
Тести з спецкурсу «Конституція та конституціоналізм: питання теорії та практики» 

 

№1, 0, 3, 1, 1, 45 

Верховенство Конституції України означає, що: 

-її норми володіють прямою дією 

-процедура внесення до неї змін є ускладненою 

-закони та інші нормативно-правовіактиприймаються на основіКонституціїУкраїни і 

повиннівідповідатиїй 

-звернення до суду для захистуконституційних прав і свобод людини і громадянинабезпосередньо на 

підставіКонституціїУкраїнигарантується 

-в Українівизнається і діє принцип верховенства права 

 

 

№2, 0, 3, 1, 1, 45 

Пряма дія норм Конституції України означає, що: 

 

-процедура внесення до неї змін є ускладненою 

-закони та інші нормативно-правовіактиприймаються на основіКонституціїУкраїни і 

повиннівідповідатиїй 

-чинніміжнародні договори, згода на обов'язковістьякихнадана Верховною Радою України, є 

частиноюнаціональногозаконодавстваУкраїни 

-звернення до суду для захистуконституційних прав і свобод людини і громадянинабезпосередньо на 

підставіКонституціїУкраїнигарантується 

-в Українівизнається і діє принцип верховенства права 

 

 

№3, 0, 3, 1, 1, 45 

Підвищена стабільність Конституції України передбачає, що: 

 

-процедура внесення до неї змін є ускладненою 

-закони та інші нормативно-правовіактиприймаються на основіКонституціїУкраїни і 

повиннівідповідатиїй 

-чинніміжнародні договори, згода на обов'язковістьякихнадана Верховною Радою України, є 

частиноюнаціональногозаконодавстваУкраїни 

-звернення до суду для захистуконституційних прав і свобод людини і громадянинабезпосередньо на 

підставіКонституціїУкраїнигарантується 

-в Українівизнається і діє принцип верховенства права 

 

№4, 0, 3, 1, 1, 45 

Згідно з принципом «прямої дії норм Конституції» в Україні гарантується право звернення до 

суду для захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина на підставі: 

-безпосередньо Конституції України, незалежно від того, чи це питання врегульоване законом 

-безпосередньо Конституції та законів, що конкретизують норми Конституції 

-законів та підзаконних нормативно-правових актів, прийнятих на основі Конституції 

-безпосередньо Конституції України, якщо вона не передбачає прийняття закону з відповідного 

питання 

-рішень Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення Конституції 

 

№5, 0, 10, 1, 1, 45 

Відповідно до рішення Конституційного Суду України від 19.04.2001 р. те, що норми 

Конституції є нормами прямої дії означає, що: 

-Норми Конституції діють через бланкетні норми 

-Конституція діє незалежно від внесених до неї змін 

-Всі норми Конституції мають однакову юридичну силу 

-Норми Конституції застосовуються незалежно від того, чи прийнято на їх розвиток закони чи інші 

нормативно-правові акти 

-Норми Конституції повинні бути деталізовані нормами законів 

 

№6, 0, 10, 1, 1, 45 



Згідно з рішенням Конституційного Суду України від 02.06.1999 р. наявність у Конституції 

деталізованих положень негативно позначатиметься на: 

-Її стабільності 

-Правовій природі Конституції 

-Її офіційному тлумаченні 

-Процедурі внесення змін до неї 

-Основах конституційного ладу 

 

№7, 0, 2, 1, 1, 45 

Якщо законопроект про внесення змін до Конституції України розглядався і закон не був 

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

-На наступній черговій сесії Верховної Ради України 

-Через 1 рік 

-Через 5 років 

-Через 1 рік з дня прийняття рішення щодо відповідного законопроекту 

-Повторне подання не допускається 

 

№8, 0, 10, 1, 1, 45 

Підставами для прийняття Конституційним Судом України рішення щодо неконституційності 

правових актів повністю чи в їх окремих частинах є:  

 

-порушення встановленої Конституцією України процедури їх розгляду 

-порушення встановленої Конституцією України процедури їх ухвалення або набрання ними 

чинності 

-перевищення конституційних повноважень при їх прийнятті 

-невідповідність Конституції України 

-всі відповіді є вірними 

 

№9, 0, 8, 1, 1, 45 

Скільки разів Верховна Рада України може змінювати одне і те ж положення Конституції 

протягом строку своїх повноважень: 

-2 рази 

-Жодного разу 

-Один раз 

-Залежно від волі народу 

-За рішенням Верховної Ради України 

 

№10, 0, 10, 1, 1, 45 

Конституційний Суд України дає висновок щодо відповідності законопроекту про внесення 

змін до Конституції України таким вимогам: 

-Чи передбачають зміни скасування прав людини 

-Чи передбачають зміни скасування норми про державну мову 

-Чи передбачають зміни обмеження суверенітету 

-Чи передбачають зміни введення воєнного стану 

-Чи передбачають зміни скасування положення про Україну як правову державу 

 

№11, 0, 2, 1, 1, 45 

Хто має право подавати законопроекти про внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції 

України: 

-Верховна Рада України 

-Президент України 

-Не менш як 225 народних депутатів 

-Комітети Верховної Ради України 

-Не менше як 226 народних депутатів 

 

№12, 0, 2, 1, 1, 45 

Вкажіть суб’єкта, який подає законопроект про внесення змін до Конституції України (крім 

розділів І, ІІІ, ХІІІ): 

-Верховна Рада України 



-Президент України 

-Не менш як 300 народних депутатів 

-Комітети Верховної Ради України 

-Не менше як 226 народних депутатів 

 

№13, 0, 2, 1, 1, 45 

Якою мінімальною кількістю голосів приймається законопроект про внесення змін до 

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

-150 

-226 

-300 

-301 

-450 

 

№14, 0, 2, 1, 1, 45 

Позначте мінімальну кількість голосів народних депутатів України, яка необхідна для 

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

-150 

-226 

-300 

-301 

-450 

 

№15, 0, 2, 1, 1, 45 

Назвіть юридичні властивості Конституції: 

-Закріплення статусу парламенту 

-Фіксація прав людини і громадянина 

-Високі стандарти щодо реалізації прав людини і громадянина 

-Найвища юридична сила 

-Опосередкована дія 

 

№16, 0, 2, 1, 1, 45 

Конституція України – це: 

-Акт законодавчої влади 

-Акт установчої влади 

-Акт контрольної влади 

-Акт представницької влади 

-Акт референдуму 

 

№17, 0, 10, 1, 1, 45 

З яких питань Конституційний Суд України дає висновки: 

-Конституційності дій Президента України 

-Конституційності законів України 

-Офіційного тлумачення Конституції України 

-Відповідності Конституції чинних міжнародних договорів 

-Законності актів органів місцевого самоврядування 

 

№18, 0, 3, 1, 1, 45 

Згідно Конституції, Український народ – це: 

-Населення України 

-Громадяни України всіх національностей 

-Українці за етнічним походженням 

-Українці за територіальним походженням 

-Всі громадяни України, які народилися на її території 

 

№19, 0, 3, 1, 1, 45 

Позначте назву розділу Конституції України, що містить основні принципи конституційного 

ладу України: 

-Основи конституційного ладу України 



-Основні засади конституційного ладу 

-Основні засади 

-Загальні засади 

-Загальні засади конституційного ладу України 

 

№20, 0, 3, 1, 1, 45 

Згідно з рішенням Конституційного Суду України від 30.10.1997 р. винятки з конституційних 

норм встановлюються ______, а не іншими нормативними актами 

-Рішеннями Конституційного Суду України 

-Законами України 

-Законами про внесення змін до Конституції України 

-Самою Конституцією України 

-Висновками Конституційного Суду України 

 

№21, 0, 3, 1, 4, 45 

Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність Конституції України 

(конституційність) закону України за __________ особи, яка вважає, що застосований в 

остаточному судовому рішенні в її справі закон України суперечить Конституції України. 

Конституційна скарга може бути подана в разі, якщо всі інші національні засоби юридичного 

захисту вичерпано 

-позовом 

-конституційним поданням 

-конституційним зверненням 

-конституційною скаргою 

-конституційним позовом 

 

№22, 0, 3, 1, 1, 45 

Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після 

внесення змін до: 

-Міжнародних договорів 

-Розділу 1 Конституції України 

-Конституції України 

-Законів України 

-Закону України „Про міжнародні договори ” 

 

№23, 0, 3, 1, 1, 45 

Згідно Конституції, держава сприяє _______ та розвитку української нації: 

-Становленню 

-Достатку 

-Забезпеченню 

-Процвітанню 

-Консолідації 

 

№24, 0, 3, 1, 1, 45 

Про який вид суверенітету ідеться у ч.1 ст. 2 Конституції України «Суверенітет України 

поширюється на всю її територію»: 

-національний суверенітет 

-народний суверенітет 

-державний суверенітет 

-конституційний суверенітет 

-особистий 

 

№25, 0, 1, 1, 1, 45 

Конституційний Суд України за зверненням Президента України або щонайменше сорока 

п’яти народних депутатів України надає висновки про відповідність Конституції України: 

-додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента 

України з поста в порядку імпічменту 

-питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою 

-законопроекту про внесення змін до Конституції України 



-проекту закону, зареєстрованого в апараті Верховної Ради України 

-актів органів місцевого самоврядування 

 

№26, 0, 1, 1, 1, 45 

За зверненням Верховної Ради України Конституційний Суд України надає висновок щодо: 

-додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента 

України з поста в порядку імпічменту 

-відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України  

-відповідності Конституції України міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України 

для надання згоди на їх обов’язковість 

-питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою 

-відповідності Конституції України актів органів місцевого самоврядування 

 

№27, 0, 10, 1, 1, 45 

Які суб’єкти уповноважені звертатися до Конституційного Суду щодо надання висновку про 

відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих 

міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для ратифікації: 

-Президент України, Кабінет Міністрів України, не менше 45 народних депутатів України 

-Президент України, Кабінет міністрів України, Верховна Рада України 

-Кабінет міністрів, Верховна Рада України 

-Президент України, не менш як 150 народних депутатів України 

-міністерство закордонних справ 

 

№28, 0, 8, 1, 1, 45 

Якому із нижчеперелічених органів публічної влади належить повноваження щодо 

затвердження Конституції Автономної Республіки Крим: 

-Президентові України 

-Кабінету міністрів України 

-Верховній Раді України 

-Конституційному Суду України 

-Представнику Президента в Автономній Республіці Крим 

 

№29, 0, 7, 1, 1, 45 

Президент України: 

-забезпечує виконання Конституції і законів України, актів Президента України 

-приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України 

-приймає рішення стосовно порушення суддями і прокурорами вимог щодо несумісності 

-забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності 

-здійснює управління об'єктами державної власності відповідно до закону 

 

№30, 0, 8, 1, 1, 45 

До повноважень Верховної Ради України належить: 

-призначення всеукраїнського референдуму щодо змін Конституції України відповідно до статті 156 

Конституції 

-скасування актів Ради міністрів Автономної Республіки Крим 

-призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку України за поданням 

Президента України 

-призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку України 

-утворення за поданням Прем'єр-міністра України міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади 

 

№31, 0, 8, 1, 1, 45 

До повноважень Верховної Ради України належить: 

-підтримання державного обвинувачення 

-нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність 

-організація і забезпечення здійснення зовнішньоекономічної діяльності України 

-призначення всеукраїнського референдуму щодо змін Конституції України відповідно до статті 156 

Конституції 

-призначення позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим 



 

№32, 0, 8, 1, 1, 45 

Виключно законами України визначаються: 

-перелік та найменування областей в Україні 

-грошова одиниця України 

-права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод  

-порядок внесення змін до Конституції 

-підстави прийняття резолюції недовіри до Кабінету Міністрів України 

 

№33, 0, 8, 1, 1, 45 

Виключно законами України визначаються: 

-система виконавчих органів місцевого самоврядування територіальної громади 

-основні обов'язки громадянина 

-порядок внесення змін до Конституції 

-підстави прийняття резолюції недовіри до Кабінету Міністрів України 

-перелік та найменування областей в Україні 

 

№34, 0, 12, 1, 1, 45 

З мотивів невідповідності нормативно-правових актів Верховної Ради АРК Конституції 

України та законам України Президент України може: 

-скасувати вказані нормативно-правові акти 

-зобов’язати вказані органи привести ці акти у відповідність до Конституції та законів України 

-зупинити дію цих актів з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх 

конституційності 

-зупинити дію цих актів та звернутися до Верховного Суду України з клопотанням про їх скасування 

-внести зміни у ці нормативно-правові акти з метою усунення такої невідповідності 

 

№35, 0, 10, 1, 1, 45 

З якого моменту визнані Конституційним Судом України закони та інші правові акти або їх 

окремі положення втрачають чинність: 

-з дня ухвалення Конституційним Судом рішення про їх неконституційність 

-з моменту ухвалення Конституційним Судом рішення про їх неконституційність 

-з дня прийняття визнаних неконституційними нормативно-правових актів 

-з дня, наступного після прийняття визнаних неконституційними нормативно-правових актів 

-з дня набрання чинності визнаних неконституційними нормативно-правових актів 

 

№36, 0, 4, 1, 4, 45 

Змістом якого конституційного права людини є наступні положення Конституції: “Ніхто не 

може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його 

гідність, поводженню чи покаранню”: 

-права на повагу до її гідності 

-невід'ємного права на життя 

-права на свободу та особисту недоторканність 

-рівності перед законом 

-невтручання в особисте і сімейне життя 

 

№37, 0, 4, 1, 1, 45 

Змістом якого конституційного права людини є наступні положення Конституції:“Ніхто не 

може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням 

суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом” 
-права на повагу до її гідності 

-невід'ємного права на життя 

-права на свободу та особисту недоторканність 

-свободи пересування 

-невтручання в особисте і сімейне життя 

 

№38, 0, 4, 1, 1, 45 

Згідно зі ст. 22 Конституції України права і свободи людини і громадянина, закріплені 

Конституцією України _______: 



-Не є вичерпними 

-Не підлягають звуженню 

-Можуть бути скасовані 

-Однаково реалізуються всіма суб’єктами 

-Непорушні 

 

№39, 0, 6, 1, 1, 45 

Які питання вирішуються виключно всеукраїнським референдумом згідно з Конституцією 

України? 

-Про внесення змін до Конституції України 

-Про прийняття законів України 

-Про прийняття Конституції України 

-Про податки, бюджет, амністію 

-Про зміну території України 

 

№40, 0, 6, 1, 1, 45 

Щодо яких законопроектів референдум не допускається? 

-Про внесення змін до Конституції України 

-Про прийняття законів України 

-Про прийняття Конституції України 

-Про податки, бюджет, амністію 

-Про зміну території України 

 

№41, 0, 7, 1, 4, 45 

Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, 

додержання ____________, прав і свобод людини і громадянина 

-Конституції та законів України 

-Конституції 

-міжнародно-правових актів 

-указів та розпоряджень Президента України 

-законів 

 

№42, 0, 3, 1, 4, 45 

Відповідно до Конституції, носіємсуверенітету в Україні є _______: 

-народ 

-українськанація 

-держава 

-органивлади 

-органидержавноївлади та місувогосамоврядування 

 

№43, 0, 12, 1, 1, 45 

Яку юридичну силу і чому має Конституція АРК: 

-закону, оскільки затверджується Верховною Радою України шляхом прийняття Закону України 

-підзаконного нормативно-правового акту, оскільки приймається Верховною Радою АРК 

-найвищу, оскільки є актом установчої влади народу 

-локального підзаконного нормативно-правового акту, на зразок статуту територіальної громади 

-корпоративного акту, оскільки приймається та діє в автономному утворенні 

 

№44, 0, 2, 1, 1, 45 

Конституція України – це: 

-Акт законодавчої влади 

-Акт установчої влади 

-Акт контрольної влади 

-Акт представницької влади 

-Акт референдуму 

 

№45, 0, 2, 1, 1, 45 

Які із поданих нижче ідей несумісні із конституціоналізмом: 

-народовладдя 



-довільного здійснення повноважень органами державної влади 

-поділу державної влади 

-децентралізації державної влади 

-гарантованості прав людини 

 

№46, 0, 2, 1, 1, 45 

Які із поданих нижче ідей несумісні із конституціоналізмом: 

-народовладдя 

-заборони багатопартійності 

-поділу державної влади 

-децентралізації державної влади 

-гарантованості прав людини 

 

№47, 0, 2, 1, 1, 45 

Які із поданих нижче ідей несумісні із конституціоналізмом: 

-народовладдя 

-пожиттєвого президентства 

-поділу державної влади 

-децентралізації державної влади 

-гарантованості прав людини 

 

№48, 0, 2, 1, 1, 45 

Які із поданих нижче ідей несумісні із конституціоналізмом: 

-народовладдя 

-єдності законодавчої, виконавчої та судової влади 

-поділу державної влади 

-децентралізації державної влади 

-гарантованості прав людини 

 

№49, 0, 2, 1, 1, 45 

Які із поданих нижче ідей охоплюються ідеологією конституціоналізмом: 

-народовладдя 

-довільного здійснення повноважень органами державної влади 

-єдності законодавчої, виконавчої та судової влади 

-пожиттєвого президентства 

-підзвітності людини державі 

 

№50, 0, 2, 1, 1, 45 

Конституціоналізм є політико-правовою системою, за якої: 

-права та свободи людини є гарантованими 

-держава здійснює владу на свій розсуд 

-обов’язково існує писана конституція 

-обов’язково функціонує конституційний суд 

-суди є підзвітними виконавчій владі 

 

№51, 0, 2, 1, 1, 45 

Конституціоналізм є політико-правовою системою, за якої: 

-державна влада обмежена конституцією 

-держава здійснює владу на свій розсуд 

-обов’язково існує писана конституція 

-обов’язково функціонує конституційний суд 

-суди є підзвітними виконавчій владі 

 

№52, 0, 2, 1, 1, 45 

Конституціоналізм є політико-правовою системою, за якої: 

-державна влада розділена на три гілки 

-держава здійснює владу на свій розсуд 

-обов’язково існує писана конституція 

-обов’язково функціонує конституційний суд 



-суди є підзвітними виконавчій владі 

 

№53, 0, 2, 1, 1, 45 

Конституціоналізм є політико-правовою системою, за якої: 

-державна влада не є свавільною 

-держава здійснює владу на свій розсуд 

-обов’язково існує писана конституція 

-обов’язково функціонує конституційний суд 

-суди є підзвітними виконавчій владі 

 

№54, 0, 2, 1, 1, 45 

Конституціоналізм є політико-правовою системою, за якої: 

-функціонує система захисту прав людини 

-держава здійснює владу на свій розсуд 

-обов’язково існує писана конституція 

-обов’язково функціонує конституційний суд 

-суди є підзвітними виконавчій владі 

 

№55, 0, 2, 1, 1, 45 

Конституціоналізм є політико-правовою системою, за якої: 

-державна влада розділена на три гілки 

-держава здійснює владу на свій розсуд 

-обов’язково існує писана конституція 

-обов’язково функціонує конституційний суд 

-суди є підзвітними виконавчій владі 

 

№56, 0, 8, 1, 1, 45 

Відповідно до Конституції, до повноважень Верховної Ради України належить: 

-укладення міжнародних договорів України та їх денонсація 

-підписання міжнародних договорів України 

-надання згоди на обов'язковість міжнародних договорів України та денонсація міжнародних 

договорів України 

-надання згоди на укладення Президентом України міжнародних договорів 

-внесення клопотання до Президента України щодо укладення міжнародного договору 

 

№57, 0, 8, 1, 1, 45 

До повноважень Верховної Ради України належить: 

-призначення на посаду та звільнення з посади керівника апарату Верховної Ради України 

-призначення голів місцевих державних адміністрацій 

-призначення на посаду та звільнення з посади керівників центральних органів виконавчої влади 

-призначення 9 суддів Конституційного Суду України 

-призначення Генерального прокурора України 

 

№58, 0, 8, 1, 1, 45 

До повноважень Верховної Ради України належить: 

-затвердження кошторису Верховної Ради України та структури її апарату 

-звернення з посланнями до народу 

-організізація і забезпечення здійснення зовнішньоекономічної діяльності України 

-організізація і забезпечення здійснення митної справи 

-здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України 

 

№59, 0, 8, 1, 1, 45 

До повноважень Верховної Ради України належить: 

-затвердження переліку об'єктів права усіх форм власності 

-координація діяльності органів місцевого самоврядування 

-здійснення управління об'єктами державної власності 

-затвердження переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації 

-укладення міжнародних договорів України та їх денонсація 

 



№60, 0, 8, 1, 1, 45 

Верховна Рада України може прийняти резолюцію недовіри Кабінетові Міністрів України:  

-не менш як однією третиною народних депутатів України від її конституційного складу 

-більшістю від конституційного складу Верховної Ради України  

-не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України 

-більше 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України 

-більшістю від кількості присутніх на засіданні Верховної Ради України 

 

№61, 0, 9, 1, 1, 45 

Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може розглядатися Верховною 

Радою України: 
-протягом 6 місяців після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України 

-Верховною Радою поточного скликання, якщо це питання вже нею розглядалося 

-більше одного разу протягом однієї чергової сесії 

-на позачерговій сесії 

-більше двох разів протягом однієї чергової сесії 

 

№62, 0, 8, 1, 1, 45 

Голова Верховної Ради України: 

-укладає міжнародні договори України 

-представляє Україну у міжнародних відносинах 

-веде засідання Верховної Ради України 

-накладає вето на закони 

-проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою 

 

№63, 0, 8, 1, 1, 45 

Комітети Верховної Ради України: 
-приймають закони 

-приймають резолюцію недовіри до Кабінету міністрів України 

-розробляють проект Державного бюджету України 

-здійснюють законопроектну роботу 

-приймають підзаконні нормативно-правові акти 

 

№64, 0, 8, 1, 1, 45 

Комітети Верховної Ради України: 
-готують і попередньо розглядають питання, віднесені до повноважень Верховної Ради України 

-утворюють тимчасові спеціальні комісії 

-приймають рішення про утворення тимчасової слідчої комісії 

-приймають рішення про імпічмент Президента України 

-розробляють проект Державного бюджету України 

 

№65, 0, 8, 1, 1, 45 

Повноваження Верховної Ради України припиняються: 
-першого вівторка лютого п’ятого року повноважень Верховної Ради України 

-першого вівторка березня п’ятого року повноважень Верховної Ради України 

-у день офіційного оголошення результатів виборів народних депутатів України 

-через п’ять років з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України поточного скликання  

-у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання 

 

№66, 0, 8, 1, 1, 45 

Президент України може достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо:  

-до Верховної Ради обрано менше 2/3 народних депутатів України від її конституційного складу 

-вона порушила процедуру імпічменту Президента України 

-протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися 

-вона прийняла резолюцію недовіри до Кабінету Міністрів України протягом року з дня 

затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України 

-вона прийняла рішення про відповідальність Кабінету Міністрів України двічі протягом однієї 

чергової сесії 



 

№67, 0, 8, 1, 1, 45 

Повноваження Верховної Ради України, що обрана на позачергових виборах, проведених після 

дострокового припинення Президентом України повноважень Верховної Ради України 

попереднього скликання, не можуть бути припинені:  

-повторно 

-протягом шести місяців з дня її обрання 

-протягом одного року з дня її обрання 

-протягом наступних п’яти років повноважності Верховної Ради 

-протягом двох років з дня її обрання 

 

№68, 0, 8, 1, 1, 45 

Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково припинені:  

-в останні шість місяців строку повноважень Верховної Ради України або Президента України 

-протягом одного року з дня схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України 

-в останні шість місяців строку повноважень Кабінету Міністрів України 

-у разі прийняття резолюції недовіри до Кабінету Міністрів України 

-у разі прийняття рішення про проведення позачергових виборів органів місцевого самоврядування 

 

№69, 0, 8, 1, 1, 45 

Верховна Рада України приймає закони, постанови та інші акти:  

-більшістю від присутніх на засіданні Верховної Ради України народних депутатів України 

-більшістю від її конституційного складу, крім випадків, передбачених Конституцією 

-двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України 

-двома третинами від присутніх на засіданні Верховної Ради України народних депутатів України 

-не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України 

 

№70, 0, 8, 1, 1, 45 

Виключно законами України визначаються: 

-перелік та найменування областей в Україні 

-грошова одиниця України 

-права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод  

-порядок внесення змін до Конституції 

-підстави прийняття резолюції недовіри до Кабінету Міністрів України 

 

№71, 0, 8, 1, 1, 45 

Виключно законами України визначаються: 

-система виконавчих органів місцевого самоврядування територіальної громади 

-основні обов'язки громадянина 

-порядок внесення змін до Конституції 

-підстави прийняття резолюції недовіри до Кабінету Міністрів України 

-перелік та найменування областей в Україні 

 

№72, 0, 7, 1, 1, 45 

Які правові наслідки визначення Президентом України законопроектів невідкладними: 

-вони розглядаються Верховною Радою наступного скликання 

-вони вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше 2/3 від конституційного складу 

Верховної Ради України 

-вони розглядаються Верховною Радою України позачергово 

-вони набирають чинності в день їх оприлюднення 

-вони вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше 1/3 від конституційного складу 

Верховної Ради України 

 

№73, 0, 7, 1, 1, 45 

У разі якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для 

повторного розгляду Верховною Радою України: 

-закон вважається прийнятим і має бути офіційно оприлюдненийПрезидентом України 

-закон вважається таким, що набрав законної сили 

-закон вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений 



-закон повертається до Верховної Ради України для повторного схвалення 

-закон вважається таким, на який накладено Президентське вето 

 

№74, 0, 9, 1, 1, 45 

Прем'єр-міністр України призначається:  

-Верховною Радою України за поданням Президента України  

-Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу за поданням 

Президента України 

-Верховною Радою України більшістю від її конституційного складу за згодою Президента України 

-Президентом України за згодою більше ніж половини від конституційного складу Верховної Ради 

України 

-Верховною Радою України за поданням коаліції депутатських фракцій та згодою Президента 

України 

 

№75, 0, 9, 1, 1, 45 

Члени Кабінету Міністрів України, крім Міністра оброни України, Міністра закордонних справ 

України,  призначається: 

-Президентом України за поданням Верховної Ради України 

-Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України 

-Верховною Радою України за поданням Президента України 

-Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України 

-Президентом України за поданням коаліції депутатських фракцій 

 

№76, 0, 9, 1, 1, 45 

Кабінет Міністрів України складає повноваження перед:  

-новопризначеним Прем’єр-міністром України 

-новообраною Верховною Радою України 

-новообраним Головою Верховної Ради України 

-новообраним Президентом України 

-Українським народом 

 

№77, 0, 9, 1, 1, 45 

Які правові наслідки відставки Прем'єр-міністра України: 

-звільнення його з посади 

-дострокове припинення повноважень Верховної Ради України 

-призначення тимчасового виконуючого обов’язки Прем’єр-міністра України 

-перехід повноважень Прем’єр-міністра України до Першого Віце-прем’єр-міністра 

-відставка всього складу Кабінету Міністрів України 

 

№78, 0, 9, 1, 1, 45 

Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може розглядатися Верховною 

Радою України: 
-на позачерговій сесії Верховної Ради України 

-під головуванням заступника Голови Верховної Ради 

-без участі у засіданні Верховної Ради Прем’єр-міністра України 

-протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України 

-більше двох разів протягом однієї чергової сесії 

 

№79, 0, 3, 1, 1, 45 

Змістом якої засади конституційного ладу України є положення «Носієм суверенітету і єдиним 

джерелом влади в Україні є народ»: 

-народовладдя 

-державного суверенітету 

-національного суверенітету 

-єдності державної влади 

-визнання і гарантування місцевого самоврядування 

 

№80, 0, 7, 1, 1, 45 



Який орган державної влади координує та контролює діяльність органів виконавчої влади у 

сфері національної безпеки і оборони: 

-Кабінет міністрів України 

-Верховна Рада України 

-Служба безпеки України 

-Рада національної безпеки і оборони України 

-Адміністрація Президента України 

 

№81, 0, 3, 1, 1, 45 

Згідно з Конституцією України право визначати та змінювати конституційний лад в Україні 

належить: 

-народним депутатам України 

-виключно народові 

-Верховній Раді України 

-Президентові України 

-Територіальним громадам 

 

№82, 0, 3, 1, 1, 45 

Змістом якого конституційного принципу є заборона привілеїв чи обмежень за ознаками раси, 

кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження, майнового стану, місця проживання за мовними ознаками: 

-свободи людини 

-рівності людей у своїй гідності 

-невідчужуваності прав людини 

-рівності у правах та рівності перед законом 

-непорушності прав людини 

 

№83, 0, 4, 1, 1, 45 

У якому випадку особа має право звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних 

міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або 

учасником яких є Україна: 

-після використання всіх національних засобів правового захисту 

-у разі, коли людина вважає, що її конституційне право порушено 

-у разі, якщо особа відбуває покарання за вироком суду 

-у випадку, якщо права людини порушено незаконними діями органів -державної влади, місцевого 

самоврядування чи їх посадовими особами 

-після звернення до усіх судових органів в Україні 

 

№84, 0, 4, 1, 1, 45 

Які правові наслідки недоведення до відома населення, у встановленому законом порядку, 

законів та інших нормативно-правових актів, що визначають права і обов’язки громадян - 

вони: 

-є нечинними 

-можуть бути оскаржені у суді 

-можуть бути визнані неконституційними 

-набувають чинності через 10 днів після їх прийняття 

-не підписуються Президентом 

 

№85, 0, 7, 1, 1, 45 

Якому органові державної влади чи посадовій особі належить право припиняти повноваження 

Верховної Ради України, якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання 

не можуть розпочатися: 

-Президентові України 

-Більшості від конституційного складу Верховної Ради України 

-Кабінету міністрів України 

-Конституційному Судові України 

-Вищому адміністративному судові 

 

№86, 0, 8, 1, 1, 45 



У чому полягає зміст депутатської недоторканності: 

-народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до 

кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані 

-проти народного депутата України не можна порушити кримінальну справу 

-народного депутата України не можна притягнути до адміністративної відповідальності за 

порушення правил дорожнього руху 

-щодо народного депутата України неможливо застосувати санкції юридичної відповідальності 

-народного депутата України не можна притягнути до політичної відповідальності 

 

№87, 0, 1, 1, 1, 45 

Що є підставою для дострокового припинення повноважень народного депутата України у разі 

невиконання ним вимоги щодо несумісності депутатського мандата: 

-рішення суду 

-його особиста заява, проголошена на засіданні Верховної Ради України 

-рішення Верховної Ради України, прийняте на пленарному засіданні більшістю від її 

конституційного складу 

-рішення Центральної виборчої комісії 

-рішення відповідної депутатської фракції 

 

№88, 0, 8, 1, 1, 45 

Які органи утворює Верховна Рада України у своїй структурі для проведення розслідування з 

питань, що становлять суспільний інтерес, якщо за це проголосувала не менш як одна третина 

від її конституційного складу: 

-тимчасові слідчі комісії 

-комітети Верховної Ради України 

-Рахункову палату Верховної Ради України 

-тимчасові спеціальні комісії 

-депутатські фракції 

 

№89, 0, 9, 1, 1, 45 

Вищим органом в системі органів виконавчої влади в Україні, згідно з Конституцією, є: 

-Президент України 

-Рада національної безпеки та оборони України 

-Кабінет міністрів України 

-Прем’єр-міністр України 

-Верховна Рада України 

 

№90, 0, 9, 1, 1, 45 

Кандидатуру на пост Прем’єр-міністраУкраїни вносить: 

-Президент України за пропозицією Верховної Ради України 

-коаліція депутатських фракцій 

-Верховна Рада України за поданням Президента України 

-Президент України за пропозицією коаліції депутатських фракцій 

-Голова Верховної Ради України 

 

№91, 0, 9, 1, 1, 45 

Прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінетові Міністрів України має 

наслідком: 

-імпічмент Кабінету Міністрів України 

-відставку Кабінету Міністрів України 

-дострокове припинення повноважень Верховної Ради України 

-дострокове припинення повноважень Президента України 

-імпічмент Президента України 

 

№92, 0, 11, 1, 1, 45 

Європейська Хартія про місцеве самоврядування є міжнародно-правовим актом, що: 

-містить примірні стандарти організації місцевого самоврядування, що можуть бути зразком для 

організації місцевої влади в Україні 

-є частиною національного законодавства, оскільки ратифікована Верховною Радою України 



-містить положення, які можна брати для уваги при вирішенні конфліктних ситуацій за умови 

відсутності відповідних норм у національному законодавстві України 

-містить декларації, до реалізації яких Україна прагне, проте не зобов’язана виконувати 

-є обов’язковим лише для держав-членів Європейського Союзу 

 

№93, 0, 12, 1, 1, 45 

Яка правова природа Верховної Ради АРК: 

-це законодавчий орган 

-це орган місцевого самоврядування 

-це представницький орган автономії 

-це вищий орган виконавчої влади в автономії 

-це місцевий орган виконавчої влади 

 

№94, 0, 12, 1, 1, 45 

З мотивів невідповідності нормативно-правових актів Верховної Ради АРК Конституції 

України та законам України Президент України може: 

-скасувати вказані нормативно-правові акти 

-зобов’язати вказані органи привести ці акти у відповідність до Конституції та законів України 

-зупинити дію цих актів з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх 

конституційності 

-зупинити дію цих актів та звернутися до Верховного Суду України з клопотанням про їх скасування 

-внести зміни у ці нормативно-правові акти з метою усунення такої невідповідності 

 

№95, 0, 10, 1, 1, 45 

Конституційний Суд України дає висновок щодо додержання конституційної процедури 

розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку 

імпічменту: 
-за зверненням Верховної Ради України 

-за клопотанням Генерального прокурора України 

-за поданням тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України 

-за поданням Верховного Суду України 

-за клопотанням тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України 

 

№96, 0, 2, 1, 1, 45 

 В яких умовах Конституція України не може бути змінена: 

-Економічної кризи 

-Політичної кризи 

-Виборчої кампанії 

-Воєнного стану 

-Здійснення політичної реформи 

 

№97, 0, 2, 1, 1, 45 

Якщо законопроект про внесення змін до Конституції України розглядався і закон не був 

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

-На наступній черговій сесії Верховної Ради України 

-Через 1 рік 

-Через 5 років 

-Через 1 рік з дня прийняття рішення щодо відповідного законопроекту 

-Повторне подання не допускається 

 

№98, 0, 8, 1, 1, 45 

Скільки разів Верховна Рада України може змінювати одне і те ж положення Конституції 

протягом строку своїх повноважень: 

-2 рази 

-Жодного разу 

-Один раз 

-Залежно від волі народу 

-За рішенням Верховної Ради України 

 



№99, 0, 10, 1, 1, 45 

Без згоди Конституційного Суду України суддю Конституційного Суду України не може бути 

затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за 

винятком 

-затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину 

-надання такої згоди Верховним Судом 

-звільнення з посади судді Конституційного Суду 

-якщо він уже притягувався до кримінальної відповідальності 

-таких винятків не передбачено 

 

№100, 0, 10, 1, 1, 45 

Назвіть форми звернення до Конституційного Суду України: 

-Рішення 

-Конституційне подання 

-Подання 

-Звернення 

-Скарга 

 

 

 

 


