
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 

1. Основними ознаками конституційно-правової норми є: 

2. Конституційний інститут засад правового статусу людини і громадянина є: 

3. У структурі конституційно-правових відносин виділяють: 

4. Основні методи конституційного права України: 

5. Найважливіші характерні риси методів конституційного права: 

6. Найважливіші характерні риси методів конституційного права: 

7. Які акти не належать до джерел конституційного права України як галузі 

права: 

8. Джерелами конституційного права України є: 

9. Чи є міжнародні договори джерелами конституційного права України? 

10. Найвищу юридичну силу в Україні має: 

11. Що є підставою для „ретроспективної” конституційно-правової 

відповідальності? 

12. Яка з названих санкцій є мірою конституційно-правової відповідальності? 

13. Об’єктом дослідження для науки конституційного права виступають: 

14. Джерелами науки конституційного права України є: 

15. Конституціоналізм розуміється як: 

16. Конституція України була прийнята: 

17. Звуження змісту й обсягу існуючих прав і свобод громадян України при 

прийнятті нових законів: 

18. До юридичних властивостей Конституції відноситься: 

19. Юридичні властивості Конституції України: 

20. Норми Конституції України є нормами: 

21. Як кваліфікується Конституція України у її Вступній частині (Преамбулі)? 

22. Від імені кого була прийнята Конституція України? 

23. У яких умовах Конституція України не може бути змінена: 

24. Якщо законопроект про внесення змін до Конституції України розглядався і 

закон не був прийнятий, то через який час він може бути поданий знову: 

25. Якою мінімальною кількістю голосів приймається законопроект про внесення 

змін до Конституції України (крім розділів І, ІІІ, ХІІІ): 

26.  Яка мінімальна кількість голосів народних депутатів України, необхідна для 

прийняття законопроекту про внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції 

України: 

27. Який орган може визначати конституційність чи неконституційність законів, 

постанов і рішень, прийнятих Верховною Радою України? 

28. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є: 

29. Суверенітет України поширюється на: 

30. До ознак суверенітету Української держави належить: 

31. Під поняттям «український народ» згідно Преамбули Конституції України 1996 

pоку слід розуміти? 

32. Кому належить виняткове право визначати та змінювати конституційний лад 

України? 

33. Згідно з Конституцією Україна є: 

34. Згідно з Конституцією Україна є: 



35. Згідно з Конституцією Україна є: 

36. Згідно з Конституцією Україна є: 

37. Принцип правової держави передбачає: 

38. Згідно з Конституцією України, головним обов’язком держави є: 

39. За формою територіального устрою Україна є: 

40. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на: 

41. В Україні визнається і діє конституційний принцип: 

42. Ознаками соціальної держави є: 

43. Жодна релігія не може бути визнана державою як: 

44. Згідно з Конституцією України право приватної власності є: 

45. Елементами конституційного статусу громадянина України є: 

46. Механізм реалізації прав, свобод і обов’язків громадян включає такі гарантії: 

47. Громадянин України: 

48. Принципи «права крові» і «права ґрунту» застосовуються при набутті 

громадянства шляхом: 

49. Автоматична зміна громадянства, коли разом із переходом території 

автоматично змінюється громадянство її населення, називається: 

50. Підставою позбавлення громадянства України є: 

51. Припинення громадянства за ініціативою особи за згодою держави називається: 

52. З якого віку вихід дітей з громадянства може відбуватися лише за їхньою 

згодою: 

53. Рішення про надання, відновлення, вихід, втрату громадянства України 

приймає: 

54. Види правових режимів іноземців: 

55. Надання іноземним громадянам того самого обсягу прав, що і громадянам 

держави, крім політимчних, називається: 

56. Умовою надання особі статусу закордонного українця є: 

57. Права і свободи людини є: 

58. Права і свободи людини і громадянина, закріплені Конституцією України: 

59. Під час прийняття нових законів або внесення змін до чинних законів не 

допускається: 

60. Громадяни згідно з Конституцією: 

61. Які права людини є соціальними? 

62. До політичних прав і свобод належить: 

63. Визначте, які із зазначених прав належать до особистих: 

64. До якої групи прав людини Ви віднесете право на таємницю листування? 

65. Право на життя належить до групи: 

66. Право на вільний розвиток особистості належить до групи: 

67. Право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації 

належить до групи: 

68. Право громадян на участь в управлінні державними правами належить до 

групи: 

69. Право власності належить до групи: 

70. Кожний має право на власність, що передбачає: 

71. Право на підприємницьку діяльність належить до групи: 



72.  Право на відпочинок належить до групи: 

73. Який з перелічених обов’язоків громадян України визначений Конституцією? 

74. Додержуватися Конституції та законів України – це: 

75. Конституція України до основних обов’язків громадянина відносить: 

76. Яка освіта є обов’язковою, згідно Конституції України? 

77. Не підлягають легалізації, а діяльність легалізованих об’єднань громадян 

забороняється у судовому порядку, коли їх метою є: 

78. Не допускається створення і діяльність структурних осередків політичних 

партій: 

79. Не допускається створення і діяльність структурних осередків політичних 

партій: 

80. Правовим інститутом безпосередньої демократії є: 

81. У випадках, коли вибори у виборчому окрузі визнані недійсними або такими, 

що не відбулись за рішенням суду чи центральної виборчої комісії, 

проводяться: 

82. У разі дострокового припинення повноважень виборного органу чи посадової 

особи призначаються: 

83. Уніномінальні вибори – це вибори, що: 

84. За правовими наслідками вибори класифікують на: 

85. Сукупність виборців, які проголосували на виборах, називається: 

86. Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни, які досягли на день 

проведення виборів і референдумів: 

87. Право голосу на референдумі мають: 

88. Хто може призначати всеукраїнський референдум? 

89. Конституцією України для пасивного виборчого права на виборах народних 

депутатів України встановлено віковий ценз: 

90. Конституцією України для активного виборчого права встановлено віковий 

ценз: 

91. Всеукраїнський референдум із питання проголошення незалежності України 

відбувся: 

92. Яким є термін повноважень депутатів місцевих рад? 

93. Складовими приватної влади є: 

94. За суб’єктом формування органи державної влади класифікують на: 

95. За принципом розподілу влади органи державної влади класифікують на: 

96. До органів законодавчої влади в Україні належить: 

97. До органів виконавчої влади в Україні належить: 

98. Органи виконавчої влади бувають: 

99. Центральними органами виконавчої влади є: 

100. Органи виконавчої влади на місцях – це: 

101. Визначте орган виконавчої влади: 

102. Назвіть державний орган, який приймає закони: 

103. До характерних рис органів виконавчої влади не належить: 

104. До органів державної влади не належать: 

105. Президент України як глава держави належить до: 

106. До органів судової влади відносяться: 



107. Органи прокуратури належать до: 

108. Принципи, що визначають побудову й функціонування лише окремих видів 

органів державної влади називаються: 

109. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є: 

110. Який конституційний склад Верховної Ради України? 

111.  Верховна Рада України є повноважною, якщо до її складу обрано народних 

депутатів: 

112. Закони та інші правові акти в Україні приймаються на основі: 

113. Який орган затверджує Державний бюджет України? 

114. Який орган влади має повноваження схвалювати і відхиляти програми 

діяльності Кабінету Міністрів України? 

115. Слова Державного Гімну України затверджується законом, що приймається 

не менше як: 

116. Назвіть кількість читань, протягом яких здійснюється обговорення 

законопроекту на пленарних засіданнях Верховної Ради України: 

117. Якого віку має досягти кандидат на посаду Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини на день обрання його у парламенті: 

118. На який строк призначається Уповноважений Верховної Ради України з 

прав людини: 

119. Повноваження народного депутата України починаються з моменту: 

120. Яким є правові наслідки відмови скласти присягу народного депутата? 


