
Тестові завдання зі спецкурсу  
«ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ КОНСТИТУЦІЇ ТА КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ» 

 
1. За час еволюції поглядів на конституцію під нею розуміли: 
 

+відповідний тип устрою держави 
-політичний лозунг 
-сукупність моральних норм 
-сукупність політичних норм і правил 
-збірник релігійних норм  
 

2. Однією із причин  виникнення конституції у світі вважається: 
 

-поява вчень античних філософів 
-прийняття Конституції Пилипа Орлика 1907 р. 
+заміна старого суспільного ладу новим революційним шляхом 
-економічне піднесення європейських держав 
-відмова від традиційно-релігійних підходів у врегулюванні 
суспільно-політичного буття 
 

3. Природничо-правова концепція конституції виходить із того, що 
конституція – це: 
 
+суспільний договір 
-вища юридична норма 
-вищий акт суспільства 
-результат класової боротьби 
-акт політичного управління  
 

4. Нормативісти під конституцією розуміють: 
 
-суспільний договір 
+вищу юридичну норму 
-вищий акт суспільства 
-результат класової боротьби 
-акт політичного управління  
 

5. Інституціоналісти (соціологічна школа права) під конституцією 
розуміють: 
 
-суспільний договір 
-вищу юридичну норму 
+вищий акт суспільства 
-результат класової боротьби 



-акт політичного управління 
 

6. Солідаристи (соціологічна школа права) під конституцією 
розуміють: 
 
-суспільний договір 
-вищу юридичну норму 
+компроміс інтересів різних соціальних груп 
-результат класової боротьби 
-акт політичного управління 
 

7. Марксисти під конституцією розуміють: 
 
-суспільний договір 
-вищу юридичну норму 
-компроміс інтересів різних соціальних груп 
+результат класової боротьби 
-акт політичного управління 
 

8. Представники політологічної школи права під конституцією 
розуміють: 
 
-суспільний договір 
-вищу юридичну норму 
-компроміс інтересів різних соціальних груп 
-результат класової боротьби 
+акт політичного управління 
 

9. Прихильниками теологічної концепції конституції були: 
 
-Жан Жак Руссо, Гуго Гроцій 
+Георг Вільгельм Фрідріх Гегель 
-Томас Гоббс, Джон Локк 
-Шарль Луї Монтеск’є 
-Леон Дюгі, Станіслав Дністрянський 
 

10. Прихильниками концепції конституції як суспільного договору 
були: 
 
+Жан Жак Руссо, Гуго Гроцій 
-Платон, Арістотель 
-Георг Вільгельм Фрідріх Гегель 
-Ганс Кельзен 
-Фома Аквінський 



 
 

11. Які із перелічених філософів та правознавців не були 
прихильниками концепції конституції як суспільного договору: 
 
-Жан Жак Руссо  
-Гуго Гроцій 
-Джон Локк 
-Тома Гоббс 
-Ганс Кельзен 
 
 

12. Якій політико-правовій ідеології притаманне таке 
співвідношення понять «конституціоналізм» та «конституційний 
лад», при якому вони вважаються тотожними: 
 
-соціалістичній 
+ліберально-демократичній 
-юридичного позитивізму 
-класичній 
-буржуазній 
 

13. Яке співвідношення понять «конституціоналізм» та 
«конституційний лад» притаманне постсоціалістичним 
державам: 
 
-співвідносяться як загальне та часткове 
-вважаються тотожними 
-співвідносяться як одиничне та загальне 
+вважається, що реальний конституційний лад є основою для 
розвитку національного конституціоналізму 
-вважається, що конституціоналізм є основою для розвитку 
національного конституційного ладу 
 
 

14. У якій із перелічених відповідей вказані документи, що не є 
конституційними актами, які передували прийняттю перших 
писаних конституцій:  

 
-Велика Хартія вольностей 1215 р., Петиція про права 1628 р. 
(Великобританія)  
-Біль про права 1689 р., Акт про престолоспадкування 
(Великобританія) 



+Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод (Рим, 
1950 р.) 
-Декларація незалежності 1776 р. (США) 
-Декларація прав людини і громадянина 1789 р. (Франція) 

 
 

15. Укажіть перші писані конституції у світі у порядку зростання 
залежно від року їх ухвалення: 
 
1. Конституція Норвегії 
2. Конституція Польщі 
3. Конституція США 
4. Конституція Франції 
5. Конституція Бельгії 
 
 

16. Конституціоналізм розглядають у якості: 
 

-формальної конституції 
+ідеології, доктрини та відповідної форми правління 
-морально-етичного вчення 
-сукупності принципів та норм функціонування держави на підставі 
писаної конституції 
-джерела конституційного права 

  
 

17. Змістом якої правової категорії є сукупність ідей щодо існування 
конституційної форми правління через обмеження «свавілля» 
держави (державної влади) правом: 

 
-фактичної конституції 
-доктрини конституціоналізму 
-практики конституціоналізму 
+ідеології конституціоналізму 
-матеріальної конституції 

 
 

18. Змістом якої правової категорії є сукупність теоретико-правових 
уявлень, концепцій, учень щодо конституційного ладу та 
конституції: 

 
-формальної конституції 
+доктрини конституціоналізму 
-практики конституціоналізму 



-ідеології конституціоналізму 
-матеріальної конституції 

 
 

19. Змістом якої правової категорії є механізм владарювання, 
обмежений конституцією: 

 
-формальної конституції 
-доктрини конституціоналізму 
+конституціоналізму як форми правління 
-ідеології конституціоналізму 
-матеріальної конституції 
 

20. Періодизація світового конституціоналізму охоплює: 
 
-період буржуазних революції, соціалізму, постсоціалізму 
-античний період, середньовіччя та новий час 
-період середніх віків, стародавніх Греції та Риму 
-18 століття, 19 століття, 20 століття, 21 століття 
+античний період, середньовіччя, епоху просвітництва,новий час, 
новітня доба 

 
 

21. З юридичної точки зору структурними елементами 
конституціоналізму є: 
 
-формальна та фактична конституції 
-формальна та матеріальна конституції 
+засади конституціоналізму, законодавство, що встановлює 
механізми їх реалізації, та практика реалізації 
-ідеологія, доктрина та практика конституціоналізму 
-механізм владарювання, обмежений конституцією та правом 
 

22. Вихідними  засадами конституціоналізму є: 
 
+народний суверенітет, верховенство права, поділ державної влади  
-державний суверенітет, верховенство права і закону 
-гарантування прав людини, верховенство права і закону 
-поділ державної влади, забезпечення прав та свобод громадян, 
закріплених у законодавстві держави 
-унітаризм, повага до прав людини, верховенство права 
 

23. Вихідним положенням теорії установчої влади (Еммануель-
Жозеф Сійес) є: 



-парламент як представницький орган має право формувати інші 
органи державної влади 
-представницький характер можуть мати тільки виборні органи 
державної влади 
-для обмеження «свавілля держави» державну владу слід поділити на 
окремі гілки 
-державна влада має бути обмежена не тільки позитивним правом, 
але й природнім 
+право визначати конституційний лад належить народу 
 
 

24. Вихідним положенням теорії народного суверенітету (Жан Жак 
Руссо) є: 
 
-первинним джерелом влади є суверен (монарх) 
+сувереном у державі є народ, якому належить вища влада, що 
випливає із суспільного договору 
-державна влада має бути обмежена не тільки позитивним правом, 
але й природнім 
-для обмеження «свавілля держави» державну владу слід поділити на 
окремі гілки 
-держава є незалежною у вирішенні внутрішніх питань та у 
міжнародних відносинах 
 
 

25. Забезпечення та гарантованість прав людини як засада 
конституціоналізму означає обов’язок держави: 

 
+забезпечувати та гарантувати природні права людини, незалежно 
від їх закріплення у позитивному праві 
-забезпечувати, охороняти та захищати права своїх громадян 
-гарантувати права та свободи людини і громадянина, закріплені в її 
Конституції 
-забезпечувати, охороняти та захищати права людини і громадянина, 
закріплені в її Конституції та законах 
-гарантувати права та свободи людини і громадянина, що 
випливають із Конституції та законів держави 
 
 

26. Про яку засаду конституціоналізму йдеться у положенні 
Декларації незалежності США щодо діяльності держави «у 
відповідності із законами природи та Господа Всюди Сущого»:  
 
-демократизму 



-конституційності 
+верховенства права 
-народного суверенітету 
-законності 
 

27. Виходячи із доктрини конституціоналізму, держава, обмежена 
правом, у якій гарантовано права людини та проведено розподіл 
державної влади, є: 
 
-демократичною 
-соціальною 
-правовою 
+конституційною 
-суверенною 
 

28. Виходячи із доктрини конституціоналізму, устрій 
конституційної держави за змістом є: 
 
+конституційним ладом 
-формальною конституцією 
-матеріальною конституцією 
-суспільним ладом 
-демократичним устроєм 
 
 

29. За формою зовнішнього конституції поділяються на: 

 

-прості 

-одкройовані 

+неписані 

-гнучкі 

-жорсткі 

 

30. За формою зовнішнього виразу виділяють такі види конституцій: 

 

-установчі; 

-одкройовані; 

+писані; 

-демократичні; 

-жорсткі 

 

31. Конституція, що існує у вигляді кількох писаних актів, має назву: 

 

-жорсткої 



-складної 

-складеної 

-кодифікованої 

+не кодифікованої 

  

32. Вкажіть джерела, що не є структурними елементами неписаної 

конституції: 

 

-політико-правові документи 

-парламентські закони 

-судові прецеденти 

-конституційні норми 

-конституційні угоди 

   

33. Кодифікованою є конституція, яка: 

 

-існує у вигляді одного чи кількох писаних актів 

-складається із сукупності писаних та неписаних джерел 

+існує у вигляді одного писаного акту 

-прийнята парламентом 

-офіційно тлумачиться органом конституційного контролю 

 

34. За способом внесення змін і доповнень конституції поділяються на: 

 

-парламентські 

-одкройовані 

+гнучкі 

-прості 

-установчі 

   

35. Вкажіть особливості внесення змін у неписані конституції: 

 

-необхідність дотримання спеціальної ускладненої парламентської 

процедури 

-особливі (порівняно зі зміною звичайних законів) суб'єкти внесення 

законопроекту 

+зміна структурних частин конституції автоматично призводить до 

конституцій них змін 

-необхідність контрасигнації актів, що вносять зміни до Конституції 

-необхідність затвердження таких змін актом глави держави 

   

36. Конституція, прийнята монархом та «дарована» його народові, у 

теорії конституційного права має назву: 

 

-монарша 



-закрита 

+одкройована 

-демократична 

-жорстка 

  

37. За способом прийняття конституції поділяються на: 

 

-гнучкі та жорсткі 

-писані та неписані 

-постійні та тимчасові 

-кодифіковані та некодифіковані 

+установчі та одкройовані 

  

38. За часом дії конституції поділяються на такі види: 

 

-гнучкі та жорсткі 

-писані та неписані 

+постійні та тимчасові 

-кодифіковані та некодифіковані 

-установчі та одкройовані 

  

39. Конституція, у якій вказано термін її дії, має назву: 

 

-гнучка 

-жорстка 

-постійна 

+тимчасова 

-одкройована 

   

40. Конституція, у якій не вказано термін її дії, має назву: 

 

-гнучка 

-жорстка 

+постійна 

-тимчасова 

-одкройована 

   

41. У якій країні вперше виник інститут конституційного контролю:  

 

+США 

-Франція 

-Німеччина 

-Польща 

-Росія 

 



42. Якою правовою природою володіє конституція відповідно до 
доктрини конституціоналізму: 
 
-верховенством 
+є актом установчої влади народу 
-є вищим актом у системі законодавства 
-прямою дією її норм 
-є проявом вищої юридичної норми 
 
 

43. Стабільність конституції забезпечується: 
 
-визнанням її найвищим актом у системі законодавства держави 
-відповідністю її норм загальновизнаним принципам міжнародного 
права 
+ускладненою процедурою внесення змін та прийняття нової 
конституції 
-реалізацією в процесі її прийняття установчої влади народу, що 
забезпечує визнання конституції з боку суспільства 
-дієвою системою гарантування дотримання її положень з боку 
суспільства 
 
 

44. Легітимність конституції означає: 
 

+реалізацію в процесі її прийняття установчої влади народу, що 
забезпечує визнання конституції з боку суспільства 
-відповідність її норм загальновизнаним принципам міжнародного 
права 
-прийняття її відповідно до процедури, визначеної попередньою 
конституцією (редакцією конституції) 
-наявність дієвої системи гарантування дотримання її положень з 
боку суспільства 
-визнання її найвищим актом у системі законодавства держави 
 
 

45. Процесуальний аспект легітимності конституції передбачає: 
 
-наявність дієвої системи гарантування дотримання її положень з 
боку суспільства 
+прийняття її за процедурою, що забезпечує реалізацію установчої 
влади народу 
-перевірку конституції на предмет відповідності її норм 
загальновизнаним принципам міжнародного права 



-прийняття її відповідно до процедури, визначеної законом 
-затвердження конституції на загальнонаціональному референдумі 
 

46. Матеріальний аспект легітимності конституції передбачає: 
 
-прийняття її за процедурою, визначеною законом 
-закріплення у її тексті гарантій прав людини 
-визнання за її нормами прямої дії 
-визнання її найвищим актом у системі законодавства держави 
+відповідність її тесту волі народу та загальновизнаним принципам і 
нормам 
 
 

47. Роль Конституційного Суду України у забезпеченні легітимності 
Конституції пов’язана із його діяльністю щодо: 
 
-визнання законів неконституційними 
+надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення 
змін до Конституції вимогам статей 157, 158 
-доктринального тлумачення положень Конституції 
-офіційного тлумачення Конституції та законів України 
-розгляду конституційних звернень та конституційних подань 
 

48. Задача. 

У червні 1996 року Ярмолюк Т.І.  звернувся  до  Верховного Суду 

України зі скаргою на рішення Центральної виборчої комісії по виборах 

народних депутатів України,  яким йому було  відмовлено  у внесенні   на   

повторний  розгляд  звернення  з  питань  визнання недійсними повторних 

виборів народного депутата України. Розглянувши матеріали  цієї  скарги,  

суддя  Верховного  Суду України своєю  ухвалою  від  8  липня  1996  року  

відмовив  у  її прийнятті як такої, що не підлягає розгляду в судах. 

Не погоджуючись з мотивами відмови, Ярмолюк Т.І.  подав скаргу в  

порядку нагляду.  Він стверджував,  що наведені в ухвалі мотиви відмови у 

прийнятті скарги  до  розгляду  не  відповідають  змісту Конституції  

України,  вже чинної на день постановлення зазначеної ухвали, зокрема 

положенню статті 55. 

Верховний Суд України відмовив Ярмолюку Т.І.  у задоволенні 

скарги із посиланням на те, що на час постановлення ухвали судді  

Верховного  Суду України  Конституція  України  не  діяла,  що 

конституційні  норми  не  могли  бути  застосовані  у вирішенні  питання  про  

прийняття  відповідної скарги у зв'язку з тим,  що Конституція України була 



опублікована 1З липня 1996 року. При  цьому  було зроблено посилання на 

зміст частини п'ятої статті 94 Конституції України. 

Проаналізуйте ситуацію та дайте відповіді на запитання. Що є 

моментом набуття чинності Конституції України ? Чи поширюються на 

Конституцію України правила набрання чинності законами України ? З якого 

моменту у заявника з’явилося право на оскарження в суді рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади ? 

 

49. Задача. 

Згідно зі ст. 5 Конституції  України народ здійснює владу безпосередньо 

і через органи державної  влади  та  органи місцевого самоврядування. Право 

визначати та змінювати конституційний лад в Україні належить виключно 

народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими 

особами. За Конституцією України народне волевиявлення здійснюється 

через вибори, референдум та  інші форми  безпосередньої  демократії (ст.  

69). Президент України обирається громадянами України  на основі 

загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування 

строком  на 5 р.  (ч. 1 ст. 103). 

Як ви вважаєте, чи не призведе введення іншого порядку обрання 

Президента України до зміни конституційного ладу України та до обмеження 

права народу здійснювати  свою  владу безпосередньо ? 

 

50. Задача. 

Згідно зі ст. 5 Конституції  України "носієм суверенітету і єдиним 

джерелом влади в Україні  є  народ"; "народ здійснює владу безпосередньо". 

Оскільки народ є джерелом формування будь-яких органів державної влади, 

він не може узурпувати державну владу,  про  що  йдеться  в частині 

четвертій статті 5 Конституції України 

Як ви вважаєте, чи унеможливлює таке конституційне формулювання 

посягання на державну  владу з боку народу ? Що слід розуміти під 

узурпацією державної влади ? Назвіть можливих суб’єктів узурпації 

державної влади. 

 

51. Задача. 

1 жовтня 1996 р. Верховна Рада України прийняла постанову «Про 

тлумачення ст. 98 Конституції України». При цьому вона виходила із того, 

що терміном «закони», що вживається у п.6 розділу 15 «Перехідні 

положення» Конституції України охоплюється також Конституція – 

Основний Закон України. Врахуйте той факт, що за умови відсутності 



Конституційного Суду України повноважень на тлумачення Конституції 

України не мав жодний інший орган державної влади. 

Чи правомірною була прийнята Верховною Радою України постанова 

про тлумачення норми Конституції ? Чи можна вважати Конституцію 

різновидом законів ? яка правова природа Конституції ? 

 

 
 


