
ТЕСТИ 

«Теорія та практика конституційної юстиції» 

 

1. Завданням Конституційного Суду України є: 

- гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону 

держави на всій території України. 

- гарантування верховенства законів держави на всій території України. 

- гарантування прав людини на всій території України. 

- гарантування принципу поділу влади на всій території України. 

- гарантування верховенства права на всій території України. 

 

2. Діяльність Конституційного Суду України грунтується на принципах: 

- верховенства права,  

- незалежності,  

- колегіальності,  

- рівноправності суддів, гласності, повноти і всебічності розгляду справ та 

обгрунтованості прийнятих ним рішень. 

- всі відповіді є вірними. 

 

3. Верховна Рада України призначає суддів Конституційного Суду України: 

- таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів. 

- відкритим голосуванням шляхом подання бюлетенів. 

- відкритим голосуванням шляхом підняття руки. 

- таємним голосуванням через систему «Рада». 

- таємним голосуванням шляхом подання підписних листів. 

 

4. Пропозиції щодо кандидатур на посади суддів Конституційного Суду 

України вносить: 

- Голова Верховної Ради України, а також може вносити не менш як 1/4 

народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради 

України 

- Голова Верховної Ради України, а також може вносити не менш як 1/2 

народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради 

України 

- Голова Верховної Ради України, а також може вносити не менш як 1/3 

народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради 

України 

- Голова Верховної Ради України, а також може вносити народний депутат 

України 

- Президент України, а також може вносити не менш як 1/4 народних депутатів 

України від конституційного складу Верховної Ради України 

 

5. Депутат має право поставити підпис під пропозицією про висунення на 

посаду судді КСУ: 

- лише однієї кандидатури 

- не більше двох кандидатур 

- не більше трьох кандидатур 



- не більше чотирьох кандидатур 

- не більше вісімнадцяти кандидатур 

 

6. Призначеними на посади суддів Конституційного Суду України вважаються: 

- кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів депутатів, але більше 

половини голосів депутатів від конституційного складу Верховної Ради 

України.  

- кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів депутатів, але більше 1/3 

голосів депутатів від конституційного складу Верховної Ради України.  

- кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів депутатів, але більше 2/3 

голосів депутатів від конституційного складу Верховної Ради України.  

- кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів депутатів, але не більше 

половини голосів депутатів від конституційного складу Верховної Ради 

України.  

- кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів депутатів, але не більше 

2/3 голосів депутатів від конституційного складу Верховної Ради України.  

 

7. Якщо кілька кандидатів набрали однакову кількість голосів і після їх 

призначення було б перевищено необхідне для призначення кількість суддів: 

- щодо цих кандидатів проводиться повторне голосування. 

- щодо цих кандидатів проводиться повторне обговорення. 

- щодо цих кандидатів проводиться парламентське слухання. 

- усі кандидати вважаються обраними. 

- ці кандидатури знімаються з голосування. 

 

8. У разі припинення повноважень судді Конституційного Суду України, який 

призначався Верховною Радою України: 

- Верховна Рада України призначає іншу особу на цю посаду. 

- Президент України призначає іншу особу на цю посаду. 

- Зїзд суддів України призначає іншу особу на цю посаду. 

- Голова Конституційного Суду України призначає іншу особу на цю посаду. 

- всі відповіді є вірними. 

 

9. Яким документом оформляється рішення ВРУ щодо обрання суддів КСУ: 

- постановами Верховної Ради України про призначення суддів 

Конституційного Суду України. 

- законами про призначення суддів Конституційного Суду України. 

- резолюціями про призначення суддів Конституційного Суду України. 

- наказами про призначення суддів Конституційного Суду України. 

- листами про призначення суддів Конституційного Суду України. 

 

10. Яким чином з'їзд суддів України визначає кандидатури на посади суддів 

Конституційного Суду України для включення в бюлетені для таємного 

голосування: 

- за пропозицією делегатів з'їзду відкритим голосуванням більшістю голосів 

присутніх делегатів з'їзду  



- за пропозицією делегатів з'їзду таємним голосуванням більшістю голосів 

присутніх делегатів з'їзду  

- за пропозицією делегатів з'їзду відкритим голосуванням більшістю голосів 

делегатів з'їзду  

- за пропозицією Голови Верховного Суду України відкритим голосуванням 

більшістю голосів присутніх делегатів з'їзду  

- за пропозицією Вищої Ради юстиції таємним голосуванням більшістю голосів 

присутніх делегатів з'їзду  

 

11. Призначеним на посаду судді Конституційного Суду України вважається: 

- кандидат, який у результаті таємного голосування одержав більшість голосів 

від числа обраних делегатів з'їзду суддів України. 

- кандидат, який у результаті відкритого голосування одержав більшість голосів 

від числа обраних делегатів з'їзду суддів України. 

- кандидат, який у результаті таємного голосування одержав 1/3 голосів від 

числа обраних делегатів з'їзду суддів України. 

- кандидат, який у результаті таємного голосування одержав 2/3 голосів від 

числа обраних делегатів з'їзду суддів України. 

- кандидат, який у результаті відкритого голосування одержав 2/3 голосів від 

числа обраних делегатів з'їзду суддів України. 

 

13. У разі припинення повноважень судді Конституційного Суду України, який 

призначався з'їздом суддів України: 

 - з'їзд суддів України у тримісячний строк призначає іншу особу на цю посаду.  

- з'їзд суддів України у місячний строк призначає іншу особу на цю посаду.  

- з'їзд суддів України у шестимісячний строк призначає іншу особу на цю 

посаду.  

- з'їзд суддів України у семиденний строк призначає іншу особу на цю посаду.  

- з'їзд суддів України у річний строк призначає іншу особу на цю посаду.  

 

14. За результатами голосування щодо обрання суддів КСУ з’їздом суддів 

України головуючим і секретарем з'їзду підписуються: 

- рішення з'їзду суддів України про призначення суддів Конституційного Суду 

України. 

- рішення Верховного Суду України про призначення суддів Конституційного 

Суду України. 

- рішення Вищої ради юстиції про призначення суддів Конституційного Суду 

України. 

- постанова Пленуму Верховного Суду України про призначення суддів 

Конституційного Суду України. 

- ухвала Верховного Суду України про призначення суддів Конституційного 

Суду України. 

 

15. Суддя Конституційного Суду України повинен бути одягнений у мантію 

при відправленні своїх обов'язків: 

- на пленарному засіданні,  

- на засіданні Конституційного Суду України 



- в Колегії суддів Конституційного Суду України: 

- жодна з відповідей не є вірною. 

- три з п’яти відповідей є вірними 

 

16. Підставами для прийняття Конституційним Судом України рішення щодо 

неконституційності правових актів повністю чи в їх окремих частинах є:  

- невідповідність Конституції України;  

- порушення встановленої Конституцією України процедури їх розгляду, 

ухвалення або набрання ними чинності;  

- перевищення конституційних повноважень при їх прийнятті. 

- всі відповіді є вірними 

 

17. Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, 

який: 

- на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту, стаж 

практичної, наукової або педагогічної роботи за фахом не менше десяти років, 

володіє державною мовою і проживає в Україні протягом останніх двадцяти 

років.  

- на день призначення досяг тридцяти п’яти років, має вищу юридичну освіту, 

стаж практичної, наукової або педагогічної роботи за фахом не менше десяти 

років, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом останніх 

двадцяти років.  

- на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту, стаж 

практичної, наукової або педагогічної роботи за фахом не менше двадцяти 

років, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом останніх 

двадцяти років.  

- на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту, стаж 

практичної, наукової або педагогічної роботи за фахом не менше десяти років, 

володіє державною мовою і проживає в Україні протягом останніх десяти 

років.  

- на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту, стаж 

практичної, наукової або педагогічної роботи за фахом не менше десяти років, 

володіє однією з регіональних мов і проживає в Україні протягом останніх 

двадцяти років.  

 

18. Судді Конституційного Суду України не можуть належати до: 

- політичних партій та профспілок, мати представницький мандат, брати участь 

у будь-якій політичній діяльності, обіймати будь-які інші оплачувані посади, 

виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої. 

- політичних партій та профспілок, мати представницький мандат, брати участь 

у будь-якій політичній діяльності, обіймати будь-які інші оплачувані посади, 

виконувати іншу оплачувану роботу 

- політичних партій та профспілок, мати представницький мандат, брати участь 

у будь-якій політичній діяльності, обіймати будь-які інші оплачувані посади, 

виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової та викладацької. 



- політичних партій та профспілок, мати представницький мандат, брати участь 

у будь-якій політичній діяльності, обіймати будь-які інші оплачувані посади, 

виконувати іншу оплачувану роботу, крім викладацької та творчої. 

- політичних партій та профспілок, мати представницький мандат, брати участь 

у будь-якій політичній діяльності, обіймати будь-які інші оплачувані посади, 

мати акції, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та 

творчої. 

 

19. Суддя Конституційного Суду України вступає на посаду: 

- з дня складення ним присяги судді Конституційного Суду України. 

- з дня прийняття рішення про його призначення суддею Конституційного Суду 

України. 

- з дня опублікування ним присяги судді Конституційного Суду України. 

- з дня опублікування рішення про його призначення суддею Конституційного 

Суду України. 

- з дня участі у першому пленарному засіданні Конституційного Суду України. 

 

20. Суддя Конституційного Суду України складає присягу на засіданні 

Верховної Ради України, яке проводиться за участю: 

- Президента України, а також Прем'єр-міністра України, Голови Верховного 

Суду України або осіб, які виконують їх повноваження. 

- Президента України, а також Прем'єр-міністра України, Голови Верховного 

Суду України, Генерального прокурора України або осіб, які виконують їх 

повноваження. 

- Президента України, а також Прем'єр-міністра України, Голови Верховного 

Суду України, Міністра юстиції України або осіб, які виконують їх 

повноваження. 

- Президента України, а також Прем'єр-міністра України, Голови Верховного 

Суду України, Генерального прокурора України, Міністра юстиції України або 

осіб, які виконують їх повноваження. 

- Глави Адміністрації Президента України, а також Прем'єр-міністра України, 

Голови Верховного Суду України або осіб, які виконують їх повноваження. 

 

21. При введенні воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її 

місцевостях повноваження судді Конституційного Суду України та його 

конституційні права і свободи: 

- не можуть бути обмежені. 

- тимчасово обмежуються. 

- скасовуються. 

- можуть бути обмежені лише частково. 

- не можуть бути обмежені, крім випадків, встановлених законом. 

 

22. Голова Конституційного Суду України обирається: 

- на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України зі 

складу суддів Конституційного Суду України лише на один трирічний строк 

таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів з будь-яким числом 

кандидатур, запропонованих суддями Конституційного Суду України. 



- на пленарному засіданні Конституційного Суду України зі складу суддів 

Конституційного Суду України лише на один трирічний строк таємним 

голосуванням шляхом подання бюлетенів з будь-яким числом кандидатур, 

запропонованих суддями Конституційного Суду України. 

- на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України зі 

складу суддів Конституційного Суду України лише на один дворічний строк 

таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів з будь-яким числом 

кандидатур, запропонованих суддями Конституційного Суду України. 

- на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України зі 

складу суддів Конституційного Суду України лише на один трирічний строк 

відкритим голосуванням шляхом подання бюлетенів з будь-яким числом 

кандидатур, запропонованих суддями Конституційного Суду України. 

- на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України зі 

складу суддів Конституційного Суду України лише на один трирічний строк 

таємним голосуванням шляхом підняття руки з будь-яким числом кандидатур, 

запропонованих суддями Конституційного Суду України. 

 

23. Головою Конституційного Суду України вважається обраний кандидат: 

- за якого проголосувало більше половини конституційного складу суддів 

Конституційного Суду України.  

- за якого проголосувало більше 2/3 конституційного складу суддів 

Конституційного Суду України.  

- за якого проголосувало більше 1/3 конституційного складу суддів 

Конституційного Суду України.  

- за якого проголосувало не менше половини конституційного складу суддів 

Конституційного Суду України.  

- за якого проголосувало більше половини присутніх суддів Конституційного 

Суду України.  

 

24. У разі якщо запропоновано більше двох кандидатів на посаду Голови 

Конституційного Суду України і жодного з кандидатів не було обрано: 

- проводиться повторне голосування щодо двох кандидатів, які отримали 

більшість голосів. 

- проводиться повторне голосування щодо усіх кандидатів 

- проводиться повторне голосування щодо нових кандидатів. 

- проводиться повторне голосування щодо одного кандидата, який отримав 

більшість голосів. 

- проводиться повторне голосування щодо трьох кандидатів, які отримали 

більшість голосів. 

- проводиться повторне голосування щодо усіх кандидатів, крім двох, які 

отримали більшість голосів. 

 

25. У разі якщо запропоновано не більше двох кандидатів на посаду Голови 

Конституційного Суду України і жодного з кандидатів не було обрано або 

Голову Конституційного Суду України не було обрано при повторному 

голосуванні: 

- проводяться нові вибори на посаду Голови Конституційного Суду України. 



- проводяться повторні вибори на посаду Голови Конституційного Суду 

України. 

- нові вибори на посаду Голови Конституційного Суду України не проводяться. 

- нові вибори на посаду Голови Конституційного Суду України не проводяться 

протягом двох місяців. 

- проводяться нові вибори на посаду Голови Конституційного Суду України не 

проводяться протягом трьох місяців. 

. 

 

26. Голова Конституційного Суду України має: 

- двох заступників Голови Конституційного Суду України. 

- трьох заступників Голови Конституційного Суду України. 

- одного заступника Голови Конституційного Суду України. 

- двох перших заступників Голови Конституційного Суду України. 

- одного першого та двох заступників Голови Конституційного Суду України. 

 

27. У разі відсутності Голови Конституційного Суду України або неможливості 

здійснення ним своїх повноважень його обов'язки виконує: 

- заступник, який є старшим за віком. 

- заступник, який має більший досвід роботи за фахом. 

- перший заступник Голови Конституційного Суду України. 

- другий заступник Голови Конституційного Суду України. 

- заступник, який має відповідний науковий ступінь або вчене звання. 

 

28. У разі відсутності обох заступників обов'язки Голови Конституційного Суду 

України виконує: 

- найстарший за віком суддя Конституційного Суду України.  

- найстарший за віком суддя Конституційного Суду України.  

- найстарший за віком суддя Конституційного Суду України.  

- найстарший за віком суддя Конституційного Суду України.  

- найстарший за віком суддя Конституційного Суду України.  

 

29. Заступники Голови Конституційного Суду України обираються: 

- за пропозицією Голови Конституційного Суду України лише на один 

трирічний строк таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів  

- за пропозицією Голови Конституційного Суду України лише на один 

двохрічний строк таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів  

- за пропозицією Голови Конституційного Суду України лише на один 

трирічний строк відкритим голосуванням шляхом подання бюлетенів  

- за пропозицією не менше половини суддів Конституційного Суду України 

лише на один трирічний строк таємним голосуванням шляхом подання 

бюлетенів  

- за пропозицією не менше третини суддів Конституційного Суду України лише 

на один трирічний строк таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів  

 

30. У разі коли повноваження судді Конституційного Суду України були 

припинені: 



- за ним зберігається до виходу на пенсію за віком вісімдесят відсотків 

грошового утримання та інші види матеріального забезпечення, якими 

користується суддя Конституційного Суду України. 

- за ним зберігається до виходу на пенсію за віком п’ятдесят відсотків 

грошового утримання та інші види матеріального забезпечення, якими 

користується суддя Конституційного Суду України. 

- за ним зберігається до виходу на пенсію за віком десять відсотків грошового 

утримання та інші види матеріального забезпечення, якими користується суддя 

Конституційного Суду України. 

- за ним зберігається протягом п’яти років вісімдесят відсотків грошового 

утримання та інші види матеріального забезпечення, якими користується суддя 

Конституційного Суду України. 

- за ним зберігається протягом п’яти років п’ятдесят відсотків грошового 

утримання та інші види матеріального забезпечення, якими користується суддя 

Конституційного Суду України. 

 

31. Фінансування Конституційного Суду України: 

- передбачається в Державному бюджеті України окремим рядком. 

- з державного бюджету не здійснюється. 

- передбачається в Державному бюджеті України за залишковим принципом. 

- передбачається в Державному бюджеті за рахунок коштів на утримання 

судочинства. 

- в місцевому бюджеті м. Києва окремим рядком. 

 

32. Організаційне, науково-експертне, інформаційно-довідкове та інше 

забезпечення діяльності Конституційного Суду України здійснює: 

- Секретаріат Конституційного Суду України  

- Голова Конституційного Суду України  

- колегія Конституційного Суду України  

- постійна комісія Конституційного Суду України  

- тимчасова крмісія Конституційного Суду України  

 

33. Керівник Секретаріату Конституційного Суду України призначається: 

- Конституційним Судом України за поданням Голови Конституційного Суду 

України з числа громадян, які мають право на зайняття посади професійного 

судді. 

- Конституційним Судом України за поданням Голови Конституційного Суду 

України з числа громадян України. 

- Конституційним Судом України за поданням Голови Конституційного Суду 

України з числа громадян, які мають право на зайняття посади судді 

Конституційного Суду України 

- Конституційним Судом України за поданням Секретаріату з числа громадян, 

які мають право на зайняття посади професійного судді. 

- Конституційним Судом України за поданням Секретаріату з числа громадян 

України. 

 

34. Друкованим органом Конституційного Суду України є: 



- "Вісник Конституційного Суду України". 

- " Конституційні Вісті України". 

- "Офіційний вісник конституційного судочинства". 

- "Відомості Верховної Ради України". 

- усі відповіді є вірними. 

 

35. Формами звернення до Конституційного Суду України є: 

- конституційне подання та конституційне звернення. 

- конституційне подання, конституційне звернення, конституційна скарга. 

- конституційне подання, подання та конституційне звернення. 

- конституційне подання, конституційний позов та конституційне звернення. 

- конституційне подання, конституційне звернення та інші форми, встановлені 

чинним законодавством України. 

 

36. Назвіть повний перелік суб'єктів права на конституційне подання з питань 

визнання неконституційними нормативно-правових актів є: 

- Президент України, не менш як сорок п'ять народних депутатів України, 

Верховний Суд України, Уповноважений Верховної Ради України з прав 

людини, Верховна Рада Автономної Республіки Крим. 

- Президент України, Верховна Рада України, Верховний Суд України, 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Верховна Рада 

Автономної Республіки Крим. 

- Президент України, не менш як сорок п'ять народних депутатів України, 

Верховний Суд України, Уповноважений Верховної Ради України з прав 

людини 

- Президент України, не менш як сорок п'ять народних депутатів України 

(підпис депутата не відкликається), Кабінет міністрів України, Верховний Суд 

України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Верховна 

Рада Автономної Республіки Крим, . 

- Президент України, не менш як сорок п'ять народних депутатів України 

(підпис депутата не відкликається), Верховний Суд України, Верховна Рада 

Автономної Республіки Крим. 

 

37. Назвіть повний перелік суб'єктів права на конституційне звернення з питань 

дачі висновків Конституційним Судом України щодо офіційного тлумачення 

Конституції та законів України є: 

- громадяни України, іноземці, особи без громадянства та юридичні особи. 

- громадяни України, іноземці, особи без громадянства  

- громадяни України та юридичні особи. 

- громадяни України, іноземці, особи без громадянства, об’єднання громадян та 

юридичні особи. 

- громадяни України, іноземці та юридичні особи. 

 

38. Дата розгляду справи Конституційним Судом України визначається: 

- Головою Конституційного Суду України. 

- колегією суддів Конституційного Суду України. 

- комісією суддів Конституційного Суду України. 



- суддею-доповідачем Конституційного Суду України. 

- Секретаріатом Конституційного Суду України. 

 

39. Засідання Конституційного Суду України є повноважним, якщо: 

- на ньому присутні не менше одинадцяти суддів Конституційного Суду 

України. 

- на ньому присутні не менше дев’яти суддів Конституційного Суду України. 

- на ньому присутні не менше десяти суддів Конституційного Суду України. 

- на ньому присутні не менше дванадцяти суддів Конституційного Суду 

України. 

- на ньому присутні не менше тринадцяти суддів Конституційного Суду 

України. 

 

40. Рішення Конституційного Суду України на його засіданнях приймається, 

якщо: 

- за це рішення проголосувало більше половини суддів Конституційного Суду 

України, які брали участь у засіданні. 

- за це рішення проголосувало не менше половини суддів Конституційного 

Суду України, які брали участь у засіданні. 

- за це рішення проголосувало більше 2/3 суддів Конституційного Суду 

України, які брали участь у засіданні. 

- за це рішення проголосувало не менше 2/3 суддів Конституційного Суду 

України, які брали участь у засіданні. 

- за це рішення проголосувало більше шістнадцяти суддів Конституційного 

Суду України, які брали участь у засіданні. 

 

41. Пленарне засідання Конституційного Суду України є повноважним, якщо: 

- на ньому присутні не менше дванадцяти суддів Конституційного Суду 

України.  

- на ньому присутні не менше дев’яти суддів Конституційного Суду України.  

- на ньому присутні не менше десяти суддів Конституційного Суду України.  

- на ньому присутні не менше одинадцяти суддів Конституційного Суду 

України.  

- на ньому присутні не більше дванадцяти суддів Конституційного Суду 

України.  

 

42. Рішення Конституційного Суду України приймаються та його висновки 

даються на пленарному засіданні, якщо: 

- за них проголосувало не менше десяти суддів Конституційного Суду України. 

- за них проголосувало не менше дев’яти суддів Конституційного Суду 

України. 

- за них проголосувало не менше одинадцяти суддів Конституційного Суду 

України. 

- за них проголосувало не менше дванадцяти суддів Конституційного Суду 

України. 

- за них проголосувало не менше 2/3 суддів Конституційного Суду України. 

 



43. Учасниками конституційного провадження є: 

- суб'єкти права на конституційне подання і конституційне звернення, їхні 

представники, а також залучені Конституційним Судом України до участі у 

розгляді справи органи та посадові особи, свідки, експерти та перекладачі. 

- суб'єкти права на конституційне подання і конституційне звернення, а також 

залучені Конституційним Судом України до участі у розгляді справи органи та 

посадові особи, свідки, експерти та перекладачі. 

- суб'єкти права на конституційне подання і конституційне звернення, їхні 

представники 

- свідки, експерти та перекладачі. 

- суб'єкти права на конституційне подання і конституційне звернення 

 

44. У разі провадження за конституційним поданням, яке визнане 

Конституційним Судом України невідкладним, строк розгляду такого подання 

не повинен перевищувати: 

- одного місяця. 

- двох місяців. 

- трьох місяців. 

- шести місяців. 

- двох днів. 

 

45. Строки конституційного провадження починають обчислюватися: 

- з дня прийняття процесуальної ухвали про відкриття конституційного 

провадження у справі. 

- з дня подання конституційного подання чи звернення. 

- з дня прийняття процесуальної ухвали про закриття конституційного 

провадження у справі. 

- з дня першого пленарного засідання у справі . 

- з дня прийняття процесуальної ухвали про закриття конституційного 

провадження у справі. 

 

46. Конституційне подання або конституційне звернення надсилається до 

Конституційного Суду України: 

- без стягнення державного мита. 

- зі стягненням державного мита в розмірі двох неоподаткованих мінімумів 

громадян. 

- зі стягненням державного мита в розмірі трьох неоподаткованих мінімумів 

громадян. 

- зі стягненням державного мита в розмірі п’яти неоподаткованих мінімумів 

громадян. 

- зі стягненням державного мита в розмірі десяти неоподаткованих мінімумів 

громадян. 

 

47. Рішення приймаються, висновки даються Конституційним Судом України 

поіменним голосуванням шляхом: 

- опитування суддів Конституційного Суду України.  

- подання бюлетенів; 



- електронного голосування 

- підняттям руки 

- всі відповіді є вірними 

 

48. Пропозиції суддів Конституційного Суду України до проекту рішення чи 

висновку голосуються: 

- у порядку надходження.  

- у порядку старшинства.  

- у порядку пріоритетності.  

- у порядку складності.  

- у довільному порядку.  

 

49. Судді Конституційного Суду України не мають права: 

- утримуватися від голосування під час прийняття рішень КСУ. 

- голосувати на виборах. 

- утримуватися від голосування на виборах. 

- балотуватися на посаду Голови КСУ. 

- усі відповіді є вірними. 

 

50. Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, 

який: 

- на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту, стаж 

практичної, наукової або педагогічної роботи за фахом не менше десяти років, 

володіє державною мовою і проживає в Україні протягом останніх двадцяти 

років.  

- на день призначення досяг тридцяти п’яти років, має вищу юридичну освіту, 

стаж практичної, наукової або педагогічної роботи за фахом не менше десяти 

років, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом останніх 

двадцяти років.  

- на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту, стаж 

практичної, наукової або педагогічної роботи за фахом не менше двадцяти 

років, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом останніх 

двадцяти років.  

- на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту, стаж 

практичної, наукової або педагогічної роботи за фахом не менше десяти років, 

володіє державною мовою і проживає в Україні протягом останніх десяти 

років.  

- на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту, стаж 

практичної, наукової або педагогічної роботи за фахом не менше десяти років, 

володіє однією з регіональних мов і проживає в Україні протягом останніх 

двадцяти років.  

 

51. Розгляд справ на пленарних засіданнях Великої палати Конституційного 

Суду, Сенату Конституційного Суду здійснюється: 

- відкрито, за винятком закритої частини цих засідань, коли ухвалюється 

рішення, надається висновок, постановляється ухвала Суду 



- відкрито 

- закрито 

- відкрито, за винятком закритої частини цих засідань 

- закрито, за винятком відкритої частини цих засідань, коли ухвалюється 

рішення, надається висновок, постановляється ухвала Суду 

 

52. Закрите пленарне засідання допускається, якщо: 

- розгляд справи на відкритому пленарному засіданні може призвести до 

розголошення державної таємниці та (або) іншої інформації, що охороняється 

законом 

- розгляд справи може призвести до розголошення державної таємниці та 

(або) іншої інформації, що охороняється законом 

- розгляд справи на відкритому пленарному засіданні може призвести до 

розголошення державної таємниці  

- розгляд справи на відкритому пленарному засіданні може призвести до 

суспільного незадоволення 

- розгляд справи на відкритому пленарному засіданні є недоцільним 

 

53. В яких випадках Суд розглядає питання щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) акта (його окремих положень), який втратив 

чинність ? 

- з метою захисту та відновлення прав особи  

- з метою захисту та відновлення прав особи, за умови, що акт продовжує 

застосовуватись до правовідносин, що виникли під час його чинності 

- за умови, що акт продовжує застосовуватись до правовідносин, що 

виникли під час його чинності 

- таких випадків не існує 

- за клопотанням суб’єкта звернення до Суду 

 

54. Суддю не може бути притягнуто до відповідальності за голосування у 

зв’язку з ухваленням Судом рішень та надання ним висновків, за винятком: 

- вчинення злочину  

- вчинення дисциплінарного проступку 

- вчинення злочину або дисциплінарного проступку 

- вчинення злочину та дисциплінарного проступку 

- вчинення злочину або адміністративного правопорушення 

 

55. Суддю без згоди Суду 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 
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затримання Судді під час або відразу ж після вчинення злочину 

затримання Судді під час або відразу ж після вчинення исциплінарного 

проступку 

затримання Судді під час або відразу ж після вчинення адміністративного 

правопорушення 

діяльного каяття 

 

56. Подання про надання згоди на затримання, утримування під вартою чи 

арешт Судді вносить до Суду: 

- Генеральний прокурор або особа, яка здійснює його повноваження 

- Генеральний прокурор  

- Голова Конституційного Суду України 

- Голова Верховної Ради України 

- Голова Верховного Суду 

 

57. Суддя Конституційного Суду, затриманий за адміністративне 

правопорушення або за підозрою у вчиненні діяння, за яке встановлена 

кримінальна відповідальність, має бути негайно звільнений після з’ясування 

його особи, за винятком: 

- якщо Суд надав згоду на затримання Судді у зв’язку з таким діянням 

- якщо його затримано під час або відразу ж після вчинення тяжкого або 

особливо тяжкого злочину 

- у всіх вказаних випадках 

- визнання вини у вчиненні відповідного діяння 

- якщо Верховна Рада України надала згоду на затримання Судді у зв’язку з 

таким діянням 

 

58. Велика палата діє у складі: 

- всіх суддів Конституційного Суду 

- 12 суддів Конституційного Суду 

- 9 суддів Конституційного Суду 

- 10 суддів Конституційного Суду 

- Голови та 12 суддів Конституційного Суду 

 

 

59. Сенат діє у складі: 

 - всіх суддів Конституційного Суду 

- 12 суддів Конституційного Суду 

- 9 суддів Конституційного Суду 

- 10 суддів Конституційного Суду 

- Голови та 12 суддів Конституційного Суду 



 

60. Якщо кількість суддів Конституційного Суду є меншою за 18, Сенат є 

повноважним за умови участі в ньому щонайменше: 

- 6 суддів Конституційного Суду 

- 12 суддів Конституційного Суду 

- 9 суддів Конституційного Суду 

- 10 суддів Конституційного Суду 

- Голови та 12 суддів Конституційного Суду 

 

61. Склад сенатів формується на спеціальному пленарному засіданні 

Конституційного Суду: 

- шляхом жеребкування 

- в алфавітному порядку 

- за часом призначення (обрання) Судді 

- розпорядження Голови Суду 

- в довільному порядку 

 

62. Сенат розглядає справи за участю щонайменше: 

 - 6 суддів Конституційного Суду 

- 12 суддів Конституційного Суду 

- 9 суддів Конституційного Суду 

- 10 суддів Конституційного Суду 

- Голови та 12 суддів Конституційного Суду 

 

63. На засіданнях сенатів у разі відсутності Голови Конституційного Суду 

та заступника Голови Конституційного Суду головує: 

- старший за віком Суддя, що входить до складу відповідного Сенату 

- Суддя, що має найбілший юридичний стаж 

- Суддя, що має найбільший стаж роботи в Конституційному Суді України 

- старший за віком Суддя Конституційного Суду 

 

65. Колегія діє у складі: 

- 6 суддів Конституційного Суду 

- 12 суддів Конституційного Суду 

- 9 суддів Конституційного Суду 

- 10 суддів Конституційного Суду 

- 3 суддів Конституційного Суду 

 

66. Науково-консультативна рада утворюється при Конституційному Суді з 

числа: 

- висококваліфікованих фахівців у сфері права  



- суддів Конституційного Суду у відставці 

- наукових консультантів суддів Конституційного Суду 

- наукових консультантів та помічників суддів Конституційного Суду 

- висококваліфікованих професорів у сфері права 

 

67. Матеріали справ, щодо яких Суд ухвалив рішення або надав висновок, 

зберігаються в Архіві Суду: 

- 100 років 

- довічно 

- 5 років  

- 1 рік 

- до моменту втрати чинності відповідним рішенням Суду  

 

68. Рішення та висновки Суду з особистими підписами суддів 

Конституційного Суду зберігаються в Архіві Суду: 

- 100 років 

- довічно 

- 5 років  

- 1 рік 

- до моменту втрати чинності відповідним рішенням Суду  

 

69. Формами звернення до Суду є: 

- конституційне подання 

- конституційне звернення 

- конституційна скарга 

- усі відповіді є вірними 

 

70. Конституційною скаргою є подане до Суду: 

- письмове клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції 

України (конституційність) закону України (його окремих положень), що 

застосований в остаточному судовому рішенні у справі суб’єкта права на 

конституційну скаргу 

- клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції 

України (конституційність) закону України (його окремих положень), що 

застосований в остаточному судовому рішенні у справі суб’єкта права на 

конституційну скаргу. 

- письмове клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції 

України (конституційність) закону України (його окремих положень), що не 

застосований в остаточному судовому рішенні у справі суб’єкта права на 

конституційну скаргу. 
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- письмове клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції 

України (конституційність) закону України (його окремих положень), що 

застосований в судовому рішенні у справі суб’єкта права на конституційну 

скаргу. 

- письмове клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції 

України (конституційність) закону України (його окремих положень), що 

застосований в остаточному судовому рішенні  

 

71. Суб’єктом права на конституційну скаргу є: 

 - особа, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її 

справі закон України (його окремі положення) суперечить Конституції України. 

- особа, яка вважає, що не застосований в остаточному судовому рішенні в 

її справі закон України (його окремі положення) суперечить Конституції 

України. 

- особа, яка вважає, що застосований в судовому рішенні в її справі закон 

України (його окремі положення) суперечить Конституції України. 

- особа, яка вважає, що не застосований в судовому рішенні в її справі закон 

України (його окремі положення) суперечить Конституції України. 

- особа, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її 

справі правовий акт (його окремі положення) суперечить законодавству 

України 

 

72. До суб’єктів права на конституційну скаргу не належать: 

- юридичні особи  

- юридичні особи публічного права 

- юридичні особи приватного права 

- фізичні особи 

- фізичні особи – іноземці  

 

74. Хто підписує конституційну скаргу, якщо суб’єктом права на 

конституційну скаргу є дієздатна фізична особа, яка за станом здоров’я або 

фізичною вадою не в змозі особисто підписати конституційну скаргу: 

- її підписує уповноважена в установленому законом порядку особа, що діє 

від її імені 

- підписання іншою особою не допускається 

- її підписує близький родич скаржника 

- підписання не обов’зкове 

- її підписує інша особа, за умови нотаріального посвідчення підпису 

 

75. Конституційну скаргу юридичної особи підписує: 
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- уповноважена на це особа, повноваження якої має бути підтверджено 

установчими документами цієї юридичної особи та актом про призначення 

(обрання) на посаду уповноваженої особи 

- уповноважена на це особа, повноваження якої має бути підтверджено 

актом про призначення (обрання) на посаду уповноваженої особи 

- уповноважена на це особа, повноваження якої має бути підтверджено 

установчими документами цієї юридичної особи  

- уповноважена на це особа, повноваження якої має бути підтверджено 

установчими документами цієї юридичної особи або актом про призначення 

(обрання) на посаду уповноваженої особи. 

- уповноважена на це особа, повноваження якої має бути підтверджено 

нотаріально 

 

76. Звернення до Конституційного Суду надсилаються поштою або: 

- подаються безпосередньо до Секретаріату 

- електронною поштою 

- через соціальні мережі 

- шляхом подання петиції 

- подаються безпосередньо до Колегії 

 

77. Попередню перевірку звернень до Суду здійснює: 

- Секретаріат 

- Колегія 

- Сенат 

- Велика Палата 

- Науково-консультативна рада 

 

78. Якщо конституційна скарга за формою не відповідає вимогам цього 

Закону, керівник Секретаріату: 

- повертає її суб’єкту права на конституційну скаргу 

- передає її в Сенат 

- передає її в Колегію 

- відмовляє в порушенні провадження 

- передає її в суд першої інстанції 

 

79. Наслідки повернення конституційної скарги: 

 - не перешкоджає повторному зверненню до Суду 

- перешкоджає повторному зверненню до Суду 

- не перешкоджає повторному зверненню до Суду, але не раніше як через 

три місяці після повернення 



- не перешкоджає повторному зверненню до Суду, але не раніше як через 

шість місяців після повернення 

 

80. Первинний розгляд звернення до Суду здійснюється: 

- у Колегії, до складу якої входить відповідний Суддя-доповідач 

- у Сенаті, до складу якого входить Голова Суду - у Колегії, до складу якого 

входить Голова Суду 

- у Колегії, до складу якої входить найстарший за віком Суддя 

- у Сенаті, до складу якого входить відповідний Суддя-доповідач 

 

81. Які дії Судді-доповідача, якщо він вважає, що у відкритому 

конституційному провадженні за конституційною скаргою існують підстави 

для передачі справи на розгляд Великої палати ? 

- він вносить на розгляд Сенату проект ухвали про відмову Сенату від 

розгляду справи на розсуд Великої палати 

- він вносить на розгляд Великої палаати проект ухвали про відмову Сенату 

від розгляду справи  

- він вносить на розгляд Сенату проект ухвали про відмову Сенату від 

розгляду справи на розсуд Верховного Суду 

- він вносить на розгляд Сенату проект ухвали про відмову Сенату від 

розгляду справи на розсуд іншого Сенату 

- він вносить на розгляд Колегії проект ухвали про відмову Сенату від 

розгляду справи на розсуд Великої палати 

 

82. Суддя Конституційного Суду не може брати участі у підготовці, 

розгляді та прийнятті рішень, виконувати інші повноваження у питаннях: 

- щодо яких у нього наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів 

- в яких він не компетентний 

- що стосуються національної безпеки 

- соціального права 

- кримінального права 

 

 

83. У разі наявності у судді Конституційного Суду реального чи 

потенційного конфлікту інтересів він повинен: 

- протягом одного робочого дня письмово поінформувати про це Суд та 

заявити самовідвід 

- протягом одного місяця дня письмово поінформувати про це Суд та 

заявити самовідвід 

- протягом одного року дня письмово поінформувати про це Суд та заявити 

самовідвід 



- протягом одного робочого дня письмово поінформувати про це Суд та 

заявити про відставку 

- письмово поінформувати про це Суд та заявити про відставку 

 

84. Відвід (самовідвід) застосовується, зокрема, якщо: 

- Суддя безпосередньо або опосередковано заінтересований у результаті 

розгляду справи; 

- Суддя є членом сім’ї або близьким родичем осіб, які беруть участь у 

справі; 

- є інші обставини, що викликають сумнів в об’єктивності та 

неупередженості Судді. 

- усі відповіді є вірними 

 

85. Велика палата постановляє Ухвалу про відкриття конституційного 

провадження: 

- у разі незгоди з ухвалою Колегії про відмову у відкритті конституційного 

провадження у справі 

- у разі незгоди з ухвалою Сенату про відмову у відкритті конституційного 

провадження у справі 

- у разі згоди з ухвалою Колегії про відмову у відкритті конституційного 

провадження у справі 

- у разі згоди з ухвалою Сентау про відмову у відкритті конституційного 

провадження у справі 

- усі відповіді є вірними 

 

87. Суб’єкт звернення має бути повідомлений про відкриття 

конституційного провадження у справі: 

- в десятиденний строк з дня постановлення ухвали про відкриття 

конституційного провадження у справі 

- в місячний строк з дня постановлення ухвали про відкриття 

конституційного провадження у справі 

- в річний строк з дня постановлення ухвали про відкриття конституційного 

провадження у справі 

- в одноденний строк з дня постановлення ухвали про відкриття 

конституційного провадження у справі 

- такий строк не визначено 

 

88. Підставами для відмови у відкритті конституційного провадження у 

справі є: 

- звернення до Суду неналежним суб’єктом; 



- неналежність до повноважень Суду питань, порушених у конституційному 

поданні, конституційному зверненні, конституційній скарзі; 

- невідповідність конституційного подання чи конституційного звернення 

вимогам, передбаченим цим Законом; 

- неприйнятність конституційної скарги; 

- всі відповіді вірні 

 

89. Справи, конституційне провадження щодо яких відкрито, Суд розглядає 

в порядку: 

- письмового провадження 

- усного провадження 

- письмового, усного чи електронного провадження 

- письмового або електронного провадження 

- письмового або усного провадження 

 

90. Основною формою розгляду справ у Суді є: 

- письмове провадження 

- усне провадження 

- електронне провадження 

- пленарне засідання 

- засідання 

 

91. Сенат може в будь-який час до постановлення свого рішення 

відмовитися від розгляду справи на розсуд Великої палати: 

- якщо під час розгляду Сенатом справи виникає необхідність в 

тлумаченні Конституції України  

- якщо під час розгляду Сенатом справи виникає необхідність в 

тлумаченні закону України 

- якщо під час розгляду Сенатом справи виникає необхідність в 

тлумаченні конституційної доктрини 

- якщо вирішення питання, яке розглядає Сенат, може спричинити 

несумісність із юридичними позиціями, постановленими Верховним Судом  

- якщо вирішення питання, яке розглядає Сенат, може спричинити 

несумісність із юридичними позиціями, постановленими Верховною Радою 

України  

 

92. Конституційна скарга вважається прийнятною за умов якщо: 

- з дня набрання законної сили остаточним судовим рішенням, у якому 

застосовано закон України (його окремі положення), сплинуло не більше трьох 

місяців 
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- з дня набрання законної сили остаточним судовим рішенням, у якому 

застосовано закон України (його окремі положення), сплинуло не більше шести 

місяців 

- з дня набрання законної сили остаточним судовим рішенням, у якому 

застосовано закон України (його окремі положення), сплинуло не одного року 

- з дня набрання законної сили рішенням суду апеляційної інстанції, у 

якому застосовано закон України (його окремі положення), сплинуло не більше 

трьох місяців 

- з дня набрання законної сили рішенням суду першої інстанції, у якому 

застосовано закон України (його окремі положення), сплинуло не більше трьох 

місяців 

 

93. Як виняток, конституційна скарга може бути прийнята поза 

встановленим строком, якщо: 

- Суд визнає її розгляд необхідним із мотивів суспільного інтересу 

- Суд визнає її розгляд необхідним із мотивів наукової новизни 

- Суд визнає її розгляд необхідним за клопотанням Президента України 

- Суд визнає її розгляд необхідним за клопотанням Уповноваженого 

Верховної Ради з прав людини 

- Суд визнає її розгляд необхідним за клопотання е менше як 45 народних 

депутатів України 

 

94. У якому випадку суб’єкт права на конституційну скаргу має право 

висловити у конституційній скарзі клопотання про поновлення пропущеного 

строку: 

- якщо пропустив строк подання конституційної скарги у зв’язку з тим, що 

не мав повного тексту судового рішення 

- якщо пропустив строк подання конституційної скарги у зв’язку з 

оважними причинами 

- якщо пропустив строк подання конституційної скарги у зв’язку з тим, що 

перебував на військовій службі 

- якщо пропустив строк подання конституційної скарги у зв’язку з тим, що 

не знав про винесене судове рішення 

- якщо пропустив строк подання конституційної скарги у зв’язку з тим, що 

не мав фінансової можливості сплатити державне мито 

 

95. Суд відмовляє у відкритті конституційного провадження, визнавши 

конституційну скаргу неприйнятною, якщо: 

- зміст і вимоги конституційної скарги є очевидно необґрунтованими або 

наявне зловживання правом на подання скарги 

- зміст і вимоги конституційної скарги є недостатньо обгрунтованими 



- якщо пропущено строк подання конституційної скарги у зв’язку з тим, що 

не мав повного тексту судового рішення 

- якщо пропущено строк подання конституційної скарги у зв’язку з 

оважними причинами 

- якщо пропущено строк подання конституційної скарги у зв’язку з тим, що 

перебував на військовій службі 

 

96. При розгляді конституційної скарги Велика палата, у виняткових 

випадках, з власної ініціативи може вжити заходів щодо забезпечення 

конституційної скарги, видавши: 

- забезпечувальний наказ 

- виконавчий лист 

- ордер на арешт 

- ухвалу про забезпечення позову 

- ухвалу про зупинення провадження 

 

97. Підставою для забезпечення конституційної скарги є: 

- необхідність запобігти незворотнім наслідкам, що можуть настати у 

зв’язку з виконанням остаточного судового рішення 

- неналежність до повноважень Суду питань, порушених у конституційному 

поданні, конституційному зверненні, конституційній скарзі 

- невідповідність конституційного подання чи конституційного звернення 

вимогам, передбаченим Законом 

- неприйнятність конституційної скарги 

- всі відповіді вірні 

 

98. Підставами для прийняття Конституційним Судом України рішення щодо 

неконституційності правових актів повністю чи в їх окремих частинах є:  

- невідповідність Конституції України;  

- порушення встановленої Конституцією України процедури їх розгляду, 

ухвалення або набрання ними чинності;  

- перевищення конституційних повноважень при їх прийнятті. 

- всі відповіді є вірними 

 

99. Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, 

який: 

- на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту, стаж 

практичної, наукової або педагогічної роботи за фахом не менше десяти років, 

володіє державною мовою і проживає в Україні протягом останніх двадцяти 

років.  

- на день призначення досяг тридцяти п’яти років, має вищу юридичну освіту, 

стаж практичної, наукової або педагогічної роботи за фахом не менше десяти 



років, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом останніх 

двадцяти років.  

- на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту, стаж 

практичної, наукової або педагогічної роботи за фахом не менше двадцяти 

років, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом останніх 

двадцяти років.  

- на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту, стаж 

практичної, наукової або педагогічної роботи за фахом не менше десяти років, 

володіє державною мовою і проживає в Україні протягом останніх десяти 

років.  

- на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту, стаж 

практичної, наукової або педагогічної роботи за фахом не менше десяти років, 

володіє однією з регіональних мов і проживає в Україні протягом останніх 

двадцяти років.  

 

100. Конституційне звернення щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) питань, які пропонуються для винесення на 

всеукраїнський референдум за народною ініціативою, має бути спрямоване до 

Суду: 

- до проголошення Президентом України всеукраїнського референдуму за 

народною ініціативою 

- після проголошення Президентом України всеукраїнського референдуму 

за народною ініціативою 

- після оголошення результатів всеукраїнського референдуму за народною 

ініціативою 

- до проголошення Президентом України всеукраїнського референдуму  

- після проголошення Президентом України всеукраїнського референдуму 

за народною ініціативою 
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