
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

З ДИСЦИПЛІНИ „КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ” 

________________________________________________________________ 

(ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ) 

 

ВАРІАНТ 1 

1. Теоретичне питання: Норми конституційного права (поняття, форми виразу, юридичні властивості), їх 

класифікація.  

2. Тестові завдання: 

1.У відповідях під котрими номерами правильно названо, перед ким (чим) усвідомлювала 

відповідальність Верховна Рада України, схвалюючи Конституцію України, як засвідчує Преамбула 

Основного закону?  

1) перед Богом; 2) перед іншими народами; 3) перед власною совістю; 4) перед прийдешніми 

поколіннями; 4) перед попередніми поколіннями; 5) перед національним духом українського народу; 6) 

перед тривалою традицією конституціоналізму. 

2. Вкажіть цифрою строк, протягом якого Президент України після отримання закону, схваленого 

Верховною Радою України, підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його (у днях).  

3. У відповідях під котрими номерами правильно визначено, що саме визнається найвищою 

соціальною цінністю в Україні?  

1) людина; 2) життя людини; 3) освіта людини; 4) благополуччя людини; 5) здоров'я людини; 6) 

безпека людини. 

4. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Конституцією України 

характеристики України як держави? 

1) самостійна); 2) суверенна; 3) визнана; 4) незалежна; 5) демократична; 6) соборна. 

5. Вкажіть цифрою суму строку повноважень депутата сільської ради і строку повноважень судді, 

призначеного на посаду вперше (у роках).  

6. У відповідях під котрими номерами правильно вказані елементи адміністративно-територіального 

устрою України? 

1) Українська держава в цілому; 2) Автономна Республіка Крим; 3) області; 4) міста 

республіканського значення – Київ і Севастополь; 5) райони в містах; 6) селища. 

7. У відповідях під котрими номерами правильно вказані елементи адміністративно-територіального 

устрою України? 

1) села; 2) сільська громада; 3) громада-округ; 4) міста; 5) райони; 6) столиця – м. Київ. 

8. У відповідях під котрими номерами правильно вказані елементи складу України?  

1) м. Київ; 2) Луцька область; 3) Таврійська область; 4) м. Харків; 5) Хмельницька область; 6) 

Чернігівська область. 

9. Вкажіть цифрою строк, протягом якого Президент України після отримання закону схваленого 

Верховною Радою України, повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до 

Верховної Ради України для повторного розгляду (у днях).  

10. У відповідях під котрими номерами правильно вказані елементи складу України?  

1) Закарпатська область; 2) Буковинська область; 3) Подільська область; 4) Кримська область; 5) 

Запорізька область; 6) Волинська область. 

11. У відповідях під котрими номерами правильно вказані елементи складу України?  

1) Таврійська область; 2) Ужгородська область; 3) м. Севастополь; 4) Луганська область; 5) м. 

Донецьк; 6) Миколаївська область. 

12. Вкажіть цифрою суму строку повноважень депутата районної у місті ради і строку повноважень 

судді Конституційного суду України (у роках).  

13. У відповідях під котрими номерами правильно вказані останні слова (у називному відмінку) 

кожного рядка Державного гімну України?  

1) воріженьки; 2) воля; 3) доля; 4) слава; 5) сонце; 6) сторонка. 

14. Вкажіть цифрою мінімальну кількість народних депутатів України, необхідних для прийняття 

закону під час повторного розгляду в Верховній Раді України для виникнення у Президента України 

обов'язку підписати його.  

15. У відповідях під котрими номерами правильно вказані питання, які згідно з Конституцією 

України належать до відання Автономної Республіки Крим (АРК)?  

1) участь у забезпеченні прав і свобод громадян; 2) організація нотаріату і адвокатури; 3) 

ініціювання введення надзвичайного стану та встановлення зон надзвичайної екологічної ситуації в АРК; 4) 

організація військового навчання населення; 5) організація та проведення місцевих референдумів.  

16. Вкажіть цифрою мінімальний строк набрання чинності законом з дня його офіційного 

оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом (у днях).  

17. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Конституцією України 

закони України, які приймаються Верховною Радою України більшістю не менш як дві третини її 

конституційного складу? 



1) про затвердження Конституції АРК; 2) які прямо випливають із Конституції України; 3) про 

столицю України; 4) про опис державного герба; 5) про внесення змін до Конституції України; 6) про 

державний гімн. 

18. Вкажіть цифрою кількість розділів Конституції України, які можуть бути змінені без проведення 

всеукраїнського референдуму.  

19. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Конституцією України 

положення, які визначають правовий порядок в Україні?  

1) органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що визначені правовими актами України; 2) органи місцевого самоврядування, їх 

посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 

Конституцією та законами України; 3) громадяни України зобов'язані діяти лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 4) ніхто не може набути прав, 

яких не передбачено Конституцією і законами України; 5) ніхто не може бути примушений робити те, що не 

передбачено законодавством. 

20. Вкажіть цифрою кількість розділів Конституції України, зміна яких потребує рішення, 

прийнятого через всеукраїнський референдум, що призначається Президентом України.  

3. Задача:  

Чи мають право особи у зазначених ситуаціях на набуття громадянства України? Якщо мають то за якими 

підставами? 

а) Дитина, що народилася в Україні, батьки якої громадяни Польщі, мають дозвіл на тимчасове проживання 

в Україні; 

б) Дитина, що народилася в Україні під час переїзду її батьків із Росії на постійне проживання до 

Німеччини; 

в) Особа без громадянства, дід якої народився на території Закарпатської України та емігрував до США у 

1939 році; 

г) Дитина (громадянин Росії), що була усиновлена, коли батько громадянин Росії, а мати — громадянка 

України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

З ДИСЦИПЛІНИ „КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ” 

________________________________________________________________ 

(ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ) 

 

Варіант 2 

1. Теоретичне питання: Конституційно-правові відносини, їх види, суб'єкти і об'єкти. 

Конституційно-правові санкції. 

2.   Тестові завдання:  

1.У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Конституцією України 

положення, які визначають обов'язок держави в галузі екологічної безпеки?  

1) подолання наслідків Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного масштабу; 2) 

подолання негативних наслідків виробництва на природне середовище; 3) забезпечення екологічної безпеки 

на території України; 4) збереження генофонду Українського народу; 5) збереження інтелектуального фонду 

Українського народу; 6) широке впровадження енергозберігаючих технологій. 

2. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Конституцією України 

найважливіші функції держави? 

1) забезпечення економічної стабільності України; 2) захист національних інтересів України; 3) 

забезпечення економічної безпеки України; 4) захист суверенітету України; 5) забезпечення соціальної 

безпеки кожного громадянина України; 6) захист територіальної цілісності України. 

3. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Конституцією України засади, 

на яких ґрунтується суспільного життя?  

1) ідеологічної багатоманітності; 2) підприємницької багатоманітності; 3) економічної 

багатоманітності; 4) соціальної багатоманітності; 5) екологічного плюралізму. 

4. Вкажіть цифрою кількість розділів Конституції України, які можуть бути змінені виключно 

рішеннями парламенту.  

5. Вкажіть цифрою різницю між роком прийняття Цивільного кодексу України і року прийняття 

Сімейного кодексу України.  

6. У відповідях під котрими номерами правильно названі два організаційно-правові заходи, через які 

було вчинено правове закріплення незалежності Української держави?  

1) парламент проголосив; 2) шляхом громадянської війни; 3) затвердив народ через референдум; 4) 

затвердив парламент; 5) парламент проголосив і затвердив. 

7. Вкажіть цифрою строку повноважень парламенту України і строку повноважень Голови 

Верховного Суду України.  

8. У відповідях під котрими номерами правильно названо правові документи, які згадуються у 

преамбулі Акту проголошення незалежності України? 

1) Статут Ради Європи; 2) Статут ООН; 3) Статут НБСЄ; 4) Декларація про державний суверенітет 

України; 5) Декларація ДКНС; 6) Конституція УРСР 1978 р. 

9. У відповідях під котрими номерами правильно визначено положення із розділу "Самовизначення 

української нації" Декларації про державний суверенітет України? 

1) Українська РСР як суверенна національна держава розвивається в етнічних кордонах українських 

земель; 2) Українська РСР здійснює захист і охорону національної державності українського народу; 3) 

Українська РСР як суверенна національна держава розвивається в існуючих кордонах; 4) Будь-які 

насильницькі дії проти національної державності України з боку політичних партій, громадських 

організацій, інших угрупувань чи окремих осіб переслідуються за законом; 5) Будь-які дії проти 

національної державності України з боку політичних партій, інших кримінальних угрупувань чи осіб 

тягнуть за собою кримінальну відповідальність. 

10. Вкажіть цифрою суму строку повноважень Верховної Ради України і строку повноважень 

Президента України (у роках).  

11. У відповідях під котрими номерами правильно визначено положення із розділу "Народовладдя" 

Декларації про державний суверенітет України?  

1) від імені всього народу може виступати виключно Президент УРСР; 2) громадяни Республіки всіх 

національностей становлять народ України; 3) повновладдя народу України реалізується на основі 

Конституції Республіки як безпосередньо, так і через народних депутатів; 4) народ України є єдиним 

суб'єктом контролю за державною владою в Республіці. 

12. У відповідях під котрими номерами правильно визначено положення із розділу "Державна 

влада" Декларації про державний суверенітет України? 

1) Українська РСР є самостійною у вирішенні будь-яких питань свого державного життя; 2) 

Українська РСР є самостійною у вирішенні будь-яких питань свого державного життя в межах 

законодавства Союзу РСР; 3) Українська РСР забезпечує верховенство Конституції та законів Республіки на 

своїй території; 4) Українська РСР забезпечує верховенство права на своїй території; 5) Місцеве 

самоврядування є відокремленим від державної влади; 6) Найвищий нагляд за точним і однаковим 

виконанням законів здійснюється Генеральним прокурором Української РСР. 



13. Вкажіть цифрою суму строку повноважень Президента України і строку повноважень районної 

ради (у роках).  

14. У відповідях під котрими номерами правильно визначено положення із розділу "Економічна 

самостійність" Декларації про державний суверенітет України? 

1) Українська РСР самостійно визначає свій економічний статус і закріплює його в законах; 2) 

націоналізація підприємств союзної власності здійснюється законом; 3) Українська РСР самостійно визначає 

свою частку в загальносоюзному багатстві, зокрема в загальносоюзних алмазному та валютному фондах і 

золотому запасі; 4) підприємства, установи, організації та виробничі одиниці, розташовані на території 

Української РСР, оголошуються власністю українського народу; 5) Українська РСР забезпечує захист всіх 

форм власності. 

15. Який документ підтверджує громадянство України для осіб, що досягай 16-річного віку? 

       1) Свідоцтво про народження; 2) паспорт; 3) військовий квиток. 

 16. У відповідях під котрими номерами правильно названі об'єкти, які є матеріальною основою 

суверенітету України згідно Декларації про державний суверенітет України?  

1) транспорт; 2) надра; 3) економічний потенціал; 4) науково-технічний потенціал; 5) водні ресурси; 

6) військові об'єкти.  

17. Вкажіть цифрою суму строку повноважень народного депутата України і строку повноважень 

обласної ради (у роках).  

18. У відповідях під котрими номерами правильно названі неядерні принципи, проголошених 

Україною в Декларації про державний суверенітет України? 

1) не виробляти ядерної зброї; 2) мати ядерну зброю лише для захисту; 3) не набувати ядерної зброї; 

4) бути нейтральною державою; 5) не приймати ядерної зброї; 6) не розповсюджувати іншим державам. 

19. У відповідях під котрими номерами правильно названі слова (словосполучення), що пропущені в 

наступному положенні Акту проголошення незалежності: "Територія України є __ і __"?  

1) незмінною; 2) неподільною; 3) цілісною; 4) недоторканою; 5) непорушною; 6) визначеною 

кордонами України. 

20. Вкажіть цифрою суму строку повноважень депутата обласної ради і строку повноважень судді 

Конституційного Суду України (у роках).  

3. Задача:  

Чи мають право особи у зазначених ситуаціях на набуття громадянства України? Якщо мають - то за якими 

підставами? 

а) Дитина, батьки якої померли (громадяни Молдови), виховується у державному дитячому будинку в 

Україні; 

б) Громадянин України встановив опіку над своїм товаришем, громадянином Білорусії, який проживає в 

Україні і визнаний недієздатним; 

в) Громадянин Німеччини, що придбав в Україні готельний комплекс;  

г) Громадянин Росії визнаний судом батьком дитини, що народилася в Україні у громадянки України? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

З ДИСЦИПЛІНИ „КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ” 

________________________________________________________________ 

(ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ) 

 

 

Варіант 3 

1. Теоретичне питання: Джерела конституційного права: поняття, система, види.  

2.   Тестові завдання: 

1. Вкажіть цифрою суму дати (числа місяця) прийняття Декларації про державний суверенітет 

України і дати (числа місяця) введення в дію Конституції України.  

2. У відповідях під котрими номерами правильно вказані положення змісту Декларації про 

державний суверенітет України? 

1) Українська РСР має своє громадянство і гарантує кожному громадянину право на збереження 

громадянства СРСР; 2) принципи Декларації про суверенітет України використовуються для укладання 

союзного договору; 3) Україна виходить зі складу СРСР; 4) Україна негайно оголошується постійно 

нейтральною і без'ядерною державою; 5) Україна готується до укладення нового союзного договору. 

3. Вкажіть цифрою різницю між датами (числами місяця) прийняття Акту проголошення 

незалежності України і прийняття Декларації про державний суверенітет України.  

4. У відповідях під котрими номерами правильно вказані конституційні положення щодо статусу 

органів влади Автономної Республіки Крим (АРК)? 

1) законодавчим органом АРК є Верховна Рада АРК; 2) Конституцію АРК остаточно приймає 

Верховна Рада АРК; 3) вищим органом АРК є Президент АРК; 4) Урядом АРК є Кабінет міністрів АРК; 5) 

правосуддя в Автономній Республіці Крим здійснюється судами, що належать до єдиної системи судів 

України; 6) Голова Ради міністрів АРК призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою 

АРК за погодженням із Президентом України. 

5. У відповідях під котрими номерами правильно вказані конституційні положення щодо 

Державного Гербу України?  

1) Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням козацьких традицій; 2) Великий 

Державний Герб України встановлюється з урахуванням герба Війська Запорізького; 3) Великий Державний 

Герб України встановлюється з урахуванням символу Ярослава Мудрого та герба Війська Козацького; 4) 

Великий Державний Герб України встановлюється законом, що приймається не менш як двома третинами 

від конституційного складу Верховної Ради України; 5) закон про Державний Герб приймається шляхом 

всеукраїнського референдуму. 

6. Вкажіть цифрою суму кількості статей Загальної декларації прав людини і кількості розділів 

Декларації про державний суверенітет України. 

7. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Конституцією України 

положення, які визначають правовий порядок в Україні?  

1) органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 2) громадяни України 

зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України; 3) ніхто не може набути прав, яких не передбачено законодавством; 4) ніхто не може 

бути примушений робити те, що не передбачено законодавством; 5) органи державної влади можуть бути 

уповноважені робити те, що не передбачено законодавством в разі введення надзвичайного стану. 

8. Вкажіть цифрою різницю між роком прийняття Конституції України і роком прийняття останньої 

Конституції УРСР.  

9. У відповідях під котрими номерами правильно вказані конституційні засади, на яких ґрунтується 

територіальний устрій України? 

1) єдності та цілісності державної території; 2) зміцнення Української держави; 3) урахування 

історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних 

традицій регіонів; 4) пріоритетного розвитку столиці – м. Києва; 5) пріоритетного фінансування Закарпаття. 

10. У відповідях під котрими номерами правильно вказані правові акти, яким згідно Конституції 

України відповідають правові акти Автономної Республіки Крим?  

1) акти Кабінету Міністрів України; 2) акти міністерств і відомств; 3) акти Президента України; 4) 

постанови Верховної Ради України; 5) Конституція України; 6) закони України. 

11. Вкажіть цифрою суму мінімальної кількості народних депутатів України, необхідних для 

прийняття закону під час повторного розгляду в Верховній Раді України для виникнення у Президента 

України обов'язку підписати його, і мінімального строку, протягом якого Президент України після 

отримання закону схваленого Верховною Радою України, підписує його, беручи до виконання, та офіційно 

оприлюднює його (у днях).  

12. У відповідях під котрими номерами правильно вказані питання, які згідно з Конституцією 

України належать до відання Автономної Республіки Крим (АРК)? 



1) організація військового навчання населення; 2) організація та проведення місцевих референдумів; 

3) встановлення зон санітарної охорони курортів; 4) участь у забезпеченні прав і свобод громадян; 5) 

організація нотаріату і адвокатури; 6) ініціювання введення надзвичайного стану та встановлення зон 

надзвичайної екологічної ситуації в АРК. 

13. У відповідях під котрими номерами правильно вказані нормативні акти України, які 

включаються до терміну "законодавство" згідно рішення Конституційного Суду України від 9 липня 1998 

р.? 

1) закони України; 2) укладені міжнародні договори; 3) резолюції Верховної Ради України; 4) укази 

Президента України; 5) укази Кабінету Міністрів України; 6) розпорядження Кабінету Міністрів України.  

14. У відповідях під котрими номерами правильно вказані конституційні положення щодо статусу 

органів влади Автономної Республіки Крим (АРК)?  

1) Конституцію АРК остаточно приймає Верховна Рада АРК; 2) законодавчим органом АРК є 

Верховна Рада АРК; 3) Урядом АРК є Кабінет міністрів АРК; 4) правосуддя в Автономній Республіці Крим 

здійснюється судами, що належать до єдиної системи судів України; 5) Голова Ради міністрів АРК 

призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою АРК за погодженням із Президентом 

України; 6) представницьким органом АРК є Верховна Рада АРК. 

15. Вкажіть цифрою суму кількості конституційного складу Верховної Ради України і кількості 

конституційного складу Конституційного Суду України.  

16. У відповідях під котрими номерами правильно вказані питання, які згідно з Конституцією 

України належать до сфери нормативного регулювання Автономної Республіки Крим? 

1) сільського господарства і лісів; 2) меліорації і кар'єрів; 3) музеїв; 4) військово-мобілізаційної 

готовності; 5) середньої і професійної освіти; 6) вищої освіти. 

17. У відповідях під котрими номерами правильно вказані питання, які згідно з Конституцією 

України належать до сфери нормативного регулювання Автономної Республіки Крим? 

1) сільського господарства; 2) лісів; 3) вільних економічних зон; 4) права власності на землю; 5) 

ярмарків; 6) банківської системи. 

18. У відповідях під котрими номерами правильно вказані питання, які згідно з Конституцією 

України належать до відання Автономної Республіки Крим (АРК)?  

1) організація та проведення місцевих референдумів; 2) визнання статусу місцевостей як курортів; 3) 

встановлення обмежень у підприємницькій діяльності; 4) сприяння охороні правопорядку та громадської 

безпеки; 5) обмеження політичної діяльності; 6) призначення виборів Президента АРК. 

19. У відповідях під котрими номерами правильно вказані останні слова (у називному відмінку) 

кожного рядка Державного гімну України?  

1) воля; 2) України; 3) доля; 4) слава; 5) сонце; 6) браття. 

20. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Конституцією України 

закони України, які приймаються Верховною Радою України більшістю не менш як дві третини її 

конституційного складу?  

1) про внесення змін до Конституції України; 2) про Державний гімн; 3) про усунення Президента 

України з поста в порядку імпічменту; 4) які прямо випливають із Конституції України; 5) про опис 

Державного прапора. 

3.  Задача: Визначте, які права людини порушено у зазначених ситуаціях: 

а) Водій автомобіля збив пішохода. Від отриманих травм останній помер у лікарні; 

б) У літньому таборі відпочинку старшокласники час від часу ввечері заходили до кімнат, де проживали 

діти молодшого віку і заставляли їх віджиматися, пересуватися на чотирьох кінцівках, гавкати як собаки 

тощо, погрожуючи за невиконання та повідомлення вожатим фізичною розправою; 

в)  Двох неповнолітніх при виході із кінотеатру затримав наряд міліції. У відділенні міліції їм не повідомили 

причини затримання. Через чотири дні про це було повідомлено їхніх батьків, які прийшли і забрали дітей; 

г) Із міліцейського протоколу:"... Двоє осіб (за свідченнями очевидців чоловік та жінка) 3.07.2003 року, 

виламавши двері ломом, проникли до дачного будинку у масиві "Озерний". Проте вони не встигли нічого 

викрасти і змушені були втекти, оскільки до будинку під'їхав автомобіль...". 

 

 

 

 



КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

З ДИСЦИПЛІНИ „КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ” 

________________________________________________________________ 

(ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ) 

 

Варіант 4 

1. Теоретичне питання: Поняття та сутність Конституції, її юридичні властивості.  

2.   Тестові завдання:  

1.Вкажіть цифрою суму кількості суб'єктів права законодавчої ініціативи у Верховній Раді України і 

кількості посадових осіб, які входять до складу Вищої ради юстиції за посадою. 

2. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Конституцією України 

положення, які визначають правовий порядок в Україні?  

1) ніхто не може набути прав, яких не передбачено законодавством; 2) ніхто не може робити того, 

що не передбачено законодавством; 3) ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено 

законодавством; 4) органи державної влади не можуть бути зобов'язані робити те, що не передбачено 

законодавством; 5) органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в 

межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 6) громадяни України 

зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України. 

3. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Конституцією України 

положення, які визначають обов'язок держави в галузі екологічної безпеки? 

1) підтримання екологічної рівноваги на території України; 2) захист природного середовища від 

протиправних посягань; 3) ефективне природокористування; 4) розробка наукових досліджень в галузі 

екологічної безпеки; 5) подолання наслідків Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного 

масштабу; 6) подолання наслідків екологічної катастрофи.  

4. Вкажіть цифрою суму кількості посадових осіб, які призначаються Верховною Радою України за 

поданням Президента України, і кількості посадових осіб, які входять до складу Вищої ради юстиції за 

посадою. 

5. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Конституцією України 

найважливіші функції держави?  

1) захист суверенітету України; 2) захист територіальної цілісності України; 3) забезпечення 

соціальної безпеки кожного громадянина України; 4) забезпечення економічної безпеки України; 5) захист 

економічного суверенітету України; 6) забезпечення інформаційної безпеки України. 

6. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Конституцією України засади, 

на яких ґрунтується суспільного життя?  

1) політичної багатоманітності; 2) соціальної багатоманітності; 3) релігійної багатоманітності; 4) 

ідеологічної багатоманітності; 5) господарської багатоманітності; 6) економічної багатоманітності. 

7. Вкажіть цифрою суму строку повноважень голови апеляційного суду (у роках) і максимальної 

тривалості адміністративного арешту (у днях).  

8. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Конституцією України 

положення, які визначають обов'язок держави в галузі екологічної безпеки?  

1) забезпечення екологічної безпеки на території України; 2) збереження генофонду Українського 

народу; 3) подолання наслідків екологічної катастрофи; 4) ефективне природокористування; 5) подолання 

наслідків Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного масштабу; 6) подолання негативних 

наслідків глобалізації на природне середовище. 

9. Вкажіть цифрою суму кількості розділів Конституції України, зміна яких потребує рішення, 

прийняте через всеукраїнський референдум, призначений Президентом України, і кількості розділів 

Конституції України, які можуть бути змінені виключно рішеннями парламенту.  

10. У відповідях під котрими номерами правильно вказано, що проголосила Верховна Рада УРСР в 

Акті проголошення незалежності України? 

1) незалежність України та створення самостійної української держави - України; 2) народ України 

має виключне право на володіння, користування і розпорядження національним багатством України; 3) 

утвердження суверенітету і самоврядування народу України; 4) вихід з складу Союзу РСР та створення 

нової держави - України; 5) Україна здійснює верховенство на всій своїй території; 6) неподільність влади 

України в межах її території; 7) територія України є неподільною і недоторканою. 

11. Вкажіть цифрою максимальний строк з дня припинення повноважень Президента України, 

протягом котрого проводяться вибори Президента України у разі дострокового припинення його 

повноважень (у днях).  

12. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Конституцією України 

характеристики України як держави?  

1) правова; 2) самостійна; 3) соборна; 4) помаранчева; 5) суверенна; 6) незалежна. 

13. Вкажіть цифрою суму максимального строку, протягом котрого Президент України, який 

обраний на позачергових виборах, складає присягу після офіційного оголошення результатів виборів (у 



днях), і строку, на котрий здійснюється перше призначення на посаду професійного судді Президентом 

України (у роках).  

14. У відповідях під котрими номерами правильно вказано, що проголосила Верховна Рада УРСР в 

Акті проголошення незалежності України?  

1) вихід з складу Союзу РСР та створення нової держави - України; 2) незалежність України та 

створення самостійної української держави - України; 3) народ України має виключне право на володіння, 

користування і розпорядження національним багатством України; 4) утвердження суверенітету і 

самоврядування народу України; 5) територія України є неподільною і недоторканою. 

 15. Вкажіть цифрою суму строку, протягом якого Президент України зобов’язаний підписати закон, 

який після повторного розгляду був прийнятий Верховною Радою України не менш як двома третинами від 

її конституційного складу (у днях), і кількості рівнів акредитації вищих навчальних закладів в Україні.  

16. Вкажіть суму кількості принципів, за якими будується судова система України згідно 

Конституції України, і строку, протягом якого новообраний Президент вступає на посаду після офіційного 

оголошення результатів виборів (у днях).  

17. У відповідях під котрими номерами правильно названі органи самоорганізації населення?  

1) будинкові комітети; 2) загальні збори громадян; 3) вуличні комітети; 4) місцевий референдум; 5) 

виконкоми місцевих рад. 

18. У відповідях під котрими номерами правильно вказані особливості конституційного статусу 

Автономної Республіки Крим (АРК) порівняно з іншими регіонами?  

1) Конституція АРК; 2) Договір АРК з Україною; 3) Верховна Рада АРК; 4) Рада міністрів АРК; 5) 

закони АРК; 6) Кримськотатарський Курултай. 

19. У відповідях під котрими номерами правильно названі положення, які проголосила Верховна 

Рада України в Акті проголошення незалежності України?  

1) територія України залишається в кордонах УРСР в складі СРСР; 2) віднині на території України 

мають чинність виключно Конституція і закони України; 3) віднині на території України мають чинність 

закони СРСР і закони України; 4) територія України є неподільною і недоторканою; 5) віднині на території 

України діє Конституція УРСР і закони України; 6) територія України є цілісною і неподільною. 

20. У відповідях під котрими номерами правильно вказані органи і організації, котрі діють в Україні 

до створення відповідних органів і організацій на підставі Конституції України згідно Закону України "Про 

правонаступництво України"?  

1) органи державної влади і управління; 2) органи прокуратури; 3) Конституційний суд; 4) 

господарські суди; 5) арбітражні суди; 6) суди. 

3. Задача: Визначте, які права людини порушено у зазначених ситуаціях:  

а) У літньому таборі відпочинку старшокласники час від часу ввечері заходили до кімнат, де проживали діти 

молодшого віку і заставляли їх віджиматися, пересуватися на чотирьох кінцівках, гавкати як собаки тощо, 

погрожуючи за невиконання та повідомлення вожатим фізичною розправою; 

б) Із газетної статті: "...Незабаром пройдуть слухання у суді, за позовом гр. К., щодо друку у місцевій 

газеті недостовірної інформації про нього та членів його сім'ї, коли він балотувався у депутати до міської 

ради"; 

в) Сімнадцятилітній Андрій К. вирішив з'їздити у Польщу на запрошення свого друга. Але йому відмовили у 

видачі закордонного паспорта, оскільки через 8 місяців він підлягає призову до Збройних Сил України і 

раптом до цього часу не повернеться в Україну; 

г) Із оголошення: "До російської школи приймаються діти, які розмовляють російською мовою, а їхні батьки 

є православними християнами". 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

З ДИСЦИПЛІНИ „КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ” 

________________________________________________________________ 

(ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ) 

 

 

ВАРІАНТ 5 

1. Теоретичне питання: Порядок внесення змін до Конституції України. 

2.  Тестові завдання:  

1. Вкажіть цифрою суму кількості конституційних характеристик України як держави і кількістю 

розділів Конституції України. 

2. Вкажіть цифрою різницю між роком прийняття Конституції України і роком прийняття Загальної 

декларації прав людини. 

3. У відповідях під котрими номерами правильно вказані назва і характеристика органу, який став з 

моменту проголошення незалежності України найвищим органом державної влади України згідно Закону 

України "Про правонаступництво України"?  

1) Президія Верховної Ради України, доповнена представниками опозиції; 2) Рада оборони України, 

що діє до прийняття нової Конституції; 3) Верховна Рада України; 4) у депутатському складі З'їзду народних 

депутатів УРСР; 5) в депутатському складі Верховної Ради УРСР; 6) обрана шляхом вільних виборів. 

4. Вкажіть цифрою суму строку повноважень депутата районної ради і строку повноважень судді, 

призначеного на посаду вперше (у роках). 

5. Вкажіть цифрою різницю між роком прийняття Конституції України і роком прийняття Декларації 

про державний суверенітет України.  

6. Вкажіть цифрою суму року укладення Конституційного Договору між Президентом і Верховною 

Радою України і кількості розділів Декларації про державний суверенітет України. 

7. У відповідях під котрими номерами правильно вказані конституційні засади, на яких ґрунтується 

територіальний устрій України? 

1) врегулювання його законом; 2) урахування історичних, економічних, екологічних, географічних і 

демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій регіонів; 3) пріоритетного розвитку столиці – 

м. Києва; 4) першочергового фінансування Закарпаття; 5) єдності та цілісності державної території; 6) 

протидії сепаратизму. 

8. У відповідях під котрими номерами правильно вказані положення Декларації про державний 

суверенітет України щодо того, що саме намагалася утвердити Верховна Рада УРСР, схвалюючи цей 

історичний документ, та положення, які проголосила Верховна Рада України в Акті проголошення 

незалежності України?  

1) незалежність України; 2) самоврядування народу; 3) право народу на самовизначення; 4) 

суверенітет народу; 5) державотворчу традицію українського народу; 6) територія України залишається в 

кордонах УРСР в складі СРСР; 7) віднині на території України мають чинність виключно Конституція і 

закони України. 

9. Єдиним джерелом державної влади в Україні є... 

1) Президент;  2) народ;  3) Верховна Рада. 

10.    Визначте, в якій відповіді правильно вказана офіційна назва нашої держави, закріплена в Акті 

проголошення незалежності України. 

1) Українська Республіка;   2) Республіка Україна; 3) УРСР;  4) Україна. 

11.    Яке з поданих визначень відповідає поняттю "конституція"? 

1) елементи державного управління;  2) великий юридичний акт, який містить усі закони країни;  3) 

основний закон держави, який визначає її устрій, формування органів влади, визначає та закріплює права 

людини тощо. 

12.    Під поняттям "український народ" слід розуміти: 

1) українців; 2) громадян України всіх національностей; 3) усіх, хто проживає в Україні. 

13.   Конституційна держава характеризується: 

1) наявністю писаної конституції; 2) обмеженістю державної влади правом і народним суверенітетом; 3) 

республіканською  формою правління. 

14. Конституція України закріплює форму правління: 

1) монархія; 2) президентська республіка; 3) парламентерська республіка; 4) змішана (президентсько-

парламентська) республіка.  

        15.Принцип єдиного громадянства означає: 

1) відсутність громадянства адміністративно-територіальних одиниць України; 2) заборону громадянам 

України мати громадянство іншої держави; 3) визнання біпатриду у правових відносинах з Україною лише 

громадянином України 

16. Для активного виборчого права у Конституції України визначено віковий ценз:  

1) 10 років 2) 18 років; 3) 21 рік; 4) 25 років. 

17. Вибори до Верховної Ради у разі припинення її повноважень Президентом України призначає: 



1) Конституційний Суд України; 2) Центральна виборча комісія; 3) Кабінет Міністрів України; 4) Голова 

Верховної Ради; 5) Президент України. 

18. Право голосу на всеукраїнському референдумі має: 

1) громадяни України та особи без громадянства, які постійно проживають на території України протягом 5 

останніх років; 2) громадяни України, яки досягли 18 років; 3) громадяни України, які досягли 21 року. 

19. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання: 

1) дострокового припинення повноважень Верховної Ради України; 2) перейменування областей; 3) 

зміни території України. 

20.   Вкажіть політичні права та свободи громадян України (за Конституцією). 

1) право на свободу світогляду і віросповідання; 2) право на гідний людини життєвий рівень; 3) право 

збиратися і проводити мітинги, походи і демонстрації; 4) право на життя та повагу до гідності; 5) право на 

свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації; 6) право брати участь в управлінні 

державними справами; 7) право на працю; 8) право на доступ до державної служби.  

3. Задача: Чи мають право особи у зазначених ситуаціях на набуття громадянства України внаслідок 

прийняття до громадянства України? 

а) Громадянин Польщі, який є співвласником приватного спільного підприємства, розташованого в Україні; 

б) Особа без громадянства, що вчинила зумисне вбивство у Туреччині; 

в) Особа (громадянин Румунії), що вийшла із в'язниці в Україні, де відбувала покарання (позбавлення волі 

на 5 років) за подвійне вбивство з необережності); 

г) Громадянин однієї із арабських країн, який є власником заводу в Україні і підозрюється у фінансуванні 

палестинських терористів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


