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ТЕСТОВІ ПИТАННЯ: КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ (290 ПИТАНЬ) 

Питання:  Якою державою є Україна відповідно до статті 1 Конституції України? 

Відповіді: 

1) демократичною державою  

Правильна 
відповідь: 

 1) демократичною державою 
2) авторитарною державою 

3) тоталітарною державою 

4) плутократичною державою 

Пояснення: Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава (ст. 1 Конституції України) 

Питання:  Якою є форма державного устрою України? 

Відповіді: 

1) Україна є конфедеративною державою 

Правильна 
відповідь: 

 3) Україна є унітарною державою 
2) Україна є федеративною державою 

3) Україна є унітарною державою 

4) Україна є суб'єктом федерації 

Пояснення:  "Україна є унітарною державою." (ч. 2 ст. 2 Конституції України) 

Питання:  На яку територію поширюється суверенітет України? 

Відповіді: 

1) на всю територію 

Правильна 
відповідь: 

3) на всю територію України 
2) на всю територію Ради Європи 

3) на всю територію України 

4) на територію, визначену законами України 

Пояснення:  Суверенітет України поширюється на всю її територію. (ч. 2 ст. 2 Конституції України) 

Питання:  Яка форма правління в Україні? 

Відповіді: 

1) абсолютна монархія 

Правильна 
відповідь: 

4) республіка 
2) дуалістична монархія 

3) парламентська монархія 

4) республіка 

Пояснення:  Україна є республікою. (ч. 1 ст. 5 Конституції України) 

Питання:  Хто є носієм суверенітету в Україні? 

Відповіді: 

1) народ 

Правильна 
відповідь: 

1) народ 
2) територіальні громади 

3) Президент України 

4) Конституція України 

Пояснення:  "Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ." (ч. 2 ст. 5 Конституція України) 

Питання:  Хто є єдиним джерелом влади в Україні? 

Відповіді: 

1) народ 

Правильна 
відповідь: 

 1) народ  
2) територіальна громада 

3) Президент України 

4) Конституція України 

Пояснення:  "Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ." (ч. 2 ст. 5 Конституція України) 

Питання:  Кому належить право визначати і змінювати конституційний лад в Україні? 

Відповіді: 

1) виключно Президентові України 

Правильна 
відповідь: 

 2) виключно народові 
2) виключно народові 

3) виключно Конституційному Суду України 

4) виключно Конституційній асамблеї 

Пояснення: 
 "Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути 
узурповане державою, її органами або посадовими особами." (ч. 3 ст. 5 Конституція України) 

Питання:  В який спосіб народ може здійснювати владу в Україні? 

Відповіді: 

1) тільки безпосередньо 

Правильна 
відповідь: 

 4) безпосередньо і через органи 
державної влади та органи місцевого 
самоврядування 

2) виключно через органи державної влади 

3) виключно через органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування 

4) безпосередньо і через органи державної влади 
та органи місцевого самоврядування 

Пояснення: 
 Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. 
(ч. 2 ст. 5 Конституція України) 

Питання: Головним обов'язком держави відповідно до Конституції України є: 

Відповіді: 

1) боротьба зі злочинністю в усіх її проявах та 
видах 

Правильна 
відповідь: 

 3) утвердження і забезпечення прав і 
свобод людини 

2) побудова дійового та ефективного 
громадянського суспільства 

3) утвердження і забезпечення прав і свобод 
людини 

4) інтеграція Української держави в європейський 
правовий простір та вступ до Європейського 
Союзу 
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Пояснення: 

"Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава 
відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 
обов'язком держави." (ч.2 ст. 3 Конституції України) 
 

Питання:  Відповідно до Конституції України найвищою соціальною цінністю в Україні визнаються: 

Відповіді: 

1) Українська держава, суспільна безпека та 
Конституція України 

Правильна 
відповідь: 

 3) людина, її життя і здоров'я, честь і 
гідність, недоторканність і безпека 

2) влада українського народу 

3) людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека 

4) суспільна мораль, національна гідність 

Пояснення: 
 "Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю". (ч.1 ст. 3 Конституції України) 

Питання:  Державною мовою в Україні є: 

Відповіді: 

1) українська мова та мова національних меншин 

Правильна 
відповідь: 

 4) українська мова 

2) регіональна мова, визначена відповідно до 
рішень органів місцевого самоврядування 

3) українська мова, та мова визначена відповідно 
до рішень місцевих судів 

4) українська мова 

Пояснення:  Державною мовою в Україні є українська мова. (ч. 1 ст. 10 Конституції України) 

Питання:  Які питання вирішує Конституційний Суд України? 

Відповіді: 

1) про відповідність актів застосування права 
Конституції України і приймає рішення про 
усунення правових колізій в актах українського 
законодавства 

Правильна 
відповідь: 

2) про відповідність законів та інших 
правових актів Конституції України і 
дає офіційне тлумачення Конституції 
України та законів України 

2) про відповідність законів та інших правових 
актів Конституції України і дає офіційне 
тлумачення Конституції України та законів 
України 

3) про відповідність законам України інших актів 
законодавства України і скасовує їх в разі 
невідповідності. 

4) про відповідність актів органів місцевого 
самоврядування Конституції України та законам 
України і скасовує їх в разі невідповідності. 

Пояснення: 

"Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів 
Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України" (ч. 2 ст. 147 
Конституції України) 

Питання:  Чи обмежує Конституція України використання власності? 

Відповіді: 

1) не обмежує 

Правильна 
відповідь: 

 2) власність не повинна 
використовуватися на шкоду людині і 
суспільству 

2) власність не повинна використовуватися на 
шкоду людині і суспільству 

3) власність не повинна використовуватись 
всупереч інтересам держави 

4) власність повинна використовуватись 
виключно в інтересах прав власників, що 
охороняються законом 

Пояснення: 
Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству. (ч.3 ст. 13 
Конституції України) 

Питання: 
 Хто, відповідно до Конституції України, здійснює від імені народу право власника на землю, її надра, 
атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, 
природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони? 

Відповіді: 

1) органи державної влади України в особі 
обласних та районних державних адміністрацій в 
межах, визначених законами України. 

Правильна 
відповідь: 

 3) органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування в межах, 
визначених Конституцією. 

2) органи місцевого самоврядування в межах, 
визначених Конституцією. 

3) органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування в межах, визначених 
Конституцією. 

4) Кабінет Міністрів України в межах, визначених 
Конституцією та законами України. 

Пояснення: 
 "Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території 
України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є 
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об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють 
органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією." (ч. 1 
ст. 13 Конституції України) 

Питання: 
Створення і функціонування яких збройних формувань на території України заборонено 
Конституцією України? 

Відповіді: 

1) не передбачених законом 

Правильна 
відповідь: 

 1) не передбачених законом 

2) не передбачених міжнародними договорами 
України 

3) утворених рішеннями Ради національної 
безпеки і оборони України 

4) утворених Указом Президента України 

Пояснення: 
 На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не 
передбачених законом. (ч. 6 ст. 17 Конституції України) 

Питання:  До державних символів України належать 

Відповіді: 

1) Державний Прапор України, Державний Герб 
України, Державний Гімн України, столиця 
України – місто-герой Київ 

Правильна 
відповідь: 

 2) Державний Прапор України, 
Державний Герб України, Державний 
Гімн України. 

2) Державний Прапор України, Державний Герб 
України, Державний Гімн України. 

3) Державний Прапор України, Державний Герб 
України, Президент України 

4) Конституція України, Державний Прапор, 
України, Державний Герб України, Державний 
Гімн України. 

Пояснення: 
 "Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний 
Гімн України". (ч.1 ст. 20 Конституції України) 

Питання:  Чи забороняє Конституція України використання в Україні примусової праці? 

Відповіді: 

1) забороняє 

Правильна 
відповідь: 

 1) забороняє 

2) дозволяє – у місцях позбавлення волі 

3) не містить норм щодо використання 
примусової праці 

4) відносить це питання до сфери компетенції 
Кабінету Міністрів України 

Пояснення: Використання примусової праці забороняється. (ч. 3 ст. 43 Конституції України) 

Питання:  Яка освіта є в Україні обов'язковою згідно Конституції України? 

Відповіді: 

1) початкова 

Правильна 
відповідь: 

 2) повна загальна середня 
2) повна загальна середня 

3) основна середня 

4) загальна 

Пояснення:  Повна загальна середня освіта є обов'язковою. (ч. 2 ст. 53 Конституції України) 

Питання: 
Відповідно до Конституції України який рівень життя повинні забезпечити пенсії і інші види 
соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування? 

Відповіді: 

1) не нижчий від прожиткового мінімуму, 
встановленого законом 

Правильна 
відповідь: 

 1) не нижчий від прожиткового 
мінімуму, встановленого законом 

2) не нижчий від мінімальної заробітної плати 

3) не нижчий від середньої заробітної плати в 
Україні 

4) не нижчий від середньої заробітної плати в 
регіоні України 

Пояснення: 
 Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати 
рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом. (ч. 3 ст. 46 Конституції 
України) 

Питання: 
Чи дозволяє Конституція України надання оплатної медичної допомоги в державних і комунальних 
закладах охорони здоров'я? 

Відповіді: 

1) дозволяє 

Правильна 
відповідь: 

 2) не дозволяє 

2) не дозволяє 

3) не регулює цього питання 

4) відносить питання до компетенції Кабінету 
Міністрів України 

Пояснення: 

 "У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно" (ч. 3 ст. 49 
Конституції України); 

"Положення частини третьої статті 49 Конституції України "у державних і комунальних закладах охорони 
здоров'я медична допомога надається безоплатно" треба розуміти так, що у державних та комунальних 
закладах охорони здоров'я медична допомога надається всім громадянам незалежно від її обсягу та без 
попереднього, поточного або наступного їх розрахунку за надання такої допомоги. 
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Поняття медичної допомоги, умови запровадження медичного страхування, у тому числі державного, 
формування і використання добровільних медичних фондів, а також порядок надання медичних послуг, 
які виходять за межі медичної допомоги, на платній основі у державних і комунальних закладах охорони 
здоров'я та перелік таких послуг мають бути визначені законом." (Рішення Конституційного Суду України у 
справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення 
положення частини третьої статті 49 Конституції України "у державних і комунальних закладах охорони 
здоров'я медична допомога надається безоплатно" (справа про безоплатну медичну допомогу, 29 травня 
2002 року, Справа N 1-13/2002) 

Питання: 
Чи забороняє Конституція України скорочення мережі державних і комунальних закладів охорони 
здоров'я? 

Відповіді: 

1) забороняє 

Правильна 
відповідь: 

 1) забороняє 

2) не забороняє 

3) не регулює цього питання 

4) відносить питання до компетенції Кабінету 
Міністрів України 

Пояснення: 
 У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча 
мережа таких закладів не може бути скорочена. (ч. 3 ст. 49 Конституції України) 

Питання:  Відповідно до Конституції України незнання законів має такі правові наслідки: 

Відповіді: 

1) полегшує юридичну відповідальність 

Правильна 
відповідь: 

4) не звільняє від юридичної 
відповідальності 

2) звільняє від юридичної відповідальності 

3) залишається на розсуд суду 

4) не звільняє від юридичної відповідальності 

Пояснення:  "Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності" (ч. 2 ст. 68 Конституції України) 

Питання: 
 В якому порядку і розмірах відповідно до Конституції України кожен зобов'язаний сплачувати 
податки і збори 

Відповіді: 

1) в порядку і розмірах, встановлених законом 

Правильна 
відповідь: 

1) в порядку і розмірах, встановлених 
законом 

2) в розмірах, визначених уповноваженими 
податковими органами 

3) в порядку, встановленому компетентним судом 

4) в порядку встановленому законом та 
місцевими громадами 

Пояснення: 
 "Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом" ( ч. 1 ст. 67 
Конституції України) 

Питання:  Хто має право голосу на виборах і референдумах в Україні? 

Відповіді: 

1) усі особи, які досягли на день їх проведення 
вісімнадцяти років і постійно проживають в 
Україні 

Правильна 
відповідь: 

 2) громадяни України, які досягли на 
день їх проведення вісімнадцяти років  

2) громадяни України, які досягли на день їх 
проведення вісімнадцяти років 

3) громадяни України, які досягли на день їх 
проведення вісімнадцяти років і не перебувають 
за рішенням суду в місцях позбавлення волі 

4) громадяни України, які досягли на день їх 
проведення вісімнадцяти років і не перебувають 
у відрядженні за кордоном 

Пояснення: 
 "Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення 
вісімнадцяти років" (ст. 70 Конституції України). 

Питання:  Що не належить до повноважень Верховної Ради України? 

Відповіді: 

1) прийняття законів України 

Правильна 
відповідь: 

 2) призначення позачергових виборів 
до Верховної Ради України у строки, 
встановлені цією Конституцією 

2) призначення позачергових виборів до 
Верховної Ради України у строки, встановлені 
Конституцією 

3) затвердження переліку об’єктів права 
державної власності, що не підлягають 
приватизації, визначення правових засад 
вилучення об’єктів права приватної власності 

4) затвердження загальної структури, 
чисельності, визначення функцій Служби 
безпеки України, Збройних Сил України, інших 
утворених відповідно до законів України 
військових формувань, а також Міністерства 
внутрішніх справ України 

Пояснення: 

 Це не є повноваженням Верховної Ради України а належить до повноважень Президента України 
"Президент України: … 7) призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені 
цією Конституцією;" (Ст. 106 Конституції України) 
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Питання:  Якими нормативно-правовими актами України визначається порядок застосування мов в Україні? 

Відповіді: 

1) виключно законами України 

Правильна 
відповідь: 

 1) виключно законами України 
2) Указами Президента України 

3) Постановами Кабінету Міністрів України 

4) рішеннями місцевих державних адміністрацій 

Пояснення: "Виключно законами України визначаються … 4) порядок застосування мов;" (ст. 92 Конституції України) 

Питання: Якими нормативно-правовими актами України визначається правовий режим власності в Україні 

Відповіді: 

1) виключно законами України 

Правильна 
відповідь: 

 1) виключно законами України 
2) Указами Президента України 

3) Постановами Кабінету Міністрів України 

4) місцевими громадами 

Пояснення: " Виключно законами України визначаються … 7) Правовий режим власності;" (ст. 92 Конституції України) 

Питання: 
Якими нормативно-правовими актами України визначаються правові засади і гарантії 
підприємництва; правила конкуренції та норми антимонопольного регулювання? 

Відповіді: 

1) виключно законами України 

Правильна 
відповідь: 

 1) виключно законами України 
2) Указами Президента України 

3) постановами Кабінету Міністрів України 

4) рішеннями місцевих державних адміністрацій 

Пояснення: 
 "Виключно законами України визначаються … 8) правові засади і гарантії підприємництва; правила 
конкуренції та норми антимонопольного регулювання;" (ст.  92 Конституції України) 

Питання:  Який орган затверджує державний бюджет України? 

Відповіді: 

1) Президент України 

Правильна 
відповідь: 

 3) Верховна Рада України 
2) Кабінет Міністрів України 

3) Верховна Рада України 

4) Національний банк України 

Пояснення: 
 "Державний бюджет України затверджується щорічно Верховною Радою України на період з 1 січня по 31 
грудня, а за особливих обставин - на інший період." (ч. 1 ст. 96 Конституції України) 

Питання:  Скільки строків одна й та сама особа може бути Президентом України ? 

Відповіді: 

1) не більше трьох строків підряд 

Правильна 
відповідь: 

 3) не більше двох строків підряд 
2) не більше одного строку 

3) не більше двох строків підряд 

4) обмеження щодо строків відсутні 

Пояснення: 
 "Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд" (ч. 3 ст. 103 
Конституції України) 

Питання:  Президент України щодо актів Кабінету Міністрів має право: 

Відповіді: 

1) зупиняти їх дію з мотивів невідповідності 
законодавству України з одночасним зверненням 
до Верховного Суду України щодо їх 
відповідності законодавству України 

Правильна 
відповідь: 

 2) зупиняти їх дію з мотивів 
невідповідності Конституції України з 
одночасним зверненням до 
Конституційного Суду України щодо їх 
конституційності 

2) зупиняти їх дію з мотивів невідповідності 
Конституції України з одночасним зверненням 
до Конституційного Суду України щодо їх 
конституційності 

3) скасовувати їх дію з мотивів невідповідності 
законодавству України з одночасним зверненням 
до Конституційного Суду України щодо їх 
конституційності 

4) скасовувати їх дію з мотивів невідповідності 
законодавству України з одночасним зверненням 
до Вищого адміністративного суду України щодо 
їх відповідності законодавству України 

Пояснення: 

 "Президент України: … зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності цій 
Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності" (ст. 106 
Конституції України) 

Питання: 
 Які нормативно-правові акти видає Президент України на основі та на виконання Конституції і 
законів України? 

Відповіді: 

1) накази і укази 

Правильна 
відповідь: 

 3) укази і розпорядження 
2) закони і постанови 

3) укази і розпорядження 

4) накази і постанови 

Пояснення: 
 Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, 
які є обов'язковими до виконання на території України. (ст. 106 Конституції України) 

Питання: 
 Рада національної безпеки і оборони України є координаційним органом з питань національної 
безпеки і оборони при 

Відповіді: 1) Президентові України Правильна  1) Президентові України. 
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2) Прем'єр-міністрові України відповідь: 

3) Голові Верховної Ради України 

4) Адміністрації Президента України 

Пояснення: 
 "Рада національної безпеки і оборони України є координаційним органом з питань національної безпеки і 
оборони при Президентові України" (ч. 1 ст. 107 Конституції України) 

Питання: 
 Якими нормативно-правовими актами вводяться в дію Рішення Ради національної безпеки і оборони 
України 

Відповіді: 

1) указами Президента України 

Правильна 
відповідь: 

 1) указами Президента України 
2) розпорядженнями Президента України 

3) постановами Кабінету Міністрів України 

4) постановами Верховної Ради України 

Пояснення: 
 Рішення Ради національної безпеки і оборони України вводяться в дію указами Президента України (ч. 7 
ст. 107 Конституції України) 

Питання:  Ким і в якому порядку призначається на посаду Прем'єр-міністр України? 

Відповіді: 

1) Президентом України за поданням Голови 
Верховної Ради України 

Правильна 
відповідь: 

 4) Верховною Радою України за 
поданням Президента України 

2) Президентом України за згоди Верховної Ради 
України 

3) Верховною Радою України за поданням Голови 
Верховної Ради України 

4) Верховною Радою України за поданням 
Президента України 

Пояснення: 
Прем’єр-міністр України призначається Верховною Радою України за поданням Президента України. (ч. 2 
ст. 114 Конституції України) 

Питання:  За Конституцією України повноваження Кабінету Міністрів України визначаються 

Відповіді: 

1) Конституцією України 

Правильна 
відповідь: 

 2) Конституцією України та законами 
України 

2) Конституцією України та законами України 

3) постановами Кабінету Міністрів України 

4) розпорядженнями Президента України 

Пояснення: 
"Кабінет Міністрів 10) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією та законами України." (п.10 ст. 
116 Конституції України) 

Питання:  Які нормативно-правові акти видає Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції 

Відповіді: 

1) закони і розпорядження 

Правильна 
відповідь: 

 2) постанови і розпорядження 
2) постанови і розпорядження 

3) постанови і укази 

4) постанови і накази 

Пояснення: 
 "Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими 
до виконання." (ч.1 ст. 117 Конституції України) 

Питання: 
 Якою є юридична сила постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, прийнятих в межах 
компетенції? 

Відповіді: 

1) вони є обов'язковими до виконання 

Правильна 
відповідь: 

 1) вони є обов'язковими до виконання 

2) вони є обов'язковими до виконання, якщо про 
це зазначено в постанові чи розпорядженні 
Кабінету Міністрів України 

3) вони є обов'язковими до виконання, якщо про 
це зазначено в Указі Президента України 

4) вони не є обов'язковими до виконання 

Пояснення: 
 "Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими 
до виконання" (ст. 117 Конституції України) 

Питання: 
 Відповідно до Конституції України місцеві державні адміністрації на відповідній території 
забезпечують: 

Відповіді: 

1) управління майном, що є в комунальній 
власності 

Правильна 
відповідь: 

 2) підготовку та виконання відповідних 
обласних і районних бюджетів 

2) підготовку та виконання відповідних обласних 
і районних бюджетів 

3) затвердження програм соціально-економічного 
та культурного розвитку і контроль їх виконання; 

4) встановлення місцевих податків і зборів 

Пояснення: 
“Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують: 
…4) підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів” " (ст. 119 Конституції України) 

Питання:  Що з переліченого не входить до конституційних повноважень прокуратури України? 

Відповіді: 

1) підтримання державного обвинувачення в суді 

Правильна 
відповідь: 

 4) прийняття рішення стосовно 
порушення суддями і прокурорами 
вимог щодо несумісності 

2) нагляд за додержанням законів органами, які 
проводять оперативно-розшукову діяльність, 
дізнання, досудове слідство 
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3) нагляд за додержанням законів при виконанні 
судових рішень у кримінальних справах, а також 
при застосуванні інших заходів примусового 
характеру, пов'язаних з обмеженням особистої 
свободи громадян 

4) прийняття рішення стосовно порушення 
суддями і прокурорами вимог щодо несумісності 

Пояснення: 

"Прокуратура України становить єдину систему, на яку покладаються: 
1) підтримання державного обвинувачення в суді; 
2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом; 
3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, 
досудове слідство; 
4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при 
застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян; 
5) нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань 
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами." (ст. 
121 Конституції України) 

Питання: 
 Який орган відповідно до Конституції України здійснює нагляд за додержанням законів органами, які 
проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство? 

Відповіді: 

1) Міністерство внутрішніх справ України 

Правильна 
відповідь: 

 3) прокуратура України 
2) Міністерство юстиції України 

3) прокуратура України 

4) Служба безпеки України 

Пояснення: 

 "Прокуратура України становить єдину систему, на яку покладаються: … 
3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, 
досудове слідство; 
 нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, 
досудове слідство" (ст. 121 Конституції України) 

Питання: 
Який орган відповідно до Конституції України здійснює нагляд за додержанням законів при 
виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів 
примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян? 

Відповіді: 

1) Міністерство внутрішніх справ України 

Правильна 
відповідь: 

 3) прокуратура України 

2) Міністерство юстиції України 

3) прокуратура України 

4) Уповноважений Верховної Ради України з прав 
людини 

Пояснення: 

"Прокуратура України становить єдину систему, на яку покладаються: … 

4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при 
застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян;" 
(ст. 121 Конституції України) 

Питання: 
Який орган відповідно до Конституції України здійснює підтримання державного обвинувачення в 
суді?  

Відповіді: 

1) Міністерство внутрішніх справ України 

Правильна 
відповідь: 

 3) прокуратура України 
2) Міністерство юстиції України 

3) прокуратура України 

4) Антикорупційне бюро України 

Пояснення: 
 "Прокуратура України становить єдину систему, на яку покладаються: … 

1) підтримання державного обвинувачення в суді" (ст. 121 Конституції України) 

Питання:  Які суди є вищими судовими органами спеціалізованих судів? 

Відповіді: 

1) Верховний суд України 

Правильна 
відповідь: 

 2) відповідні вищі суди 
2) Відповідні вищі суди 

3) Вищі апеляційні суди 

4) Вищі третейські суди 

Пояснення: 
"Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі суди." (ч. 3 ст. 125 Конституції 
України) 

Питання:  Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є: 

Відповіді: 

1) Конституційний Суд України 

Правильна 
відповідь: 

 3) Верховний Суд України 

2) Вищий спеціалізований суд України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ 

3) Верховний Суд України 

4) Європейський суд з прав людини 

Пояснення: 
 "Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України." (ч.2 ст. 125 
Конституції України) 

Питання:  Відповідно до Конституції України створення особливих судів в Україні: 

Відповіді: 1) допускається відповідно до міжнародних Правильна  4) не допускається 
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договорів України відповідь: 

2) допускається в умовах оголошення військового 
стану 

3) допускається в умовах оголошення 
надзвичайного стану 

4) не допускається 

Пояснення: Створення надзвичайних та особливих судів в Україні не допускається. (ч. 4 ст. 125 Конституції України) 

Питання:  Що з переліченого не відноситься до конституційних засад судочинства в Україні? 

Відповіді: 

1) законність 

Правильна 
відповідь: 

4) здійснення дисциплінарного 
провадження стосовно суддів 
Верховного Суду України і суддів 
вищих спеціалізованих судів та розгляд 
скарг на рішення про притягнення до 
дисциплінарної відповідальності суддів 
апеляційних та місцевих судів, а також 
прокурорів 

2) гласність судового процесу та його повне 
фіксування технічними засобами 

3) забезпечення доведеності вини 

4) здійснення дисциплінарного провадження 
стосовно суддів Верховного Суду України і суддів 
вищих спеціалізованих судів та розгляд скарг на 
рішення про притягнення до дисциплінарної 
відповідальності суддів апеляційних та місцевих 
судів, а також прокурорів 

Пояснення: 

 "Основними засадами судочинства є: 
1) законність; 
2) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; 
3) забезпечення доведеності вини; 
4) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх 
переконливості; 
5) підтримання державного обвинувачення в суді прокурором; 
6) забезпечення обвинуваченому права на захист; 
7) гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами; 
{Офіційне тлумачення положення пункту 7 частини третьої статті 129 див. в Рішенні Конституційного Суду 
№ 16-рп/2011 від 08.12.2011} 
8) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених 
законом; 
(Офіційне тлумачення положення пункту 8 частини третьої статті 129 див. в Рішеннях Конституційного 
Суду № 11-рп/2007 від 11.12.2007, № 8-рп/2010 від 11.03.2010) 
9) обов'язковість рішень суду." (ч. 3 ст. Конституції України) 
Наведена к п. 4. відповідь належить до відання Вищої Ради юстиції (ст. 131 Конституції України) і не є 
конституційною засадою судочинства 

Питання:  Відповідно до Конституції України судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються 

Відповіді: 

1) лише правилам суддівської етики 

Правильна 
відповідь: 

 3) лише закону 

2) лише наказам Державної судової адміністрації 
України 

3) лише закону 

4) лише рішенням Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України 

Пояснення:  "Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише закону" (ч. 1 ст. 129) 

Питання: 
Відповідно до основних засад судочинства, встановлених Конституцією України, підтримання 
державного обвинувачення в суді здійснює 

Відповіді: 

1) слідчий суддя 

Правильна 
відповідь: 

 3) прокурор 
2) адвокат потерпілої сторони 

3) прокурор 

4) громадський обвинувач 

Пояснення: 
"Основними засадами судочинства є: … 5) підтримання державного обвинувачення в суді прокурором" ( п.5 
ч.3 ст. 129 Конституції України) 

Питання: 
Яким нормативно-правовим актом відповідно до Конституції України визначаються особливості 
місцевого самоврядування в містах Києві і Севастополі? 

Відповіді: 

1) актами голови міської адміністрації 

Правильна 
відповідь: 

 4) законом України 
2) зборами місцевої громади 

3) Указом Президента України 

4) законом України 

Пояснення: 
Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі визначаються окремими 
законами України (ч. 2 ст. 140 Конституції України) 

Питання: 
 За чиєю ініціативою створюються будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації 
населення? 

Відповіді: 

1) за ініціативою сільських, селищних, міських 
рад 

Правильна 
відповідь: 

3) за ініціативою жителів відповідних 
будинків, вулиць, кварталів 

2) за ініціативою районних державних 
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адміністрацій 

3) за ініціативою жителів відповідних будинків, 
вулиць, кварталів 

4) за ініціативою територіальних виборчих 
комісій 

Пояснення: 

 "Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, 
квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, 
майна". (ч.6 ст. 140 Конституції України) 

Питання:  Систему адміністративно-територіального устрою України складають: 

Відповіді: 

1) Автономна Республіка Крим, області, райони, 
міста, райони в містах, селища і села. 

Правильна 
відповідь: 

1) Автономна Республіка Крим, області, 
райони, міста, райони в містах, селища і 
села. 

2) області, райони, міста, райони в містах, селища 
і села 

3) територіальні громади, місцеві, районні в 
містах, сільські і селищні ради 

4) Верховна рада Автономної Республіки Крим, 
обласні, районні державні адміністрації 

Пояснення: 
 "Систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, 
області, райони, міста, райони в містах, селища і села." (ч.1 ст. 133 Конституції України) 

Питання:  Відповідно до Конституції України Верховна Рада Автономної Республіки Крим є: 

Відповіді: 

1) Представницьким органом Автономної 
Республіки Крим  

Правильна 
відповідь: 

1) Представницьким органом 
Автономної Республіки Крим 

2) Законодавчим органом Автономної Республіки 
Крим 

3) Органом місцевого самоврядування 
Автономної Республіки Крим 

4) Урядом Автономної Республіки Крим 

Пояснення: 
"Представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верховна Рада Автономної Республіки…" (ч. 1 
ст.136 Конституції України) 

Питання:  До відання Автономної Республіки Крим належить управління такими видами майна 

Відповіді: 

1) все майно, що знаходиться на її території 

Правильна 
відповідь: 

 3) майно, що належить Автономній 
Республіці Крим, 

2) майно, що належить Автономній Республіці 
Крим, включаючи майно, що належить 
територіальній громаді міста Севастополя 

3) майно, що належить Автономній Республіці 
Крим, 

4) майно, що належить Автономній Республіці 
Крим за виключенням майна, що належить 
територіальній громаді міста Севастополя 

Пояснення: 
 "До відання Автономної Республіки Крим належить:... 3) управління майном, що належить Автономній 
Республіці Крим; (ст. 138 Конституції України) 

Питання:  Хто, відповідно до Конституції України, є суб’єктом місцевого самоврядування? 

Відповіді: 

1) територіальна громада – жителі села чи 
добровільне об'єднання у сільську громаду 
жителів кількох сіл, селища та міста Правильна 

відповідь: 

1) територіальна громада – жителі села 
чи добровільне об'єднання у сільську 
громаду жителів кількох сіл, селища та 
міста  

2) районна державна адміністрація 

3) обласна державна адміністрація 

4) голова районної державної адміністрації 

Пояснення: 

 "Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як 
безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі 
органи." (ч. 3 ст. 140 Конституції України) 

Питання:  Відповідно до Конституції України майном, що є у комунальній власності, управляють 

Відповіді: 

1) особи, що перебувають на території села, 
селища, міста безпосередньо або через утворені 
ними органи самоврядування 

Правильна 
відповідь: 

 2) територіальні громади села, селища, 
міста безпосередньо або через утворені 
ними органи місцевого самоврядування 

2) територіальні громади села, селища, міста 
безпосередньо або через утворені ними органи 
місцевого самоврядування 

3) місцеві державні адміністрації села, селища, 
міста безпосередньо або через утворені ними 
органи місцевого самоврядування 

4) місцеві державні адміністрації через утворені 
ними територіальні громади органів місцевого 
самоврядування 

Пояснення:  "Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого 
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самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності" (ч. 1 ст. 143 Конституції України) 

Питання: 
Конституцією України передбачено можливість створення таких органів територіальної 
самоорганізації населення: 

Відповіді: 

1) Сільської громади 

Правильна 
відповідь: 

 2) Будинкового комітету 

2) Будинкового комітету 

3) Організації співвласників багатоквартирного 
будинку 

4) Квартирного комітету 

Пояснення: 

 "Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, 
квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, 
майна" (ч. 6 ст. 140 Конституції України) 

Питання:  Відповідно до Конституції України територія України в межах існуючого кордону 

Відповіді: 

1) може бути змінена за рішенням місцевого 
референдуму 

Правильна 
відповідь: 

 2) є цілісною і недоторканною 
2) є цілісною і недоторканною 

3) може бути змінена указом Президента України 

4) може бути змінена за рішенням відповідної 
місцевої ради 

Пояснення: "Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною" (ч. 3 ст. 2 Конституції України) 

Питання:  У яких випадках може бути узурпована державна влада? 

Відповіді: 

1) у випадках, передбачених Конституцією 
України та законами України 

Правильна 
відповідь: 

 4) ніхто не може узурпувати державну 
владу 

2) народом України у випадках явного 
порушення прав і свобод людини з боку влади 

3) Радою Європи – у разі звернення до неї Народу 
України 

4) ніхто не може узурпувати державну владу 

Пояснення:  "ніхто не може узурпувати державну владу" (ч. 4 ст. 5 Конституції України) 

Питання:  Відповідно до Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на  

Відповіді: 

1) законодавчу, виконавчу та судову 

Правильна 
відповідь: 

 1) законодавчу, виконавчу та судову 

2) законодавчу, наглядову, виконавчу та судову 

3) законодавчу, виконавчу, президентську та 
судову 

4) законодавчу, виконавчу, прокурорську та 
судову 

Пояснення: 
 Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. (ст. 6 
Конституції України) 

Питання: Як, відповідно до Конституції України, приймаються закони та інші нормативно-правові акти  

Відповіді: 

1) з урахуванням Конституції України, проте 
можуть не відповідати їй у випадках, 
передбачених Конституцією України 

Правильна 
відповідь: 

 2) на основі Конституції України і 
повинні відповідати їй 

2) на основі Конституції України і повинні 
відповідати їй 

3) на основі законодавства України 

4) на основі Конституції України та законів 
України, які були прийняти раніше і повинні 
відповідати ним 

Пояснення: 
 Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати 
їй. (ч. 2 ст. 8 Конституції України) 

Питання:  Норми Конституції України є 

Відповіді: 

1) нормами відсилочної дії 

Правильна 
відповідь: 

 3) нормами прямої дії 
2) нормами спеціальної дії 

3) нормами прямої дії 

4) нормами загальної дії 

Пояснення:  Норми Конституції України є нормами прямої дії. (ч. 3 ст. 8 Конституції України) 

Питання: 
Ким, згідно Конституції України, відшкодовується матеріальна чи моральна шкода завдана фізичним 
або юридичним особам актами, що згодом були визнані Конституційним Судом України 
неконституційними?  

Відповіді: 

1) державою 

Правильна 
відповідь: 

1) державою 
2) Національним банком України 

3) Верховною Радою України 

4) така шкода не відшкодовується 

Пояснення: 

Матеріальна чи моральна шкода, завдана фізичним або юридичним особам актами і діями, що визнані 
неконституційними, відшкодовується державою у встановленому законом порядку. (ст. 152 Конституції 
України) 
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Питання: 
Відповідно до Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана 
Верховною Радою України, є: 

Відповіді: 

1) частиною національного законодавства 
України, якщо це прямо зазначено у тексті 
міжнародного договору 

Правильна 
відповідь: 

 3) частиною національного 
законодавства України 

2) частиною національного законодавства 
України за рішенням Президента України 

3) частиною національного законодавства 
України 

4) частиною національного законодавства 
України якщо інше не зазначено в законі 

Пояснення: 
 Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 
національного законодавства України. (ст. 9 Конституції України) 

Питання: Ким, відповідно до Конституції України, набувається і реалізується право власності на землю? 

Відповіді: 

1) громадянами, юридичними особами та 
державою виключно відповідно до закону, актів 
Кабінету Міністрів України та актів Президента 
України 

Правильна 
відповідь: 

 3) громадянами, юридичними особами 
та державою виключно відповідно до 
закону 

2) громадянами України, іноземцями, біженцями, 
особами без громадянства, юридичними особами 
та державою виключно відповідно до закону 

3) громадянами, юридичними особами та 
державою виключно відповідно до закону 

4) право власності на землю не набувається і не 
реалізується 

Пояснення: 
 Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними 
особами та державою виключно відповідно до закону. (ст. 14 Конституції України) 

Питання: 
Відповідно до Конституції України оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і 
недоторканності покладаються на:  

Відповіді: 

1) Збройні Сили України 

Правильна 
відповідь: 

1) Збройні Сили України 

2) Збройні Сили України, прокуратуру, 
Президента України 

3) Службу безпеки України 

4) кожного громадянина України 

Пояснення: 
 Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на 
Збройні Сили України. (ст. 17 Конституції України) 

Питання: 
На кого, згідно Конституції України, покладається забезпечення державної безпеки і захист 
державного кордону України? 

Відповіді: 

1) на відповідні військові формування  

Правильна 
відповідь: 

3) на відповідні військові формування 
та правоохоронні органи держави 

2) на правоохоронні органи держави 

3) на відповідні військові формування та 
правоохоронні органи держави 

4) на відповідні правоохоронні органи держави 
та органи державної влади 

Пояснення: 
 Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні 
військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких 
визначаються законом. (ст. 17 Конституції України) 

Питання: 
Чи допускається, згідно Конституції України, розташування іноземних військових баз на території 
України: 

Відповіді: 

1) допускається для проведення довгострокових 
спільних військових навчань з особовим складом 
Збройних Сил України 

Правильна 
відповідь: 

 4) не допускається  
2) дозволяється указом Президента України за 
згодою Верховної Ради України 

3) забороняється окрім виключних випадків, 
передбачених законом 

4) не допускається 

Пояснення:  На території України не допускається розташування іноземних військових баз. (ст. 17 Конституції України) 

Питання: Відповідно до Конституції України права і свободи людини є 

Відповіді: 

1) невідчужуваними та непорушними 

Правильна 
відповідь: 

 1) невідчужуваними та непорушними 

2) невідчужуваними та непорушними крім 
випадків притягнення особи до кримінальної 
відповідальності 

3) невідчужуваними та непорушними у межах, 
передбачених законами України та актами 
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Кабінету Міністрів 

4) невідчужуваними та непорушними до виходу з 
громадянства України 

Пояснення:  Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. (ст. 21 Конституції України) 

Питання:  Чи є вичерпними права і свободи людини і громадянина, закріплені Конституцією України? 

Відповіді: 

1) Конституція України закріпила вичерпний 
перелік прав і свобод людини і громадянина 

Правильна 
відповідь: 

2) закріплені Конституцією України не є 
вичерпними 

2) закріплені Конституцією України не є 
вичерпними 

3) закріплені Конституцією України не є 
вичерпними, повний їх перелік повинен 
міститися у законі 

4) закріплені Конституцією України є 
вичерпними і можуть доповнюватися із 
внесенням змін до Конституції України 

Пояснення: 
 Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. (ст. 22 Конституції 
України) 

Питання: У якому випадку можуть бути скасовані конституційні права і свободи? 

Відповіді: 

1) можуть бути скасовані на час введення 
воєнного стану 

Правильна 
відповідь: 

 4) не можуть бути скасовані 

2) можуть бути скасовані на час введення 
воєнного та надзвичайного стану 

3) можуть бути скасовані щодо осіб, які 
відбувають покарання у вигляді позбавлення волі 

4) не можуть бути скасовані 

Пояснення:  Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. (ст. 22 Конституції України) 

Питання: 
 У якому обсязі закони та інші нормативно-правові акти можуть бути визнані Конституційним Судом 
України неконституційними? 

Відповіді: 

1) лише повністю 

Правильна 
відповідь: 

3) повністю чи в окремій частині 

2) лише в окремій частині 

3) повністю чи в окремій частині 

4) дане питання не визначається Конституцією 
України 

Пояснення: 

Закони та інші правові акти за рішенням Конституційного Суду України визнаються неконституційними 
повністю чи в окремій частині, якщо вони не відповідають Конституції України або якщо була порушена 
встановлена Конституцією України процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності (ст. 152 
Конституції України) 

Питання: 
Відповідно до Конституції України протягом якого часу кожний затриманий має право оскаржити в 
суді своє затримання? 

Відповіді: 

1) після спливу строку, зазначеного в законі 

Правильна 
відповідь: 

 3) у будь-який час 

2) після неотримання безкоштовної правої 
допомоги державного захисника 

3) у будь-який час 

4) після початку досудового слідства 

Пояснення: 
 Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє затримання. (ст. 29 Конституції 
України) 

Питання: Хто призначає суддів Конституційного Суду України? 

Відповіді: 

1) Спільно Президент України та Верховна Рада 
України 

Правильна 
відповідь: 

3) Президент України, Верховна Рада 
України, з’їзд суддів України 

2) Президент України, Верховна Рада України, 
Прем'єр-Міністр України 

3) Президент України, Верховна Рада України, 
з’їзд суддів України 

4) Верховна Рада України, з’їзд суддів України, 
Кабінет Міністрів України 

Пояснення: 
 Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України призначають по шість суддів 
Конституційного Суду України. (ст. 148 Конституції України) 

Питання: 
 У якому випадку, згідно Конституції України, може бути обмежене законом здійснення права на 
свободу світогляду і віросповідання? 

Відповіді: 

1) може бути обмежене законом в інтересах 
охорони громадського порядку 

Правильна 
відповідь: 

1) може бути обмежене законом в 
інтересах охорони громадського 
порядку 

2) не може бути обмежене 

3) може бути обмежене Указом Президента 
України в інтересах держави 

4) може бути обмежене органами місцевого 
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самоврядування – в інтересах територіальної 
громади 

Пояснення: 
 Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, 
здоров'я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей. (ст. 35 Конституції України) 

Питання:  Скільки суддів Конституційного Суду України призначає з'їзд суддів України 

Відповіді: 

1) шість 

Правильна 
відповідь: 

1) шість 

2) вісім 

3) десять 

4) з'їзд суддів України не призначає суддів 
Конституційного Суду України 

Пояснення: 
 Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України призначають по шість суддів 
Конституційного Суду України. (ст. 148 Конституції України) 

Питання:  Згідно Конституції України право приватної власності набувається в порядку, визначеному 

Відповіді: 

1) Конституцією України 

Правильна 
відповідь: 

 2) законом 
2) законом 

3) актами Президента України 

4) актами Кабінета Міністрів України  

Пояснення:  Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. (ст. 41 Конституції України) 

Питання: Що з переліченого відноситься, згідно Конституції України, до основних засад судочинства в Україні? 

Відповіді: 

1) верховенство права 

Правильна 
відповідь: 

3) законність 

2) можливість звернення до міжнародних судових 
установ 

3) законність 

4) безкоштовність  

Пояснення: Основними засадами судочинства є: 1) законність. (ст. 129 Конституції України) 

Питання:  Відповідно до Конституції України що є наслідком порушення суддею присяги? 

Відповіді: 

1) дисциплінарне стягнення 

Правильна 
відповідь: 

3) звільнення з посади 
2) позбавлення класного чину 

3) звільнення з посади 

4) позбавлення волі 

Пояснення: 
 Суддя звільняється з посади органом, що його обрав або призначив, у разі: 5) порушення суддею присяги 
(ст. 126 Конституції України) 

Питання: Відповідно до Конституції України яка праця не вважається примусовою? 

Відповіді: 

1) військова або альтернативна (невійськова) 
служба 

Правильна 
відповідь: 

 4) всі вищезазначені відповіді є вірними 

2) робота чи служба, яка виконується особою за 
вироком чи іншим рішенням суду 

3) робота чи служба, яка виконується особою 
відповідно до законів про воєнний і про 
надзвичайний стан 

4) всі вищезазначені відповіді є вірними 

Пояснення: 
Не вважається примусовою працею військова або альтернативна (невійськова) служба, а також робота чи 
служба, яка виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до законів про воєнний 
і про надзвичайний стан.(ст. 43 Конституції України) 

Питання: 
Відповідно до Конституції України використання чиєї праці забороняється на небезпечних для 
здоров’я роботах? 

Відповіді: 

1) будь-чиєї, без їхньої згоди 

Правильна 
відповідь: 

 4) жінок 
2) пенсіонерів 

3) молодих спеціалістів 

4) жінок  

Пояснення: 
Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах забороняється. (ст. 
43 Конституції України) 

Питання: Відповідно до Конституції України з досягненням якого віку суддя звільняється з посади? 

Відповіді: 

1) шістдесяти років 

Правильна 
відповідь: 

2) шістдесяти п’яти років 

2) шістдесяти п’яти років 

3) шістдесяти трьох років 

4) суддя не може бути звільнений за віком, 
оскільки обирається безстроково 

Пояснення: 
 Суддя звільняється з посади органом, що його обрав або призначив, у разі: 2) досягнення суддею 
шістдесяти п'яти років (ст. 126 Конституції України) 

Питання: 
Хто обирає суддів (крім призначення на посаду професійного судді вперше та суддів Конституційного 
Суду України)? 

Відповіді: 

1) Президент України 
Правильна 
відповідь: 

2) Верховна Рада України 2) Верховна Рада України 

3) Конституційний Суд України 
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4) Вища Рада Юстиції України 

Пояснення: 
Перше призначення на посаду професійного судді строком на п'ять років здійснюється Президентом 
України. Всі інші судді, крім суддів Конституційного Суду України, обираються Верховною Радою України 
безстроково, в порядку, встановленому законом. (ст. 128 Конституції України) 

Питання:  Хто назначає та звільняє з посади Голову Верховного Суду України?  

Відповіді: 

1) Президент України 

Правильна 
відповідь: 

 2) Пленум Верховного Суду  
2) Пленум Верховного Суду України 

3) Верховна Рада України 

4) Вища кваліфікаційна комісія суддів України 

Пояснення: 
 Голова Верховного Суду України обирається на посаду та звільняється з посади шляхом таємного 
голосування Пленумом Верховного Суду України в порядку, встановленому законом. (ст. 128 Конституції 
України) 

Питання: 
Яку освіту, відповідно до Конституції України, повинна мати особа, яка рекомендується на посаду 
професійного судді? 

Відповіді: 

1) вищу освіту 

Правильна 
відповідь: 

2) вищу юридичну освіту 

2) вищу юридичну освіту 

3) вищу юридичну освіту, здобуту в Академії 
суддів 

4) вищу юридичну освіту та вчений ступень 
кандидата юридичних наук 

Пояснення: 

 На посаду судді може бути рекомендований кваліфікаційною комісією суддів громадянин України, не 
молодший двадцяти п'яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менш як 
три роки, проживає в Україні не менш як десять років та володіє державною мовою. (ст. 127 Конституції 
України) 

Питання: 
 Хто, відповідно до Конституції України, має право звернення до Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини? 

Відповіді: 

1) має кожен 

Правильна 
відповідь: 

 1) має кожен 

2) мають лише громадяни України 

3) має кожен після використання всіх 
національних засобів правового захисту 

4) має кожен після винесення обвинувального 
вироку суду 

Пояснення: 
 Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини. (ст. 55 Конституції України) 

Питання: Відповідно до Конституції України на який строк суддя призначається на посаду вперше? 

Відповіді: 

1) на три роки 

Правильна 
відповідь: 

2) на п'ять років 
2) на п'ять років 

3) на сім років 

4) на десять років 

Пояснення: 
Перше призначення на посаду професійного судді строком на п'ять років здійснюється Президентом 
України. (ст. 128 Конституції України) 

Питання:  З якою метою, згідно Конституції України, в Україні діє адвокатура? 

Відповіді: 

1) для забезпечення права на захист від 
обвинувачення та надання правової допомоги 
при вирішенні справ у судах та інших державних 
органах 

Правильна 
відповідь: 

 1) для забезпечення права на захист від 
обвинувачення та надання правової 
допомоги при вирішенні справ у судах 
та інших державних органах 

2) для нагляду за додержанням законів при 
виконанні судових рішень у кримінальних 
справах, а також при застосуванні інших заходів 
примусового характеру, пов’язаних з 
обмеженням особистої свободи громадян 

3) для забезпечення здійснення правосуддя 

4) для забезпечення політичних громадян 

Пояснення: 
 Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у 
судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура. (ст. 59 Конституції України) 

Питання:  Хто зобов’язаний виконувати явно злочинні накази чи розпорядження? 

Відповіді: 

1) ніхто не зобов’язаний виконувати 

Правильна 
відповідь: 

 1) ніхто не зобов’язаний виконувати 

2) зобов’язані виконувати військовослужбовці, 
якщо наказ чи розпорядження віддано у бойовій 
обстановці з обов’язковим наступним службовим 
розслідуванням такого наказу чи розпорядження 

3) зобов’язані виконувати особи які знаходяться у 
прямому підпорядкуванні того, хто віддав такий 
наказ чи розпорядження 

4) ніхто не зобов’язаний виконувати у випадках, 
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передбачених кримінальним законом 

Пояснення:  Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. (ст. 60 Конституції України) 

Питання: 
 Який стаж роботи у галузі права, згідно Конституції України, повинна мати особа, яка рекомендується 
на посаду професійного судді? 

Відповіді: 

1) не менш як два роки 

Правильна 
відповідь: 

2) не менш як три роки 
2) не менш як три роки 

3) не менш як чотири роки 

4) не менш як п’ять років 

Пояснення: 

На посаду судді може бути рекомендований кваліфікаційною комісією суддів громадянин України, не 
молодший двадцяти п'яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менш як 
три роки, проживає в Україні не менш як десять років та володіє державною мовою. (ст. 127 Конституції 
України) 

Питання:  Чи можна притягнути двічі до юридичної відповідальності за одне й те саме правопорушення?  

Відповіді: 

1) можна притягнути двічі до юридичної 
відповідальності одного виду після спливу строку 
зазначеного у законі 

Правильна 
відповідь: 

 4) ніхто не можу бути притягнутий 
двічі до юридичної відповідальності 
одного виду 

2) можна притягнути двічі до юридичної 
відповідальності одного виду лише у випадках, 
передбачених Конституцією України 

3) ніхто не може бути притягнути двічі до 
юридичної відповідальності одного виду окрім 
посадових осіб органів державної влади 

4) ніхто не можу бути притягнутий двічі до 
юридичної відповідальності одного виду 

Пояснення: 
 Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме 
правопорушення. (ст. 61 Конституції України) 

Питання:  Юридична відповідальність особи має 

Відповіді: 

1) індивідуальний характер 

Правильна 
відповідь: 

 1) індивідуальний характер 
2) загальний характер 

3) преюдиційний характер 

4) превентивний характер 

Пояснення:  Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер. (ст. 61 Конституції України) 

Питання: 
До якого моменту особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана 
кримінальному покаранню? 

Відповіді: 

1) доки прокурор не виступить з обвинувальною 
промовою в суді 

Правильна 
відповідь: 

 2) доки її вину не буде доведено в 
законному порядку і встановлено 
обвинувальним вироком суду 

2) доки її вину не буде доведено в законному 
порядку і встановлено обвинувальним вироком 
суду 

3) доки вона не оскаржила обвинувальний вирок 
суду в усіх судових інстанціях 

4) доки вона не використала всі засоби правового 
захисту 

Пояснення: 
 Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, 
доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. (ст. 62 
Конституції України) 

Питання:  Чи зобов’язана особа доводити свою невинуватість у вчиненні злочину? 

Відповіді: 

1) лише у випадку вчинення злочину з 
необережності 

Правильна 
відповідь: 

 4) особа не зобов’язана доводити свою 
невинуватість у вчинені злочину  

2) лише у випадку вчинення особливо тяжкого 
злочину 

3) лише у випадку вчинення злочину проти 
основ національної безпеки України 

4) особа не зобов’язана доводити свою 
невинуватість у вчиненні злочину  

Пояснення:  Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. (ст. 62 Конституції України) 

Питання:  Якими мовами повинна володіти особа, яка рекомендується на посаду професійного судді? 

Відповіді: 

1) державною мовою 

Правильна 
відповідь: 

 1) державною мовою 

2) державною мовою та мовою національних 
меншин за місцезнаходженням суду 

3) державною мовою та мовою офіційного 
діловодства Європейського Суду з прав людини 

4) державною мовою та мовою міжнародного 
судочинства 

Пояснення: На посаду судді може бути рекомендований кваліфікаційною комісією суддів громадянин України, не 
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молодший двадцяти п'яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менш як 
три роки, проживає в Україні не менш як десять років та володіє державною мовою. (ст. 127 Конституції 
України) 

Питання: 
 Якою, відповідно до Конституції України, є роль припущень під час обвинувачення особи у вчиненні 
злочину? 

Відповіді: 

1) припущення можуть використовуватися, якщо 
належать прокурору 

Правильна 
відповідь: 

 4) обвинувачення не може ґрунтуватися 
на припущеннях 

2) припущення можуть використовуватися, якщо 
належать експерту 

3) припущення можуть використовуватися, якщо 
ні в кого не виникає сумніву в їх об’єктивності 

4) обвинувачення не може ґрунтуватися на 
припущеннях 

Пояснення: 
 Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на 
припущеннях. (ст. 62 Конституції України) 

Питання:  Яким, відповідно до Конституції України, є правове значення сумнівів щодо доведеності вини особи? 

Відповіді: 

1) наявність сумнівів не має правового значення  

Правильна 
відповідь: 

 2) сумніви повинні тлумачаться на 
користь особи, вину якої доводять 

2) сумніви повинні тлумачаться на користь особи, 
вину якої доводять 

3) сумніви повинні тлумачаться на користь 
органу досудового слідства 

4) сумніви повинні тлумачаться на розсуд суду 

Пояснення:  Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь. (ст. 62 Конституції України)  

Питання: 
Скільки часу, відповідно до Конституції України, має проживати в Україні громадянин України, якого 
може бути рекомендовано на посаду професійного судді? 

Відповіді: 

1) не менш як п’ять років 

Правильна 
відповідь: 

3) не менш як десять років 
2) не менш як сім років 

3) не менш як десять років 

4) не менш як п’ятнадцять років 

Пояснення: 

 На посаду судді може бути рекомендований кваліфікаційною комісією суддів громадянин України, не 
молодший двадцяти п'яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менш як 
три роки, проживає в Україні не менш як десять років та володіє державною мовою. (ст. 127 Конституції 
України) 

Питання: 
Які, згідно Конституції України, правові наслідки відмови особи давати показання або пояснення щодо 
себе, членів сім'ї чи близьких родичів? 

Відповіді: 

1) є підставою для притягнення такої особи до 
відповідальності та проведення негласних 
слідчих дій щодо членів її сім’ї чи близьких 
родичів 

Правильна 
відповідь: 

3) не є підставою для притягнення такої 
особи до відповідальності 

2) є підставою для притягнення такої особи до 
відповідальності 

3) не є підставою для притягнення такої особи до 
відповідальності 

4) не є підставою для притягнення такої особи до 
відповідальності, окрім випадків розслідування 
тяжких та особливо тяжких злочинів 

Пояснення: 
 Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи 
близьких родичів, коло яких визначається законом. (ст. 63 Конституції України) 

Питання:  Хто має право на захист? 

Відповіді: 

1) підозрюваний  

Правильна 
відповідь: 

 4) усі вищезазначені відповіді є 
правильними 

2) обвинувачений 

3) підсудний 

4) усі вищезазначені відповіді є правильними 

Пояснення:  Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист. (ст. 63 Конституції України) 

Питання:  Хто, згідно Конституції України, рекомендує суддю на посаду? 

Відповіді: 

1) громадськість 

Правильна 
відповідь: 

2) кваліфікаційна комісія суддів 
2) кваліфікаційна комісія суддів 

3) Верховна Рада України 

4) з’їзд суддів України 

Пояснення: 

 На посаду судді може бути рекомендований кваліфікаційною комісією суддів громадянин України, не 
молодший двадцяти п'яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менш як 
три роки, проживає в Україні не менш як десять років та володіє державною мовою. (ст. 127 Конституції 
України) 

Питання:  Обов’язок захищати незалежність та територіальну цілісність України мають виконувати: 
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Відповіді: 

1) усі, хто перебуває на території України 

Правильна 
відповідь: 

 2) громадяни України 

2) громадяни України 

3) союзницькі держави, з якими Україна уклала 
відповідні міжнародні договори 

4) лише військовослужбовці, працівники 
правоохоронних органів та посадові особи 
органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування 

Пояснення: 
 Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є 
обов'язком громадян України. (ст. 65 Конституції України) 

Питання:  Обов’язок шанувати державні символи України мають виконувати: 

Відповіді: 

1) усі 

Правильна 
відповідь: 

 4) громадяни України 

2) усі, хто на законних підставах перебувають на 
території України 

3) військовослужбовці, працівники 
правоохоронних органів та посадові особи 
органів державної влади та місцевого 
самоврядування 

4) громадяни України 

Пояснення: 
 Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є 
обов'язком громадян України. (ст. 65 Конституції України) 

Питання:  Згідно Конституції України громадяни України відбувають військову службу відповідно до: 

Відповіді: 

1) закону 

Правильна 
відповідь: 

 1) закону 

2) указу Президента України про черговий 
призов 

3) ) указу Президента України про введення 
військового стану 

4) наказів Міністра Оборони України 

Пояснення:  Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. (ст. 65 Конституції України) 

Питання: 
Вільне волевиявлення виборців під час виборів до органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування може бути обмежене: 

Відповіді: 

1) під час позачергових виборів 

Правильна 
відповідь: 

 4) вільне волевиявлення не може бути 
обмеженe 

2) під час виборів в умовах надзвичайного чи 
воєнного стану 

3) законом України 

4) вільне волевиявлення не може бути обмежене 

Пояснення:  Виборцям гарантується вільне волевиявлення. (ст. 71 Конституції України) 

Питання:  Коли допускається референдум щодо законопроекту з питань амністії? 

Відповіді: 

1) у разі його проголошення Президентом 
України 

Правильна 
відповідь: 

 4) референдум щодо законопроектів з 
питань амністії не допускається 

2) на вимогу не менш як трьох мільйонів 
громадян України, які мають право голосу 

3) якщо місця позбавлення волі переповнені 
ув’язненими 

4) референдум щодо законопроектів з питань 
амністії не допускається 

Пояснення: 
 Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії. (ст. 74 
Конституції України) 

Питання: За яких умов народний депутат України може бути притягнений до кримінальної відповідальності? 

Відповіді: 

1) після надання згоди Верховної Ради України 

Правильна 
відповідь: 

 1) після надання згоди Верховної Ради 
України 

2) за постановою Вищого адміністративного суду 
України 

3) після отримання висновку Конституційного 
Суду України 

4) за рішенням Генерального прокурора України 

Пояснення: 
 Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної 
відповідальності, затримані чи заарештовані. (ст. 80 Конституції України) 

Питання:  Згода Верховної Ради України потребується: 

Відповіді: 

1) виключно для притягнення народного 
депутата України до кримінальної 
відповідальності 

Правильна 
відповідь: 

 4) для притягнення народного депутата 
України до кримінальної 
відповідальності, затримання чи арешту 

2) виключно для затримання народного депутата 
України 

3) виключно для арешту народного депутата 
України 
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4) для притягнення народного депутата України 
до кримінальної відповідальності, затримання чи 
арешту 

Пояснення: 
Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної 
відповідальності, затримані чи заарештовані. (ст. 80 Конституції України) 

Питання: 
 Якими є наслідки набрання законної сили обвинувальним вироком щодо народного депутата 
України? 

Відповіді: 

1) народний депутат України звільняється від 
кримінальної відповідальності 

Правильна 
відповідь: 

 3) повноваження народного депутата 
України припиняються достроково 

2) відбування покарання народним депутатом 
України переноситься до моменту завершення 
строку повноважень Верховної Ради України 

3) повноваження народного депутата України 
припиняються достроково 

4) народний депутат України продовжує 
виконання повноважень у Верховній Раді 
України, але не має права приймати участь у 
наступних виборах народних депутатів України 

Пояснення: 

 Повноваження народних депутатів України припиняються одночасно з припиненням повноважень 
Верховної Ради України. Повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі: 
2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; (ст. 81 Конституції України) 
 

Питання:  Якою є, відповідно до Конституції України, процедура оголошення стану війни? 

Відповіді: 

1) оголошує Президент України за поданням 
Ради національної безпеки і оборони України 

Правильна 
відповідь: 

 3) оголошує Верховна Рада України за 
поданням Президента України 

2) оголошує Кабінет Міністрів України за 
поданням міністра оборони або Президент 
України 

3) оголошує Верховна Рада України за поданням 
Президента України 

4) оголошує Верховна Рада України за поданням 
не менш як 300 народних депутатів України 

Пояснення: 

 До повноважень Верховної Ради України належить: 9) оголошення за поданням Президента України стану 
війни і укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України 
та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України (ст. 85 Конституції України) 

Питання:  Хто формує персональний склад Ради національної безпеки і оборони України? 

Відповіді: 

1) Президент України 

Правильна 
відповідь: 

 1) Президент України 

2) Президент України за погодженням з 
Верховною Радою України 

3) Спільно Президент України, Верховна Рада 
України, Кабінет Міністрів України 

4) Президент України за пропозицією Міністра 
оборони України 

Пояснення: 
 Персональний склад Ради національної безпеки і оборони України формує Президент України. (ст. 107 
Конституції України) 

Питання: 
До чиїх повноважень належить затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій 
Служби Безпеки України та Збройних Сил України? 

Відповіді: 

1) Президента України 

Правильна 
відповідь: 

 3) Верховної Ради України 
2) Народу України 

3) Верховної Ради України 

4) Кабінету Міністрів України 

Пояснення: 

До повноважень Верховної Ради України належить: 22) затвердження загальної структури, чисельності, 
визначення функцій Служби безпеки України, Збройних Сил України, інших утворених відповідно до 
законів України військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ України (ст. 85 Конституції 
України) 

Питання: 
 Хто може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з 
посади? 

Відповіді: 

1) Президент України 

Правильна 
відповідь: 

 2) Верховна Рада України 
2) Верховна Рада України 

3) Колегія Генеральної прокуратури України 

4) Конституційний Суд України 

Пояснення: 
 До повноважень Верховної Ради України належить: 25) надання згоди на призначення на посаду та 
звільнення з посади Президентом України Генерального прокурора України; висловлення недовіри 
Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади (ст. 85 Конституції України) 



19 
 

Питання: На який період часу зберігається звання Президента України? 

Відповіді: 

1) до закінчення терміну виконання 
президентських повноважень 

Правильна 
відповідь: 

3) довічно, якщо тільки Президент 
України не був усунений з поста в 
порядку імпічменту 

2) довічно 

3) довічно, якщо тільки Президент України не 
був усунений з поста в порядку імпічменту 

4) довічно, якщо тільки повноваження 
Президента України не було припинено 
достроково 

Пояснення: 
 Звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо тільки Президент 
України не був усунений з поста в порядку імпічменту. (ст. 105 Конституції України) 

Питання:  Чим визначаються основні обов'язки громадянина? 

Відповіді: 

1) законами України, міжнародними договорами, 
підзаконними нормативно-правовими актами 

Правильна 
відповідь: 

 4) виключно законами України 

2) законами України, підзаконними нормативно-
правовими актами 

3) законами України, підзаконними нормативно-
правовими актами, цивільно-правовими 
договорами 

4) виключно законами України 

Пояснення: 
 Виключно законами України визначаються: 1) права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і 
свобод; основні обов'язки громадянина (ст. 92 Конституції України) 
 

Питання:  Якими нормативно-правовими актами визначається територіальний устрій України? 

Відповіді: 

1) указами Президента України 

Правильна 
відповідь: 

 2) виключно законами України 

2) виключно законами України 

3) законами України та указами Президента 
України 

4) законами України, указами Президента 
України, актами Кабінету Міністрів України 

Пояснення:  Виключно законами України визначаються: 13) територіальний устрій України (ст. 92 Конституції України) 

Питання:  Якими нормативно-правовими актами визначається організація і діяльність органів прокуратури? 

Відповіді: 

1) виключно законами України 

Правильна 
відповідь: 

 1) виключно законами України 

2) законами України і наказами Генерального 
Прокурора України 

3) виключно законами України, наказами 
Генерального Прокурора України та 
Дисциплінарним статутом прокуратури України 

4) виключно законами України, актами Кабінету 
Міністрів України, наказами Генерального 
Прокурора України та Дисциплінарним 
статутом прокуратури України 

Пояснення: 
 Виключно законами України визначаються: 14) судоустрій, судочинство, статус суддів, засади судової 
експертизи, організація і діяльність прокуратури, органів дізнання і слідства, нотаріату, органів і установ 
виконання покарань; основи організації та діяльності адвокатури (ст. 92 Конституції України) 

Питання:  Президент України є гарантом: 

Відповіді: 

1) державного суверенітету, територіальної 
цілісності України, додержання Конституції 
України, прав і свобод людини і громадянина 

Правильна 
відповідь: 

1) державного суверенітету, 
територіальної цілісності України, 
додержання Конституції України, прав і 
свобод людини і громадянина 

2) державного суверенітету, територіальної 
цілісності України, додержання Конституції 
України, законів України, прав і свобод людини і 
громадянина 

3) державної безпеки, суверенітету, 
обороноздатності, територіальної цілісності 
України, додержання Конституції України, прав і 
свобод людини і громадянина 

4) виконання обов’язків Верховною Радою 
України, Кабінетом Міністрів України, 
прокуратурою. 

Пояснення: 
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання 
Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. (ст. 102 Конституції України) 

Питання: Амністія в Україні оголошується: 

Відповіді: 
1) Указом Президента України Правильна 

відповідь: 
 2) Законом України 

2) Законом України 
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3) Наказом Генерального прокурора України 

4) Постановою Верховного Суду України 

Пояснення:  Законом України оголошується амністія. (ст. 92 Конституції України) 

Питання:  Які законопроекти розглядаються Верховною Радою України позачергово? 

Відповіді: 

1) законопроекти, визначені Президентом 
України як невідкладні  

Правильна 
відповідь: 

 1) законопроекти, визначені 
Президентом України як невідкладні  

2) законопроекти, які становлять великий 
суспільний інтерес 

3) законопроекти щодо внесення змін до 
Конституції України, законопроекти щодо 
бюджету та амністії 

4) законопроекти щодо ратифікації міжнародних 
договорів України 

Пояснення: 
 Законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні, розглядаються Верховною Радою України 
позачергово. (ст. 93 Конституції України) 

Питання:  За Конституцією України Президент України є: 

Відповіді: 

1) главою держави 

Правильна 
відповідь: 

1) главою держави 
2) главою держави і виконавчої влади 

3) лідером Народу України 

4) усі вищезазначені відповіді є правильними 

Пояснення: 

Президент України є главою держави і виступає від її імені. (ст. 102 Конституції України) 
 
 

Питання:  До чиєї компетенції за Конституцією України належить здійснення помилування? 

Відповіді: 

1) Президента України 

Правильна 
відповідь: 

 1) Президента України 
2) Верховної Ради України 

3) Кабінету Міністрів України 

4) Верховного Суду України 

Пояснення: Президент України: 27) здійснює помилування (ст. 106 Конституції України) 

Питання: 
 Хто за Конституцією України здійснює контроль за використанням коштів Державного бюджету 
України? 

Відповіді: 

1) Прокуратура 

Правильна 
відповідь: 

3) Рахункова Палата  
2) Верховна Рада України 

3) Рахункова Палата  

4) Національний Банк України 

Пояснення: 
Контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх 
використанням здійснює Рахункова палата. (ст. 98 Конституції України) 

Питання: 
 Якими правами і свободами користуються, згідно Конституції України, іноземці, що перебувають в 
Україні на законних підставах? 

Відповіді: 

1) тими, що визначені в міжнародному договорі 
України з відповідною державою 

Правильна 
відповідь: 

 4) тими самими правами і свободами, 
що і громадяни України, за винятками 
встановленими Конституцією України, 
законами чи міжнародними договорами 
України 

2) тими самими правами і свободами, що і 
громадяни України 

3) тими самими правами і свободами, що і 
громадяни України, за винятками встановленими 
Конституцією України 

4) тими самими правами і свободами, що і 
громадяни України, за винятками встановленими 
Конституцією України, законами та 
міжнародними договорами України 

Пояснення: 

Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими 
самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, за винятками, 
встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України. (ст. 26 Конституції 
України) 

Питання: За Конституцією України Прокуратура України: 

Відповіді: 

1) становить єдину систему органів 

Правильна 
відповідь: 

 1) становить єдину систему органів 

2) входить до системи судової влади 

3) функціонує на засадах територіальності і 
спеціалізації 

4) функціонує відповідно до організаційної 
структури, визначеної Президентом України 

Пояснення:  Прокуратура України становить єдину систему (ст.121 Конституції України) 

Питання:  За Конституцією України строк повноважень Генерального прокурора України -  

Відповіді: 
1) 3 роки Правильна 

відповідь: 
 2) 5 років 

2) 5 років 
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3) 7 років 

4) доки не буде звільнений з посади Президентом 
України чи Верховною Радою України 

Пояснення: Строк повноважень Генерального прокурора України - п'ять років. (ст.122 Конституції України) 

Питання:  У яких випадках допускається делегування функцій судів іншим органам? 

Відповіді: 

1) у випадках, встановлених Верховною Радою 
України 

Правильна 
відповідь: 

 4) делегування функцій судів іншим 
органам не допускається 

2) за рішенням Президента України 

3) за рішенням Конституційного Суду України 

4) делегування функцій судів іншим органам не 
допускається 

Пояснення: 
 Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення 
цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. (ст.124 Конституції України) 

Питання:  Ким здійснюється правосуддя в Україні? 

Відповіді: 

1) судами та органами прокуратури 

Правильна 
відповідь: 

2) виключно судами 

2) виключно судами 

3) судами та міжнародними правозахисними 
організаціями у випадках, передбачених законом 

4) судами та Радою суддів України 

Пояснення:  Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. (ст.124 Конституції України) 

Питання:  На які правовідносини поширюється юрисдикція судів? 

Відповіді: 

1) на правовідносини закріплені Конституцією 
України 

Правильна 
відповідь: 

4) на всі правовідносини, що виникають 
у державі 

2) на правовідносини закріплені Конституцією 
України та законами України 

3) на всі правовідносини, що виникають між 
фізичними та юридичними особами 

4) на всі правовідносини, що виникають у 
державі 

Пояснення: 
 Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. (ст.124 Конституції 
України) 

Питання:  Ким в Україні здійснюється судочинство? 

Відповіді: 

1) судами загальної юрисдикції 

Правильна 
відповідь: 

 2) Конституційним Судом України та 
судами загальної юрисдикції 

2) Конституційним Судом України та судами 
загальної юрисдикції 

3) Конституційним Судом України, судами 
загальної юрисдикції та судами спеціальної 
юрисдикції 

4) Конституційним Судом України, судами 
загальної юрисдикції, судами спеціальної 
юрисдикції та судами виключної юрисдикції 

Пояснення: 
 Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції. (ст. 124 
Конституції України) 

Питання:  Чи бере народ безпосередньо участь у здійсненні правосуддя? 

Відповіді: 

1) бере участь через народних представників 

Правильна 
відповідь: 

 3) бере участь через народних 
засідателів і присяжних 

2) бере участь через Велике жюрі 

3) бере участь через народних засідателів і 
присяжних 

4) народ не бере безпосередньо участь у 
здійсненні правосуддя 

Пояснення: 
 Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних. (ст. 124 
Конституції України) 

Питання: Судові рішення в Україні ухвалюються судами іменем: 

Відповіді: 

1) права 

Правильна 
відповідь: 

 4) України 
2) правосуддя 

3) закону 

4) України 

Пояснення: 
 Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території 
України. (ст. 124 Конституції України) 

Питання: За якими принципами в Україні будується система судів загальної юрисдикції?  

Відповіді: 

1) за принципами територіальності  і 
спеціалізації 

Правильна 
відповідь: 

1) за принципами територіальності і 
спеціалізації 

2) за принципами верховенства права і 
верховенства закону 

3) за принципами справедливості і гласності 
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4) за принципами незалежності і 
неупередженості 

Пояснення: 
 Система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації. (ст. 
125 Конституції України) 

Питання:  Хто може здійснювати вплив на суддів? 

Відповіді: 

1) Вища кваліфікаційна комісія суддів України 

Правильна 
відповідь: 

4) вплив на суддів у будь-який спосіб 
забороняється 

2) Державна судова адміністрація України 

3) Вища рада юстиції України у випадках, 
передбачених Конституцією України 

4) вплив на суддів у будь-який спосіб 
забороняється 

Пояснення: Вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється. (ст. 126 Конституції України) 

Питання: 
Без чиєї згоди суддя не може бути затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку 
судом? 

Відповіді: 

1) без згоди Президента України 

Правильна 
відповідь: 

 4) без згоди Верховної Ради України 

2) без згоди Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України 

3) без згоди Державної судової адміністрації 
України 

4) без згоди Верховної Ради України 

Пояснення: 

 Суддя не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до винесення 
обвинувального вироку судом. (ст. 126 Конституції України) 
 

Питання:  Протягом якого часу судді обіймають посади? 

Відповіді: 

1) судді обіймають посади безстроково, крім 
суддів Конституційного Суду України, 
Верховного Суду України та суддів, які 
призначаються на посаду судді вперше 

Правильна 
відповідь: 

2) судді обіймають посади безстроково, 
крім суддів Конституційного Суду 
України та суддів, які призначаються на 
посаду судді вперше 

2) судді обіймають посади безстроково, крім 
суддів Конституційного Суду України та суддів, 
які призначаються на посаду судді вперше 

3) судді обіймають посади на двадцять років, крім 
суддів Конституційного Суду України та суддів, 
які призначаються на посаду судді вперше 

4) судді обіймають посади безстроково, крім 
суддів Верховного Суду України та суддів, які 
призначаються на посаду судді вперше 

Пояснення: 
 Судді обіймають посади безстроково, крім суддів Конституційного Суду України та суддів, які 
призначаються на посаду судді вперше. (ст. 126 Конституції України) 

Питання:  У якому випадку суддя не звільняється з посади органом, що його обрав або призначив? 

Відповіді: 

1) досягнення суддею шістдесяти п'яти років 

Правильна 
відповідь: 

3) ліквідації чи реорганізації місцевого 
суду, в якому суддя обіймав свою посаду 

2) порушення суддею вимог щодо несумісності 

3) ліквідації чи реорганізації місцевого суду, в 
якому суддя обіймав свою посаду 

4) припинення його громадянства 

Пояснення: 
випадок ліквідації чи реорганізації місцевого суду, в якому суддя обіймав свою посаду не зазначено у статті 
126 Конституції України, у якій наводиться перелік випадків, коли суддя звільняється з посади органом, що 
його обрав або призначив. (ст. 126 Конституції України) 

Питання:  Які обмеження покладаються на професійних суддів? 

Відповіді: 

1) професійні судді не можуть належати до 
профспілок 

Правильна 
відповідь: 

 1) професійні судді не можуть 
належати до профспілок 

2) професійні судді не можуть виконувати 
викладацьку роботу 

3) професійні судді не можуть виконувати творчу 
роботу 

4) професійні судді не можуть виконувати 
наукову роботу 

Пояснення: 

 Професійні судді не можуть належати до політичних партій та профспілок, брати участь у будь-якій 
політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, 
виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої. (ст. 127 Конституції України) 

Питання:  Ким здійснюється перше призначення на посаду професійного судді? 

Відповіді: 

1) Президентом України 

Правильна 
відповідь: 

 1) Президентом України 
2) Вищою кваліфікаційною комісією суддів 
України 

3) Державною судовою адміністрацією України 
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4) Верховною Радою України 

Пояснення: 
 Перше призначення на посаду професійного судді строком на п'ять років здійснюється Президентом 
України. (ст. 128 Конституції України) 

Питання: Для вирішення питань внутрішньої діяльності судів діє: 

Відповіді: 

1) суддівська канцелярія 

Правильна 
відповідь: 

 3) суддівське самоврядування 
2) суддівський секретаріат 

3) суддівське самоврядування 

4) судова адміністрація 

Пояснення: 
 Для вирішення питань внутрішньої діяльності судів діє суддівське самоврядування. (ст. 130 Конституції 
України) 

Питання: 
До відання якого органу належить прийняття рішення стосовно порушення суддями і прокурорами 
вимог щодо несумісності? 

Відповіді: 

1) Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

Правильна 
відповідь: 

 3) Вищої ради юстиції 
2) Адміністрації Президента України 

3) Вищої ради юстиції 

4) Генеральної прокуратури України 

Пояснення: 
В Україні діє Вища рада юстиції, до відання якої належить: 2) прийняття рішення стосовно порушення 
суддями і прокурорами вимог щодо несумісності (ст. 131 Конституції України) 

Питання: Яку спрямованість економіки забезпечує держава згідно з Конституцією України? 

Відповіді: 

1) соціальну 

Правильна 
відповідь: 

 1) соціальну 
2) виробничу 

3) ринкову 

4) гуманістичну 

Пояснення: 
 Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість 
економіки. (ст. 13 Конституції України) 

Питання:  Який порядок внесення змін до Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного стану? 

Відповіді: 

1) зміни вносяться Верховною Радою України за 
згодою з Президентом України  

Правильна 
відповідь: 

4) Конституція України не може бути 
змінена в умовах воєнного або 
надзвичайного стану 

2) зміни вносяться Верховною Радою України, а 
затверджуються Народом України на 
всеукраїнському референдумі 

3) зміни вносяться лише за рішенням 
Конституційного Суду України за поданням 
Президента України 

4) Конституція України не може бути змінена в 
умовах воєнного або надзвичайного стану 

Пояснення: 
 Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану. (ст. 157 Конституції 
України) 

Питання:  Яким органом є Рада національної безпеки і оборони України? 

Відповіді: 

1) нормотворчим органом 

Правильна 
відповідь: 

 3) координаційним органом 
2) судовим органом 

3) координаційним органом 

4) правоохоронним органом 

Пояснення: 
Рада національної безпеки і оборони України є координаційним органом з питань національної безпеки і 
оборони при Президентові України (ст. 107 Конституції України) 

Питання: Яке право має кожний громадянин по відношенню до природних об’єктів права власності народу? 

Відповіді: 

1) право власності 

Правильна 
відповідь: 

2) право користуватися 

2) право користуватися 

3) право розпоряджатися 

4) право на частину прибутку за користування 
цими об’єктами 

Пояснення: 
 Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до 
закону (ст. 13 Конституції України) 

Питання: Чи є чинними нормативні акти, прийняті до набуття чинності Конституцією України? 

Відповіді: 

1) всі є чинними 

Правильна 
відповідь: 

3) є чинними у частині, що не 
суперечить Конституції України 

2) є такими, що втратили чинність  

3) є чинними у частині, що не суперечить 
Конституції України 

4) чинним є лише перелік нормативних актів, 
визначений у Конституції України 

Пояснення: 
 Закони та інші нормативні акти, прийняті до набуття чинності цією Конституцією, є чинними у частині, 
що не суперечить Конституції України. (розділ XV, перехідні положення, п. 1)  

Питання: 
Яким нормативно-правовим актом керувалася Верховна Рада України, приймаючи Конституцію 
України? 

Відповіді: 1) Актом проголошення незалежності України Правильна 1) Актом проголошення незалежності 
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2) Загальною декларацією прав людини відповідь: України 

3) Декларацією про державний суверенітет 
України 

4) Конвенцією про захист прав людини і 
основоположних свобод 

Пояснення: 

Верховна Рада України від імені Українського народу - громадян України всіх національностей, 
керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 
року всенародним голосуванням, приймає цю Конституцію - Основний Закон України. (Преамбула 
Конституції України) 

Питання: Від імені кого була прийнята Конституція України? 

Відповіді: 

1) Президента України 

Правильна 
відповідь: 

2) Українського народу  
2) Українського народу 

3) Української нації 

4) Верховної Ради України 

Пояснення: 
 Верховна Рада України від імені Українського народу - громадян України всіх національностей, приймає 
цю Конституцію - Основний Закон України (Преамбула Конституції України) 

Питання:  Яке державне свято закріплено Конституцією України? 

Відповіді: 

1) День незалежності України 

Правильна 
відповідь: 

 2) День Конституції України 

2) День Конституції України 

3) День Соборності України 

4) Конституцією України не закріплено жодного 
державного свята 

Пояснення: 
 День прийняття Конституції України є державним святом - Днем Конституції України (ст. 161 Конституції 
України) 

Питання: 
 Якого віку на день призначення має досягти громадянин України, щоб бути призначеним суддею 
Конституційного Суду України 

Відповіді: 

1) 25 років 

Правильна 
відповідь: 

 3) 40 років 
2) 35 років 

3) 40 років 

4) 45 років 

Пояснення: 
Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який на день призначення досяг 
сорока років, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за фахом не менш як десять років, проживає в 
Україні протягом останніх двадцяти років та володіє державною мовою (ст. 148 Конституції України) 

Питання: 
По досягненню якого віку громадянин України може бути рекомендований на посаду професійного 
судді? 

Відповіді: 

1) 25 років  

Правильна 
відповідь: 

 1) 25 років  
2) 28 років 

3) 30 років 

4) 35 років 

Пояснення: 

 На посаду судді може бути рекомендований кваліфікаційною комісією суддів громадянин України, не 
молодший двадцяти п'яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менш як 
три роки, проживає в Україні не менш як десять років та володіє державною мовою (ст. 127 Конституції 
України) 

Питання: 
 Які нормативні акти ухвалює Конституційний Суд України щодо офіційного тлумачення законів 
України? 

Відповіді: 

1) ухвали 

Правильна 
відповідь: 

 3) рішення 
2) постанови 

3) рішення 

4) роз’яснення 

Пояснення: 

 До повноважень Конституційного Суду України належить: 2) офіційне тлумачення Конституції України та 
законів України. З питань, передбачених цією статтею, Конституційний Суд України ухвалює рішення, які є 
обов'язковими до виконання на території України, остаточними і не можуть бути оскаржені. (ст. 150 
Конституції України) 

Питання:  Вивченню яких мов сприяє держава відповідно до Конституції України? 

Відповіді: 

1) української мови  

Правильна 
відповідь: 

 4) мов міжнародного спілкування 
2) української та російської мови 

3) усіх мов 

4) мов міжнародного спілкування 

Пояснення:  Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. (ст. 10 Конституції України) 

Питання:  Чим забезпечується за Конституцією України рівність прав чоловіка та жінки? 

Відповіді: 

1) наданням жінкам рівних з чоловіками 
можливостей у громадсько-політичній і 
культурній діяльності 

Правильна 
відповідь: 

1) наданням жінкам рівних з чоловіками 
можливостей у громадсько-політичній і 
культурній діяльності 2) закріпленням квот представництва жінок в 

органах влади 
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3) створення обов’язкових квот для 
працевлаштування жінок 

4) всі вищезазначені відповіді є вірними 

Пояснення: 

 Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у 
громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та 
винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних 
пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим 
захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання 
оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям. (ст. 24 Конституції України) 

Питання: 
 Якою є мета об’єднання громадян у політичні партії та громадські організації відповідно до 
Конституції України? 

Відповіді: 

1) для громадського контролю за владою та участі 
у державних справах 

Правильна 
відповідь: 

2) для здійснення і захисту своїх прав і 
свобод та задоволення політичних, 
економічних, соціальних, культурних та 
інших інтересів 

2) для здійснення і захисту своїх прав і свобод та 
задоволення політичних, економічних, 
соціальних, культурних та інших інтересів 

3) для участі у виборах до органів державної 
влади та місцевого самоврядування 

4) для формування розвиненого громадянського 
суспільства 

Пояснення: 

 Громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації для 
здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та 
інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та 
громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей. (ст. 36 
Конституції України) 

Питання: 
До якого виду служби згідно з Конституцією України громадяни користуються рівним правом 
доступу? 

Відповіді: 

1) до державної служби  

Правильна 
відповідь: 

3) до державної служби і служби в 
органах місцевого самоврядування 

2) до служби в органах місцевого самоврядування 

3) до державної служби і служби в органах 
місцевого самоврядування 

4) до самоврядної служби 

Пояснення: 
 Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах 
місцевого самоврядування (ст. 38 Конституції України) 

Питання: Шлюб відповідно до Конституції України ґрунтується на: 

Відповіді: 

1) вільній згоді жінки і чоловіка 

Правильна 
відповідь: 

1) вільній згоді жінки і чоловіка 
2) рівноправній згоді жінки і чоловіка 

3) законному волевиявленню жінки і чоловіка 

4) шлюбному договорі жінки і чоловіка 

Пояснення: Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. (ст. 51 Конституції України) 

Питання:  Хто здійснює виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі? 

Відповіді: 

1) виконавчі комітети місцевих рад 

Правильна 
відповідь: 

 2) місцеві державні адміністрації 

2) місцеві державні адміністрації 

3) місцеві територіальні громади 

4) органи територіальної самоорганізації 
населення 

Пояснення: 
 Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні 
адміністрації. (ст. 118 Конституції України) 

Питання:  Хто призначає голів місцевих державних адміністрацій? 

Відповіді: 

1) Президент України за поданням голови 
відповідної місцевої ради 

Правильна 
відповідь: 

 3) Президент України за поданням 
Кабінету Міністрів України 

2) Кабінет Міністрів України за поданням 
Президента України 

3) Президент України за поданням Кабінету 
Міністрів України 

4) Президент України за згодою Верховної Ради 
України 

Пояснення: 
 Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом 
України за поданням Кабінету Міністрів України. (ст. 118 Конституції України) 

Питання: Чи зобов’язані відповідно до Конституції України повнолітні діти піклуватися про своїх батьків? 

Відповіді: 

1) зобов'язані піклуватися про батьків по 
досягненню ними 65 років 

Правильна 
відповідь: 

2) зобов'язані піклуватися про своїх 
непрацездатних батьків 

2) зобов'язані піклуватися про своїх 
непрацездатних батьків 

3) зобов'язані піклуватися про своїх батьків, лише 
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якщо батьки утримували своїх дітей до 
повноліття 

4) зобов'язані піклуватися про своїх батьків у всіх 
випадках 

Пояснення:  Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків. (ст. 51 Конституції України) 

Питання:  Відповідно до Конституції України державою охороняється: 

Відповіді: 

1) материнство і батьківство 

Правильна 
відповідь: 

 4) сім’я, материнство, батьківство, 
дитинство 

2) материнство, батьківство, дитинство 

3) сім’я, материнство, батьківство 

4) сім’я, материнство, батьківство, дитинство 

Пояснення:  Сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою. (ст. 51 Конституції України) 

Питання: Який із зазначених видів свободи творчості не гарантується громадянам Конституцією України? 

Відповіді: 

1) літературної 

Правильна 
відповідь: 

 3) музичної  
2) художньої 

3) музичної  

4) технічної 

Пояснення: 

 Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист 
інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у 
зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності. (ст. 54 Конституції України) 

Питання: 
Чи можливо відповідно до Конституції України поширювати результати чужої інтелектуальної та 
творчої діяльності без згоди громадянина, якому вони належать? 

Відповіді: 

1) ніхто не може поширювати їх без згоди автора  

Правильна 
відповідь: 

 3) можливо у випадках, встановлених 
законом 

2) можливо поширювати їх без згоди автора 

3) можливо у випадках, встановлених законом 

4) можливо, якщо автор не звернувся до суду з 
вимогою припинити такі дії  

Пояснення: 
 Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може 
використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом. (ст. 54 
Конституції України) 

Питання: 
Згідно до Конституції України держава забезпечує збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, 
що становлять:  

Відповіді: 

1) історичну цінність 

Правильна 
відповідь: 

 3) культурну цінність 
2) національну цінність 

3) культурну цінність 

4) світову цінність 

Пояснення: 

 Держава забезпечує збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що становлять культурну цінність, 
вживає заходів для повернення в Україну культурних цінностей народу, які знаходяться за її межами. (ст. 54 
Конституції України) 

Питання:  Хто є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України? 

Відповіді: 

1) Міністр оборони України 

Правильна 
відповідь: 

 4) Президент України 
2) Начальник Генерального штабу України 

3) Секретар Ради національної безпеки і оборони 

4) Президент України 

Пояснення: 
Президент України: 17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України (ст. 106 Конституції 
України) 

Питання:  Вкажіть органи конституційної юрисдикції в Україні 

Відповіді: 

1) Верховний суд України 

Правильна 
відповідь: 

 2) Конституційний Суд України 

2) Конституційний Суд України 

3) Вищий адміністративний суд України 

4) Верховний суд України, Конституційний Суд 
України і Вищий адміністративний суд України 

Пояснення: 
 Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні. (ч.1 ст. 147 
Конституції України) 

Питання: Рішення Конституційного суду України мають таке значення: 

Відповіді: 

1) є обов'язковими до виконання на території 
України після їх затвердження Верховною Радою 
України 

Правильна 
відповідь: 

3) є обов'язковими до виконання на 
території України, остаточними і не 
можуть бути оскаржені 

2) можуть бути обов'язковими у випадках, 
передбачених Законом України 
"Конституційний Суд України" 

3) є обов'язковими до виконання на території 
України, остаточними і не можуть бути 
оскаржені 

4) є обов'язковими до виконання на території 
України після закінчення строку на їх 
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оскарження 

Пояснення: 
 "З питань, передбачених цією статтею, Конституційний Суд України ухвалює рішення, які є обов'язковими 
до виконання на території України, остаточними і не можуть бути оскаржені." (п. 2 ст. 150 Конституції 
Україні) 

Питання:  Чи можуть бути оскарженими рішення Конституційного суду України? 

Відповіді: 

1) можуть бути оскарженими до Верховного Суду 
України 

Правильна 
відповідь: 

2) не можуть бути оскаржені  

2) не можуть бути оскаржені 

3) залежно від предмету конституційного 
подання можуть бути оскаржені до відповідного 
Вищого спеціалізованого Суду України 

4) можуть бути оскаржені до окружного 
адміністративного суду, юрисдикція якого 
поширюється на територію міста Києва 

Пояснення: 
 З питань, передбачених цією статтею, Конституційний Суд України ухвалює рішення, які є обов'язковими 
до виконання на території України, остаточними і не можуть бути оскаржені. (п. 2 ст. 150 Конституції 
Україні) 

Питання:  До якого органу і ким може бути поданий законопроект про внесення змін до Конституції України? 

Відповіді: 

1) до Верховної Ради України Конституційним 
судом України або не менш як половиною 
народних депутатів України від конституційного 
складу Верховної Ради України 

Правильна 
відповідь: 

4) до Верховної Ради України 
Президентом України або не менш як 
третиною народних депутатів України 
від конституційного складу Верховної 
Ради України 

2) до Президента України Кабінетом Міністрів 
України за умови попереднього схвалення 
законопроекту Конституційним Судом України 

3) до Верховної Ради України Прем'єр-міністром 
України або не менш, як половиною присутніх 
на засіданні Верховної Ради України народних 
депутатів України 

4) до Верховної Ради України Президентом 
України або не менш як третиною народних 
депутатів України від конституційного складу 
Верховної Ради України 

Пояснення: 
 "Законопроект про внесення змін до Конституції України може бути поданий до Верховної Ради України 
Президентом України або не менш як третиною народних депутатів України від конституційного складу 
Верховної Ради України" (ст. 154 Конституції України) 

Питання: 
 З якого дня втрачають чинність правові акти, які Конституційний Суд України визнав 
неконституційними? 

Відповіді: 

1) з дня офіційного оприлюднення 

Правильна 
відповідь: 

3) з дня ухвалення Конституційним 
Судом України рішення про 
неконституційність правового акта 

2) з дня підписання рішення усіма суддями 
Конституційного Суду України 

3) з дня ухвалення Конституційним Судом 
України рішення про неконституційність 
правового акта 

4) з дня, вказаного у самому рішенні 
Конституційного Суду України про 
неконституційність правового акта 

Пояснення: 
 “Закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з 
дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність” (ч. 2 ст. 152 Конституції 
України) 

Питання:  Згідно до Конституції України хто має право на страйк? 

Відповіді: 

1) ті, хто на законних підставах перебувають на 
території України 

Правильна 
відповідь: 

 4) ті, хто працює 2) ті, хто мають право на працю 

3) лише працюючі громадяни України 

4) ті, хто працює 

Пояснення: 
 “Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів” (ч. 1 ст. 44 
Конституції України) 

Питання: 
 Згідно до Конституції України яким органом можуть встановлюватися обмеження щодо реалізації 
права на проведення зборів, мітингів, походів та демонстрацій? 

Відповіді: 

1) судом відповідно до закону 

Правильна 
відповідь: 

 1) судом відповідно до закону 

2) районною державною адміністрацією 

3) виконкомом місцевої ради 

4) сільським, селищним або міським головою 
відповідно до наданих повноважень 
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Пояснення: 

 “Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в 
інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, 
для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей” (ч. 1 ст. 39 Конституції України) 

Питання:  Відставка Прем’єр-міністра України має наслідком: 

Відповіді: 

1) відставку всього складу Кабінету Міністрів 
України 

Правильна 
відповідь: 

1) відставку всього складу Кабінету 
Міністрів України 

2) призначення Президентом України 
виконуючим обов’язки Прем’єр-міністра 
Першого віце-прем’єр-міністра 

3) відставку лише Першого віце-прем’єр-міністра  

4) дострокове припинення повноважень 
Верховної Ради України 

Пояснення: 

 Відставка Прем’єр-міністра України, прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету 
Міністрів України мають наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України. (ст. 115 Конституції 
України) 

Питання: Яку ідеологію держава може визнати обов’язковою? 

Відповіді: 

1) ліберальну ідеологію лише за умови, що вона 
не містить людиноненависницьких, 
антигуманних чи тоталітарних ідей 

Правильна 
відповідь: 

4) держава не може визнати 
обов’язковою жодну ідеологію 

2) ідеологію, котра на думку більшості народних 
депутатів України сприятиме консолідації 
суспільства 

3) ідеологію, котра безпосередньо пов’язана з 
національною ідеєю або є ідеологією 
загальнолюдських цінностей 

4) держава не може визнати обов’язковою жодну 
ідеологію 

Пояснення: “Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов’язкова” (ч. 2 ст. 15 Конституції України) 

Питання: 
 Чи зобов’язана держава згідно до Конституції України піклуватися про збереження генофонду 
Українського народу? 

Відповіді: 

1) ні, це не державна функція 

Правильна 
відповідь: 

3) збереження генофонду Українського 
народу є одним з обов’язків держави 

2) лише тоді, коли виникає якась реальна загроза 
чи небезпека 

3) збереження генофонду Українського народу є 
одним з обов’язків держави 

4) збереження генофонду Українського народу є 
складовою соціальної функції суспільства 

Пояснення: 
 “Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання 
наслідків Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду 
Українського народу є обов'язком держави” (ст. 16 Конституції України) 

Питання: Чи допускає Конституція України встановлення цензури в Україні?  

Відповіді: 

1) встановлення цензури в Україні заборонено 

Правильна 
відповідь: 

1) встановлення цензури в Україні 
заборонено 

2) встановлення цензури в Україні допускається в 
умовах воєнного стану 

3) встановлення цензури в Україні допускається в 
умовах надзвичайного стану 

4) встановлення цензури в Україні допускається 
лише в окремих регіонах за умови введення 
воєнного або надзвичайного стану 

Пояснення:  “Цензура заборонена” (ч. 3 ст. 15 Конституції України) 

Питання: 
Чи допускає Конституція України примушування особи до здійснення дій або виконання обов’язків, 
не передбачених законодавством? 

Відповіді: 

1) допускає за умови крайньої необхідності й 
лише уповноваженою посадовою особою 

Правильна 
відповідь: 

2) не можна примушувати особу робити 
те, що не передбачено законодавством 

2) не можна примушувати особу робити те, що не 
передбачено законодавством 

3) допускає уповноваженою посадовою особою 
під час проведення слідчих дій 

4) допускає уповноваженою посадовою особою 
під час порушення порядку проведення масових 
публічних заходів 

Пояснення: 
“Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений 
робити те, що не передбачено законодавством” (ч. 1 ст. 19 Конституція України) 

Питання:  Як визначається в Конституції України малий Державний Герб України? 

Відповіді: 1) малим Державним Гербом України є скіпетр Правильна 3) малим Державним Гербом України є 
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2) малим Державним Гербом України є триденс відповідь: Знак Княжої Держави Володимира 
Великого 3) малим Державним Гербом України є Знак 

Княжої Держави Володимира Великого 

4) усі елементи великого Державного Герба 
України, у тому числі - опис малого Державного 
Герба України визначаються спеціальним 
законом 

Пояснення: 
 “Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого 
(малий Державний Герб України)” (ч. 4 ст. 20 Конституції України) 

Питання: 
Якою кількістю голосів народних депутатів має прийматися закон про порядок використання 
державних символів? 

Відповіді: 

1) більшістю від конституційного складу 
Верховної Ради України 

Правильна 
відповідь: 

4) не менш як двома третинами від 
конституційного складу Верховної Ради 
України 

2) не менше ніж половиною від конституційного 
складу Верховної Ради України 

3) не менш як трьома четвертими від 
конституційного складу Верховної Ради України 

4) не менш як двома третинами від 
конституційного складу Верховної Ради України 

Пояснення: 

 “Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюються законом, що приймається 
не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України” (ч. 4 ст. 20 Конституції 
України) 
 

Питання: Чи має право особа звертатися за захистом своїх прав до міжнародних судових установ? 

Відповіді: 

1) лише після використання всіх національних 
засобів правового захисту 

Правильна 
відповідь: 

1) лише після використання всіх 
національних засобів правового захисту 

2) лише у випадку, коли особа вважає незаконним 
судове рішення 

3) особа не має такого права 

4) лише після звернення до Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини 

Пояснення: 
 “Кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом 
своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних 
організацій, членом або учасником яких є Україна” (ч. 4 ст. 55 Конституції України) 

Питання:  Згідно до Конституції України до настання якого часу батьки зобов’язані утримувати своїх дітей? 

Відповіді: 

1) батьки зобов'язані утримувати дітей лише до 
досягнення ними 16 років 

Правильна 
відповідь: 

3) батьки зобов'язані утримувати дітей 
до їх повноліття 

2) батьки зобов'язані утримувати дітей до 
здобуття ними загальної середньої освіти 

3) батьки зобов'язані утримувати дітей до їх 
повноліття 

4) батьки зобов'язані утримувати дітей до 
здобуття ними вищої освіти 

Пояснення: 
 “Батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх 
непрацездатних батьків” (ч. 2 ст. 51 Конституції України) 

Питання: 
Згідно до Конституції України з якою періодичністю громадяни мають подавати декларації про свій 
майновий стан та доходи? 

Відповіді: 

1) щорічно 

Правильна 
відповідь: 

 1) щорічно 

2) щоквартально 

3) лише у разі вступу на державну службу 

4) лише у разі вступу на певну посаду, котра 
внесена до Переліку відповідальних посад 

Пояснення: 
 “Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій 
майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом” (ч. 2 ст. 67 Конституції 
України) 

Питання: За яких умов згідно до Конституції України проголошується всеукраїнський референдум? 

Відповіді: 

1) на вимогу не менше двох мільйонів громадян 

Правильна 
відповідь: 

2) на вимогу не менше трьох мільйонів 
громадян 

2) на вимогу не менше трьох мільйонів громадян 

3) на вимогу не менше одного мільйона громадян 

4) на вимогу не менше п’яти мільйонів громадян 

Пояснення: 

 “Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох 
мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення 
референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній 
області” (ч. 2 ст. 72 Конституції України) 

Питання: Яким чином згідно до Конституції України має вирішуватися питання про зміну території України? 
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Відповіді: 

1) винятково Президентом України 

Правильна 
відповідь: 

 3) виключно всеукраїнським 
референдумом 

2) лише Верховною Радою України 

3) виключно всеукраїнським референдумом 

4) на вимогу не менше п’яти мільйонів громадян 
України 

Пояснення: 
 “Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України” (ст. 73 
Конституції України) 

Питання: Позачергові вибори до Верховної Ради України проводяться: 

Відповіді: 

1) в період дев’яноста днів з дня опублікування 
рішення про дострокове припинення 
повноважень Верховної Ради України 

Правильна 
відповідь: 

2) в період шістдесяти днів з дня 
опублікування рішення про дострокове 
припинення повноважень Верховної 
Ради України 

2) в період шістдесяти днів з дня опублікування 
рішення про дострокове припинення 
повноважень Верховної Ради України 

3) в різні строки залежно від підстав дострокового 
припинення повноважень Верховної Ради 
України 

4) не пізніше ста днів з дня опублікування 
рішення про дострокове припинення 
повноважень Верховної Ради України 

Пояснення: 

“Позачергові вибори до Верховної Ради України призначаються Президентом України і проводяться в 
період шістдесяти днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної 
Ради України” (ч. 2 ст. 77 Конституції України) 

Питання:  Згідно до Конституції України повноваження народних депутатів визначаються: 

Відповіді: 

1) Конституцією та законами України 

Правильна 
відповідь: 

1) Конституцією та законами України 

2) лише Конституцією України 

3) Конституцією України та всеукраїнським 
референдумом 

4) Конституцією України, законами України, 
указами Президента України та постановами 
Кабінету Міністрів України 

Пояснення: 
 “Повноваження народних депутатів України визначаються Конституцією та законами України (ч. 4 ст. 76 
Конституції України)” 

Питання:  Згідно до Конституції України до Верховної Ради України не може бути обраний громадянин: 

Відповіді: 

1) який має судимість за вчинення умисного 
злочину 

Правильна 
відповідь: 

4) який має судимість за вчинення 
умисного злочину, якщо ця судимість 
не погашена і не знята у встановленому 
законом порядку 

2) який має судимість за вчинення будь-якого 
злочину 

3) якому висунуто підозру 

4) який має судимість за вчинення умисного 
злочину, якщо ця судимість не погашена і не 
знята у встановленому законом порядку 

Пояснення: 

 “Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного 
злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку” (ч. 3 ст. 76 
Конституції України) 

Питання:  З якого моменту Конституція України визначає початок повноважень народного депутата України? 

Відповіді: 

1) з моменту обрання народним депутатом 
України 

Правильна 
відповідь: 

3) з моменту складення присяги 
народним депутатом України 

2) з моменту офіційного оприлюднення списків 
народних депутатів України 

3) з моменту складення присяги народним 
депутатом України 

4) з моменту видачі посвідчення народного 
депутата України 

Пояснення: 
 “Повноваження народних депутатів України починаються з моменту складення присяги” (ч. 6 ст. 79 
Конституції України) 

Питання: 
Згідно до Конституції України чи несуть народні депутати України юридичну відповідальність за 
висловлювання на засіданні Верховної Ради України? 

Відповіді: 

1) народні депутати України несуть юридичну 
відповідальність за висловлювання на засіданні 
Верховної Ради України на загальних підставах 

Правильна 
відповідь: 

4) народні депутати України не несуть 
юридичної відповідальності за 
висловлювання на засіданні Верховної 
Ради України, за винятком 
відповідальності за образу чи наклеп 

2) народні депутати України не несуть 
юридичної відповідальності за висловлювання на 
засіданні Верховної Ради України 

3). народні депутати України несуть лише 
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політичну відповідальність за висловлювання на 
засіданні Верховної Ради України 

4) народні депутати України не несуть 
юридичної відповідальності за висловлювання на 
засіданні Верховної Ради України, за винятком 
відповідальності за образу чи наклеп 

Пояснення: 

 “Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або 
висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп” (ч. 2 ст. 80 
Конституції України) 

Питання:  Згідно до Конституції України хто має відкривати перше засідання Верховної Ради України? 

Відповіді: 

1) Голова Верховної Ради України попереднього 
скликання 

Правильна 
відповідь: 

2) найстарший за віком народний 
депутат України  

2) найстарший за віком народний депутат 
України 

3)  Голова Центральної виборчої комісії України 

4) Голова Погоджувальної Ради депутатських 
фракцій 

Пояснення: 
 “Перше засідання Верховної Ради України відкриває найстарший за віком народний депутат України” (ч. 4 
ст. 82 Конституції України) 

Питання: Згідно до Конституції України коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України формується: 

Відповіді: 

1) за результатами виборів та на основі 
узгодження політичних позицій 

Правильна 
відповідь: 

1) за результатами виборів та на основі 
узгодження політичних позицій 

2) за результатами політичних консультацій 

3) за результатами політичної дискусії щодо 
головних положень програм тих фракцій, що 
виявили намір створити коаліцію 

4) за погодженням з Президентом України 

Пояснення: 
 “У Верховній Раді України за результатами виборів та на основі узгодження політичних позицій 
формується коаліція депутатських фракцій…” (ч. 6 ст. 83 Конституції України) 

Питання: 
Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України може розглядатися Верховною Радою 
України за пропозицією: 

Відповіді: 

1) Президента України 

Правильна 
відповідь: 

3) Президента України або не менш як 
однієї третини народних депутатів 
України від конституційного складу 
Верховної Ради України 

2) більшості народних депутатів України 

3) Президента України або не менш як однієї 
третини народних депутатів України від 
конституційного складу Верховної Ради України 

4) Голови Верховної Ради України 

Пояснення: 

 “Верховна Рада України за пропозицією Президента України або не менш як однієї третини народних 
депутатів України від її конституційного складу може розглянути питання про відповідальність Кабінету 
Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінетові Міністрів України більшістю від 
конституційного складу Верховної Ради України” (ч. 1 ст. 87 Конституції України) 

Питання: За загальним правилом Верховна Рада приймає закони та інші правові акти:  

Відповіді: 

1) кваліфікованою більшістю від її 
конституційного складу 

Правильна 
відповідь: 

 2) більшістю від її конституційного 
складу 

2) більшістю від її конституційного складу 

3) третиною голосів народних депутатів України 

4) трьома четвертими голосів народних депутатів 
України 

Пояснення: 
 “Верховна Рада України приймає закони, постанови та інші акти більшістю від її конституційного складу, 
крім випадків, передбачених цією Конституцією” (ст. 91 Конституції України) 

Питання:  Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить: 

Відповіді: 

1) народним депутатам України, 
Уповноваженому Верховної Ради України з прав 
людини та Міністерству юстиції України 

Правильна 
відповідь: 

3) Президентові України, народним 
депутатам України та Кабінету 
Міністрів України 

2) Президентові України та Кабінету Міністрів 
України 

3) Президентові України, народним депутатам 
України та Кабінету Міністрів України 

4) Президентові України, народним депутатам 
України та Національному Банку України 

Пояснення: 
 “Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним 
депутатам України та Кабінету Міністрів України” (ч. 1 ст. 93 Конституції України) 

Питання: 
 Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина 
здійснює: 

Відповіді: 1 ) Комітет Верховної Ради України з питань Правильна 2) Уповноважений Верховної Ради 
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законності та правопорядку відповідь: України з прав людини 

2) Уповноважений Верховної Ради України з прав 
людини 

3) Президент України 

4) тимчасова слідча комісія Верховної Ради 
України з питань стану додержання прав людини 
в Україні 

Пояснення: 
 “Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснює 
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини” (ст. 101 Конституції України) 

Питання: Хто згідно до Конституції України приводить до присяги Президента України: 

Відповіді: 

1) Голова Верховного Суду України 

Правильна 
відповідь: 

 4) Голова Конституційного Суду 
України 

2) Прем’єр-міністр України 

3) Голова Центральної виборчої комісії України 

4) Голова Конституційного Суду України 

Пояснення: 
 “Приведення Президента України до присяги здійснює Голова Конституційного Суду України” (ч. 2 ст. 104 
Конституції України). 

Питання: 
Згідно з Конституцією України, підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування: 

Відповіді: 

1) дозволяється відповідно до закону 

Правильна 
відповідь: 

 3) обмежується законом 
2) забороняється законом 

3) обмежується законом 

4) дозволяється у позаробочий час 

Пояснення: 
 Підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування обмежується законом. (ст. 42 Конституції України) 

Питання: 
Згідно з Конституцією України звернення особи до суду для захисту конституційних прав і свобод 
людини і громадянина гарантується: 

Відповіді: 

1) безпосередньо на підставі Конституції України  

Правильна 
відповідь: 

1) безпосередньо на підставі 
Конституції України  

2) на підставі процесуального законодавства 
України 

3) за загальним правилом на підставі Конституції 
України, але з виключеннями, зазначеними в 
Конституції та законах України 

4) безпосередньо на підставі Конституції України 
та відповідно до Закону України «Про судоустрій 
та статус суддів» 

Пояснення: 
Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на 
підставі Конституції України гарантується. (ч.3 ст. 8 Конституції України) 

Питання: Привілеї та обмеження громадян можуть встановлюватися: 

Відповіді: 

1) за політичними переконаннями 

Правильна 
відповідь: 

 4) не може бути жодних привілеїв чи 
обмежень 

2) за майновим станом – при визначенні судом 
розміру грошової застави 

3) за ознаками національного та етнічного 
походження – при прийнятті на державну 
службу 

4) не може бути жодних привілеїв чи обмежень  

Пояснення: 

 Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 
переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними 
або іншими ознаками. (ст. 24 Конституції України) 

Питання: 
 У яких випадках, відповідно до Конституції України допускається втручання в особисте і сімейне 
життя людини? 

Відповіді: 

1) при притягненні людини до адміністративної 
відповідальності 

Правильна 
відповідь: 

2) втручання в особисте і сімейне життя 
заборонено, крім випадків, 
передбачених Конституцією України 

2) втручання в особисте і сімейне життя 
заборонено, крім випадків, передбачених 
Конституцією України 

3) під час відкритого судового розгляду справи 

4) за вільною згодою людини 

Пояснення: 
Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених 
Конституцією України. (ст. 32 Конституції України) 

Питання: 
Яким чином відповідно до Конституції України враховуються релігійні переконання громадянина у 
разі якщо вони суперечать виконанню військового обов’язку?  

Відповіді: 

1) громадянин звільняється від виконання 
військового обов’язку Правильна 

відповідь: 

3) виконання військового обов’язку має 
бути замінене альтернативною 
(невійськовою) службою 

2) релігійні переконання громадянина не 
враховуються при виконанні військового 
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обов’язку 

3) виконання військового обов’язку має бути 
замінене альтернативною (невійськовою) 
службою 

4) громадянин звільняється від виконання 
військового обов’язку за умови виконання ним 
громадських робіт  

Пояснення: 

У разі якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, 
виконання цього обов'язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою. (ст. 35 Конституції 
України) 

Питання: 
В якому випадку відповідно до Конституції України громадянин України може бути виданий іншій 
державі? 

Відповіді: 

1) за запитом іншої держави, якщо громадянин 
України вчинив умисний злочин на її території 

Правильна 
відповідь: 

 4) громадянин України не може бути 
виданий іншій державі 

2) за запитом Інтерполу, якщо громадянин 
України був оголошений у міжнародний розшук 

3) за запитом міжнародного кримінального суду, 
якщо громадянин України вчинив злочини 
проти миру і безпеки людства 

4) громадянин України не може бути виданий 
іншій державі 

Пояснення: 
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі. (ст. 25 
Конституції України) 

Питання:  За чиїм рішенням відповідно до Конституції України може бути застосована конфіскація майна? 

Відповіді: 

1) виключно за рішенням суду 

Правильна 
відповідь: 

 1) виключно за рішенням суду 

2) за рішенням Європейського суду з прав 
людини 

3) за рішенням органу досудового розслідування 

4) конфіскація особистого майна не допускається 

Пояснення: 
Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, 
встановлених законом. (ст. 41 Конституції України) 

Питання:  Відповідно до Конституції України право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається 

Відповіді: 

1) прокуратурою 

Правильна 
відповідь: 

 2) законом 
2) законом 

3) судом 

4) профспілкою 

Пояснення:  Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом. (ст. 43 Конституції України) 

Питання: Чи існує обов’язок відповідно до Конституції України брати участь у страйку:  

Відповіді: 

1) участь є обов’язковою за рішенням трудового 
колективу підприємства, установи, організації у 
якому вона працює 

Правильна 
відповідь: 

4) ніхто не може бути примушений до 
участі у страйку 

2) участь є обов’язковою за рішенням 
професійної спілки, членом якої вона є 

3) участь є обов’язковою за рішенням комісії з 
розгляду колективних трудових спорів – у 
випадках, передбачених законом 

4) ніхто не може бути примушений до участі у 
страйку 

Пояснення:  Ніхто не може бути примушений до участі або до неучасті у страйку. (ст. 44 Конституції України) 

Питання:  Чи можлива відповідно до Конституції України заборона страйку? 

Відповіді: 

1) неможлива  

Правильна 
відповідь: 

 3) можлива лише на підставі закону 

2) можлива лише за рішенням голови місцевої 
державної адміністрації 

3) можлива лише на підставі закону 

4) можлива лише за рішенням власника 
підприємства, установи, організації – за 
погодженням з трудовим колективом 

Пояснення:  Заборона страйку можлива лише на підставі закону. (ст. 44 Конституції України) 

Питання:  Чи є допустимим відповідно до Конституції України насильство над дитиною?  

Відповіді: 

1) є допустимим психологічне насильство з боку 
батьків, у процесі виховання  

Правильна 
відповідь: 

 4) будь-яке насильство над дитиною 
переслідується за законом 

2) є допустимим психологічне насильство з боку 
батьків, вчителів та вихователів під час здобуття 
освіти 

3) є допустимим будь-яке насильство, якщо це 
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необхідно для перевиховання дитини, що скоїла 
злочин 

4) будь-яке насильство над дитиною 
переслідується за законом 

Пояснення:  Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом. (ст. 52 Конституції України) 

Питання: 
Яким чином відповідно до Конституції України кожен має право захищати свої права і свободи від 
порушень і протиправних посягань? 

Відповіді: 

1) будь-якими засобами 

Правильна 
відповідь: 

3) будь-якими засобами не 
забороненими законом 

2) усіма дозволеними законом засобами 

3) будь-якими засобами не забороненими 
законом 

4) лише шляхом звернення до правоохоронних 
органів 

Пояснення: 
 Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від 
порушень і протиправних посягань. (ст. 55 Конституції України) 

Питання: За Конституцією України докази, одержані незаконним шляхом: 

Відповіді: 

1) не можуть бути використані для 
обвинувачення  

Правильна 
відповідь: 

1) не можуть бути використані для 
обвинувачення  

2) можуть бути використані, лише якщо відсутні 
інші докази вини особи 

3) можуть бути використані для обвинувачення 
лише у випадках, передбачених законом 

4) можуть бути використані для обвинувачення 
за рішенням суду 

Пояснення: 
Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на 
припущеннях. (ст. 62 Конституції України) 

Питання: 
Відповідно до Конституції України матеріальна і моральна шкода, завдана безпідставним 
засудженням у разі скасування вироку суду як неправосудного, відшкодовується: 

Відповіді: 

1) стороною державного обвинувачення 

Правильна 
відповідь: 

4) державою 
2) Міністерством юстиції України 

3) судом, що виніс неправосудний вирок 

4) державою 

Пояснення: 
 У разі скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, 
завдану безпідставним засудженням. (ст. 62 Конституції України) 

Питання: 
Відповідно до Конституції України засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за 
винятком 

Відповіді: 

1) обмежень, які встановлені вироком суду за 
зверненням прокурора 

Правильна 
відповідь: 

4) обмежень, які визначені законом і 
встановлені вироком суду 

2) обмежень, які встановлені вироком суду та 
внутріншнім розпорядком місця відбування 
покарання 

3) обмежень, які встановлені рішенням суду за 
зверненням Державної судової адміністрації 
України 

4) обмежень, які визначені законом і встановлені 
вироком суду 

Пояснення: 
 Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені 
законом і встановлені вироком суду. (ст. 63 Конституції України) 

Питання: 
Відповідно до Конституції України рішення Президента України про використання Збройних Сил 
України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України, схвалюється: 

Відповіді: 

1) Радою національної безпеки і оборони України 

Правильна 
відповідь: 

 2) Верховною Радою України 

2) Верховною Радою України 

3) Кабінетом Міністрів України 

4) це рішення не потребує жодного схвалення, 
оскільки Президент України є Верховним 
головнокомандувачем 

Пояснення: 

 До повноважень Верховної Ради України належить: 9) оголошення за поданням Президента України стану 
війни і укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України 
та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України (ст. 85 Конституції України) 

Питання: 
Відповідно до Конституції України яке значення для слідства і суду мають висновки тимчасових 
слідчих комісій Верховної Ради України? 

Відповіді: 

1) вони є обов’язковими для суду 

Правильна 
відповідь: 

 4) вони не є вирішальними для слідства 
і суду 

2) вони є обов’язковими для органів досудового 
слідства 

3) вони є обов’язковими для слідства і суду 
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4) вони не є вирішальними для слідства і суду 

Пояснення: 
 Висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій не є вирішальними для слідства і суду. (ст. 89 
Конституції України) 

Питання: 
Відповідно до Конституції України якими нормативно-правовими актами може встановлюватися 
порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України? 

Відповіді: 

1) законами України, указами Президента 
України 

Правильна 
відповідь: 

3) виключно законами України 

2) законами України, указами Президента 
України та міжнародними договорами України, 
згоду на обов’язковість яких надано Верховною 
Радою України 

3) виключно законами України 

4) жодні нормативно-правові акти не можуть 
встановлювати порядок допуску та умови 
перебування підрозділів збройних сил інших 
держав на території України, оскільки це прямо 
заборонено Конституцією України 

Пояснення: 

Виключно законами України встановлюються: 2) порядок направлення підрозділів Збройних Сил України 
до інших держав; порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на 
території України (ст. 92 Конституції України) 

Питання: 
Якою є, відповідно до Конституції України, основна функція центрального банку держави - 
Національного банку України? 

Відповіді: 

1) формування та розпорядження 
золотовалютними резервами України 

Правильна 
відповідь: 

 3) забезпечення стабільності гривні 

2) видача рефінансування комерційним банкам – 
для підтримання їх ліквідності 

3) забезпечення стабільності гривні 

4) контроль та нормативно-правове регулювання 
діяльності комерційних банківських установ на 
території України 

Пояснення: 
Грошовою одиницею України є гривня. Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією 
центрального банку держави - Національного банку України. (ст. 99 Конституції України) 

Питання: 
Хто відповідно до Конституції України входить до складу Ради національної безпеки і оборони 
України за посадою? 

Відповіді: 

1) Прем'єр-міністр України, Міністр оборони 
України, Голова Служби безпеки України, 
Міністр внутрішніх справ України, Міністр 
закордонних справ України. 

Правильна 
відповідь: 

1) Прем'єр-міністр України, Міністр 
оборони України, Голова Служби 
безпеки України, Міністр внутрішніх 
справ України, Міністр закордонних 
справ України. 

2) Прем'єр-міністр України, Міністр оборони 
України, Голова Служби безпеки України, 
Міністр внутрішніх справ України, Міністр 
закордонних справ України, Генеральний 
Прокурор України 

3) Прем'єр-міністр України, Міністр оборони 
України, Голова Служби безпеки України, 
Міністр внутрішніх справ України, Генеральний 
Прокурор України 

4) Прем'єр-міністр України, Міністр оборони 
України, Голова Служби безпеки України, 
Міністр внутрішніх справ України, Міністр 
закордонних справ України, Голова Верховної 
Ради України, Генеральний Прокурор України 

Пояснення: 

 До складу Ради національної безпеки і оборони України за посадою входять Прем'єр-міністр України, 
Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр 
закордонних справ України. (ст. 107 Конституції України) 

Питання: Які наслідки для Президента України має скоєння ним державної зради? 

Відповіді: 

1) на час перебування на посту Президент 
України є недоторканним і не несе 
відповідальності за вчинювані діяння  

Правильна 
відповідь: 

3) за скоєння державної зради 
Президент України може бути 
усунений з поста Верховною Радою 
України в порядку імпічменту 

2) за скоєння державної зради Президент України 
підлягає кримінальній відповідальності за 
поданням Генерального Прокурора України 

3) за скоєння державної зради Президент України 
може бути усунений з поста Верховною Радою 
України в порядку імпічменту 

4) Президент України не є суб’єктом вчинення 
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такого злочину, як державна зрада. 

Пояснення: 
 Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі 
вчинення ним державної зради або іншого злочину. (ст.111 Конституції України) 

Питання: Хто відповідно до Конституції України входить за посадою до складу Вищої ради юстиції? 

Відповіді: 

1) Голова Верховного Суду України, Міністр 
юстиції України, Генеральний прокурор 
України. 

Правильна 
відповідь: 

 1) Голова Верховного Суду України, 
Міністр юстиції України, Генеральний 
прокурор України 

2) Голова Верховного Суду України, Міністр 
юстиції України, Голова Верховної Ради України 

3) Голова Верховного Суду України, Міністр 
юстиції України, Генеральний прокурор 
України, Міністр внутрішніх справ України 

4) Голова Верховного Суду України, Голова 
Конституційного Суду України, Міністр юстиції 
України, Генеральний прокурор України. 

Пояснення: 
 До складу Вищої ради юстиції входять за посадою Голова Верховного Суду України, Міністр юстиції 
України, Генеральний прокурор України (ст. 131 Конституції України) 

Питання: 
Скільки разів Верховна Рада України одного скликання може змінювати одні й ті самі положення 
Конституції України? 

Відповіді: 

1) один раз 

Правильна 
відповідь: 

 1) один раз 

2) не більше двох разів 

3) це питання не врегульовано Конституцією 
України 

4) не більше п’яти разів, оскільки це можливо не 
раніше ніж через рік після попередньої зміни 

Пояснення: 
 Верховна Рада України протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі 
положення Конституції України. (ч. 2 ст. 158 Конституції України) 

Питання:  Законопроект про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України затверджується: 

Відповіді: 

1) Президентом України 

Правильна 
відповідь: 

 4) всеукраїнським референдумом 
2) Верховною Радою України 

3) Конституційним Судом України 

4) всеукраїнським референдумом 

Пояснення: 

 Законопроект про внесення змін до розділу I "Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу 
XIII "Внесення змін до Конституції України" подається до Верховної Ради України Президентом України або 
не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України і, за умови його 
прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України, 
затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України. (ст. 156 
Конституції України) 

Питання: 
Хто призначає всеукраїнський референдум для затвердження законопроекту про внесення змін до 
розділів I, III, XIII Конституції України? 

Відповіді: 

1) Президент України 

Правильна 
відповідь: 

 1) Президент України 
2) Верховна Рада України 

3) Кабінет Міністрів України 

4) Народ України 

Пояснення: 

 Законопроект про внесення змін до розділу I "Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу 
XIII "Внесення змін до Конституції України" подається до Верховної Ради України Президентом України або 
не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України і, за умови його 
прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України, 
затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України. (ст. 156 
Конституції України) 

Питання:  Чим гарантується право на соціальний захист згідно до Конституції України? 

Відповіді: 

1) виплатою заробітної плати, не нижчої за рівень 
прожиткового мінімуму 

Правильна 
відповідь: 

3) загальнообов’язковим державним 
соціальним страхуванням 

2) надання пільг та привілеїв соціально 
незахищеним верствам населення  

3) загальнообов’язковим державним соціальним 
страхуванням 

4) створенням спеціальних недержавних 
соціальних фондів 

Пояснення: 

 Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової 
або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а 
також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Це право гарантується загальнообов'язковим 
державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і 
організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, 
комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними. (ст. 46 Конституції України) 
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Питання: 
Згідно з Конституцією України окремі обмеження прав і свобод людини в умовах воєнного або 
надзвичайного стану можуть встановлюватися:  

Відповіді: 

1) із зазначенням вичерпного кола суб’єктів, 
щодо яких встановлюються ці обмеження 

Правильна 
відповідь: 

 2) із зазначенням строку дії цих 
обмежень 

2) із зазначенням строку дії цих обмежень 

3) із зазначенням території дії цих обмежень 

4) із зазначенням умов дії цих обмежень 

Пояснення: 
 В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із 
зазначенням строку дії цих обмежень (ч. 2 ст. 64 Конституції України). 

Питання:  Кому відповідно до Конституції України гарантується захист від незаконного звільнення? 

Відповіді: 

1) громадянам 

Правильна 
відповідь: 

 1) громадянам 
2) усім 

3) жінкам і неповнолітнім 

4) інвалідам 

Пояснення: Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення. (ст. 43 Конституції України) 

Питання: 
Відповідно до Конституції України яке основне національне багатство перебуває під особливою 
охороною держави? 

Відповіді: 

1) народ України 

Правильна 
відповідь: 

 4) земля 
2) золотовалютні резерви держави 

3) надра та водні ресурси 

4) земля 

Пояснення: 
Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. (ст. 14 
Конституції України) 

Питання: 
З якого моменту відповідно до Конституції України громадянин має право користуватися правовою 
допомогою захисника? 

Відповіді: 

1) з моменту початку досудового розслідування 

Правильна 
відповідь: 

 2) з моменту затримання 

2) з моменту затримання 

3) з моменту внесення відомостей про злочин до 
ЄРДР 

4) з моменту арешту 

Пояснення: 
 Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи 
затримання, роз'яснено його права та надано можливість з моменту затримання захищати себе особисто та 
користуватися правовою допомогою захисника. (ст. 29 Конституції України) 

Питання: Хто відповідно до Конституції України надає попередній дозвіл на утворення профспілки? 

Відповіді: 

1) місцевий орган Міністерства Юстиції України 

Правильна 
відповідь: 

4) для утворення профспілки 
попередній дозвіл не потрібен 

2) обласна державна адміністрація 

3) власник підприємства, установи, організації 

4) для утворення профспілки попередній дозвіл 
не потрібен 

Пояснення: 
 Професійні спілки утворюються без попереднього дозволу на основі вільного вибору їх членів. (ст. 36 
Конституції України) 

Питання: 
Від чийого імені відповідно до Конституції України здійснюється контроль за використанням коштів 
Державного бюджету України Рахунковою палатою? 

Відповіді: 

1) від імені України 

Правильна 
відповідь: 

 4) від імені Верховної Ради України 
2) від імені народу України 

3) від імені Національного Банку України 

4) від імені Верховної Ради України 

Пояснення: 
Контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх 
використанням здійснює Рахункова палата. (ст. 98 Конституції України) 

Питання: Яким чином обирається на посаду та звільняється з посади Голова Верховного Суду України? 

Відповіді: 

1) шляхом відкритого голосування – з’їздом 
суддів 

Правильна 
відповідь: 

2) шляхом таємного голосування 
Пленумом Верховного Суду України 

2) шляхом таємного голосування Пленумом 
Верховного Суду України 

3) шляхом відкритого голосування – Верховною 
Радою України, за поданням Президента України 

4) шляхом таємного голосування Вищою радою 
юстиції України  

Пояснення: 

Голова Верховного Суду України обирається на посаду та звільняється з посади шляхом таємного 
голосування Пленумом Верховного Суду України в порядку, встановленому законом. (ст. 128 Конституції 
України) 

Питання: Зі скількох членів складається Вища рада юстиції 

Відповіді: 

1) десяти 
Правильна 
відповідь: 

 3) двадцяти 2) п’ятнадцяти 

3) двадцяти 
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4) кількісний склад Вищої ради юстиції не 
закріплений Конституцією України 

Пояснення:  Вища рада юстиції складається з двадцяти членів. (ст. 131 Конституції України) 

Питання: Відповідно до Конституції України держава забезпечує: 

Відповіді: 

1) особисту безпеку суддів 

Правильна 
відповідь: 

 2) особисту безпеку суддів та їхніх сімей 

2) особисту безпеку суддів та їхніх сімей 

3) особисту безпеку суддів, їхніх сімей, та безпеку 
їх майна 

4) особисту безпеку суддів, їхніх сімей та 
близьких родичів, коло яких визначається 
законом 

Пояснення:  Держава забезпечує особисту безпеку суддів та їхніх сімей. (ст. 126 Конституції України) 

Питання:  Хто, відповідно до Конституції України, може бути суддею спеціалізованого суду? 

Відповіді: 

1) особа, яка має вищу юридичну освіту 

Правильна 
відповідь: 

3) особи, які мають фахову підготовку з 
питань юрисдикції цих судів 

2) особа, яка склала відповідні кваліфікаційні 
іспити на посаду судді спеціалізованого суду 

3) особа, яка має фахову підготовку з питань 
юрисдикції цих судів 

4) це питання не врегульовано Конституцією 
України 

Пояснення: 
Суддями спеціалізованих судів можуть бути особи, які мають фахову підготовку з питань юрисдикції цих 
судів. (ст. 127 Конституції України) 

Питання: 
Додаткові вимоги до окремих категорій суддів щодо стажу, віку та їх професійного рівня окрім тих, що 
визначені Конституцією України, можуть встановлюватися: 

Відповіді: 

1) не можуть встановлюватися взагалі, оскільки 
вимоги чітко закріплено Конституцією України 

Правильна 
відповідь: 

 2) законом 2) законом 

3) Вищою радою юстиції 

4) Вищою кваліфікаційною комісією суддів 

Пояснення: 
 Додаткові вимоги до окремих категорій суддів щодо стажу, віку та їх професійного рівня встановлюються 
законом. (ст. 127 Конституції України) 

Питання: 
В якому складі відповідно до Конституції України судді спеціалізованих судів відправляють 
правосуддя? 

Відповіді: 

1) лише одноособово 

Правильна 
відповідь: 

 4) лише у складі колегій суддів 

2) одноособово, а у випадках передбачених 
законом – у складі колегій суддів 

3) це питання не врегульовано Конституцією 
України 

4) лише у складі колегій суддів 

Пояснення: 
 Суддями спеціалізованих судів можуть бути особи, які мають фахову підготовку з питань юрисдикції цих 
судів. Ці судді відправляють правосуддя лише у складі колегій суддів. (ст. 127 Конституції України) 

Питання: Чим керується у своїй діяльності Кабінет Міністрів України? 

Відповіді: 

1) лише Конституцією України 

Правильна 
відповідь: 

 4) Конституцією України та законами 
України, а також указами Президента 
України та постановами Верховної Ради 
України 

2) Конституцією України та законами України 

3) Конституцією України та законами України, а 
також указами Президента України 

4) Конституцією України та законами України, а 
також указами Президента України та 
постановами Верховної Ради України 

Пояснення: 

 Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується цією Конституцією та законами України, а також 
указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до 
Конституції та законів України. (ст.113 Конституції України) 

Питання: Хто відповідно до Конституції України входить до складу Кабінету Міністрів України? 

Відповіді: 

1) Прем’єр-міністр України, Перший віце-
прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністри, міністри 

  

 1) Прем’єр-міністр України, Перший 
віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-
міністри, міністри 

2) Прем’єр-міністр України, заступник прем’єр-
міністра, віце-прем’єр-міністри, міністри 

3) Прем’єр-міністр України, заступник прем’єр-
міністра, Перший віце-прем’єр-міністр, віце-
прем’єр-міністри, міністри 

4) Прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-
міністри, міністри 

Пояснення: 
 До складу Кабінету Міністрів України входять Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, 
віце-прем’єр-міністри, міністри. (ст. 114 Конституції України) 

Питання:  Чи допускається укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України? 
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Відповіді: 

1) укладення таких міжнародних договорів 
заборонено 

Правильна 
відповідь: 

3) укладення таких міжнародних 
договорів можливе лише після внесення 
відповідних змін до Конституції 
України 

2) укладення таких міжнародних договорів 
допускається за умови надання Верховною Радою 
України згоди на їх обов’язковість двома 
третинами народних депутатів України 

3) укладення таких міжнародних договорів 
можливе лише після внесення відповідних змін 
до Конституції України 

4) укладення таких міжнародних договорів 
можливе як виняток – у випадку передбаченому 
самим міжнародним договором 

Пояснення: 
 “Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення 
відповідних змін до Конституції України” (ч. 2 ст. 9 Конституції України) 

Питання:  Чи здійснюється відповідно до Конституції України цензура? 

Відповіді: 

1) так, спеціально уповноваженим центральним 
органом виконавчої влади 

Правильна 
відповідь: 

 3) Конституцією України цензура 
заборонена  

2) так, експертами з державних таємниць 

3) Конституцією України цензура заборонена  

4) власниками ЗМІ, які самостійно визначають 
редакційну політику 

Пояснення:  Цензура заборонена. (ч. 3 ст. 15 Конституції України) 

Питання:  Яку благодійницьку діяльність заохочує і підтримує держава відповідно до Конституції України? 

Відповіді: 

1) благодійницьку діяльність волонтерів 

Правильна 
відповідь: 

 3) благодійницьку діяльність щодо 
дітей 

2) благодійницьку діяльність щодо соціально-
незахищених верств населення  

3) благодійницьку діяльність щодо дітей 

4) благодійницьку діяльність щодо Збройних Сил 
України 

Пояснення:  Держава заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей. (ст. 52 Конституції України) 

Питання: 
Яким чином, відповідно до Конституції України, гарантується право громадян, які належать до 
національних меншин, вивчати рідну мову? 

Відповіді: 

1) через національно-культурні товариства 

Правильна 
відповідь: 

 1) через національно-культурні 
товариства 

2) через мережу національних навчальних 
закладів, що фінансуються з державного та 
місцевих бюджетів  

3) через державну підтримку національних 
навчально-культурних програм 

4) це питання Конституцією України не 
врегульоване 

Пояснення: 

Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання 
рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через 
національні культурні товариства. (ст. 53 Конституції України) 

Питання: Закон набирає чинності: 

Відповіді: 

1) з дня, передбаченого постановою Верховної 
Ради України про набрання чинності законом 

Правильна 
відповідь 

4) через десять днів з дня його 
офіційного оприлюднення, якщо інше 
не передбачено самим законом, але не 
раніше дня його опублікування 

2) через десять днів з дня його офіційного 
оприлюднення 

3) через десять днів з дня його офіційного 
оприлюднення, якщо інше не передбачено 
самим законом; 

4) через десять днів з дня його офіційного 
оприлюднення, якщо інше не передбачено 
самим законом, але не раніше дня його 
опублікування 

Пояснення: 
Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено 
самим законом, але не раніше дня його опублікування. (ч.5 ст.94 Конституції України) 

Питання: 
Відповідно до Конституції України у який спосіб особа має право вільно збирати, зберігати, 
використовувати і поширювати інформацію? 

Відповіді: 

1) лише усно або письмово - на свій вибір 

Правильна 
відповідь: 

4) усно, письмово або в інший спосіб - 
на свій вибір  

2) лише усно 

3) лише письмово 

4) усно, письмово або в інший спосіб - на свій 
вибір  

Пояснення: Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або 
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в інший спосіб - на свій вибір” (ч. 2 ст. 34 Конституції України) 

Питання: 
Куди має право звертатися особа за захистом своїх прав і свобод після використання всіх національних 
засобів правового захисту, окрім міжнародних судових установ?  

Відповіді: 

1) до іноземних держав з якими України 
підтримує дипломатичні зносини 

Правильна 
відповідь: 

3) до відповідних органів міжнародних 
організацій, членом або учасником яких 
є Україна 

2) до урядів іноземних держав, з якими Україною 
укладені відповідні міжнародні договори 

3) до відповідних органів міжнародних 
організацій, членом або учасником яких є 
Україна 

4) до посадових та службових осіб 
координаційних органів міждержавних союзів, 
членом або учасником яких є Україна 

Пояснення: 

 Кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом 
своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних 
організацій, членом або учасником яких є Україна. (ст. 55 Конституції України) 

Питання: 
У якому порядку закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, 
відповідно до Конституції, мають бути доведені до відома населення? 

Відповіді: 

1) у порядку встановленому законом 

Правильна 
відповідь: 

 1) у порядку встановленому законом 

2) у порядку встановленому Постановою 
Верховної Ради України про набрання чинності 
відповідним законом 

3) у порядку встановленому у самому законі чи 
іншому нормативно-правовому акті, що визначає 
права і обов'язки громадян 

4) у порядку встановленому Указом Президента 
України «Про порядок офіційного 
оприлюднення та набрання чинності 
нормативно-правовими актами України 

Пояснення: 
 Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, мають бути доведені 
до відома населення у порядку, встановленому законом. (ст. 57 Конституції України) 

Питання: 
Якщо закон чи інший нормативно-правовий акт, що визначає права і обов'язки громадян, не був 
доведений до відома населення у порядку, встановленому законом, які це має наслідки? 

Відповіді: 

1) такий закон чи нормативно-правовий акт 
призупиняє свою дію до тих пір, поки не буде 
доведений до відома населення 

Правильна 
відповідь: 

3) такий закон чи нормативно-правовий 
акт є не чинним 

2) такий закон чи нормативно-правовий акт є 
чинним, якщо опублікований у порядку 
встановленому Указом Президента України «Про 
порядок офіційного оприлюднення та набрання 
чинності нормативно-правовими актами України 

3) такий закон чи нормативно-правовий акт є не 
чинним 

4) такий закон чи нормативно-правовий акт є 
обов’язковим для усіх з моменту ухвалення 

Пояснення: 

 Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, мають бути доведені 

до відома населення у порядку, встановленому законом. Закони та інші нормативно-правові акти, що 

визначають права і обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, 
є нечинними. (ст. 57 Конституції України) 

Питання: 
 Хто відповідно до Конституції України затверджує рішення про одержання Україною від іноземних 
держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним Бюджетом 
України? 

Відповіді: 

1) Президент України 

Правильна 
відповідь: 

 2) Верховна Рада України 
2) Верховна Рада України 

3) Кабінет Міністрів України 

4) Рахункова палата України 

Пояснення: 

 До повноважень Верховної Ради України належить: 14) затвердження рішень про надання Україною позик і 
економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання 
Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених 
Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням (ст. 85 Конституції України) 

Питання: 
До чиїх повноважень відповідно до Конституції України належить встановлення і зміна меж районів і 
міст, найменування і перейменування населених пунктів? 

Відповіді: 

1) Верховної Ради України 
Правильна 
відповідь: 

 1) Верховної Ради України 2) Кабінету Міністрів України 

3) Відповідної місцевої ради 
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4) Територіальної громади 

Пояснення: 
До повноважень Верховної Ради України належить: утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна 
меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування 
населених пунктів і районів (ст. 85 Конституції України) 

Питання:  Хто відповідно до Конституції України приймає рішення про визнання іноземних держав? 

Відповіді: 

1) Президент України 

Правильна 
відповідь: 

 1) Президент України 
2) Верховна Рада України 

3) Кабінет Міністрів України 

4) Міністр закордонних справ України 

Пояснення:  Президент України: 4) приймає рішення про визнання іноземних держав (ст. 106 Конституції України) 

Питання: 
 Хто відповідно до Конституції України призначає та звільняє глав дипломатичних представництв 
України в інших державах? 

Відповіді: 

1) Президент України 

Правильна 
відповідь: 

 1) Президент України 
2) Верховна Рада України 

3) Кабінет Міністрів України 

4) Міністр закордонних справ України 

Пояснення: 

Президент України: 5) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах 
і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників 
іноземних держав; (ст. 106 Конституції України) 

Питання:  Хто відповідно до Конституції України присвоює вищі спеціальні звання і класні чини? 

Відповіді: 

1) Генеральний Прокурор України 

Правильна 
відповідь: 

 2) Президент України 
2) Президент України  

3) Міністр оборони України 

4) усі вищезазначені відповіді є правильними 

Пояснення: 
Президент України: 24) присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні 
звання і класні чини; (ст. 106 Конституції України) 

Питання:  Хто приймає рішення про припинення громадянства України 

Відповіді: 

1) Державна міграційна служба України 

Правильна 
відповідь: 

 4) Президент України 
2) Міністерство юстиції України 

3) виключно суд 

4) Президент України 

Пояснення: 
Президент України: 26) приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення 
громадянства України, про надання притулку в Україні; (ст. 106 Конституції України) 

Питання: Коли набуває чинності відставка Президента України? 

Відповіді: 

1) з моменту направлення Президентом України 
указу про свою відставку до Верховної Ради 
України  

Правильна 
відповідь: 

3) з моменту проголошення ним 
особисто заяви про відставку на 
засіданні Верховної Ради України. 

2) з моменту проголошення ним особисто заяви 
про відставку в ефірі національного телебачення 

3) з моменту проголошення ним особисто заяви 
про відставку на засіданні Верховної Ради 
України. 

4) з моменту обрання нового Президента України 

Пояснення: 
 Відставка Президента України набуває чинності з моменту проголошення ним особисто заяви про 
відставку на засіданні Верховної Ради України. (ст. 109 Конституції України) 

Питання: 
Згідно з Конституцією України неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за 
станом здоров'я має бути встановлена: 

Відповіді: 

1) висновком спеціальної лікарської комісії 

Правильна 
відповідь: 

 4) на засіданні Верховної Ради України 

2) висновками експертів 

3) висновком спеціальної слідчої комісії 
Верховної Ради України 

4) на засіданні Верховної Ради України 

Пояснення: 

 Неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я має бути встановлена 
на засіданні Верховної Ради України і підтверджена рішенням, прийнятим більшістю від її конституційного 
складу на підставі письмового подання Верховного Суду України - за зверненням Верховної Ради України, і 
медичного висновку. (ст. 110 Конституції України) 

Питання:  Президент України має право: 

Відповіді: 

1) скасувати дію актів Кабінету Міністрів України 
з мотивів невідповідності Конституції; 

Правильна 
відповідь: 

3) зупинити дію актів Кабінету 
Міністрів України з мотивів 
невідповідності Конституції з 
одночасним зверненням до 
Конституційного Суду України щодо їх 
конституційності 

2) скасувати дію актів Кабінету Міністрів України 
та інших центральних органів виконавчої влади з 
мотивів невідповідності Конституції; 

3) зупинити дію актів Кабінету Міністрів України 
з мотивів невідповідності Конституції з 
одночасним зверненням до Конституційного 
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Суду України щодо їх конституційності; 

4) зупинити дію актів Кабінету Міністрів України 
та інших центральних органів виконавчої влади з 
мотивів невідповідності Конституції з 
одночасним зверненням до Конституційного 
Суду України щодо їх конституційності 

Пояснення:  П. 15 ч. 1 ст.106 Конституції України 

Питання: Кабінету Міністрів України у своїй діяльності керується: 

Відповіді: 

1) Конституцією та міжнародними договорами 
України; 

Правильна 
відповідь: 

4) Конституції, законам України, указам 
Президента України та постановам 
Верховної Ради України 

2) Конституцією та законами України; 

3) Конституцією, законами України, указами 
Президента України; 

4) Конституцією, законами України, указами 
Президента України та постановами Верховної 
Ради України 

Пояснення: 

 Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується цією Конституцією та законами України, а також 

указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до 

Конституції та законів України ч.3 ст. 113 Конституції України. 

Питання: Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише: 

Відповіді: 

1) на підставі, в межах повноважень та у спосіб, 
що передбачені Конституцією України; 

Правильна 
відповідь: 

 2) на підставі, в межах повноважень та у 
спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України 

2) на підставі, в межах повноважень та у спосіб, 
що передбачені Конституцією та законами 
України; 

3) на підставі, в межах повноважень та у спосіб, 
що передбачені Конституцією, законами України 
та Указами Президента України; 

4) на підставі, в межах повноважень та у спосіб, 
що передбачені Конституцією та законодавством 
України 

Пояснення:  ч. 2 ст.19 Конституції України 

Питання: 
 Кому, відповідно до Конституції України, має бути негайно повідомлено про арешт чи затримання 
особи? 

Відповіді: 

1) самому затриманому чи заарештованому 

Правильна 
відповідь: 

 4) родичам заарештованого чи 
затриманого 

2) слідчому судді 

3) адвокату затриманого чи заарештованого 

4) родичам заарештованого чи затриманого 

Пояснення: 
 “Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено родичів заарештованого чи 
затриманого” ( ч. 6 ст. 29 Конституції України) 

Питання: Тимчасова слідча комісія створюється Верховною Радою України, якщо за це проголосувала: 

Відповіді: 

1) не менш як половина від конституційного 
складу Верховної Ради України 

Правильна 
відповідь: 

2) не менш як одна третина від 
конституційного складу Верховної Ради 
України 

2) не менш як одна третина від конституційного 
складу Верховної Ради України 

3) дві третини від конституційного складу 
Верховної Ради України 

4) більшість від конституційного складу 
Верховної Ради України 

Пояснення: 

“Верховна Рада України для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, створює 
тимчасові слідчі комісії, якщо за це проголосувала не менш як одна третина від конституційного складу 
Верховної Ради України” (ч. 3 ст. 89 Конституції України). 

Питання: 1.   За умови дотримання якої вимоги людина має право на вільний розвиток своєї особистості? 

Відповіді: 

1) це право є абсолютним і не може бути жодних 
умов для його реалізації  

Правильна 
відповідь: 

4) якщо при цьому не порушуються 
права і свободи інших людей 

2) якщо особа не притягалася до кримінальної 
відповідальності 

3) якщо особа виявляє політичну активність  

4) якщо при цьому не порушуються права і 
свободи інших людей 

Пояснення: 

 Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і 
свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний 
розвиток її особистості (ст. 23 Конституції України) 
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Питання: Чи може громадянин України бути позбавлений громадянства? 

Відповіді: 

1) громадянин України не може бути 
позбавлений громадянства 

Правильна 
відповідь: 

1) громадянин України не може бути 
позбавлений громадянства  

2) громадянин України може бути позбавлений 
громадянства лише за вироком суду 

3) громадянин України може бути позбавлений 
громадянства лише в разі набуття іншого 
громадянства 

4) громадянин України може бути позбавлений 
громадянства лише в разі укладення шлюбу з 
іноземцем 

Пояснення: 
 “Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство” (ч. 1 ст. 25 
Конституції України) 

Питання: Чи може громадянин України бути позбавлений права змінити громадянство? 

Відповіді: 

1) громадянин України може бути позбавлений 
права змінити громадянство 

Правильна 
відповідь: 

2) громадянин України не може бути 
позбавлений права змінити 
громадянство 

2) громадянин України не може бути 
позбавлений права змінити громадянство 

3) громадянин України може бути позбавлений 
права змінити громадянство лише у тому разі, 
коли він зловживав правами громадянина і такі 
зловживання мали системний характер  

4) громадянин України може бути позбавлений 
права змінити громадянство у разі визнання його 
винним у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого 
злочину  

Пояснення: 
 “Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство” (ч. 1 ст. 25 
Конституції України) 

Питання:  Чи може людина бути піддана медичним дослідам? 

Відповіді: 

1) людина не може бути піддана медичним 
дослідам за жодних умов  

Правильна 
відповідь: 

4) людина може бути піддана медичним 
дослідам за її вільної згоди  

2) людина може бути піддана медичним дослідам 
за рішенням адміністрації державного медичного 
закладу 

3) людина може бути піддана медичним дослідам 
за рішенням суду  

4) людина може бути піддана медичним дослідам 
за її вільної згоди 

Пояснення: 
 “Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам” (ч. 3 ст. 
28 Конституції України) 

Питання:  За загальним правилом особа може триматися під вартою: 

Відповіді: 

1) лише за вмотивованим рішенням прокурора і 
тільки на підставах та в порядку, встановлених 
законом 

Правильна 
відповідь: 

2) лише за вмотивованим рішенням 
суду і тільки на підставах та в порядку, 
встановлених законом 
. 
  
  

2) лише за вмотивованим рішенням суду і тільки 
на підставах та в порядку, встановлених законом 

3) лише за вмотивованим рішенням слідчого і 
тільки на підставах та в порядку, встановлених 
законом  

4) лише за вмотивованим рішенням начальника 
підрозділу, що здійснює досудове розслідування, 
і тільки на підставах та в порядку, встановлених 
законом 

Пояснення: 
 "Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і 
тільки на підставах та в порядку, встановлених законом" (ч. 2 ст. 29 Конституції України) 

Питання: 
 Якщо у разі нагальної необхідності запобігти злочинові уповноважені на те законом органи 
застосували до особи тримання під вартою як тимчасовий запобіжний захід, то його обґрунтованість 
має бути перевірена: 

Відповіді: 

1) прокурором протягом 24 годин з моменту 
затримання 

Правильна 
відповідь: 

2) судом протягом сімдесяти двох годин 
з моменту затримання 

2) судом протягом сімдесяти двох годин з 
моменту затримання 

3) адвокатом протягом сорока восьми годин з 
моменту затримання 
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4) судом невідкладно, але не пізніше двадцяти 
чотирьох годин з моменту затримання 

Пояснення: 

“У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити уповноважені на те законом органи 
можуть застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого 
протягом сімдесяти двох годин має бути перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо 
протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про 
тримання під вартою” (ч. 3 ст. 29 Конституції України) 
 

Питання: 
Чи допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи у невідкладних випадках без 
вмотивованого рішення суду? 

Відповіді: 

1) не допускається  

Правильна 
відповідь: 

3) допускається лише у випадках, 
пов’язаних із врятуванням життя людей 
та майна чи з безпосереднім 
переслідуванням осіб, які підозрюються 
у вчиненні злочину  

2) допускається лише у випадках, пов’язаних з 
необхідністю отримання оперативної інформації 

3) допускається лише у випадках, пов’язаних із 
врятуванням життя людей та майна чи з 
безпосереднім переслідуванням осіб, які 
підозрюються у вчиненні злочину  

4) допускається лише з метою перевірки 
паспортного режиму 

Пояснення: 

 “У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім 
переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, 
порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку” (ч. 3 ст. 
30 Конституції України) 

Питання:  Чи допускає Конституція України використання конфіденційної інформації про особу без її згоди? 

Відповіді: 

1) не допускає за будь-яких умов 

Правильна 
відповідь: 

 2) допускає у випадках, визначених 
законом, і лише в інтересах 
національної безпеки, економічного 
добробуту та прав людини 

2) допускає у випадках, визначених законом, і 
лише в інтересах національної безпеки, 
економічного добробуту та прав людини 

3) допускає у випадках, визначених законом, і 
лише у зв’язку з оперативною необхідністю 

4) допускає лише у зв’язку з оперативною 
необхідністю та за умови її використання 
обмеженим колом співробітників, на котрих 
законодавством покладається зобов’язання не 
допустити подальше розповсюдження цієї 
інформації 

Пояснення: 
“Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу 
без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного 
добробуту та прав людини” (ч. 2 ст. 32 Конституції України) 

Питання: 
 Чи має право громадянин, згідно до Конституції України, ознайомитися в установах і організаціях з 
відомостями про себе? 

Відповіді: 

1) громадянин не має такого права 

Правильна 
відповідь: 

2) громадянин має таке право за умови, 
що вказані відомості не є державною або 
іншою захищеною законом таємницею 

2) громадянин має таке право за умови, що 
вказані відомості не є державною або іншою 
захищеною законом таємницею  

3) громадянин може реалізувати таке право лише 
за рішенням суду 

4) громадянин може реалізувати таке право лише 
в присутності керівника відповідної установи чи 
організації 

Пояснення: 

 “Кожний громадянин має право знайомитися в органах державної влади, органах місцевого 
самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною 
законом таємницею” ( ч. 3 ст. 32 Конституції України) 

Питання: Чи може громадянин України бути позбавлений права повернутися в Україну? 

Відповіді: 

1) громадянин України не може бути 
позбавлений права в будь-який час повернутися 
в Україну 

Правильна 
відповідь: 

 1) громадянин України не може бути 
позбавлений права в будь-який час 
повернутися в Україну 

2) громадянин України може бути позбавлений 
права повернутися в Україну у разі, якщо він був 
засуджений в іншій державі за вчинення тяжкого 
або особливо тяжкого злочину 

3) громадянин України може бути позбавлений 
права повернутися в Україну у разі, якщо він 
систематично займається дискредитацією 
української державності 

4) громадянин України може бути позбавлений 
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права повернутися в Україну у разі, якщо він 
публічно висловлювався на підтримку злочинних 
організацій, котрі мають на меті порушення 
територіальної цілісності України 

Пояснення: 
 “Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну” (ч. 2 ст. 33 
Конституції України) 

Питання:  За Конституцією України право на свободу світогляду і віросповідання включає: 

Відповіді: 

1) свободу сповідувати будь-яку релігію або не 
сповідувати ніякої 

Правильна 
відповідь: 

4) усі зазначені варіанти відповіді є 
вірними 

2) право безперешкодно відправляти 
одноособово чи колективно релігійні культи і 
ритуальні обряди  

3) право вести релігійну діяльність  

4) усі зазначені варіанти відповіді є вірними 

Пояснення: 
 “Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку 
релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і 
ритуальні обряди, вести релігійну діяльність”. (ч. 1 ст. 35 Конституції України) 

Питання:  Відповідно до Конституції України метою участі громадян у професійних спілках є: 

Відповіді: 

1) захист будь-яких своїх прав та інтересів 

Правильна 
відповідь: 

3) захист своїх трудових і соціально-
економічних прав та інтересів 

2) захист своїх політичних, трудових і соціально-
економічних прав 

3) захист своїх трудових і соціально-економічних 
прав та інтересів 

4) захист своїх трудових прав відповідно до 
Закону України «Про порядок вирішення 
колективних трудових спорів (конфліктів)»  

Пояснення: 

“Громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-
економічних прав та інтересів. Професійні спілки є громадськими організаціями, що об'єднують громадян, 
пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної діяльності. Професійні спілки утворюються без 
попереднього дозволу на основі вільного вибору їх членів. Усі професійні спілки мають рівні права. 
Обмеження щодо членства у професійних спілках встановлюються виключно цією Конституцією і законами 
України” (ч. 3 ст. 36 Конституції України) 

Питання: Відповідно до Конституції України членами політичної партії можуть бути: 

Відповіді: 

1) лише громадяни України 

Правильна 
відповідь: 

 1) лише громадяни України 

2) як громадяни України, так і іноземці 

3) громадяни України, іноземці та особи без 
громадянства  

4) усі, хто на законних підставах перебуває на 
території України  

Пояснення: 

“Політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню політичної волі громадян, беруть участь у 
виборах. Членами політичних партій можуть бути лише громадяни України. Обмеження щодо членства у 
політичних партіях встановлюються виключно цією Конституцією і законами України” (ч. 2 ст. 36 
Конституції України) 

Питання: Міністр оборони України призначається: 

Відповіді: 

1) Радою національної безпеки і оборони України 

  
3) Верховною Радою України за 
поданням Президента України 

2) Президентом України за поданням Прем’єр-
міністра України 

3) Верховною Радою України за поданням 
Президента України 

4) Президентом України за згодою Верховної 
Ради України 

Пояснення: 
“Міністр оборони України… призначається Верховною Радою України за поданням Президента України…” 
(ч. 4 ст. 114 Конституції України) 

Питання:  Відповідно до Конституції України заборона діяльності об’єднання громадян здійснюється: 

Відповіді: 

1) Генеральним прокурором України 

Правильна 
відповідь: 

4) судом 
2) Міністерством юстиції України 

3) Конституційним Судом України  

4) судом  

Пояснення: 
 “Заборона діяльності об’єднань громадян здійснюється лише в судовому порядку” (ч. 4 ст. 37 Конституції 
України) 

Питання: 
Про проведення мирних зібрань (зборів, мітингів, походів і демонстрацій) громадяни мають завчасно 
сповістити: 

Відповіді: 

1) органи внутрішніх справ України  
Правильна 
відповідь: 

 2) органи виконавчої влади чи органи 
місцевого самоврядування 

2) органи виконавчої влади чи органи місцевого 
самоврядування  
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3) органи СБУ 

4) усі вищезазначені відповіді є правильними. 

Пояснення: 

Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про 
проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування (ч.1 
ст. 39 Конституції України) 

Питання: 
Яким органом можуть бути встановлені обмеження щодо реалізації права на проведення зборів, 
мітингів, походів та демонстрацій? 

Відповіді: 

1) судом відповідно до закону  

Правильна 
відповідь: 

1) судом відповідно до закону  

2) Конституційним Судом України  

3) районною державною адміністрацією 
відповідно до її повноважень 

4) сільським, селищним або міським головою 
відповідно до наданих йому повноважень – на 
вулицях та майданах, де їх проводити заборонено 

Пояснення: 

 “Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в 
інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, 
для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей” (ч. 2 ст. 39 Конституції України) 

Питання: Закон набирає чинності: 

Відповіді: 

1) з дня, передбаченого самим законом; 

Правильна 
відповідь: 

 4) через десять днів з дня його 
офіційного оприлюднення, якщо інше 
не передбачено самим законом, але не 
раніше дня його опублікування 

2) через десять днів з дня його офіційного 
оприлюднення; 

3) через десять днів з дня його офіційного 
оприлюднення, якщо інше не передбачено 
самим законом; 

4) через десять днів з дня його офіційного 
оприлюднення, якщо інше не передбачено 
самим законом, але не раніше дня його 
опублікування  

Пояснення:  ч. 5 ст. 94 Конституції України 

Питання: 
В яких формах може здійснюватися відповідно до Конституції України право на звернення до органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів? 

Відповіді: 

1) лише у письмовій формі 

Правильна 
відповідь: 

3) як у формі індивідуальних чи 
колективних письмових звернень, так і 
у формі особистого усного звернення 

2) лише індивідуально, як у письмовій, так і усній 
формі  

3) як у формі індивідуальних чи колективних 
письмових звернень, так і у формі особистого 
усного звернення  

4) у формі колективних письмових звернень або 
у формі індивідуального усного звернення  

Пояснення: 

 Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що 
зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк (ст. 40 
Конституції України) 

Питання:  Чи має право особа, відповідно до Конституції України, захищати життя і здоров'я інших людей? 

Відповіді: 

1) це конституційний обов’язок кожної людини 

Правильна 
відповідь: 

4) має право, якщо вони зазнали 
протиправного посягання 

2) має право захищати лише себе і тільки за 
умови дотримання вимог необхідної оборони 

3) має право захищати будь-яких осіб у будь-який 
спосіб та незалежно від обставин 

4) має право, якщо вони зазнали протиправного 
посягання 

Пояснення: 
“Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань 
” (ч. 3 ст. 27 Конституції України) 

Питання: 
Відповідно до частини першої статті 58 Конституції України нормативно-правові акти не мають 
зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони: 

Відповіді: 

1) пом'якшують або скасовують відповідальність 
фізичної та юридичної особи 

Правильна 
відповідь: 

2) пом'якшують або скасовують 
відповідальність особи 

2) пом'якшують або скасовують відповідальність 
особи 

3) пом'якшують або скасовують відповідальність 
юридичної особи 

4) є більш сприятливими для особи, ніж 
попередній акт 

Пояснення: 
 Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони 

пом'якшують або скасовують відповідальність особи. (ч. 1 ст. 58 Конституції України); 
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п. 1 резолютивної частини Рішення Конституційного Суду України від 9 лютого 1999 р. № 1-рп/99 

(Положення частини першої статті 58 Конституції України про те,  що закони та інші нормативно-правові 

акти не мають  зворотної дії  в часі,  крім випадків,  коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність 

особи,  треба розуміти так,  що  воно  стосується людини і громадянина (фізичної особи). 

Питання: 
Про що, відповідно до Конституції України, передусім має бути невідкладно повідомлено особі у разі її 
затримання уповноваженими посадовими особами? 

Відповіді: 

1) про мотиви її затримання  

Правильна 
відповідь: 

1) про мотиви її затримання  

2) про строк на який її затримано 

3) про її обов'язок надавати покази і пояснення за 
висунутими проти неї звинуваченнями 

4) про органи державної влади та їх посадових 
осіб, до яких можна звернутися для отримання 
інформації про причини затримання 

Пояснення: 

 “ Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи 
затримання, роз'яснено його права та надано можливість з моменту затримання захищати себе особисто та 
користуватися правовою допомогою захисника” (ч. 4 ст. 29 Конституції України) 

Питання: 
У якому значенні використовується термін "законодавство" у Конституції України та в законодавстві 
України? 

Відповіді: 

1) у значенні сукупності законів 

Правильна 
відповідь: 

 4) у значенні сукупності законів та 
інших нормативно-правових актів, які 
регламентують ту чи іншу сферу 
суспільних відносин і є джерелами 
певної галузі права 

2) у значенні сукупності законів та кодексів 

3) у значенні сукупності законів та міжнародно-
правових договорів 

4) у значенні сукупності законів та інших 
нормативно-правових актів, які регламентують 
ту чи іншу сферу суспільних відносин і є 
джерелами певної галузі права 

Пояснення: абз. 3 п. 3 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 9 липня 1998 р. № 12-рп/98 

Питання: 
Відповідно до Конституції України яким категоріям осіб гарантується свобода пересування, вільний 
вибір місця проживання, право вільно залишати територію України ? Оберіть найбільш повну 
відповідь. 

Відповіді: 

1) лише громадянам України 

Правильна 
відповідь: 

4) усім, хто на законних підставах 
перебуває на території України  

2) громадянам України і іноземцям 

3) усім, хто перебуває на території України 

4) усім, хто на законних підставах перебуває на 
території України 

Пояснення: 
 “Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, 
вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які 
встановлюються законом” (ч. 1 ст. 33 Конституції України) 

Питання: 
Положення частини 1 ст. 55 Конституції України, відповідно до якої «Права і свободи людини і 
громадянина захищаються судом», означає:  

Відповіді: 

1) право звертатися до суду має кожен, чиї права 
порушено лише незаконними діями чи 
рішеннями органів публічної влади, чи їх 
посадових осіб 

Правильна 
відповідь: 

2) право звертатися до суду має кожен, 
хто вважає, що його права порушені або 
порушуються, створено або 
створюються перешкоди для їх 
реалізації 

2) право звертатися до суду має кожен, хто 
вважає, що його права порушено чи 
порушуються, створено або створюються 
перешкоди для їх реалізації 

3) право звертатися до суду має лише той, хто 
належним чином обґрунтує факти порушення 
його прав чи свобод 

4) усім вищезазначені відповіді є вірними 

Пояснення: 

«Частину першу статті 55 Конституції України треба розуміти так, що кожному гарантується захист прав і 
свобод у судовому порядку. Суд не може відмовити у правосудді, якщо громадянин України, іноземець, 
особа без громадянства вважають, що їх права і свободи порушені або порушуються, створено або 
створюються перешкоди для їх реалізації або мають місце інші ущемлення прав та свобод» (п. 1 
Резолютивної частини Рішення Конституційного Суду України від 25 грудня 1995 року № 9-зп (справа за 
зверненнями жителів міста Жовті Води)  

Питання: Яку релігію українська держава може визнати обов’язковою? 

Відповіді: 

1) яка прямо передбачена законом 

Правильна 
відповідь: 

 2) не може жодну 

2) не може жодну 

3) яка сприяє консолідації Української нації  

4) будь-яку, але лише тимчасово, з мотивів 
суспільної необхідності, із зазначенням 
відповідного строку  
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Пояснення: 
“Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви. Жодна релігія не 
може бути визнана державою як обов'язкова” (ч. 3 ст. 35 Конституції України) 

Питання: 
Де, відповідно до Конституції України, не допускається створення і діяльність організаційних структур 
політичних партій? 

Відповіді: 

1) Конституцією України жодних обмежень на 
створення і діяльність організаційних структур 
політичних партій не встановлено 

Правильна 
відповідь: 

3) у військових формуваннях 2) на підприємствах, установах, організаціях, 
незалежно від форм власності та господарювання 

3) у військових формуваннях 

4) у національно-культурних товариствах 

Пояснення: 

 “Не допускається створення і діяльність організаційних структур політичних партій в органах виконавчої 
та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на 
державних підприємствах, у навчальних закладах та інших державних установах і організаціях” (ч. 3 ст. 37 
Конституції України) 

Питання: 
Коли, відповідно до Конституції України, громадяни мають сповістити уповноважені органи про 
організацію та проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій: 

Відповіді: 

 1) за п’ять днів до початку акції 

Правильна 
відповідь: 

 2) завчасно 
 2) завчасно 

 3) не пізніше початку проведення акції 

 4) за 10 днів до початку акції 

Пояснення: 

“Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про 
проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування” (ч. 
1 ст. 39 Конституції України) 

Питання: 
Яке з названих в Конституції України прав людини не належить до переліку прав та свобод, що 
захищаються Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року?  

Відповіді: 

1) право на вільні вибори 

Правильна 
відповідь: 

2) право на працю 
2) право на працю 

3) право на справедливий суд 

4) право на шлюб 

Пояснення:  В жодній зі статей Конвенції та Протоколів до неї це право не згадується 

Питання: 
Відповідно до Конституції України за яких умов можливе примусове відчуження обєктів права 
приватної власності з наступним відшкодуванням їх вартості: 

Відповіді: 

1) неможливе ні за яких умов 

Правильна 
відповідь: 

2) можливе в умовах надзвичайного чи 
воєнного стану 

2) можливе в умовах надзвичайного чи воєнного 
стану 

3) можливе лише при наявності суспільної 
потреби 

4) можливе при наявності судового рішення 

Пояснення: 

 «Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з 
мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і 
повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним 
відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.» ( ч.4 статті 41 
Конституції України). 

Питання: 
Визначте місце (за юридичною силою) в ієрархії нормативно-правових актів Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод, Конституції України, Законів України. 

Відповіді: 

1) Конвенція про захист прав людини і 
основоположних свобод - Конституція України - 
Закони України 

Правильна 
відповідь: 

4) Конституція України - Конвенція про 
захист прав людини і основоположних 
свобод - Закони України 

2) Закони України - Конвенція про захист прав 
людини і основоположних свобод - Конституція 
України  

3) Конституція України - Закони України - 
Конвенція про захист прав людини і 
основоположних свобод 

4) Конституція України - Конвенція про захист 
прав людини і основоположних свобод - Закони 
України 

Пояснення: 

Такий висновок базується на наступних положеннях: ст. 8 та ст.9 Конституції України встановлюють місце 
Конституції України як акту найвищої юридичної сили, а ст.19 Закону України «Про міжнародні договори 
України» встановлює правило – якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в 
установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті 
законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору. 

Питання:  З якого дня набула чинності Конституція України? 

Відповіді: 1) з дня, зазначеного в Законі України «Про Правильна  2) з дня її прийняття 
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порядок набрання чинності Конституцією 
України» 

відповідь: 

2) з дня її прийняття 

3) з дня ухвалення Конституційним Судом 
України рішення у справі про набрання чинності 
Конституцією України 

4) з дня її офіційного оприлюднення  

Пояснення:  “Конституція України набуває чинності з дня її прийняття” (ст. 160 Конституції України) 

 


