
Тести зі спецкурсу 

«Правові аспекти утвердження демократії в контексті європейської 

інтеграції» 

 

№1, 0, 8, 1, 1, 45 

За мажоритарною виборчою системою відносної більшості обраним 

вважається кандидат, який отримав: 

 

-найбільшу порівняно з іншими кандидатами кількість голосів виборців 

-більше 50% голосів виборців 

-50% +1 голос виборців 

-встановлену законом більшість голосів виборців, відміну від 50% 

-голоси виборців, необхідні для подолання 3%-вого виборчого бар’єру 

 

№2, 0, 8, 1, 1, 45 

За мажоритарною виборчою системою абсолютної більшості обраним 

вважається кандидат, який отримав: 

 

-найбільшу порівняно з іншими кандидатами кількість голосів виборців 

-більше половини голосів усіх зареєстрованих виборців 

-більше 50% голосів виборців усіх громадян з правом голосу 

-встановлену законом більшість голосів виборців, відміну від 50% 

-голоси виборців, необхідні для подолання 3%-вого виборчого бар’єру 

 

№3, 0, 6, 1, 1, 45 

Який принцип підрахунку голосів виборців та визначення результатів 

виборів покладено в основу пропорційної виборчої системи: 

 

-абсолютної, відносної та кваліфікованої більшості 

-розподілу депутатських мандатів пропорційно до кількості отриманих 

голосів громадян з правом голосу 

-пропорційного представництва політичних партій у виборчих комісіях 

-відкритості роботи виборчих комісій щодо підведення підсумків 

голосування 

-розподілу депутатських мандатів пропорційно до кількості отриманих 

голосів виборців 

 

 

 №4, 0, 7, 1, 1, 45 



Президент України обирається громадянами України: 

 

-шляхом непрямих виборів таємним голосуванням членів виборчої колегії 

строком на п’ять років 

-на основі загального, рівного і прямого виборчого права строком на чотири 

роки 

-на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного 

голосування строком на п'ять років 

-на основі вільного волевиявлення громадян України, що досягли 16-річного 

віку 

-на основі загального, вільного і прямого виборчого права шляхом таємного 

голосування строком на п'ять років 

 

№5, 0, 7, 1, 1, 45 

Відповідно до Конституції Президентом України може бути обраний 

громадянин України, який: 

 

-досяг тридцяти п'яти років 

-проживає в Україні протягом 5 років 

-має вищу юридичну освіту 

-має стаж роботи за фахом юриста не менше 10 років 

-має 5-річний ценз осілості 

 

№6, 0, 7, 1, 1, 45 

Відповідно до Конституції Президентом України може бути обраний 

громадянин України, який: 

 

-досяг сорокарічного віку 

-приймав участь у виборах Президента України, народних депутатів України 

-має стаж роботи за фахом не менше 10 років 

-проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років  

-проживає в Україні протягом десяти років 

 

№7, 0, 7, 1, 1, 45 

Відповідно до Конституції Президентом України може бути обраний 

громадянин України, який: 

 

-проживав в Україні протягом десяти років 

-досяг тридцятирічного віку 

-має право голосу та володіє державною мовою 

-має досвід правозахисної діяльності або стаж роботи за фахом юриста не 

менше 10 років 

-володіє державною мовою досконало  

 

№8, 0, 7, 1, 1, 45 



Одна й та сама особа не може бути Президентом України: 

 

-більше ніж два строки підряд 

-два строки підряд 

-більше ніж два строки 

-два і більше строків підряд 

-тричі підряд 

 

№9, 0, 7, 1, 1, 45 

Чергові вибори Президента України проводяться: 

 

-в останню неділю останнього місяця п'ятого року повноважень Президента 

України 

-в останню неділю березня п'ятого року повноважень Президента України 

-в останню неділю останнього місяця четвертого року повноважень 

Президента України 

-31 березня п'ятого року повноважень Президента України 

-в останню неділю березня четвертого року повноважень Президента 

України 

 

№10, 0, 7, 1, 1, 45 

Новообраний Президент України вступає на пост: 

 

-з моменту офіційного оголошення результатів виборів 

-з моменту складення присяги на урочистому засіданні Конституційного 

Суду України 

-з моменту офіційного оголошення результатів виборів на урочистому 

засіданні Верховної Ради України 

-не раніше ніж через тридцять днів після офіційного оголошення результатів 

виборів 

-не пізніше ніж через тридцять днів після офіційного оголошення результатів 

виборів 

 

№11, 0, 7, 1, 1, 45 

Новообраний Президент України вступає на пост: 

 

-з моменту складення присяги народові на урочистому засіданні Верховної 

Ради України 

-з моменту складення присяги на урочистому засіданні Конституційного 

Суду України 

-через два тижні після офіційного оголошення результатів виборів Головою 

Центральної виборчої комісії 

-з моменту складення присяги народові України та Конституції України на 

засіданні Верховної Ради України 



-не пізніше ніж через десять днів після офіційного оголошення результатів 

виборів 

 

№12, 0, 7, 1, 1, 45 

Президент Українипризначає всеукраїнський референдум щодо: 

 

-амністії 

-зміни територіального устрою України 

-змін Конституції України 

-прийняття законів України 

-внесення змін до законів України 

 

№13, 0, 7, 1, 1, 45 

Президент України: 

 

-проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою 

-призначає всеукраїнський референдум щодо зміни територіального устрою 

України 

-призначає всеукраїнський референдум щодо оголошення амністії 

-призначає всеукраїнський референдум щодо схвалення виданих ним Указів 

-приймає накази, укази та розпорядження 

 

№14, 0, 7, 1, 1, 45 

Президент України призначає: 

 

-позачергові вибори до Верховної Ради України  

-позачергові вибори до органів місцевого самоврядування 

-позачергові вибори до Верховної Ради Автономної Республіки Крим 

-всеукраїнський та місцеві референдуми 

-чергові вибори до Верховної Ради України 

 

№15, 0, 7, 1, 1, 45 

Президент України припиняє повноваження Верховної Ради України, 

якщо: 

 

-в результаті виборів обрано менше 2/3 від її конституційного складу 

-до 1 грудня поточного року Верховна Рада не прийняла Державного 

бюджету України на наступний рік  

-протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть 

розпочатися 

-Верховна Рада розпочала процедуру імпічменту Президента 

-Верховна Рада прийняла резолюцію недовіри до Кабінету міністрів 

 

 

№16, 0, 7, 1, 1, 45 



Якому органові державної влади належить право утворювати суди: 

 

-Верховній Раді України 

-Кабінету міністрів України 

-Верховному Судові України 

-Президентові України 

-Прем’єр-міністру України 

 

  

 

№17, 0, 7, 1, 1, 45 

Повноваження Президента України припиняються достроково у разі: 

 

-закінчення 5-річного строку повноважень 

-відставки 

-закінчення 4-річного строку повноважень 

-порушення ним присяги 

-відкликання виборцями 

 

№18, 0, 7, 1, 1, 45 

Повноваження Президента України припиняються достроково у разі: 

 

-неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я 

-складення повноважень за його особистою заявою 

-набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього 

-припинення його громадянства або виїзду на постійне проживання за межі 

України 

-визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім 

 

№19, 0, 7, 1, 1, 45 

Повноваження Президента України припиняються достроково у разі: 

 

-набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього 

-закінчення 5-річного строку повноважень 

-усунення з поста в порядку імпічменту 

-визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім 

-порушення ним присяги 

 

№20, 0, 7, 1, 1, 45 

Повноваження Президента України припиняються достроково у разі: 

 

-набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього 

-припинення його громадянства або виїзду на постійне проживання за межі 

України 

-смерті 



-порушення ним присяги 

-відкликання виборцями 

 

№21, 0, 7, 1, 1, 45 

Відставка Президента України набуває чинності з моменту: 

 

-прийняття рішення Верховної Ради України про відставку Президента 

-проголошення заяви про відставку Президента України на засіданні 

Верховної Ради України  

-набрання законної сили рішенням Верховної Ради України про відставку 

-прийняття рішення про імпічмент 

-проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні Верховної 

Ради України 

 

№22, 0, 7, 1, 1, 45 

Рішення про неможливість виконання Президентом України своїх 

повноважень за станом здоров'я приймає: 

 

-сам Президент, вважаючи свій стан здоров’я незадовільним 

-Верховний Суд України за поданням Верховної Ради України на підставі 

медичного висновку  

-Верховна Рада України більшістю від її конституційного складу 

-Конституційний Суд України  

-Рада національної безпеки та оборони України 

 

№23, 0, 7, 1, 1, 45 

Підставами прийняття рішення про неможливість виконання 

Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я є: 

 

-клопотання Верховного Суду 

-письмове клопотання Президента України до Верховної Ради України 

-висновок Верховного Суду 

-клопотання Конституційного Суду України 

-письмове подання Верховного Суду - за зверненням Верховної Ради 

України, і медичний висновок 

 

№24, 0, 7, 1, 1, 45 

Питання про усунення Президента України з поста в порядку 

імпічменту ініціюється: 

 

-нардними депутатами України 

-не менш як 1/3 від конституційного складу Верховної Ради України 

-більшістю від конституційного складу Верховної Ради України  

-45 народними депутатами України 

-Головою Верховної Ради України 



 

№25, 0, 7, 1, 1, 45 

Рішення про звинувачення Президента України приймає: 

 

-тимчасова слідча комісія Верховної Ради України 

-Верховний Суд України 

-Конституційний Суд України 

-Верховна Рада України не менш як двома третинами від її конституційного 

складу  

-Верховна Рада України більшістю від її конституційного складу  

 

№26, 0, 7, 1, 1, 45 

Яка кількість голосів народних депутатів України необхідна для 

прийняття Верховною Радою України рішення про усунення Президента 

України з поста в порядку імпічменту: 

 

-більше 1/2 від її конституційного складу 

-не менше 1/2  від її конституційного складу 

-більше 2/3 від її конституційного складу 

-не менш як 2/3 від її конституційного складу 

-не менш як 3/4 від її конституційного складу  

 

№27, 0, 7, 1, 1, 45 

Який орган державної влади уповноважений давати висновок щодо 

додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи 

про імпічмент Президента України: 

 

-Верховна Рада України 

-тимчасова слідча комісія Верховної Ради України 

-Конституційний Суд України 

-Верховний Суд України 

-Вищий спеціалізований Суд з розгляду кримінальних та цивільних справ 

 

№28, 0, 7, 1, 1, 45 

Який орган державної влади уповноважений давати висновок про те, що 

діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки 

державної зради або іншого злочину: 

 

-Верховна Рада України 

-тимчасова слідча комісія Верховної Ради України 

-Конституційний Суд України 

-Верховний Суд України 

-Вищий спеціалізований Суд з розгляду кримінальних та цивільних справ 

 

№29, 0, 7, 1, 1, 45 



Яка посадова особа чи орган державної влади уповноважені виконувати 

обов’язки Президента України у разі дострокового припинення його 

повноважень на період до обрання і вступу на пост нового Президента 

України: 

 

-Голова Верховної Ради України 

-Прем'єр-міністр України 

-Голова адміністрації Президента України 

-Міністр оборони України 

-найстарший за віком народний депутат України 

 

№30, 0, 8, 1, 1, 45 

Верховна Рада України є повноважною за умови обрання: 

 

-2/3 від її конституційного складу 

-більше 2/3 від її конституційного складу 

-не менш як 1/3 від її конституційного складу 

-не менш як 2/3 від її конституційного складу 

-не менш як 1/3 народних депутатів України 

 

№31, 0, 8, 1, 1, 45 

Народним депутатом України може бути громадянин України, який: 

 

-на день виборів досяг вісімнадцяти років 

-на день виборів досяг двадцяти одного року 

-займається політичною діяльністю не менше 5 років 

-проживає в Україні протягом останніх 10 років 

-володіє державною мовою 

 

№32, 0, 8, 1, 1, 45 

Народним депутатом України може бути громадянин України, який: 

 

-має право голосу  

-на день виборів досяг вісімнадцяти років 

-проживає в Україні протягом останніх 10 років 

-володіє державною мовою 

-на день виборів досяг тридцятирічного віку 

 

№33, 0, 8, 1, 1, 45 

Народним депутатом України, відповідно до Конституціїї, може бути 

громадянин України, який: 

 

-на день виборів досяг вісімнадцяти років 



-має досвід правозахисної діяльності 

-володіє державною мовою 

-на день виборів проживає в Україні протягом останніх п'яти років 

-проживає в Україні протягом останніх п'яти років  

 

№34, 0, 8, 1, 1, 45 

Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який:  

 

-має право голосу 

-має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не 

погашена і не знята у встановленому законом порядку 

-на день виборів досяг двадцяти одного року 

-має судимість за вчинення злочину, якщо ця судимість не погашена і не 

знята у встановленому порядку 

-має погашену судимість за вчинення умисного злочину 

 

№35, 0, 8, 1, 1, 45 

Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються: 

 

-в останню неділю березня п'ятого року повноважень Верховної Ради 

України  

-в останню неділю березня четвертого року повноважень Верховної Ради 

України 

-в останню неділю жовтня четвертого року повноважень Верховної Ради 

України 

-в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Верховної Ради України 

-в період шістдесяти днів з дня опублікування рішення про дострокове 

припинення повноважень Верховної Ради України 

 

№36, 0, 8, 1, 1, 45 

Позачергові вибори до Верховної Ради України призначаються: 

 

-Президентом України 

-Верховною Радою України 

-Центральною виборчою комісією 

-Верховним Судом України, який визнає чергові вибори недійсними 

-Конституційним Судом України 

 

№37, 0, 8, 1, 1, 45 

Позачергові вибори до Верховної Ради України проводяться: 

 

-в період шістдесяти днів з дня опублікування рішення про дострокове 

припинення повноважень Верховної Ради України  

-в останню неділю березня п'ятого року повноважень Верховної Ради 

України  



-в останню неділю березня четвертого року повноважень Верховної Ради 

України 

-в період тридцять днів з дня опублікування рішення про дострокове 

припинення повноважень Верховної Ради України 

-в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Верховної Ради України 

 

 

№38, 0, 8, 1, 1, 45 

Повноваження народного депутата України припиняються достроково у 

разі: 

 

-неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я 

-визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім 

-закінчення 5-річного строку повноважень Верховної Ради України 

-усунення з поста в порядку імпічменту 

-відставки 

 

№39, 0, 8, 1, 1, 45 

Повноваження народного депутата України припиняються достроково у 

разі: 

 

-подання заяви про відставку або про звільнення з посади за власним 

бажанням 

-закінчення строку, на який його обрано чи призначено 

-порушення присяги 

-припинення його громадянства або виїзду на постійне проживання за межі 

України 

-виїзду на постійне проживання за межі України його сім’ї 

 

№40, 0, 8, 1, 1, 45 

Повноваження народного депутата України припиняються достроково у 

разі: 

 

-подання заяви про відставку або про звільнення з посади за власним 

бажанням  

-відставки 

-прийняття відповідного рішення Верховним Судом України 

-визнання його безвісно відсутнім 

-смерті  

 

№41, 0, 8, 1, 1, 45 

Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата 

України приймається:  

 

-більшістю від конституційного складу Верховної Ради України 



-2/3 від конституційного складу Верховної Ради України 

-не менш як 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України 

-більше 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України 

-не менш як 1/3 від конституційного складу Верховної Ради України 

 

№42, 0, 8, 1, 1, 45 

У разі невиконання вимоги щодо несумісності депутатського мандата з 

іншими видами діяльності повноваження народного депутата України 

припиняються достроково:  

 

-більшістю від конституційного складу Верховної Ради України 

-за рішенням суду 

-більш ніж 2/3 від конституційного складуВерховної Ради України 

-Конституційним Судом України 

-фракцією, членом якої є цей депутат 

 

 

№43, 0, 8, 1, 1, 45 

У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час 

дії воєнного чи надзвичайного стану: 

 

-її повноваження продовжуються на час тривалості воєнного чи 

надзвичайного стану 

-Президент України негайно приймає рішення про проведення позачергових 

виборів до Верховної Ради України 

-Центральна виборча комісія приймає рішення про проведення наступних 

чергових виборів до Верховної Ради України 

-Центральна виборча комісія приймає рішення про проведення позачергових 

виборів до Верховної Ради України 

-її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії 

Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи 

надзвичайного стану 

надзвичайного стану 

 

 

№44, 0, 8, 1, 1, 45 

До повноважень Верховної Ради України належить: 

 

-призначення всеукраїнського референдуму  

-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 



 

 

№45, 0, 8, 1, 1, 45 

До повноважень Верховної Ради України належить: 

 

-здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави 

-забезпечення державного суверенітету і економічної самостійності України 

-призначення на посаду та припинення повноважень членів Центральної 

виборчої комісії  

-реорганізація за поданням Прем’єр-міністра України міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади 

-призначення на посаду та звільнення з посади членів Центральної виборчої 

комісії за поданням Президента України 

 

№46, 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 

 

 

№47, 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 

 

№48, 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 

 

№49, 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 

 

 

№50, 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 

 

 

№51, 0, 4, 1, 1, 45 

Вкажіть суб’єкта, якому, згідно із Законом, належить право висування 

кандидатів на пост Президента України: 

 

-громадянам України, які мають право голосу 

-політичним партіям та виборчим блокам політичних партій 

-трудовим колективам 

-об’єднанням громадян 

-політичним партіям, які представлені у парламенті 



 

№52, 0, 7, 1, 1, 45 

Повторні вибори Президента України проводяться у випадках:  

 

-у зв'язку із закінченням конституційного строку повноважень Президента 

України 

-якщо до виборчого бюлетеня для голосування було включено не більше 

двох кандидатів на пост Президента України і жодного з них не було обрано 

-якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було включено 

більше двох кандидатів на пост Президента України і за результатами 

голосування у день виборів Президента України жоден кандидат не був 

обраний 

-коли один із кандидатів одержав на виборах більше половини голосів 

виборців, які взяли участь у голосуванні 

-якщо жоден із кандидатів, включених у виборчий бюлетень, не набрав 

встановленої законом більшості голосів виборців 

 

 

№53, 0, 6, 1, 1, 45 

Яка виборча система застосовується для формування сільських та 

селищних рад: 

 

-пропорційна 

-мажоритарна виборча система відносної більшості 

-мажоритарна виборча система абсолютної більшості 

-змішана (мажоритарно-пропорційна виборча система) 

-мажоритарна виборча система кваліфікованої більшості 

 

 

№54, 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 

 

№55, 0, 7, 1, 1, 45 

Що із нижчепереліченого є підставою дострокового припинення 

повноважень Президента України: 

 



-неможливість виконання своїх повноважень за станом здоров’я 

-прийняття резолюції недовіри 

-прийняття рішення Конституційним Судом України 

-прийняття рішення Верховним Судом України 

-прийняття відповідного рішення на всеукраїнському референдумі 

 

№56, 0, 7, 1, 1, 45 

З якого моменту набуває чинності відставка Президента України: 

 

-прийняття рішення Верховною Радою України більшістю від її 

конституційного складу 

-прийняття рішення про імпічмент Президентові України 

-набрання законної сили рішенням суду 

-проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні  

Верховної Ради України 

-вступу на посаду н6овообраного Президента 

 

 

№57, 0, 7, 1, 1, 45 

Що є підставою для усунення Президента України з поста Верховною 

Радою України в порядку імпічменту: 

 

-вчинення ним державної зради або іншого злочину 

-невиконання передвиборних обіцянок 

-втрата підтримки Верховної Ради України 

-втрати довіри виборців 

-систематичне невиконання Конституції та законів України 

 

 

 

№58, 0, 10, 1, 4, 45  

Згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 05.10.2005 р. влада 

Українського народу є _________, єдиною і невідчужуваною: 

 

-первинною 

-національною 

-основною 

-неподільною 

-найголовнішою 

 

 

№59, 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 

 

 

№60, 0, 3, 1, 1, 45 

Вкажіть суб’єкта, що є джерелом влади в Україні: 

 

-Громадяни України 

-Населення України 

-Президент України 

-Народ 

-Народні депутати 

 

 

№61, 0, 8, 1, 1, 45 

Назвіть підстави заборон утворення і діяльності політичних партій: 

 

-Якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на легальне захоплення державної 

влади 

-Якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на отримання місць у парламенті 

-Якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на розпалювання релігійної 

ворожнечі 

-Якщо їх діяльність спрямована на ліквідацію місцевої ради 

-Якщо їх діяльність спрямована на поширення неправдивої інформації про 

діяльність органів державної влади 

 

№62, 0, 8, 1, 1, 45 

Який суб’єкт здійснює реєстрацію політичних партій: 

 

-Місцеві органи Міністерства юстиції України 

-Адміністрація Президента України 

-Кабінет Міністрів України 

-Міністерство юстиції України 

-Центральна виборча комісія 

 

№63, 0, 4, 1, 1, 45 

Який вид автономії гарантує держава національним меншинам: 

 

-Політичну 

-Адміністративну 

-Територіальну 

-Національно-культурну 

-Легальну 



 

 

№64, 0, 4, 1, 1, 45 

До якого моменту громадянин України користується правами і несе 

обов’язки громадянина України, якщо він подав заяву про вихід з 

громадянства України: 

 

-До видання паспорта іноземної держави 

-До перетину Державного кордону України 

-До видання Указу Президента України 

-До набрання чинності рішенням суду 

-Коли будуть виконані всі умови, необхідні для виходу з громадянства 

України, передбачені законодавством України 

 

 

 

№65, 0, 4, 1, 1, 45 

Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на 

законних підставах, ористуються тими самими правами і свободами та 

несуть ті ж обов’язки, що і громадяни України, - за винятками, 

встановленими: 

 

-Конституцією чи законами України 

-Конституцією України, законами чи підзаконними актами 

-законом чи міжнародним договором 

-Конституцією України, законами чи міжнародними договрами 

-законом 

 

№66, 0, 4, 1, 1, 45 

Членами яких об’єднань громадян не можуть бути іноземці: 

 

-Дитячих організацій 

-Благодійних організацій 

-Політичних партій 

-Релігійних організацій 

-Молодіжних рухів 

 

№67, 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 

 

№68, 0, 4, 1, 1, 45 

Конституційні права і свободи гарантуються і _____ 

 

-Не можуть бути скасовані 

-Не підлягають звуженню 

-Можуть бути доповнені 

-Однаково реалізуються всіма суб’єктами 

-Є відносними 

 

№69, 0, 4, 1, 1, 45 

Згідно з Конституцією України громадяни мають ______ конституційні 

права і свободи та є рівні перед законом: 

 

-Однакові 

-Абсолютні 

-Рівні 

-Природні 

-Цивілізовані 

 

 

№70, 0, 6, 1, 1, 45 

Що включається у зміст поняття “пряма демократія” 

 

-Обрання Голови Верховної Ради України 

-Вибори голови районної ради 

-Створення товариств співвласників багатоквартирного будинку 

-Місцевий референдум 

-Парламентські слухання 

 

№71, 0, 6, 1, 1, 45 

Назвіть форми прямої демократії, що існують за законодавством 

України: 

 

-Всенародне обговорення проектів правових актів 

-Накази виборців 

-Народні правотворчі ініціативи 

-Відкликання народних депутатів України 

-Громадські слухання 

 

№72, 0, 6, 1, 1, 45 

Згідно з Конституцією України народне волевиявлення здійснюється 

через вибори, ____ та інші форми безпосередньої демократії 

 



-Всеукраїнські референдуми 

-Місцеві референдуми 

-Референдуми 

-Загальні збори за місцем проживання 

-Плебісцити 

 

№73, 0, 6, 1, 4, 45 

Вставте пропущену цифру: 

Право голосу на виборах мають громадяни України, які досягли 

(_______) років на день проведення: 

 

№74, 0, 6, 1, 1, 45 

Право голосу на референдумах мають громадяни України, які досягли 

________ 

 

-21 року на день проведення 

-18 років на день включення у списки 

-16 років на день проведення 

-18 років на день проведення 

-18 років у рік проведення 

 

№75, 0, 6, 1, 1, 45 

Назвіть мінімальну кількість областей, у яких має бути зібрано підписи 

для проголошення всеукраїнського референдуму за народною 

ініціативою: 

 

-18 

-20 

-9 

-16 

-27  

 

№76, 0, 6, 1, 1, 45 

Назвіть мінімальну кількість підписів, що мають бути зібрані у кожній із 

двох третин областей, необхідних для проголошення всеукраїнського 

референдуму за народною ініціативою 

 

-1 млн 

-2 млн 

-100 тис 

-3 млн 

-5 млн 

 

№77, 0, 6, 1, 1, 45 



Який суб’єкт проголошує всеукраїнський референдум за народною 

ініціативою: 

 

-Голова Верховної Ради України 

-Народні депутати України 

-Верховна Рада України 

-Президент України 

-Конституційний Суд України 

 

№78, 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 

 

№79, 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 

 

№80, 0, 6, 1, 1, 45 

Назвіть підставу реалізації виборцями свого права голосу на виборах 

народних депутатів України: 

 

-Належність виборця до певної територіальної громади 

-Ніхто не може бути примушений до участі у виборах 

-Включення до списків виборців на виборчій дільниці 

-На день виборів виборець має досягти 16 років 

-Кожен виборець бере участь у виборах на рівних засадах 

 

№81, 0, 6, 1, 1, 45 

Який громадянин не має права голосу: 

 

-Той, що знаходиться на лікуванні у психіатричній лікарні 

-Той, що визнаний судом недієздатним 

-Той, що визнаний судом обмежено дієздатним 

-Той, що постійно проживає за кордоном 



-Військовослужбовці строкової служби 

 

№82, 0, 6, 1, 1, 45 

Який зміст принципу прямих виборів: 

 

-Виборець має належати до певної територіальної громади 

-Громадянам забезпечуються умови для вільного формування своєї волі 

-Громадяни України обирають депутатів безпосередньо шляхом голосування 

за кандидатів у депутати 

-На день виборів виборець має бути громадянином України 

-Кожен виборець бере участь у виборах на рівних засадах 

 

№83, 0, 6, 1, 1, 45 

Що означає добровільність участі громадян України у виборах: 

 

-Ніхто не може бути примушений до участі у виборах 

-Громадянам забезпечуються умови для вільного формування своєї волі 

-Громадяни України обирають депутатів безпосередньо шляхом голосування 

за кандидатів у депутати 

-На день виборів виборець має бути громадянином України 

-Кожен виборець бере участь у виборах на рівних засадах 

 

№84, 0, 6, 1, 1, 45 

Що означає положення “вибори депутатів є вільними”: 

 

-Виборець має належати до певної територіальної громади 

-Громадянам забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її 

вільного виявлення при голосуванні 

-Громадяни України обирають депутатів безпосередньо шляхом голосування 

за кандидатів у депутати 

-На день виборів виборець має бути громадянином України 

-Кожен виборець бере участь у виборах на рівних засадах 

 

№85, 0, 6, 1, 1, 45 

Що означає таємниця голосування: 

 

-Голосування за інших осіб забороняється 

-Передача права голосу забороняється 

-Кожен виборець бере участь у виборах на рівних засадах 

-Громадянам забезпечуються умови для вільного формування своєї волі 

-Контроль за волевиявленням виборців забороняється 

 

№86, 0, 6, 1, 1, 45 

Право висування кандидатів у депутати належить громадянам України, 

які мають: 



 

-Вищу освіту 

-Партійний квиток 

-Постійне місце проживання в Україні 

-Паспорт громадянина України 

-Право голосу 

 

№87, 0, 6, 1, 1, 45 

Який суб’єкт оприлюднює результати виборів народних депутатів: 

 

-Верховна Рада України 

-Газета „Голос України” 

-Бюлетень ЦВК 

-Центральна виборча комісія 

-Верховний Суд 

 

№88, 0, 6, 1, 1, 45 

Яку мінімальну кількість відсотків голосів виборців мають набрати 

політичні партії, щоб брати участь у розподілі мандатів: 

 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

 

№89, 0, 6, 1, 1, 45 

За якою виборчою системою проводяться вибори депутатів сільських, 

селищних рад? 

 

-Мажоритарної абсолютної більшості 

-Мажоритарної відносної більшості в одномандатних округах 

-Пропорційної 

-Змішаної 

-Мажоритарної відносної більшості в багатомандатних округах 

 

№90, 0, 6, 1, 1, 45 

За якою виборчою системою проводяться вибори сільських, селищних, 

міських голів? 

 

-Мажоритарної абсолютної більшості 

-Мажоритарної відносної більшості в єдиному одномандатному окрузі 

-Пропорційної 

-Змішаної 

-Мажоритарної відносної більшості в багатомандатних округах 



 

№91, 0, 6, 1, 1, 45 

Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин який 

________ 

 

-Притягався до адміністративної відповідальності 

-Притягався до кримінальної відповідальності 

-Має судимість 

-Має непогашену або не зняту судимість за вчинення умисного злочину 

-Має непогашену або не зняту судимість за вчинення злочину з 

необережності 

 

 

№92, 0, 7, 1, 1, 45 

Який суб’єкт призначає позачергові вибори до Верховної Ради: 

 

-Верховна Рада України 

-Голова Верховної Ради України 

-Президент України 

-Центральна виборча комісія 

-Рахункова палата 

 

№93, 0, 8, 1, 4, 45 

Вставте пропущені слова: 

Перед вступом на посаду народні депутати України складають присягу 

перед (____________________) України 

 

 

№94, 0, 8, 1, 1, 45 

На вірність кому присягають народні депутати: 

 

-Конституції 

-Народу 

-Україні 

-Президенту України 

-Всім  

 

№95, 0, 8, 1, 1, 45 

З якого моменту починається повноваження народного депутата: 

 

-З моменту оголошення результатів виборів 

-З моменту офіційного оприлюднення результатів виборів 

-З моменту складення присяги 

-З моменту набуття депутатської недоторканності 

-З моменту отримання посвідчення народного депутата 



 

 

№96, 0, 8, 1, 1, 45 

Хто приймає рішення про дострокове припинення повноважень 

народного депутата України у разі складення ним повноважень за 

особистою заявою: 

 

-Верховна Рада України 

-Суд 

-Президент України 

-Голова Верховної Ради України 

-Комітет Верховної Ради України з питань регламенту та депутатської етики  

 

 

№97, 0, 7, 1, 1, 45 

Назвіть підставу призначення позачергових виборів Президента 

України: 

 

-Якщо всі кандидати, включені до виборчого бюлетеня, до дня виборів зняли 

свої кандидатури 

-Якщо до виборчого бюлетеня було включено не більше двох кандидатів і 

жодного з них не було обрано 

-Якщо закінчився термін перебування на посту Президента, обраного на 

позачергових виборах 

-Після прийняття нової Конституції 

-У зв’язку із достроковим припиненням повноважень Президента України 

 

№98, 0, 7, 1, 1, 45 

Який орган забезпечує організацію і проведення виборів Президента 

України в цілому по Україні: 

 

-Верховна Рада України 

-Кабінет Міністрів України 

-Секретаріат Президента України 

-Центральна виборча комісія 

-Міністерство фінансів України 

 

 

№99, 0, 11, 1, 1, 45 

Місцевий референдум-це форма прийняття територіальною громадою 

рішень_______ шляхом прямого голосування: 

 

-З питань благоустрою обласного центру 

-Щодо об’єднання невеликих міст в одну територіальну громаду 

-З питань стратегічного значення 



-З питань, що належать до відання місцевої ради 

-З питань, що належать до відання місцевого самоврядування 

 

 

№100, 0, 11, 1, 1, 45 

На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, 

_____________________ 

 

-Що є важливими лише для одного мікрорайону 

-Про відставку міського голови 

-Про місцеві податки 

-Віднесені законом до відання органів державної влади 

-Про благоустрій території 

 

 
 


