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КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

1. Які із зазначених відносин входять до предмету правового регулювання конституційного 
права України як галузі права?

A) Відносини управління;
B) Особисті немайнові відносини;
В) Державно-політичні відносини владарювання;
Г) Відносини у сфері фінансування виборів в Україні.

2. Конституціоналізм – це:
A) Неухильне дотримання конституційних норм і принципів при здійсненні публічної влади;
Б) Гарантованість і забезпечення конституційних прав і свобод людини;
В) Обмеження прав і свобод людини і громадянина у зв’язку із суспільною необхідністю;
Г) Публічно-правова система конституційної організації сучасного суспільства на основі 

права, демократії та утвердження конституційно-правової свободи людини.

3. Які із зазначених положень НЕ є характерними ознаками публічної влади:
A) Загальність;
Б) Рівність;
В) Територіальність;
Г) Легальність застосовувати апарат примусу.

4. Наука конституційного права – це:
A) Система норм, які регулюють найбільш важливі суспільні відносини;
Б) Система конституційно-правових інститутів;
В) Система знань про галузь конституційного права;
Г) Учення про методи дослідження конституційно-правових явищ.

5. Визначте, яка із названих норм конституційного права за своїм призначенням у механізмі 
правового регулювання є процесуальною?

A) «Строк повноважень Верховної Ради України становить п’ять років» (ч. 1 ст. 76 Консти-
туції України);

Б) «Рішення Верховної Ради України приймаються виключно на її пленарних засіданнях 
шляхом голосування», (ч. 2 ст. 84 Конституції України);

В) «Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава», (ст.1 Кон-
ституції України);

Г) «Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом», (ч. 1 ст. 42 
Конституції України).

6. До інститутів конституційного права України НЕ належить?
A) інститут правового статусу людини і громадянина;
Б) інститут адміністративно-територіального устрою України;
В) інститут законодавчої влади;
Г) інститут державної служби.

7. Які інститути конституційного права регулюють інтегровані сфери суспільних відносин, 
можуть поєднувати декілька споріднених інститутів, практично є відображенням структурного 
поділу Конституції України?

A) генеральні інститути;
Б) комплексні інститути;
В) головні інститути;
Г) первинні інститути.
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8. Яку структуру НЕ може мати конституційно-правова норма?
A) гіпотеза – диспозиція – санкція;
Б) гіпотеза – диспозиція;
В) диспозиція;
Г) гіпотеза – санкція.

9. Визначте імперативну норму.
A) «Кожний громадянин має право користуватися природними об’єктами права власності 

народу відповідно до закону»;
Б) «Президент України може достроково припинити повноваження Верховної Ради Укра-

їни, якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпо-
чатися»;

В) «Кабінет Міністрів України не пізніше 15 вересня кожного року подає до Верховної Ради 
України проект закону про Державний бюджет України на наступний рік»;

Г) «У засіданнях Ради національної безпеки і оборони України може брати участь Голова 
Верховної Ради України».

10. Які із зазначених ознак НЕ є спеціальними ознаками норм конституційного права 
України?

A) Вища юридична сила;
Б) Санкціонуються державою;
В) Особливість структури норми;
Г) Підвищена стабільність.

11. Згідно з класичним підходом, складовою частиною чого (із наведеного) є конституційне 
право?

A) приватного права;
Б) публічного права;
В) матеріального права;
Г) фундаментального права.

12. Яку функцію конституційне право виконує щодо інших галузей права?
A) інтегративну;
Б) диференційну;
В) охоронну;
Г) виховну.

13. Елементом системи конституційного права України як галузі права є:
A) Конституційні права;
Б) Конституційно-правова відповідальність;
В) Норми конституційного права;
Г) Гарантії конституційних прав і свобод.

14. В яких положеннях розкривається зміст конституційного принципу верховенства 
права?

A) Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ;
Б) Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпо-

середньо на підставі Конституції України гарантується;
В) В Україні визнається та гарантується місцеве самоврядування;
Г) Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою Укра-

їни, є частиною національного законодавства України.
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15. Вкажіть конституційну норму, яка містить усі три структурні елементи (гіпотеза, диспо-
зиція, санкція).

A) Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день 
їх проведення вісімнадцяти років;

Б) Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосе-
редньої демократії;

В) Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку ім-
пічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину;

Г) Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою Укра-
їни, є частиною національного законодавства України.

16. За характером приписів конституційно-правові норми класифікуються на:
A) Постійні, тимчасові, виключні;
Б) Імперативні, диспозитивні;
В) Уповноважуючі, зобов’язуючі, забороняючі;
Г) Матеріальні, процесуальні.

17. Відповідно до ст. 92 Конституції України, яка з цих категорій суспільних відносин може 
визначатися підзаконними нормативними актами?

A) Права національної меншини;
Б) Порядок проведення виборів Одеського міського голови;
В) Діяльність нотаріату;
Г) Прийняття статуту територіальної громади.

18. Виданнями, в яких відбувається офіційне оприлюднення державною мовою законів 
України, є:

A) Журнал «Право України»;
Б) Газета «Голос України»;
В) Журнал «Президентський вісник»;
Г) Офіційний сайт Верховної Ради України;

19. Які акти згідно Конституції України мають бути доведені до відома населення у порядку, 
встановленому законом?

A) закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян;
Б) всі правові акти органів влади;
В) розпорядчі акти органів державного управління, що визначають права і обов’язки громадян;
Г) всі підзаконні нормативно-правові акти.

20. Чи є обов’язковими за своєю юридичною силою рішення та висновки Конституційного 
Суду України?

A) є обов’язковими до виконання на території України після їх затвердження Верховною 
Радою України;

Б) можуть бути обов’язковими у випадках, передбачених Законом України «Про Конститу-
ційний Суд України»;

В) рішення та висновки, ухвалені Конституційним Судом України, є обов’язковими, остаточ-
ними і не можуть бути оскаржені;

Г) є обов’язковими до виконання на території України після закінчення строку на їх оскар-
ження.

21. Які питання НЕ визначаються/встановлюються виключно законами України?
A) статут територіальної громади;
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Б) права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов’язки гро-
мадянина;

В) громадянство, правосуб’єктність громадян, статус іноземців та осіб без громадянства;
Г) основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення; засади регулювання 

праці і зайнятості, шлюбу, сім’ї, охорони дитинства, материнства, батьківства; виховання, освіти, 
культури і охорони здоров’я; екологічної безпеки.

22. Який зміст має термінологічне словосполучення «октройована конституція»?
A) це конституція, яка викладена у вигляді одного нормативно-правового акта;
Б) це конституція, зміни та доповнення до якої вносяться у звичайному порядку, без дотри-

мання будь-яких процедур;
В) це конституція, дарована монархом, тобто розроблена без участі представницького органу;
Г) це конституція прийнята у державі, де існує антидемократична форма державного режиму, 

держава повністю контролює всі сфери суспільного життя, дозволена цензура, не забезпечуються 
права і свободи людини та громадянина.

23. Скільки разів протягом строку своїх повноважень Верховна Рада України може змінювати 
одні й ті самі положення Конституції України?

A) один раз;
Б) двічі;
В) кількість таких змін не визначена законодавством;
Г) відсутня правильна відповідь.

24. Відповідно до рішення Конституційного Суду України від 19.04.2001 р. те, що норми 
Конституції є нормами прямої дії, означає, що?

A) норми Конституції діють через бланкетні норми;
Б) Конституція діє незалежно від внесених до неї змін;
В) всі норми Конституції мають однакову юридичну силу;
Г) норми Конституції застосовуються незалежно від того, чи прийнято на їх розвиток закони 

чи інші нормативно-правові акти.

25. Як кваліфікується Конституція України у її Вступній частині (Преамбулі)?
A) Основний Закон;
Б) Головний Закон;
В) Суспільний договір;
Г) Статут.

26. Якою мінімальною кількістю голосів приймається законопроект про внесення змін до 
Конституції України (крім розділів І, ІІІ, ХІІІ)?

A) не менше ніж половиною від конституційного складу Верховної Ради України;
Б) не більше ніж трьома четвертими від конституційного складу Верховної Ради України;
В) не менше ніж двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України;
Г) не менше ніж двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України плюс 

один голос.

27. Якщо законопроект про внесення змін до Конституції України розглядався і закон не був 
прийнятий, то через який час він може бути поданий знову?

A) на наступній черговій сесії Верховної Ради України;
Б) через 5 років;
В) через 1 рік з дня прийняття рішення щодо відповідного законопроекту;
Г) повторне подання не допускається.
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28. Який порядок внесення змін до Конституції України в умовах воєнного або надзвичайно-
го стану?

A) Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану;
Б) зміни вносяться Верховною Радою України за згодою Президента України;
В) зміни вносяться Верховною Радою України за умови підтримки рішення двома третинами 

голосів народних депутатів від конституційного складу;
Г) зміни вносяться лише за рішенням Конституційного Суду України за поданням Президен-

та України.

29. Законопроект про внесення змін до Розділу 1 Конституції України може подати до Верхо-
вної Ради України (ініціатори внесення змін до Конституції України):

A) Президент України;
Б) Не менш як половина народних депутатів України від конституційного складу Верховної 

Ради України;
В) Кабінет Міністрів України;
Г) Не менше ніж одна п’ята народних депутатів України від конституційного складу Верховної 

Ради України.

30. Що НЕ охоплюється терміном «законодавство», згідно з рішенням Конституційного Суду 
України від 9 липня 1998 року № 12-рп/98 (справа про тлумачення терміну «законодавство»)?

A) закони України;
Б) чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України;
В) декрети і постанови Кабінету Міністрів України;
Г) розпорядження Президента України.

31. До Верховної Ради України подано законопроект про внесення змін до Конституції Укра-
їни, яким пропонується виключити з Конституції України друге речення частини першої стат-
ті 47: «Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, 
придбати його у власність або взяти в оренду» у зв’язку із надмірною декларативністю норми та 
неможливістю її реалізовувати. Яким буде ймовірний висновок Конституційного Суду України 
щодо вищезазначеного законопроекту?

A) висновок про відповідність законопроекту про внесення змін до Конституції України необ-
хідним вимогам, що ставляться Основним Законом України при внесенні до нього змін;

Б) висновок про невідповідність законопроекту про внесення змін до Конституції Украї-
ни необхідним вимогам, що ставляться Основним Законом України при внесенні до нього 
змін;

В) висновок про необхідність Верховній Раді України призначити всеукраїнський референдум 
з питання обмеження прав і свобод людини і громадянина;

Г) висновок про необхідність Президенту України призначити всеукраїнський референдум 
з питання обмеження прав і свобод людини і громадянина.

32. До яких актів Президента України повинна бути застосована процедура контрасиг-
натури?

A) Указ про призначення на посаду та звільнення з посади судді Конституційного Суду 
України;

Б) Указ про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про 
надання притулку в Україні;

В) Указ про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану;
Г) Указ про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або 

в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України.
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33. Чи вважається прийнятим Закон України про внесення змін до V Розділу Конституції 
України, якщо за його прийняття проголосувало 226 народних депутатів?

A) Так, оскільки такий законопроект приймається більшістю від конституційного складу 
Верховної Ради України;

Б) Ні, оскільки такий законопроект приймається трьома четвертими від конституційного 
складу Верховної Ради України;

В) Ні, оскільки такий законопроект приймається двома третинами від конституційного скла-
ду Верховної Ради України;

Г) Ні, оскільки такий законопроект затверджується всеукраїнським референдумом.

34. Яке із зазначених положень відповідає порядку внесення змін до Конституції України?
A) може бути поданий до Верховної Ради України Президентом України або не менш як тре-

тиною народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України;
Б) вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради України за нього 

проголосувало не менш як половина від конституційного складу Верховної Ради України;
В) до розділу I «Загальні засади», розділу III «Вибори. Референдум» і розділу XIII «Вне-

сення змін до Конституції України» подається до Верховної Ради України виключно Президентом 
України;

Г) обов’язково затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається Верховною 
Радою України.

35. Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише:
A) за умови їхнього підписання Президентом України;
Б) після внесення відповідних змін до Конституції України;
В) після внесення відповідних змін до міжнародних договорів;
Г) щодо міжнародних договорів укладених із Європейським Союзом.

36. Якою кількістю голосів народних депутатів України приймається закон, яким затверджу-
ються слова Державного Гімну України:

A) Не менш як половиною від конституційного складу Верховної Ради України;
Б) Не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України;
В) Не менш як трьома четвертими від конституційного складу Верховної Ради України;
Г) Не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України та за-

тверджується всеукраїнським референдумом.

37. Яким актом відповідно до Конституції України встановлюється порядок проведення ви-
борів народних депутатів України?

A) Конституцією України і Регламентом Верховної Ради України;
Б) актами Верховної Ради України та актами Центральної виборчої комісії;
В) виключно Конституцією України;
Г) законом України.

38. Міський голова Данилюк К.П. оголосив про свою відставку. На кого буде покладено ви-
конання його обов’язків?

A) На самого старшого депутата міської ради;
Б) На секретаря міської ради;
В) На заступника міського голови;
Г) На старосту.

39. У який спосіб обирається на посаду голова районної ради?
A) Шляхом таємного голосування територіальною громадою;
Б) Шляхом відкритого голосування загальними зборами громадян;
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В) Шляхом відкритого голосування районною радою;
Г) Шляхом таємного голосування районною радою.

40. Під час голосування на виборах Президента України до члена дільничної виборчої комісії 
звернувся громадянин України Х, який згідно ст. 39 Цивільного кодексу та на підставі відповід-
ного судового рішення є опікуном громадянина України Y, який визнаний судом недієздатним 
з вимогою видати йому для голосування виборчий бюлетень останнього. Які дії члена дільничної 
виборчої комісії є правильними?

A) Задовольнити вимогу громадянина Х та видати йому виборчий бюлетень громадянина Y;
Б) Звернутись за роз’ясненням до відповідного територіального органу ведення Державного 

реєстру виборців;
В) Відмовити громадянину Х в отриманні виборчого бюлетеня громадянина Y;
Г) Організувати голосування громадянина Y поза межами приміщення для голосування 

(вдома).

41. У день голосування, підчас проведення виборів Президента України, виборець, якому в цей 
день виповнилось 18 років, отримав відмову від члена дільничної виборчої комісії видати вибор-
чий бюлетень, з огляду на те, що виборець не включений до списку виборців на цій виборчій 
дільниці. Виборець звернувся з вимогою до дільничної виборчої комісії включити його до списку 
виборців на підставі паспортних даних та видати йому бюлетень для голосування. Які дії повинна 
вчинити дільнична виборча комісія?

A) Розглянути заяву виборця та включити до списків виборців і видати бюлетень для голо-
сування;

Б) Відмовити у включенні виборця до списків виборців та видачі бюлетеня для голосування;
В) Відмовити у включенні виборця до списків виборців та видачі бюлетеня для голосування 

та рекомендувати йому звернутись за вирішенням питання до адміністративного суду;
Г) Видати бюлетень для голосування.

42. Які вибори Президента України проводяться, якщо до виборчого бюлетеня для голосуван-
ня було включено не більше двох кандидатів на пост Президента України і жодного з них не було 
обрано?

A) чергові;
Б) позачергові;
В) повторні;
Г) перші.

43. Вивченню яких мов, відповідно до тексту статті 10 Конституції України, сприяє держава:
A) Російської, інших мов національних меншин;
Б) Української;
В) Мов національних меншин;
Г) Мов міжнародного спілкування.

44. Що згідно з Конституцією України НЕ є принципом територіального устрою України?
A) єдність та цілісність державної території;
Б) поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади;
В) збалансованість соціально-економічного розвитку регіонів;
Г) повсюдність місцевого самоврядування.

45. Дія Закону «Про громадські об’єднання» поширюється на суспільні відносини у сфері
A) утворення та діяльності громадських об’єднань;
Б) утворення та реєстрації громадських об’єднань;
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В) утворення, реєстрації та припинення громадських об’єднань;
Г) утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об’єднань.

46. Громадяни України Хотько Т.Г., Шустка Д.К. та Іринчук Є.О. мають намір утворити та 
зареєструвати юридичну особу, яка здійснюватиме захист екологічних прав громадян, надаючи 
консультації та допомогу (представництво інтересів в органах публічної влади). Засновники ви-
значають обов’язковою умовою щорічний розподіл прибутку від діяльності цієї юридичної особи 
між ними. Утворення та реєстрація такої юридичної особи відбуватиметься на підставі

A) Закону «Про громадські об’єднання»;
Б) Цивільного кодексу України;
В) Конституції України;
Г) Закону «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

47. Яке визначення політичної партії відповідає нормам чинного законодавства України?
A) Політична партія – це зареєстроване згідно з законом добровільне об’єднання громадян – 

прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою 
сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших 
політичних заходах;

Б) Політична партія – це добровільне об’єднання громадян – прихильників певної загально-
національної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і ви-
раженню політичної волі громадян;

В) Політична партія – громадське об’єднання прихильників певної загальнонаціональної 
програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню полі-
тичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах;

Г) Політична партія – це добровільне об’єднання громадян, що бере участь у виборах та інших 
політичних заходах.

48. Громадянське суспільство – це…
A) гарантована Конституцією та законами України саморегульована сфера публічно-правових 

відносин, утворювана діяльністю соціально активних, вільних та рівних індивідів і створених 
ними громадських асоціацій, об’єднань тощо, які є соціальною основою для утвердження демо-
кратії і верховенства права в Україні;

Б) добровільне об’єднання професійних творчих працівників відповідного фахового напряму 
в галузі культури та мистецтва, яке має фіксоване членство і діє на підставі статуту;

В) система органів державної влади, а також державних підприємств, установ, організацій та 
державних владно-управлінських зв’язків між ними;

Г) добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб публічного права для здій-
снення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, 
культурних, екологічних та інших інтересів.

49. Чи може 17-річна громадянка України Кононова І.О. бути одночасно членом молодіжної 
організації «Молодь Одещини» і дитячої організації «Митці України»?

A) ні, оскільки членом дитячої організації може бути особа віком до 16 років;
Б) так, оскільки таке членство не заборонено чинним законодавством;
В) ні, оскільки така особа може бути членом лише молодіжної або лише дитячої організації 

на вибір;
Г) ні, оскільки вона не досягла повноліття і не має дозволу батьків на вступ до такої орга-

нізації.

50. Яке право людини із наведеного є соціальним?
A) право на достатній життєвий рівень;
Б) право на життя;
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В) право на підприємницьку діяльність;
Г) право на участь в управлінні державними справами.

51. До особистих прав і свобод людини і громадянина належить:
A) право на життя;
Б) право приватної власності;
В) право на мирні зібрання;
Г) право брати участь в управлінні державою.

52. НЕ належить до системи державних органів, які наділені повноваженнями у вирішенні 
питань громадянства:

A) Комісія при Президентові України з питань громадянства;
Б) Міністерство закордонних справ України;
В) дипломатичні представництва та консульські установи України;
Г) органи місцевого самоврядування.

53. За Законом України «Про громадянство України» особа, яка народилася на території Укра-
їни, одному з батьків якої надано ЦЕЙ статус, і не набула за народженням громадянства жодного 
з батьків або набула за народженням громадянство того з батьків, якому надано ЦЕЙ статус 
в Україні, є громадянином України. У якому випадку, за чинним законодавством, ЦЕЙ статус 
втрачається?

A) особа добровільно знову скористалася захистом країни громадянської належності (під-
данства);

Б) особа засуджена за скоєння тяжкого злочину;
В) особа перетнула кордон іншої держави;
Г) особа займається діяльністю, що становить загрозу національній безпеці, громадському 

порядку, здоров’ю населення України.

54. Визначте, за яких умов громадянин України може бути виданий іншій країні:
A) За вчинення злочинів проти основ національної безпеки іноземної країни на підставі рі-

шення суду;
Б) За вчинення тяжкого кримінального злочину на підставі міжнародної угоди;
В) За вчинення злочину проти людства чи військового злочину на підставі рішення міжнарод-

ного суду;
Г) Не може бути виданий іншій країні.

55. Які із зазначених вимог висуваються до громадянина кандидата у народні депутати України?
A) Досягнення на день виборів двадцяти одного року, право голосу та проживання в Україні 

протягом останніх п’яти років;
Б) Досягнення на день виборів вісімнадцяти років, право голосу та проживання в Україні 

протягом останніх п’яти років;
В) Досягнення на день виборів двадцяти одного року, право голосу та проживання в Україні 

протягом останніх десяти років, володіння державною мовою;
Г) Досягнення на день виборів двадцяти одного року, право голосу та проживання в Україні 

протягом останніх п’яти років, володіння державною мовою.

56. Який суб’єкт має виключне право на внесення проекту закону про Державний бюджет 
України?

A) Міністерство економіки України;
Б) Міністерство фінансів України;
В) Президент України;
Г) Кабінет Міністрів України.
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57. З використанням якої організаційної форми може бути встановлена неможливість вико-
нання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я?

A) На засіданні Верховного Суду України і підтверджена рішенням, прийнятим Верховною 
Радою України більшістю від її конституційного складу на підставі письмового подання голови 
Верховної Ради України, і медичного висновку;

Б) На засіданні Верховної Ради України і підтверджена рішенням, прийнятим більшістю від 
її конституційного складу на підставі письмового подання Верховного Суду України – за звернен-
ням Верховної Ради України, і медичного висновку;

В) На засіданні Верховної Ради України і підтверджена рішенням, прийнятим більшістю від 
її конституційного складу на підставі письмового подання Конституційного Суду України – за 
зверненням Верховної Ради України, і медичного висновку;

Г) На засіданні Конституційного Суду України і підтверджена рішенням, прийнятим Верхо-
вною Радою України більшістю від її конституційного складу на підставі письмового подання 
голови Верховної Ради України, і медичного висновку.

58. У який період з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень 
Верховної Ради України проводяться позачергові вибори до Верховної Ради України?

A) У період 60 днів;
Б) У період 80 днів;
В) У період 90 днів;
Г) У період 120 днів.

59. Вимогою, що НЕ пред’являється до Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини є:

A) Досягнення 40 річного віку;
Б) Володіння державною мовою;
В) Проживання в Україні протягом останніх 5 років;
Г) Наявність юридичної освіти.

60. Хто уповноважений достроково припинити повноваження Верховної Ради України?
A) народ шляхом всеукраїнського референдуму;
Б) Президент України за умови підтримки рішення на всеукраїнському референдумі;
В) Голова Верховної Ради України за погодженням з головами депутатських Фракцій;
Г) Президент України після консультації з Головою Верховної Ради України, його заступни-

ками та головами депутатських фракцій у Верховній Раді України.

61. У який строк проводяться вибори Президента України у разі дострокового припинення 
його повноважень:

A) Протягом 60 днів з дня припинення повноважень;
Б) Протягом 120 днів з дня припинення повноважень;
В) Протягом 90 днів з дня припинення повноважень;
Г) Протягом 30 днів з дня припинення повноважень.

62. Назвіть суб’єкта конституційних правовідносин, який приводить до присяги Президента 
України:

A) Голова Верховної Ради України;
Б) Прем’єр-міністр України;
В) Голова Конституційного Суду України;
Г) Голова Верховного Суду України.

63. Хто за посадою НЕ входить до складу Ради національної безпеки і оборони України?
A) Прем’єр-міністр України;
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Б) Міністр оборони України;
В) Генеральний прокурор України;
Г) Голова Служби безпеки України.

64. Яку процедуру відставки Президента України передбачено Конституцією України?
A) Проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні Верховної Ради України;
Б) Вирішення народом на Всеукраїнському референдумі;
В) Встановлення на засіданні Верховної Ради України і підтвердження рішенням, прийнятим 

більшістю від її конституційного складу на підставі письмового подання Верховного Суду 
України;

Г) Прийняття відповідного рішення Конституційним Судом України.

65. Які із зазначених повноважень відповідно до Конституції України НЕ може здійснювати 
Голова Верховної Ради України під час виконання ним обов’язків Президента України?

A) Виконувати обов’язки Головнокомандувача Збройних Сил України;
Б) Приймати рішення про визнання іноземних держав;
В) Вносити до Верховної ради України подання про призначення на посаду Голови Служби 

безпеки України;
Г) Призначати на посади третину складу Конституційного Суду України.

66. Яке із зазначених повноважень НЕ є повноваженням Кабінету Міністрів України?
A) Вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина;
Б) Розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, со-

ціального і культурного розвитку України;
В) Спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади;
Г) Призначає на посади та звільняє з посад половину складу Ради Національного банку 

України.

67. На чому згідно із Законом України «Про Кабінет Міністрів України» базується програма 
діяльності Кабінету Міністрів України?

А) Передвиборчий програмі Президента України;
Б) Політичних позиціях та програмних завданнях коаліції депутатських фракцій у Верховній 

Раді України;
В) Узгоджених політичних позиціях та програмних завданнях коаліції депутатських фракцій 

у Верховній Раді України та Президента України;
Г) Узгоджених політичних позиціях та програмних завданнях Прем’єр міністра України і чле-

нів Кабінету Міністрів України.

68. НЕ є підставою для дострокового припинення повноважень Кабінету Міністрів 
України:

A) Відставка Прем’єр-Міністра за поданою ним заявою;
Б) Обрання нового парламенту;
В) Відставка Кабінету Міністрів у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України резолюції 

недовіри;
Г) Відставка більшості членів Кабінету Міністрів України за поданими ними заявами.

69. Який суб’єкт НЕ входить до судової системи України згідно із чинним законодавством?
A) Місцеві суди;
Б) Апеляційні суди;
В) Верховний Суд;
Г) Конституційний Суд України.
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70. Який суб’єкт ухвалює рішення про звільнення з посади судді Конституційного Суду 
України:

A) суб’єкт призначення;
Б) Конституційний Суд України;
В) Верховний Суд;
Г) Вища рада правосуддя.

71. Що із зазначеного НЕ є підставою для припинення повноважень судді?
A) досягнення суддею 65 років;
Б) припинення громадянства України;
В) порушення суддею вимог щодо несумісності;
Г) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо судді за вчинення ним злочину.

72. Що із наданого переліку НЕ є вимогою для набуття статусу судді Конституційного Суду 
України згідно із чинною Конституцією України?

A) Проживання в Україні протягом останніх десяти років;
Б) Наявність високих моральних якостей;
В) Стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ятнадцять років;
Г) Досвід правника із визнаним рівнем компетентності.

73. Які посадові особи очолюють Сенати Конституційного Суду України:
A) Голова та заступник Голови Конституційного Суду України;
Б) Голова та заступник голови Верховної палати Конституційного Суду України;
В) Голова та заступник Голови Сенату Конституційного Суду України;
Г) Секретар колегії суддів Конституційного Суду України почергово.

74. Суб’єктом звернення до Конституційного Суду України з питань щодо конституційності 
чинних міжнародно-правових договорів є:

A) Президент України;
Б) не менш як 40 народних депутатів України;
В) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;
Г) Верховний Суд України.

75. Засідання Великої палати Конституційного Суду України є повноважним, якщо на ньому 
присутні:

A) щонайменше 10 суддів Конституційного Суду, які набули повноважень;
Б) щонайменше 14 суддів Конституційного Суду, які набули повноважень;
В) щонайменше 12 суддів Конституційного Суду, які набули повноважень;
Г) щонайменше 16 суддів Конституційного Суду, які набули повноважень.

76. На чому, згідно з законодавством, базується Програма діяльності Кабінету Міністрів 
України?

А) На політичних позиціях та програмних завданнях Президента України;
Б) На узгоджених політичних позиціях та програмних завданнях коаліції депутатських фрак-

цій у Верховній Раді України;
В) На узгоджених політичних позиціях та програмних завданнях членів Кабінету Міністрів 

України;
Г) На політичних позиціях та програмних завданнях Прем’єр-міністра України.

77. Який суб’єкт призначає всеукраїнський референдум про затвердження законопроекту щодо 
внесення змін до І, ІII, ХІІІ розділів Конституції України?

А) Верховна Рада України;


