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1. Назвіть відносини, що становлять предмет правового регулювання 

конституційного права України як галузі права. 

2. Що становить систему конституційного права України? 

3. Назвіть основні ознаки конституційно-правової норми. 

4. Класифікуйте конституційно-правові інститути.  

5. Що є конституційним інститутом основ правового статусу людини і громадянина? 

6. Які елементи входять у структуру конституційно-правових відносин? 

7. Визначіть основні методи конституційного права України. 

8. Визначіть найважливіші характерні риси методів конституційного права. 

9. Які акти не належать до джерел конституційного права України як галузі права? 

10. Що є джерелами конституційного права України? 

11. Чи є міжнародні договори джерелами конституційного права України? 

12. Який правовий акт має найвищу юридичну силу в Україні? 

13. Що є підставою для «ретроспективної» конституційно-правової відповідальності? 

14. Яка з названих санкцій є мірою конституційно-правової відповідальності? 

15. Що виступає об’єктом дослідження для науки конституційного права? 

16. Наведіть перелік вітчизняних вчених-конституціоналістів сучасної України. 

17. Що слід розуміти під поняттям «конституціоналізм»? 

18. Коли була прийнята Конституція України? 

19. Чим являється звуження змісту й обсягу існуючих прав і свобод громадян України 

при прийнятті нових законів? 

20. У якій частині Основного закону День прийняття Конституції України 

визначається державним святом? 

21. Що слід віднести до юридичних властивостей Конституції України? 

22. Якої дії є норми Конституції України? 

23. Охарактеризуйте рішення Конституційного Суду України від 19. 04.2001 р.. Чого 

воно стосується?  

24. Як кваліфікується Конституція України у її Вступній частині (Преамбулі)? 

25. Від імені кого була прийнята Конституція України? 

26. Класифікуйте конституції за способом їх прийняття? 

27. В яких умовах Конституція України не може бути змінена? 

28. Якщо законопроект про внесення змін до Конституції України розглядався і закон 

не був прийнятий, то через який час він може бути поданий знову? 

29. Чи дає Конституційний Суд України висновок щодо відповідності законопроекту 

про внесення змін до Основного закону? 

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

Конституції України? 

31. Визначіть суб’єкт, який подає законопроект про внесення змін до Конституції 

України (крім розділів І, ІІІ, ХІІІ). 

32. Якою мінімальною кількістю голосів приймається законопроект про внесення змін 

до Конституції України (крім розділів І, ІІІ, ХІІІ)? 



33. Назвіть мінімальну кількість голосів народних депутатів України, яка необхідна 

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

України. 

34. Яку юридичну силу і чому має Конституція АРК? 

35. Який орган може визначати конституційність чи неконституційність законів, 

постанов і рішень, прийнятих Верховною Радою України? 

36. Хто є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні? 

37. На яку територію поширюється суверенітет України? 

38. Визначіть ознаки суверенітету Української держави. 

39. Що слід розуміти під народним суверенітетом? 

40. Конкретизуйте суб’єктів національного суверенітету. 

41. Хто такий «український народ» згідно з Преамбулою Конституції України 1996 

pоку? 

42. Кому належить виняткове право визначати та змінювати конституційний лад 

України? 

43. Охарактеризуйте українську державу згідно Конституції України. 

44. Що передбачають принципи правової держави? 

45. Що є головним обов’язком держави стосовно суспільства згідно з Конституцією 

України? 

46. Охарактеризуйте Україну за формою правління. 

47. Охарактеризуйте Україну за формою територіального устрою. 

48. Визначіть засади поділу державної влада в Україні. 

49. Які конституційні принципи визнаються і діють згідно Конституції України? 

50. Визначіть ознаки соціальної держави. 

51. Чи може релігія бути визнана державою як загальнообов’язкова? 

52. Який характер має право приватної власності згідно з Конституцією України? 

53. Визначіть елементи конституційного статусу громадянина України. 

54. Що включає в себе механізм реалізації прав, свобод і обов’язків громадян? 

55. Визначіть інститут громадянства України. 

56. Що слід розуміти під стійким політико-правовим зв’язоком особи з державою, який 

виявляється в їхніх взаємних правах і обов’язках? 

57. Чи може громадянин України мати подвійне громадянство? 

58. Що слід розуміти під поняттям «філіація»? 

59. Що слід розуміти під поняттям «натуралізація»? 

60. Визначіть принцип «права крові» і «права ґрунту». 

61. Чи може особа, яка засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого 

або особливо тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості), бути прийнята до 

громадянства України? 

62. Чи може особа, яка вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид, бути 

прийнята до громадянства України? 

63. Чи може особа, яка вчинила на території іншої держави діяння, яке визнано 

законодавством України тяжким або особливо тяжким злочином, бути прийнята до 

громадянства України? 

64. Яке поняття характеризує процес зміни громадянства, коли разом із переходом 

території автоматично змінюється громадянство її населення? 

65. Визначіть підстави припинення громадянства України. 



66. Як називається припинення громадянства за ініціативою особи чи  згодою 

держави? 

67. З якого віку вихід дітей з громадянства може відбуватися лише за їхньою згодою? 

68. Хто приймає рішення про прийом, відновлення, вихід та втрату громадянства 

України? 

69. Визначіть види правових режимів іноземців в Україні. 

70. Що слід розуміти під наданням іноземним громадянам майже того самого обсягу 

прав, як і громадянам України? 

71. Визначіть умови надання особі статусу закордонного українця. 

72. Визначіть статус тих громадяни країни або інших осіб, які постійно проживають на 

її території та внаслідок стихійного лиха, військових дій тощо залишили місце свого 

постійного проживання і прибули на нове місце проживання, але в межах території цієї ж 

країни. 

73. Чи порушеними та відчужуваними є права і свободи людини? 

74. Чи вичерпними є права і свободи людини та громадянина, закріплені в Конституції 

України? 

75. Чи допускається обмеження прав і свобод під час прийняття нових законів або 

внесення змін до чинних законів України? 

76. Чи громадяни України мають рівні конституційні права і свободи та рівні перед 

законом згідно з Конституцією України? 

77. Які права людини є соціальними? 

78. Що слід віднести до політичних прав і свобод? 

79. Визначте, які права належать до особистих. 

80. До якої групи прав людини Ви віднесете право на таємницю листування? 

81. До якої групи прав людини Ви віднесете право на життя? 

82. До якої групи прав людини Ви віднесете право на вільний розвиток особистості? 

83. До якої групи прав людини Ви віднесете право на свободу об’єднання у політичні 

партії та громадські організації? 

84. До якої групи прав людини Ви віднесете право громадян на участь в управлінні 

державними справами? 

85. До якої групи прав людини Ви віднесете право власності? 

86. Визначіть право на власність згідно Конституції України, що воно передбачає? 

87. До якої групи прав людини Ви віднесете право на підприємницьку діяльність? 

88. До якої групи прав людини Ви віднесете право на відпочинок? 

89. Який обов’язок громадян України визначений Конституцією? 

90. Визначіть що слід віднести до основних обов’язків громадянина України? 

91. Яка освіта є обов’язковою? 

92. За яких умов не підлягають легалізації, а діяльність легалізованих об’єднань 

громадян забороняється у судовому порядку? 

93. За яких  умов не допускається створення і діяльність структурних осередків 

політичних партій? 

94. Хто може бути засновниками дитячих громадських організацій? 

95. Хто може бути засновниками молодіжних громадських організацій? 

96. Хто може бути засновниками (засновником) благодійної організації?  

97. Хто може бути членом громадських організацій (крім молодіжних та дитячих)? 

98. Хто може бути членом політичної партії? 



99. За яких умов можуть функціонувати політичні партії? 

100. За яких умов можуть функціонувати громадські організації? 

101. Чи рішення про створення політичної партії має бути підтримано підписами не 

менше 10 тисяч. громадян? 

102. Визначіть підстави ліквідації об’єднання громадян. 

103. Яку відповідальність за порушення законодавства несуть об’єднання громадян? 

104. Чи може застосовуватися за порушення законодавства до об’єднань громадян 

тимчасова заборона (призупинення) його діяльності? 

105. Хто приймає рішення про примусовий розпуск всеукраїнських та міжнародних 

громадських організацій на території України? 

106. Що включає в себе згідно з Конституцією України право на свободу совісті та 

віросповідання? 

107. Хто має право виступити засновником релігійної громади? 

108. Визначіть обмеження які ставляться до релігійних організацій. 

109. Чи можуть священнослужителі брати участь у діяльності політичних партій, бути 

висунутими як кандидати до органів державної влади? 

110. Визначіть правові інститути безпосередньої демократії. 

111. Чи у випадках, коли вибори у виборчому окрузі визнані недійсними або такими, що 

не відбулись за рішенням суду чи центральної виборчої комісії, проводяться повторні 

вибори? 

112. Чи у разі дострокового припинення повноважень виборного органу чи посадової 

особи призначаються позачергові вибори? 

113. Визначіть сутність уніномінальних виборів. 

114. На які види за правовими наслідками класифікуються вибори? 

115. Що слід розуміти під сукупністю виборців, які проголосували на виборах? 

116. Чи правильним є тверджень, що право голосу на виборах і референдумах мають 

громадяни, які досягли на день проведення виборів і референдумів 18 років? 

117. Хто має право голосу на референдумі? 

118. Хто може призначати всеукраїнський референдум? 

119. Чи встановлено Конституцією України для пасивного виборчого права на виборах 

народних депутатів України віковий ценз? 

120. Чи встановлено Конституцією України для активного виборчого права на виборах 

народних депутатів України віковий ценз? 

121. Коли проводився всеукраїнський референдум із питання проголошення 

незалежності України? 

122. Охарактеризуйте мажоритарну виборчу систему відносної більшості. 

123. Охарактеризуйте мажоритарну виборчу систему абсолютної більшості більшості. 

124. Який принцип підрахунку голосів виборців та визначення результатів виборів 

покладено в основу пропорційної виборчої системи? 

125. Яка виборча система застосовується для обрання народних депутатів України? 

126. Які політичні партії, що брали участь у виборах народних депутатів України, 

беруть участь у розподілі депутатських мандатів? 

127. Яка виборча система застосовується для формування сільських та селищних рад? 

128. Яким шляхом формуються органи місцевого самоврядування? 

129. Яким є термін повноважень депутатів місцевих рад? 



130. Що слід розуміти під посадовими особами або колективом громадян, наділених 

державно-владними повноваженнями, уповноважених державою на здійснення її завдань і 

функцій і які діють у встановленому державою порядку? 

131. Визначіть різновиди за якими класифікуються органи державної влади.  

132. На які різновиди класифікуються за принципом розподілу влади органи державної 

влади? 

133. Визначіть орган законодавчої влади в Україні. 

134. Визначіть органи виконавчої влади в Україні. 

135. Як можна класифікувати органи виконавчої влади? 

136. Що слід віднести до центральних органів виконавчої влади? 

137. Що слід віднести до органів виконавчої влади на місцях? 

138. Визначте орган виконавчої влади України. 

139. Назвіть державний орган, який приймає закони в Україні 

140. Які риси не належить до характерних рис органів виконавчої влади? 

141. Ким являється Президент України як глава держави? 

142. Як формується кадровий склад судової влади? 

143. Визначіть систему органів судової влади України. 

144. Які завдання покладаються на прокуратуру згідно Конституції України? 

145. Визначте термін повноважень Генерального прокурора України. 

146. Яка державна установа являється єдиним органом законодавчої влади в Україні? 

147. Який конституційний склад Верховної Ради України? 

148. Як називається період часу, протягом якого Верховна Рада проводить пленарні 

засідання та приймає рішення з питань, віднесених до її відання Конституцією України? 

149. Коли починаються чергові сесії Верховної Ради України? 

150. Який орган затверджує Державний бюджет України? 

151. Який орган влади має повноваження схвалювати і відхиляти програми діяльності 

Кабінету Міністрів України? 

152. Якою кількістю голосів приймаються слова Державного Гімну України та 

затверджуються законом? 

153. Назвіть кількість читань, протягом яких здійснюється обговорення законопроекту 

на пленарних засіданнях Верховної Ради України. 

154. Який суб’єкт має право підписувати закон у разі непідписання його Президентом 

України після повторного розгляду і прийняття такого закону Верховною Радою України. 

155. Який орган Верховної Ради України має своїм безпосереднім обов’язком захист 

прав людини? 

156. Якого віку має досягти Уповноважений Верховної Ради України з прав людини на 

день обрання? 

157. На який строк призначається Уповноважений Верховної Ради України з прав 

людини? 

158. З якого моменту починаються повноваження народного депутата України? 

159. Яким є правові наслідки відмови скласти присягу народного депутата? 

160. Що означає поняття «депутатський індемнітет»? 

 


