджету держави; 
г) річного плану; 
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д) економічної безпеки. 
 
40. До основоположних принципів воєнної політики України щодо за-

побігання виникненню воєнних конфліктів не належить: 
а) забезпечення обґрунтованості, послідовності і системності воєнної 

політики; 
б) дотримання без’ядерного статусу; 
в) координація та узгодженість дій на міждержавному рівні; 
г) дотримання політики позаблоковості; 
д) демонстрація воєнної сили. 
 
41. Голова Служби безпеки України призначається на посаду та звіль-

няється з посади:  
а) Президентом України; 
б) Генеральним прокурором України; 
в) Головою Верховної Ради України; 
г) Міністром юстиції України; 
д) Міністром внутрішніх справ України. 
 
42. Постійний контроль за діяльністю Служби безпеки України, до-

триманням нею законодавства здійснюється: 
а) Генеральною прокуратурою України; 
б) Уповноваженим Верховною Радою України з прав людини; 
в) Верховною Радою України; 
г) Кабінетом міністрів України; 
д) Національним агентством з питань запобігання корупції. 
 
43. Голова Служби безпеки України має заступників, які призначають-

ся на посади за його поданням та звільняються з посад: 
а) Генеральним прокурором України; 
б) Головою Верховної Ради України; 
в) Міністром оборони України; 
г) Міністром юстиції України; 
д) Президентом України. 
 
44. Згідно з Законом України «Про оборону України» від 6 грудня 1991 

р. законодавче регулювання питань сфери оборони здійснює: 
а) Міністр оборони України; 
б) Президент України; 
в) Рада Національної безпеки і оборони України; 
г) Верховна Рада України; 
д) Верховний Головнокомандуючий. 
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45. Відповідно до Закону України «Про оборону України» від 6 грудня 
1991 р. особливий період в Україні – це: 

а) початок бойових дій; 
б) оголошення надзвичайного та воєнного стану на Україні; 
в) проведення референдуму про мобілізацію або доведення його до ви-

конавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного 
стану в Україні; 

г) порушення кордонів; 
д) оголошення рішення про мобілізацію. 
 
46. Відповідно до Закону України «Про оборону України» від 6 грудня 

1991 р. територіальну оборону на всій території України організовує:  
а) Міністерство оборони України; 
б) співробітники прокуратури; 
в) Служба безпеки України; 
г) Генеральний штаб Збройних Сил України; 
д) співробітники поліції. 
 
47. Фінансування національної оборони України здійснюється: 
а) за рахунок коштів Держбюджету; 
б) внесків спонсорів; 
в) добровільне пожертвування громадян; 
г) за рахунок членських внесків міжнародних організацій; 
д) коштами місцевого бюджету. 
 
48. До повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських 

рад у галузі оборонної роботи належить: 
а) реалізація права на соціально-економічний та соціально-правовий 

захист військовослужбовців та осіб, звільнених у запас або у відставку, чле-
нів їх сімей; 

б) проведення заходів щодо військово-патріотичного виховання грома-
дян України; 

в) підготовка громадян до військової служби, а також загальне військо-
ве навчання у воєнний час; 

г) створення національної системи та нормативно-правової бази розро-
блення і виробництва озброєння, військової і спеціальної техніки; 

д) поступове оновлення науково-технічної та виробничо-технологічної 
бази оборонно-промислового комплексу, впровадження новітніх технологій. 

 
49. Військова служба є: 
а) державною службою особливого характеру; 
б) спеціальною службою; 
в) особисто-професійною службою; 
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г) загальнонауковою службою; 
д) таємною службою. 
 
50. Відповідно до Закону України «Про загальний військовий обов’язок і 

військову службу», захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілі-
сності України – це: 

а) повноваження Міністерства оборони України; 
б) конституційний обов’язок кожного громадянина; 
в) головне завдання Верховної Ради України; 
г) служба в армії; 
д) напрям діяльності Збройних сил України. 
 
51. До відмінностей військової служби як особливого виду державної 

служби не належить: 
а) підвищені вимоги до стану здоров’я (фізичних даних), загальноосві-

тнього цензу, рівня професійної підготовки, морально-психологічних якостей 
громадян, які зараховуються (поступають) на військову службу; 

б) обов’язкове прийняття військової присяги кожним громадянином, 
хто вперше зараховується на військову службу;  

в) можливість проходження військової служби громадянами іноземної 
держави та особами без громадянства на контрактній основі; 

г) безперечність службового підпорядкування, безумовність слухняно-
сті підлеглих військовослужбовців вимогам командирів (начальників);  

д) право на зберігання, носіння, застосування й використання зброї. 
 
52. Згідно з Законом України «Про альтернативну (невійськову) служ-

бу» від 12 грудня 1991 р. альтернативна служба – це: 
а) служба в органах внутрішніх справ; 
б) державна служба в Збройних Силах України; 
в) служба, яка запроваджується замість проходження строкової війсь-

кової служби; 
г) служба в судових органах; 
д) служба в армії. 
 
53. Згідно з Законом України «Про альтернативну (невійськову) служ-

бу» від 12 грудня 1991 р. альтернативну службу громадяни проходять: 
а) поза Україною; 
б) на підприємствах, в установах, організаціях, що перебувають у дер-

жавній, комунальній власності або переважна частка у статутному фонді 
яких є в державній або комунальній власності; 

в) на підприємствах, в установах, організаціях, що перебувають в опе-
ративному веденні військових частин; 

г) на території військових частин; 
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д) за місцем праці або навчання. 
 
54. Контроль за організацією альтернативної служби здійснюється:  
а) місцевими державними адміністраціями; 
б) Службою безпеки України; 
в) Генеральною прокуратурою України; 
г) Міністерством закордонних справ; 
д) Міністерством оборони України. 
 
55. Право на альтернативну службу мають громадяни України: 
а) якщо виконання військового обов’язку суперечить їхнім релігійним 

переконанням і ці громадяни належать до діючих згідно з законодавством 
України релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування 
зброєю; 

б) якщо виконання військового обов’язку суперечить їхнім моральним 
переконанням; 

в) якщо виконання військового обов’язку протипоказане їм за їх меди-
чними показаннями; 

г) якщо виконання військового обов’язку суперечить їхнім бажанням; 
д) якщо виконання військового обов’язку суперечить їх матеріальному 

становищу. 
 
56. Громадяни України в установленому законом порядку, для сприяння 

зміцненню оборони держави, можуть створювати: 
а) добровільні воєнні загони; 
б) добровільні воєнні формування; 
в) громадські організації; 
г) політичні партії; 
д) спеціальні військові підрозділи. 
 
57. В Україні воєнний час настає: 
а) з моменту оголошення стану війни чи фактичного початку воєнних дій; 
б) порушення кордонів України військовими підрозділами інших держав; 
в) з моменту закриття кордонів України; 
г) при порушенні конституційних норм; 
д) з дня підписання Верховною Радою України акту про початок війни. 
 
58. Офіційною датою вступу України до Ради Європи є: 
а) 16 липня 1990 р.; 
б) 18 жовтня 1995 р.; 
в) 9 листопада 1995 р.; 
г) 9 жовтня 1996 р.; 
д) 9 січня 1998 р. 
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59. Базовим документом міжнародної безпеки є: 
а) Статут ООН; 
б) Заключний акт наради з питань безпеки та співробітництва в Європі; 
в) резолюція Генеральної Асамблеї ООН про створення всезагальної 

системи Міжнародного миру і безпеки; 
г) Декларація про запобігання і усунення спорів і ситуацій, що можуть 

загрожувати міжнародному миру та безпеці; 
д) Декларація про встановлення фактів ООН у галузі підтримання між-

народного миру і безпеки. 
 
60. Україна приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної 

зброї у: 
а) 1994 р.; 
б) 1995 р.; 
в) 1996 р.; 
г) 1997 р.; 
д) 2006 р. 
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ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 
 

Тема 1. Конституційне право України – провідна галузь національ-
ного права, складова частина юридичної науки, навчальна дисципліна 

1) г; 2) в; 3) б; 4) а; 5) в; 6) в; 7) в; 8) б; 9) а; 10) б; 11) г; 12) в; 13) д; 
14) б; 15) в; 16) в; 17) в; 18) д; 19) д; 20) б; 21) б; 22) г; 23) б; 24) в; 25) в; 
26) г; 27) б; 28) б; 29) б; 30) д; 31) г; 32) д; 33) г; 34) в; 35) г; 36) г; 37) а; 38) б; 
39) д; 40) а; 41) д; 42) б; 43) б; 44) а; 45) б; 46) а; 47) в; 48) г; 49) а; 50) а; 51) б; 
52) а; 53) а; 54) а; 55) д; 56) а; 57) д; 58) д; 59) г; 60) д. 

 
Тема 2. Конституційний процес в Україні 
1) в; 2) в; 3) д; 4) д; 5) д; 6) в; 7) г; 8) а; 9) г; 10) б; 11) а; 12) в; 13) в; 

14) г; 15) г; 16) в; 17) б; 18) б; 19) а; 20) б; 21) г; 22) б; 23) г; 24) б; 25) а; 26) б; 
27) а; 28) а; 29) д; 30) б; 31) а; 32) б; 33) а; 34) б; 35) д; 36) д; 37) д; 38) г; 39) в; 
40) в; 41) в; 42) д; 43) б; 44) б; 45) б; 46) д; 47) г; 48) б; 49) а; 50) д. 

 
Тема 3. Конституційна-правова відповідальність в системі юриди-

чної відповідальності 
1) д; 2) б; 3) в; 4) б; 5) в; 6) б; 7) а; 8) б; 9) а; 10) г; 11) б; 12) г; 13) а; 

14) б; 15) а; 16) г; 17) а; 18) б; 19) в; 20) г; 21) г; 22) в; 23) д; 24) а; 25) г; 26) а; 
27) б; 28) а; 29) б; 30) а; 31) в; 32) г; 33) д; 34) б; 35) г; 36) д; 37) а; 38) б; 39) д; 
40) д; 41) д; 42) в; 43) в; 44) д; 45) г; 46) г; 47) б; 48) д; 49) а; 50) а; 51) в; 52) а; 
53) д; 54) г; 55) д; 56) б; 57) в; 58) г; 59) б; 60) г. 

 
Тема 4. Теорія Конституції України 
1) а; 2) в; 3) а; 4) а; 5) б; 6) в; 7) а; 8) б; 9) в; 10) г; 11) д; 12) д; 13) д; 

14) а; 15) а; 16) б; 17) в; 18) д; 19) а; 20) в; 21) г; 22) в; 23) д; 24) д; 25) б; 26) а; 
27) а; 28) б; 29) д; 30) а; 31) б; 32) а; 33) б; 34) а; 35) б; 36) б; 37) в; 38) в; 39) г; 
40) г; 41) г; 42) д; 43) г; 44) а; 45) а; 46) а; 47) в; 48) г; 49) д; 50) а; 51) д; 52) а; 
53) д; 54) д; 55) а; 56) г; 57) а; 58) б; 59) а; 60) в; 61) д; 62) в; 63) б; 64) а; 65) б; 
66) д; 67) б; 68) г; 69) б; 70) б; 71) б; 72) г; 73) г; 74) д; 75) а; 76) д; 77) д; 78) в; 
79) д; 80) в; 81) б; 82) г; 83) б; 84) б; 85) б; 86) в; 87) в; 88) в; 89) в; 90) б; 
91) д; 92) в; 93) в; 94) а; 95) г; 96) б; 97) в; 98) б; 99) д; 100) в. 

 
Тема 5. Конституційно-правовий статус людини тагромадянина в 

Україні 
1) г; 2) б; 3) а; 4) г; 5) в; 6) д; 7) в; 8) г; 9) а; 10) б; 11) б; 12) г; 13) б; 

14) г; 15) б; 16) а; 17) б; 18) д; 19) а; 20) д; 21) г; 22) д; 23) а; 24) д; 25) г; 26) а; 
27) б; 28) г; 29) г; 30) а; 31) в; 32) б; 33) г; 34) г; 35) б; 36) в; 37) в; 38) б; 39) б; 
40) а; 41) а; 42) г; 43) в; 44) д; 45) а; 46) д; 47) г; 48) а; 49) б; 50) а; 51) а; 52) б; 
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53) д; 54) г; 55) в; 56) в; 57) г; 58) г; 59) а; 60) а; 61) б; 62) в; 63) в; 64) д; 65) б; 
66) в; 67) а; 68) д; 69) в; 70) б; 71) а; 72) а; 73) а; 74) б; 75) б; 76) а; 77) а; 78) б; 
79) а; 80) д; 81) б; 82) а; 83) а; 84) г; 85) б; 86) г; 87) г; 88) д; 89) в; 90) а; 91) г; 
92) д; 93) г; 94) в; 95) б; 96) б; 97) г; 98) г; 99) б; 100) г. 

 
Тема 6. Організація і здійснення державної влади в Україні 
1) а; 2) в; 3) в; 4) а; 5) а; 6) г; 7) д; 8) в; 9) б; 10) б; 11) д; 12) б; 13) а; 

14) б; 15) б; 16) в; 17) а; 18) а; 19) д; 20) а; 21) г; 22) д; 23) а; 24) г; 25) б; 26) в; 
27) в; 28) в; 29) а; 30) в; 31) а; 32) а; 33) б; 34) д; 35) а; 36) в; 37) а; 38) г; 39) г; 
40) д; 41) б; 42) в; 43) г; 44) а; 45) б; 46) б; 47) б; 48) в; 49) г; 50) а; 51) а; 52) г; 
53) а; 54) г; 55) д; 56) д; 57) г; 58) г; 59) а; 60) г; 61) а; 62) в; 63) г; 64) в; 65) в; 
66) в; 67) г; 68) в; 69) д; 70) а; 71) в; 72) а; 73) д; 74) д; 75) б; 76) а; 77) б; 78) а; 
79) а; 80) а; 81) д; 82) г; 83) в; 84) д; 85) б; 86) а; 87) г; 88) а; 89) б; 90) а; 91) а; 
92) д; 93) б; 94) б; 95) а; 96) б; 97) а; 98) б; 99) в; 100) г. 

 
Тема 7. Виборче право та виборчий процес 
1) а; 2) д; 3) г; 4) д; 5) в; 6) д; 7) б; 8) д; 9) а; 10) в; 11) д; 12) г; 13) в; 

14) д; 15) б; 16) а; 17) а; 18) д; 19) г; 20) г; 21) д; 22) б; 23) а; 24) б; 25) г; 26) д; 
27) д; 28) в; 29) а; 30) а; 31) г; 32) в; 33) в; 34) г; 35) в; 36) д; 37) г; 38) г; 39) г; 
40) б; 41) б; 42) д; 43) а; 44) в; 45) г; 46) б; 47) д; 48) а; 49) г; 50) г; 51) д; 52) г; 
53) г; 54) д; 55) б; 56) в; 57) д; 58) б; 59) а; 60) б. 

 
Тема 8. Конституційно-правові засади конституційного ладу України 
1) д; 2) в; 3) д; 4) б; 5) в; 6) в; 7) б; 8) в; 9) в; 10) а; 11) в; 12) г; 13) б; 

14) б; 15) а; 16) а; 17) в; 18) г; 19) г; 20) б; 21) в; 22) в; 23) г; 24) д; 25) а; 26) б; 
27) а; 28) д; 29) а; 30) г; 31) а; 32) б; 33) г; 34) в; 35) б; 36) а; 37) а; 38) г; 39) а; 
40) б; 41) в; 42) д; 43) б; 44) а; 45) а; 46) а; 47) д; 48) д; 49) г; 50) д; 51) в; 52) а; 
53) в; 54) в; 55) г; 56) а; 57) а; 58) а; 59) в; 60) г; 61) а; 62) г; 63) в; 64) в; 65) б; 
66) б; 67) б; 68) а; 69) д; 70) б; 71) г; 72) в; 73) а; 74) а; 75) г; 76) г; 77) г; 78) д; 
79) а; 80) б. 

 
Тема 9. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України та 

організація її роботи 
1) б; 2) б; 3) б; 4) б; 5) в; 6) а; 7) в; 8) д; 9) в; 10) б; 11) а; 12) в; 13) г; 

14) в; 15) г; 16) а; 17) а; 18) г; 19) а; 20) в; 21) в; 22) д; 23) в; 24) а; 25) д; 26) в; 
27) г; 28) б; 29) г; 30) г; 31) а; 32) в; 33) г; 34) а; 35) б; 36) в; 37) б; 38) б; 39) а; 
40) а; 41) г; 42) а; 43) а; 44) д; 45) д; 46) г; 47) в; 48) а; 49) а; 50) б; 51) г; 52) в; 
53) г; 54) в; 55) а; 56) б; 57) г; 58) д; 59) г; 60) д; 61) а; 62) д; 63) а; 64) а; 65) б; 
66) а; 67) г; 68) д; 69) г; 70) д; 71) б; 72) а; 73) б; 74) б; 75) б; 76) в; 77) в; 78) в; 
79) а; 80) в; 81) б; 82) д; 83) г; 84) в; 85) а; 86) б; 87) г; 88) г; 89) в; 90) б;91) г; 
92) д; 93) г; 94) в; 95) г; 96) в; 97) б; 98) б; 99) д; 100) г. 
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Тема 10. Конституційно-правові засади статусу Президента України 
1) а; 2) б; 3) б; 4) б; 5) а; 6) г; 7) в; 8) б; 9) б; 10) б; 11) в; 12) а; 13) д; 

14) в; 15) б; 16) а; 17) д; 18) д; 19) а; 20) д; 21) д; 22) г; 23) д; 24) б; 25) д; 
26) г; 27) д; 28) в; 29) г; 30) в; 31) а; 32) а; 33) б; 34) в; 35) а; 36) а; 37) б; 38) б; 
39) г; 40) б; 41) б; 42) а; 43) д; 44) д; 45) а; 46) д; 47) д; 48) г; 49) г; 50) г; 51) г; 
52) д; 53) г; 54) б; 55) б; 56) а; 57) г; 58) д; 59) а; 60) д; 61) д; 62) а; 63) а; 64) г; 
65) а; 66) а; 67) г; 68) д; 69) а; 70) в. 

 
Тема 11. Органи виконавчої влади в Україні: конституційно-

правовий статус 
1) г; 2) д; 3) а; 4) б; 5) а; 6) д; 7) в; 8) в; 9) б; 10) г; 11) г; 12) г; 13) в; 

14) а; 15) в; 16) г; 17) г; 18) в; 19) д; 20) а; 21) б; 22) д; 23) г; 24) в; 25) г; 26) в; 
27) в; 28) д; 29) а; 30) а; 31) а; 32) а; 33) б; 34) а; 35) г; 36) г; 37) д; 38) б; 39) в; 
40) а; 41) д; 42) а; 43) а; 44) б; 45) а; 46) в; 47) а; 48) а; 49) б; 50) в; 51) д; 52) в; 
53) а; 54) г; 55) в; 56) г; 57) в; 58) б; 59) д; 60) г; 61) в; 62) д; 63) б; 64) в; 65) в; 
66) в; 67) а; 68) в; 69) д; 70) г; 71) а; 72) в; 73) б; 74) б; 75) д; 76) д; 77) б; 
78) в; 79) в; 80) в; 81) в; 82) а; 83) б; 84) г; 85) в; 86) б; 87) г; 88) б; 89) д; 90) г; 
91) г; 92) а; 93) в; 94) а; 95) а; 96) в; 97) д; 98) а; 99) д; 100) в. 

 
Тема 12. Органи судової влади в Україні та організація їх роботи 
1) в; 2) в; 3) б; 4) б; 5) г; 6) а; 7) б; 8) а; 9) а; 10) в; 11) б; 12) в; 13) в; 

14) а; 15) б; 16) б; 17) в; 18) в; 19) а; 20) в; 21) д; 22) г; 23) в; 24) в; 25) г; 26) б; 
27) в; 28) б; 29) в; 30) г; 31) б; 32) в; 33) а; 34) г; 35) б; 36) в; 37) б; 38) в; 39) г; 
40) в; 41) в; 42) б; 43) г; 44) д; 45) в; 46) а; 47) а; 48) д; 49) в; 50) а; 51) д; 52) г; 
53) г; 54) б; 55) д; 56) в; 57) в; 58) б; 59) в; 60) а; 61) б; 62) в; 63) а; 64) в; 65) г; 
66) г; 67) д; 68) г; 69) б; 70) г; 71) д; 72) г; 73) б; 74) г; 75) г; 76) а; 77) б; 78) г; 
79) а; 80) г; 81) а; 82) д; 83) г; 84) б; 85) г; 86) г; 87) а; 88) б; 89) г; 90) г; 91) а; 
92) в; 93) а; 94) б; 95) д; 96) б; 97) в; 98) б; 99) в; 100) в. 

 
Тема 13. Конституційний Суд України 
1) в; 2) в; 3) в; 4) г; 5) д; 6) в; 7) в; 8) а; 9) в; 10) г; 11) г; 12) в; 13) в; 

14) в; 15) г; 16) г; 17) б; 18) а; 19) в; 20) б; 21) г; 22) в; 23) б; 24) г; 25) г; 26) в; 
27) в; 28) а; 29) б; 30) а; 31) б; 32) а; 33) б; 34) б; 35) а; 36) б; 37) д; 38) г; 39) г; 
40) б; 41) д; 42) а; 43) а; 44) д; 45) в; 46) б; 47) а; 48) в; 49) а; 50) б; 51) а; 52) в; 
53) б; 54) а; 55) г; 56) г; 57) в; 58) а; 59) в; 60) в; 61) б; 62) г; 63) б; 64) б; 65) г; 
66) в; 67) а; 68) д; 69) б; 70) б. 

 
Тема 14. Місцеве самоврядування в Україні 
1) д; 2) д; 3) д; 4) г; 5) д; 6) в; 7) д; 8) а; 9) а; 10) в; 11) а; 12) в; 13) д; 

14) а; 15) г; 16) б; 17) в; 18) б; 19) б; 20) в; 21) а; 22) д; 23) б; 24) а; 25) д; 
26) б; 27) б; 28) д; 29) а; 30) а; 31) а; 32) г; 33) а; 34) г; 35) б; 36) б; 37) а; 38) г; 
39) а; 40) в; 41) в; 42) д; 43) а; 44) в; 45) в; 46) а; 47) а; 48) б; 49) б; 50) б; 51) а; 
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52) в; 53) г; 54) а; 55) г; 56) а; 57) в; 58) б; 59) г; 60) г; 61) а; 62) в; 63) в; 64) б; 
65) г; 66) б; 67) в; 68) г; 69) б; 70) в; 71) в; 72) в; 73) г; 74) в; 75) а; 76) д; 77) а; 
78) а; 79) а; 80) б; 81) в; 82) в; 83) а; 84) а; 85) г; 86) б; 87) б; 88) в; 89) г; 90) г; 
91) д; 92) г; 93) в; 94) в; 95) а; 96) а; 97) а; 98) а; 99) в; 100) а. 

 
Тема 15. Територіальний устрій України. 
1) б; 2) г; 3) б; 4) д; 5) б; 6) б; 7) д; 8) г; 9) а; 10) г; 11) в; 12) б; 13) а; 

14) б; 15) б; 16) в; 17) г; 18) г; 19) в; 20) а; 21) б; 22) б; 23) а; 24) а; 25) б; 26) г; 
27) в; 28) б; 29) в; 30) в; 31) в; 32) г; 33) в; 34) б; 35) а; 36) в; 37) д; 38) в; 39) г; 
40) г; 41) г; 42) б; 43) в; 44) а; 45) д; 46) д; 47) г; 48) д; 49) б; 50) г. 

 
Тема 16. Конституційно-правові засади національної безпеки та 

оборони України 
1) д; 2) д; 3) д; 4) г; 5) а; 6) в; 7) в; 8) б; 9) в; 10) г; 11) а; 12) в; 13) д; 

14) б; 15) б; 16) д; 17) а; 18) б; 19) г; 20) д; 21) а; 22) а; 23) г; 24) б; 25) а; 26) г; 
27) в; 28) а; 29) б; 30) а; 31) а; 32) г; 33) б; 34) в; 35) а; 36) а; 37) г; 38) б; 39) д; 
40) д; 41) а; 42) в; 43) д; 44) г; 45) д; 46) г; 47) а; 48) в; 49) а; 50) б; 51) в; 52) в; 
53) б; 54) а; 55) а; 56) в; 57) а; 58) в; 59) а; 60) а. 
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