Конституційне право України. Питання для державного іспиту ОР
«Бакалавр»

Що із наведеного НЕ є підставою дострокового припинення повноважень
народного депутата?

Чи може народний депутат НЕ входити до жодної зареєстрованої
депутатської фракції чи депутатської групи?


На якій основі здійснює народний депутат України свої повноваження?


Як називається система правових норм, які закріплюють засади
конституційного ладу, встановлюють найвищі правові гарантії прав і свобод
людини і громадянина, визначають систему, принципи організації і
функціонування органів публічної влади, встановлюють територіальний устрій
держави?

Як називається дійсний стан суспільних відносин, які становлять предмет
конституційного регулювання?

Президент України підготував законопроект про утворення нового суду.
Погодження вказаний законопроект, окрім Адміністрації Президента не
проходив. Які дії повинен вчинити Голова Верховної Ради України?

Голова Верховної Ради України після отримання законопроекту про
ліквідацію апеляційного суду від Кабінету Міністрів України направив його для
опрацювання до бюджетного комітету. Які дії повинен вчинити бюджетний
комітет?

Президент України підготував законопроект про утворення спеціального
військового суду. Даний законопроект в подальшому скеровано до Вищої ради
правосуддя. Яке рішення прийме Вища рада правосуддя?

Проаналізувавши навантаження, яке припадає на суддів в Р-ському
окружному суді, Державна судова адміністрація встановила, що в порівнянні з
2015 роком у 2016 році кількість справ зменшилась у 2,5 рази. Які дії повинна
вчинити адміністрація?

Які відносини становлять предмет правового регулювання галузі
конституційного права?

Який термін для позначення галузі конституційного права вживався в
радянський період?


На які частини поділяється система конституційного права?



Яка з нижче зазначених конституційно-правових норм є процесуальною?



Яка з нижче зазначених конституційно-правових норм є матеріальною?



Яка з нижче зазначених конституційно-правових норм є забороняючою?


Проаналізувавши навантаження, яке припадає на суддів в Р-ському
окружному суді, Державна судова адміністрація встановила, що в порівнянні з
2015 роком у 2016 році кількість справ збільшилась у 2,5 рази. Які дії повинна
вчинити адміністрація?


Яка з нижче зазначених конституційно-правових норм є зобов’язуючою?


Яка з нижче зазначених конституційно-правових норм є нормоюдефініцією?


Що є зовнішньою формою об’єктивації конституційно-правових норм?



Що є джерелом галузі конституційного права?


Як називається офіційна заява з приводу чогось, урочисте проголошення
суб’єктами конституційного права яких-небудь принципів, положень, нових
концепцій, що визначають розвиток державності, а також документ, в якому
вони викладені?

Як називається міжнародна угода, укладена між державами в письмовій
формі, яка регулюється міжнародним правом, незалежно від того, чи міститься
така угода в одному документі, в двох чи декількох пов’язаних між собою
документах, а також незалежно від її конкретної назви?


Яким чином здійснюється ратифікація міжнародних договорів України?


Який суб’єкт володіє правом укладати міжнародні договори від імені
України?

Як називається нормативно-правовий акт, що приймається органом
законодавчої влади або безпосередньо народом України з дотриманням вимог
законодавчої процедури, який має вищу (щодо всіх інших нормативноправових актів) юридичну силу та регулює найбільш важливі суспільні
відносини переважно загального характеру?

Безпосереднім суб’єктом яких конституційних відносин є Український
народ?
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Від якої умови залежить конституційна правосуб’єктність фізичної
особи?


Хто володіє спеціальною правосуб’єктністю в конституційному праві?


Як називається цілісна система знань, висновків та ідей щодо основ
повновладдя народу, правового статусу людини і громадянина, організації та
діяльності органів державної влади та засад місцевого самоврядування?


Який метод використовує наука конституційного права?


Що допомагає
конституційного права?


дослідити

порівняльно-правовий

метод

науки

В чому полягає суть системного методу науки конституційного права?


Як називається система знань, одержаних наукою конституційного права
і практикою його створення і реалізації?


Хто є суб’єктами конституційно-правової відповідальності?



Хто НЕ є суб’єктом конституційно-правової відповідальності?



Що є конституційно-правовою санкцією?



Як визначається конституція згідно договірної теорії її походження?


Як визначається
походження?


конституція

згідно

природно-правової

теорії

її

Як визначається конституція згідно теологічної концепції її походження?


Як визначається конституція згідно марксистсько-ленінської концепції її
походження?

Яким терміном засвідчуються властивості Конституції України як акту
найвищої юридичної сили?


Що означає верховенство Конституції України?



Що означає пряма дія норм Конституції України?
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Які види місцевих загальних судів передбачені Законом України «Про
судоустрій та статус суддів»?

Які місцеві суди визначені Законом України «Про судоустрій та статус
суддів» для розгляду господарських справ?

Які місцеві суди визначені Законом України «Про судоустрій та статус
суддів» для розгляду адміністративних справ?

Громадянин склав позовну заяву про образу його честі та гідності зі
сторони іншого громадянина. До якого суду необхідно звернутись?

Які документи може видавати голова окружного місцевого суду для
виконання своїх адміністративних повноважень, передбачених Законом
України «Про судоустрій та статус суддів»?

Громадянин написав позовну заяву про неправомірність дій працівників
поліції, що призвела до складення адміністративного протоколу. До якого суду
слід звернутись громадянинові?

Громадянин облаштував в себе в квартирі приміщення для здійснення
правосуддя та запевняв громадян, що має дозвіл від Вищої ради юстиції на
здійснення правосуддя. Який вид відповідальності буде нести вказана особа?

Іноземець потрапив в автомобільну аварію на території України. Після
проведеного лікування, в останнього почались ускладнення. Які дії може
вчинити іноземець?

Особа без громадянства Н. потрапила в автомобільну аварію на території
України. Після цього Н. зажадав від винуваться пригоди Л. відшкодувати
завдані збитки. Які дії може вчинити Н?

Громадянин під час розгляду своєї справи в суді зауважив, що його
справа розглядається вже 2 роки, однак рішення не прийнято. Суддя відповів,
що він сам визначає який строк є оптимальним для розгляду справи. Який
принцип судочинства порушено?

Суддя відмовив у розгляді справи, оскільки стороною є громадянин іншої
держави і юрисдикція України не поширюється на іноземців. Який принцип
здійснення правосуддя порушено?

Суддя відмовив у розгляді справи, оскільки стороною є особа без
громадянства і юрисдикція України не поширюється на таких осіб. Який
принцип здійснення правосуддя порушено?
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Що є наслідком відмови народного депутата України від складання та
підписання присяги?


З якого моменту припиняються повноваження народного депутата?


Чи несе народний депутат України юридичну відповідальності за
результати голосування або висловлювання у Верховній Раді України та її
органах?

Яким конституційно-правовим поняттям передбачена викладена в
письмовій формі пропозиція народного депутата, звернена до органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб,
керівників підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян здійснити
певні дії, дати офіційне роз’яснення чи викласти позицію з питань, віднесених
до їх компетенції?

Яким конституційно-правовим поняттям позначається вимога народного
депутата, народних депутатів чи комітету Верховної Ради України, яка
заявляється на сесії Верховної Ради України до Президента України, до органів
Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до
керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території
України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, дати офіційну
відповідь з питань, віднесених до їх компетенції?

До якого виду відповідальності НЕ може бути притягнутий народний
депутат України без згоди Верховної Ради України?

З якого моменту розпочинаються повноваження народних депутатів
України?

Який із нижче наведених суб’єктів є органом конституційної
юрисдикції?


Який склад Конституційного Суду України?



Який строк повноважень суддів Конституційного Суду України?



Які суб’єкти призначають суддів Конституційного Суду України?


Який документ приймає Конституційний Суд України за результатами
розгляду справ щодо конституційності законів та інших правових актів
Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів
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України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо
офіційного тлумачення Конституції України?

Президент України, перебуваючи в закордонному відряджені, проголосив
про зміну зовнішньополітичного курсу держави. Верховна Рада України
оголосила Президенту України імпічмент, внаслідок чого глава держави
припинив свої повноваження достроково. Що слугувало підставою прийняття
рішення про дострокове припинення повноважень Президента України в
порядку імпічменту?
Що є підставою прийняття рішення про дострокове припинення
повноважень Президента України в порядку імпічменту?



Президент України під час звернення до Верховної Ради України
оголосив своє рішення про введення воєнного стану в Україні. Які органи
державної влади приймають участь у прийнятті рішення про оголошення
воєнного стану?

Указом Президента України було створено надзвичайні суди в Україні,
які мають здійснювати правосуддя під час збройних конфліктів. Який орган
державної влади має право створювати надзвичайні суди в Україні?

У зв’язку з хворобою Президент України покинув територію України для
проведення операції в Ізраїлі. Свої повноваження Президент України передав
Голові Адміністрації Президента України. Якому органу державної влади в
Україні може Президент України передавати тимчасово свої повноваження?

На засіданні якого органу Президент України має проголосити про свою
відставку, щоб вона набула чинності?

Який орган державної вдали має право ініціювати процедуру імпічменту
в Україні?

Протягом скількох років безперервно має проживати кандидат у
Президенти України на території України перед днем виборів?

Який орган чи посадова особа уповноважений приводити до присяги
Президента України?

Який виборчий ценз НЕ застосовується щодо кандидатів у Президенти
України?


Що означає інавгурація Президента України?
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Протягом якого терміну законопроекти, визнані Президентом як
невідкладні, розглядаються Верховною Радою України?

Яким повноваженням щодо діяльності Верховної Ради України Президент
України НЕ володіє?
 У якому випадку Президент України НЕ може достроково припинити
повноваження Верховної Ради України?

Який суб’єкт може бути призначений Президентом України на посаду на
його власний розсуд?

Протягом якого терміну Президент України користується правом
недоторканості?

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

За рішенням якого органу можуть бути визнані недійсними акти
Президента України ?


Який статус Ради національної безпеки і оборони України?



У якому випадку можливий вихід з громадянства України?


Що із нижчезазначеного НЕ належить до повноважень Верховної Ради
України?

Що із перерахованого належить до повноважень Верховної Ради
України?

Яка кількість народних депутатів України ініціює питання про усунення
Президента України з поста в порядку імпічменту?

Який орган державної влади приймає рішення про неспроможність
виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я?


За якої підстави НЕ дозволяється вносити зміни до Конституції України?


Який суб’єкт державної влади приймає рішення про звинувачення
Президента України?
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У якій формі видаються акти Кабінету Міністрів України нормативного
характеру?

З метою проведення всеукраїнського референдуму ініціативна група зібрала 3
млн.100 тис. підписів громадян України, які мають право голосу у восьми
областях України. Чи існують підстави для відмови у проголошенні
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою?

Яке із питань НЕ може бути винесене за народною ініціативою на
всеукраїнський референдум?

З метою проведення всеукраїнського референдуму з питань, що
торкаються внесення змін до Розділу ХІІ «Конституційний Суд України»
Конституції України, ініціативна група зібрала 2,5 млн. підписів громадян
України, які мають право голосу у десяти областях України, не менш як по 100
тис. підписів у кожній. Чи існують підстави для відмови у проголошенні
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою?

З метою проведення всеукраїнського референдуму з питань, що
торкаються зняття депутатської недоторканності та зменшення кількісного
складу парламенту України, ініціативна група зібрала 3,5 млн. підписів
громадян України, які мають право голосу у десяти областях України, не менш
як по 100 тис. підписів у кожній. За якої підстави буде відмовлено у
проголошенні всеукраїнського референдуму за народною ініціативою?

Що
України?

із

нижчеперерахованого

встановлюється

виключно

законами


В окружному суді необхідно обрати суддю для здійснення кримінальних
проваджень щодо неповнолітніх. Вказаним суддею призначено П., який має
відповідний стаж та користується авторитетом серед колег. Дане призначення
здійснив голова окружного суду одноособово, без попередніх обговорень з
іншими суддями окружного суду. Чи є рішення голови суду щодо призначення
П. законним?

Суддя окружного суду Р., яка обрана з числа суддів для здійснення
кримінальних проваджень щодо неповнолітніх впродовж 6 місяців з моменту її
обрання отримує таке ж навантаження справ, які розподіляються серед всіх
інших суддів вказаного суду. Яке навантаження може мати суддя, який
здійснює розгляд кримінальних проваджень стосовно неповнолітніх?

В окружному суді впродовж 2014-2016 року кількість направлених
позовних заяв зросла у 1,5 рази. Які дії необхідно вжити для забезпечення
розгляду збільшеної кількості справ?
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Кандидат на посаду судді Верховного Суду в поданих документах вказав,
що його стаж роботи на посаді судді складає 11 років. Однак, кандидата не
допущено до проходження відповідного конкурсу. Чи є рішення Вищої
кваліфікаційної комісії суддів законним?

Кандидат на посаду судді Верховного Суду в документах, які він подав
для участі в конкурсі зазначив, що в нього не має стажу роботи на посаді судді,
однак вказав на те, що працював асистентом кафедри юридичного факультету
одного з приватних університетів впродовж 5 років. Які дії необхідно вчинити
Вищій кваліфікаційній комісії стосовно даного кандидата?

Голову Верховного Суду достроково звільнено з посади внаслідок
висловлення недовіри Пленумом Верховного Суду на підставі Регламенту
Верховного Суду. Голова Верховного Суду вказував на те, що таке звільнення
необхідно було здійснити на підставі Закону України «Про судоустрій та статус
суддів», а не Регламенту, так як останній не передбачає процедури звільнення
Голови Верховного Суду. Яким актом встановлено виключну обов’язковість
звільнення Голови Верховного Суду у зв’язку з висловленням йому недовіри?

Суддя районного суду не подав до 1 лютого звітного року декларацію
доброчесності судді, оскільки, за його словами, перебував у службовому
відряджені за кордоном. Чи будуть вказані дії мати правові наслідки для судді?

На участь в проведенні конкурсу на заміщення вакантної посади судді
Верховного Суду заявки подали громадянин П., який працює на посаді судді
апеляційного суду, має стаж роботи на посаді судді 14 років та громадянин Р.,
який працює адвокатом вже 2 роки, але до цього працював суддею районного
суду та має стаж роботи на посаді судді 14 років. За результатами проведення
конкурсу громадянин П. та громадянин Р. набрали однакову кількість балів.
Кого із вказаних осіб можна призначити на посаду судді Верховного Суду?

Що із зазначеного НЕ належить до делегованих повноважень виконавчих
органів сільських, селищних, міських рад в галузі будівництва?


Як тлумачити термін «територіальна» децентралізація?


При якому органі функціонує Рада національної безпеки і оборони
України у якості координаційного органу з питань національної безпеки і
оборони?


Хто є Головою Ради національної безпеки і оборони України?



Хто є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України?
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Хто є Головнокомандувачем Збройних Сил України?


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

Хто формує персональний склад Ради національної безпеки і оборони
України?

Міською радою впродовж 2-х місяців після подання територіального
управління Державної судової адміністрації України не прийнято рішення про
затвердження списку присяжних. Окружним судом, у зв’язку із необхідністю
забезпечення своєчасного розгляду справ, прийнято рішення про продовження
повноважень попередніх присяжних до того часу, поки не буде обрано нових.
Чи буде дане рішення правомірним і чому?

Кандидат на посаду судді Верховного Суду в поданих документах вказав,
що у нього відсутній стаж роботи на посаді судді, але є досвід професійної
діяльності адвоката щодо здійснення представництва в суді на протязі 12-ти
років. Які дії необхідно вчинити Вищій кваліфікаційній комісії стосовно даного
кандидата?

Які дії повинні здійснити судді Верховного Суду для проведення
Пленуму Верховного Суду з питання висловлення недовіри Голові Верховного
Суду?

Як повинна діяти вища кваліфікаційна комісія суддів у разі, якщо стало
відомо, що інформація в декларації родинних зв’язків кандидата на посаду
судді є недійсною?

Кандидат на посаду судді під час складання кваліфікаційного іспиту в
2016 році набрав менше 75 відсотків правильних відповідей. В цьому ж році,
останній подав заяву на проходження повторного іспиту. Які дії повинна
вчинити Вища кваліфікаційна комісія суддів?

В якому випадку Велика Палата Верховного Суду може діяти як суд
апеляційної інстанції?

Кандидат на посаду судді Верховного Суду в поданих документах вказав,
що його стаж роботи на посаді судді складає 8 років. Які дії необхідно вчинити
Вищій кваліфікаційній комісії суддів України стосовно даного кандидата?

Кандидат на посаду судді Верховного Суду в поданих документах вказав,
що його стаж роботи на посаді судді складає 15 років. Які дії необхідно
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вчинити Вищій кваліфікаційній комісії суддів України стосовно даного
кандидата?

Кандидат на посаду судді Верховного Суду в поданих документах вказав,
що у нього відсутній стаж роботи на посаді судді, але є досвід професійної
діяльності адвоката щодо здійснення представництва в суді на протязі 5-ти
років. Які дії необхідно вчинити Вищій кваліфікаційній комісії стосовно даного
кандидата?


Як тлумачити термін «функціональна» децентралізація?


Якою кількістю голосів за наявності підстав Верховна Рада України
приймає рішення про звинувачення Президента України?

Якою кількістю голосів приймається рішення про дострокове усунення
Президента України з посади в порядку імпічменту Верховною Радою України?
 Якою кількістю голосів від конституційного складу Верховної Ради України
може ініціюватися питання про усунення з поста Президента України в порядку
імпічменту?

Якою кількістю голосів від конституційного складу Верховної Ради
України може бути подолане вето Президента України?


Як класифікують конституційно-правові відносини за формою?



Як класифікують конституційно-правові відносини за територією дії?



Як класифікують конституційно-правові відносини за часом?



Що є первинним елементом конституційно-правових відносин?


Кандидат на посаду судді Верховного Суду в документах, які він подав
для участі в конкурсі зазначив, що в нього не має стажу роботи на посаді судді,
однак вказав на те, що працював на посаді доцента кафедри цивільного права
одного із університетів впродовж 12 років. Які дії необхідно вчинити Вищій
кваліфікаційній комісії стосовно даного кандидата?

Кандидат на посаду судді Верховного Суду в документах, які він подав
для участі в конкурсі зазначив, що в нього не має стажу роботи на посаді судді,
однак вказав на те, що працює на посаді наукового співробітника відділу
конституційного права одного із наукових інститутів впродовж 5 років. Які дії
необхідно вчинити Вищій кваліфікаційній комісії стосовно даного кандидата?
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Який орган державної влади є виборним?



Який орган державної влади є тимчасовим?



Який орган державної влади є правозастосовним?



Який орган державної влади є контрольно-наглядовим?


Які суб’єкти конституційного права представляють муніципальну
публічну владу?

Які суб’єкти
самоврядування?


належать

до

органів

і

посадових

осіб

місцевого

Як поділяються конституційні обов’язки людини?


Кандидат на посаду судді Верховного Суду в поданих документах вказав,
що його стаж роботи на посаді судді складає 10 років. Однак, кандидата не
допущено до проходження відповідного конкурсу. Чи є рішення Вищої
кваліфікаційної комісії суддів законним?

Кандидат на посаду судді Верховного Суду в поданих документах вказав,
що його стаж роботи на посаді судді складає 5 років. Однак, кандидата не
допущено до проходження відповідного конкурсу. Чи є рішення Вищої
кваліфікаційної комісії суддів законним?

Яка кількість суддів входить до складу Великої Палати Верховного Суду
України?

Хто уповноважений на скликання сесії сільської, селищної, міської ради у
випадку немотивованої відмови сільського, селищного, міського голови?

В якому із нижче наведених випадків Президент України НЕ має права
достроково припинити повноваження Верховної Ради України?

На участь у проведенні конкурсу на заміщення вакантної посади судді
Верховного Суду подали заявки громадянин П., який працює на посаді судді
апеляційного суду та громадянин Р., який виступає адвокатом у кримінальних
провадженнях. За результатами проведення конкурсу кандидати набрали
однакову кількість балів. Кого із вказаних осіб можна призначити на посаду
судді?

Вища кваліфікаційна комісія суддів України на своєму засіданні
розглянула рекомендацію Вищої ради правосуддя щодо кандидата та відмовила
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у внесенні Президентові України подання про його призначення на посаду
судді апеляційного суду. Комісія встановила наявність обґрунтованого сумніву
щодо відповідності кандидата критерію доброчесності. В якій інстанції
кандидат може оскаржити вказане рішення?

Суддя, який працює в окружному суді бажає перевестись на посаду судді
до іншого суду того самого рівня, оскільки суд, в якому він працює через рік
ліквідують. Вища кваліфікаційна комісія суддів вказала йому на те, що для
переведення необхідно пройти конкурсне оцінювання. Чи є дії Комісії
законними і чому?

В яких випадках Велика Палата Верховного Суду може діяти в якості
суду касаційної інстанції?

Громадянин, на якого протягом останніх двох років, а саме 16 січня 2014
та 26 грудня 2015 рр., накладено адміністративне стягнення за вчинення
корупційного адміністративного правопорушення, призначений 11 вересня
2016 року міською радою присяжним. Чи є рішення ради законним?

Що із нижче наведеного НЕ є підставою дострокового припинення
повноважень депутата місцевої ради?

В якому випадку повноваження депутата місцевої ради можуть
припинитися достроково за рішенням відповідної ради?

В якому випадку повноваження депутата місцевої ради можуть
припинитися достроково без рішення відповідної ради?

Що мається на увазі під гарантованим державою правом та реальною
здатністю територіальної громади самостійно або під відповідальність органів
та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого
значення в межах Конституції і законів України?

Що із зазначеного відноситься до делегованих повноважень органів
сільських, селищних, міських рад в галузі бюджету, фінансів і цін?

Що є необхідним до виконання депутатом місцевої ради у виборчому
окрузі?

Яку можливість передбачає законодавство для депутатів місцевих рад у
виборчому окрузі?


Який з нижчеперелічених судів НЕ входить до складу Верховного Суду?
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Що із зазначеного відноситься до делегованих повноважень виконавчих
органів сільських, селищних, міських рад в галузі житлово-комунального
господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського
харчування, транспорту і зв’язку?

Що із зазначеного відноситься до власних повноважень виконавчих
органів сільських, селищних, міських рад в галузі житлово-комунального
господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського
харчування, транспорту і зв’язку?

З метою більш ефективного здійснення своїх повноважень два органи
місцевого самоврядування мають намір зареєструвати асоціацію органів
місцевого самоврядування з місцевим статусом. Чи існують підстави для
відмови у такій реєстрації?


Як класифікують органи державної влади за способом формування?



Як класифікують органи державної влади за територією?



У чому втілюється юридичний зміст конституційно-правових відносин?



Що є об’єктом конституційно-правових відносин?


Який об’єкт конституційно-правових відносин належить до політичної
сфери?

Який об’єкт конституційно-правових відносин належить до соціальної
сфери?

Який об’єкт конституційно-правових відносин належить до культурної
сфери?

Що передбачає потенціал впливу громадянського суспільства на
державу?

Що передбачає потенціал впливу громадянського суспільства на
державу?

У чому полягає ідеальна
громадянського суспільства?

модель

взаємовідносин

держави

і


Який різновид громадських об’єднань встановлює Закон України «Про
громадські об’єднання»?
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На яких принципах створюються і діють громадські об’єднання?



Що є головною ознакою громадських об’єднань?



Який вік членів молодіжних громадських організацій?


У якому випадку забороняється утворення і діяльність політичних
партій?

Протягом якого строку з дня реєстрації здійснюється утворення
політичної партії?
Які органи здійснюють державний контроль за законним та цільовим
використанням політичними партіями коштів, виділених з державного
бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності?




Як припиняють свою діяльність політичні партії?


Які із заходів можуть бути вжиті у разі порушення політичними
партіями Конституції та законів України?


Що є головним обов’язком держави відповідно до Конституції України?



Яка і функцій державного ладу є зовнішньою?


Яка із складових належить до організаційно-економічного механізму
держави?


Яка із складових належить до політичного механізму держави?


Яка із складових належить до організаційно-соціального механізму
держави?

Яка із складових належить до організаційно-культурного (духовного)
механізму держави?

Який принцип місцевого самоврядування передбачає раціональний
розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування різних рівнів?

Який принцип місцевого самоврядування передбачає наявність власних
повноважень?
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Який принцип місцевого самоврядування передбачає передачу
конституційних повноважень і бюджетних коштів від державних органів
органам місцевого самоврядування?

Яка форма децентралізації передбачає створення органів публічної
адміністрації, що здійснюватимуть урядування самостійно?

Яка форма децентралізації передбачає визнання самостійних і незалежних
спеціалізованих організацій?

Яка форма децентралізації передбачає професійне самоврядування, що є
системою управлінських відносин?

Який з принципів визначає основні засади об’єднання територіальних
громад?

Який новий інститут запроваджено змінами внесеними до Закону України
«Про місцеве самоврядування»?

Який спеціальний орган утворено для проведення реформи місцевого
самоврядування?

Яка функція місцевого самоврядування передбачає управління майном,
наявним у комунальній власності?

Як називається спільнота суб’єктів місцевого самоврядування, які
реалізують функції місцевого самоврядування?

Який суб’єкт представляє територіальну громаду та здійснює від її імені
та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування?


Хто є головною посадовою особою територіальної громади?


Хто з посадових осіб представляє інтереси жителів села, селища у
виконавчих органах сільської, селищної, міської ради?

Як називаються представницькі органи, що створюються частиною
жителів, які тимчасово або постійно проживають на відповідній території в
межах села, селища, міста?

Як називається викладена в письмовій формі вимога депутата місцевої
ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових
осіб?
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Як називається підтримана радою вимога депутата місцевої ради до
посадових осіб ради і її органів, сільського, селищного, міського голови,
керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності?
Як називається засіб одержання депутатом місцевої ради інформації
або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми?




Що може бути підставою відкликання виборцями депутата місцевої ради?


Яку кількість голосів виборців має бути зібрано на підтримку
пропозиції про відкликання депутата місцевої ради, обраного в
одномандатному виборчому окрузі?


З якого питання допускається проведення всеукраїнського референдуму?


Які вимоги встановлені для проголошення референдуму за народною
ініціативою?

Громадська організація звернулася до Президента України з вимогою
проголосити референдум за народною ініціативою з питання неправомірного
скасування спрощеної системи оподаткування. В проголошенні референдуму
було відмовлено. Які підстави для відмови передбачені законодавством
відповідно до умов ситуації?


Яка категорія осіб НЕ має права голосу на референдумі?


Громадянин України на момент проведення референдуму брав участь у
міжнародних змаганнях за кордоном. Чи має право громадянин взяти участь в
референдумі?

Особа, що перебуває на строковій військовій службі має бажання взяти
участь у референдумі. Яка із умов є підставою для реалізації даного права?

Неписемна особа, під час голосування звернулася до голови дільниці з
проханням дозволити родичу бути присутнім під час голосування. На дане
звернення особа отримала відмову. Який із вказаних принципів є підставою для
обґрунтованої відмови?

Громадянин України, перебуваючи у відрядженні за межами території
України, попередньо передав доручення іншій особі на реалізацію від його
імені конституційного права на участь у референдумі. Представнику було
відмовлено. Який із вказаних принципів є підставою для обґрунтованої
відмови?
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Яким актом Президент України призначає референдум?



З якого моменту акт Президента України набуває юридичної сили?


Протягом місяця з моменту оприлюднення указу про призначення
референдуму, у зв’язку із загостренням воєнного конфлікту Президент прийняв
рішення про введення воєнного стану. Ініціативна група з проведення
референдуму наполягала на його завершенні. Які заходи повинен вжити
Президент України відповідно законодавства?


З якого моменту розпочинається процес всеукраїнського референдуму?


На зборах громадян обрали членом ініціативної групи особу, яка
перебувала у відрядженні за межами території України. ЦВК відмовила у
реєстрації ініціативної групи. Чи правомірна відмова ЦВК?

Під час аналізу документів, ЦВК встановила факт невідповідності
останніх вимогам законодавства та прийняла рішення про відмову у реєстрації
ініціативної групи. Ініціативна група прийняла рішення про оскарження
постанови ЦВК. До якого суду повинна звернутися ініціативна група?

Який із наведених документів засвідчує факт реєстрації ініціативної
групи?

Посадова особа ЦВК, під час проведення аналізу документів прийняла
рішення про відмову у реєстрації ініціативної групи, мотивуючи це відсутністю
документа про сплату реєстраційного внеску. Уповноважена особа вважає дане
рішення незаконним, оскільки плата за реєстрацію ініціативної групи з
проведення всеукраїнського референдуму не стягується. Які повинні бути
подальші дії уповноваженого представника ініціативної групи?

Громадянин України, який підтримує вимогу про проведення
всеукраїнського референдуму, в силу своїх фізичних вад не має можливості
внести відомості до підписного листа. Який механізм встановлений
законодавством для реалізації конституційного права громадянином?

Яким поняттям позначається сукупність або система державних органів,
за допомогою яких виконуються завдання і функції держави?

Яким поняттям позначається здатність або спроможність держави
здійснювати політичне керівництво суспільством за допомогою різних, в тому
числі і спеціальних, засобів і методів?
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Скільки строків підряд одна й та сама особа може бути Президентом
України?

Що має право здійснювати Президент України щодо актів Кабінету
Міністрів України?

У ході вибіркової перевірки достовірності відомостей про громадян, що
містяться у підписних листах, було встановлено факти підписів вчинених
особами, які на день вчинення підпису не мала права голосу. Яка ситуація має
місце?

Який кількісний склад ініціативної групи, що мають право голосу, з
проведення всеукраїнського референдуму?

Представники ініціативної групи здійснювали збір підписів у підтримку
ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму у навчальному
закладі під час виплати стипендій студентам. Чи правомірні дії представників
ініціативної групи?


Якою може бути дільниця референдуму?



Який державний орган утворює територіальні округи?


Громадянин України, що перебував на стаціонарному лікуванні не
реалізував своє конституційне право у зв’язку з відсутністю у медичній
установі спеціальної дільниці референдуму. До повноважень яких органів
належить подання пропозицій на створення спеціальних дільниць?

Керівництво військової частини звернулося до окружної комісії з
проханням створити спеціальну дільницю з всеукраїнського референдуму на
території військової частини, дислокованої за межами населеного пункту. Чи
може бути утворена спеціальна дільниця у військовій частині?

Що є підставою для утворення закордонної дільниці з всеукраїнського
референдуму?

У разі одночасного проведення всеукраїнського референдуму з виборами
Президента України, виборами народних депутатів України, як організовують
роботу окружні, дільничні комісії референдуму?

Який орган визначає порядок організації роботи окружної, дільничної
виборчої комісії одночасно і як окружної, дільничної комісії референдуму?

Чи допускає Конституція України визначення обов’язкового досудового
порядку урегулювання спору?
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Чи допускається Конституцією
Міжнародного кримінального суду?

України

визнання

юрисдикції


Хто, згідно Закону України “Про внесення змін до Конституції України
(щодо правосуддя)”, може бути представником іншої особи в суді?

Який інститут діє в Україні з метою надання професійної правничої
допомоги?


Що НЕ відноситься до системи судоустрою?


Які суди дозволяє утворювати Закон України “Про судоустрій і статус
суддів” для розгляду окремих категорій справ?

За якою процедурою визначаються голова, заступник голови, секретар
дільничної комісії референдуму?

Журналіст був присутнім на дільниці референдуму в день голосування.
Однак після завершення голосування, голова комісії звернувся до журналіста з
вимогою покинути приміщення у зв’язку з початком підрахунку голосів. Чи
мають право бути присутніми журналісти під час підрахунку голосів?

Що із зазначеного НЕ вважатиметься підставою для внесення змін до
уточненого списку учасників референдуму?

За день до голосування громадянин України подав до дільничної комісії
референдуму закордонної дільниці скаргу щодо неправильностей у списку
учасників всеукраїнського референдуму. Громадянину України було
відмовлено. Чи має місце порушення?

Громадянин України прибув до стаціонарного лікувального закладу за
три дні до дня голосування. У зв’язку з цим зазначену особу не було включено
до списку учасників на спеціальній дільниці. Особа звернулася з скаргою до
дільничної комісії. Чи має місце порушення конституційних прав особи?

Ініціативна група з проведення референдуму, звернулася до ЦВК з
вимогою виділити кошти з державного бюджету на покриття витрат на
збирання підписів під вимогою проведення всеукраїнського референдуму. ЦВК
відмовила, мотивуючи це тим, що дані витрати не покриваються за кошти
державного бюджету. Чи має право ініціативна група на фінансування з
державного бюджету зазначеної діяльності?


Що із переліку НЕ є предметом конституційно-правового регулювання?
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Дільнична комісія референдуму звернулася до міської ради з проханням
надати приміщення для роботи. Однак, міська рада відмовила, мотивуючи це
відсутністю на балансі придатних приміщень. Чи правомірна відмова?

Окружна комісія з референдуму закупила інвентар для роботи комісій за
кошти державного бюджету без застосування тендерних (конкурсних)
процедур. У ході проведення ревізії, були встановлені факти порушення
порядку використання бюджетних коштів. Чи обґрунтовані підстави виявлених
порушень?

Ініціативна група утворила фонд референдуму для фінансування витрат
на збір підписів громадян. Що є підставою для відкриття поточного рахунку
фонду референдуму?

У яких формах здійснюється витрачання коштів з поточних рахунків
фонду референдуму?

Який суб’єкт має виключне право на розпоряджання коштами з
накопичувального рахунку фонду референдуму?


З яких джерел НЕ формується фонд референдуму?


Особа прийняла рішення про внесення коштів на рахунок фонду
референдуму у сумі 1 млн. грн. Представник ініціативної групи зазначив, що
законодавством встановлені обмеження. Які обмеження встановлюються на
суму перерахувань до фонду у вигляді добровільного внеску фізичної особи?

Яким особам НЕ забороняється робити добровільні внески до фонду
референдуму?

Особа «А» внесла на рахунок фонду референдуму 1 млн. грн. На підставі
одержаних від установи банку відомостей, розпорядник накопичувального
рахунку фонду референдуму подав заяву та платіжний документ в установу
банку про повернення зазначених коштів особі «А». У банку повідомили про
неможливість такого повернення. Чи матиме місце порушення законодавства?


Хто із зазначених суб’єктів НЕ є суб’єктом процесу референдуму?



Хто із зазначених осіб може бути офіційним спостерігачем?


Офіційний спостерігач під час підрахунку голосів на дільниці
референдуму здійснював аудіо- та відео- запис. Заступник голови комісії,
звернувся до зазначеної особи з вимогою припинити запис, мотивуючи це
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відсутністю попереднього дозволу. Чи правомірна вимога заступника голови
комісії?

З яких структурних елементів складається конституційно-правовий статус
людини?


Який орган влади є тимчасовим?



Який орган державної влади є правоохоронним?



Який орган державної влади є контрольно-наглядовим?


Що таке нормативно визначена міра належної діяльності або поведінки
учасників конституційних правовідносин?
Які органи здійснюють державний контроль за законним та цільовим
використанням політичними партіями коштів, виділених з державного
бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності?



У якому нормативному документі закріплено ідею громадівської теорії
місцевого самоврядування?


Які існують форми децентралізації?


Під час підрахунку голосів на дільниці референдуму, офіційний
спостерігач виявив порушення законодавства. Яким документом засвідчується
даний факт?

Під час підрахунку голосів на дільниці референдуму, офіційний
спостерігач виявив порушення законодавства. Для засвідчення факту даного
порушення, офіційний спостерігач склав акт та підписав його. Чи
вважатиметься зазначений акт доказом вчинення правопорушення?


Яким правом наділений офіційний спостерігач?


Особа звернулася до офіційного спостерігача з проханням заповнення
бюлетеня для голосування. Офіційний спостерігач погодився. Якими повинні
бути дії комісії референдуму?

Дільнична комісія референдуму позбавила офіційного спостерігача права
бути присутнім на засіданнях. До якого органу має право звернутися офіційний
спостерігач для оскарження даного рішення?
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Яку процедуру необхідно пройти офіційним спостерігачам від іноземних
держав та міжнародних організацій для спостереження за перебігом процесу
референдуму?

Яким органом приймається рішення про акредитацію міжнародних
спостерігачів?


В яких формах НЕ може проводитися агітація референдуму?


Під час агітації референдуму був проведений круглий стіл щодо змісту
питання референдуму. По закінченню роботи учасники круглого столу
отримали цінні подарунки (ринкова вартість 100 грн). Чи законною є дана
форма агітації референдуму?

За день до голосування, в ефірі одного із місцевих телеканалів приватної
форми власності з’явилася інформацію про результати опитувань громадської
думки щодо питання референдуму. Чи має місце порушення законодавства?

Ініціативна група референдуму звернулася до керівництва одного із
навчальних закладів з проханням провести збори колективу для проведення
агітації референдуму. Керівництво навчального закладу відмовило. Чи
правомірне рішення керівництва навчального закладу?

За допомогою якого документа здійснюється голосування учасника
всеукраїнського референдуму на всеукраїнському референдумі?

Під чиїм супроводом члени дільничних комісій транспортують отримані
бюлетені для голосування до приміщення дільничної комісії референдуму?

Під час підрахунку бюлетенів для голосування у зв’язку з великою їх
кількістю, голова комісії прийняв рішення про поділ комісії на кілька груп,
кожна з яких підраховує частину бюлетенів. Дане рішення відобразили в
протоколі. Офіційний спостерігач склав відповідний акт. Чи є підстави для
встановлення факту порушення законодавства?

У приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним дільнична
комісія референдуму в обов’язковому порядку забезпечує розміщення плакатів.
Яка інформація повинна бути відображена?

Громадянин внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити
бюлетень для голосування. Чи має право зазначена особа скористатися
допомогою офіційного спостерігача?
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Хто із зазначених осіб НЕ має права бути присутніми на засіданні комісії
референдуму при підрахунку голосів?

На підставі якого документа проводиться голосування учасника
всеукраїнського референдуму, який перебуває у стаціонарному лікувальному
закладі?

Який кількісний склад членів дільничної комісії для проведення
голосування учасників всеукраїнського референдуму за місцем їх проживання
(перебування)?

На яких принципах ґрунтується
референдуму на дільниці референдуму?

підрахунок

голосів

учасників


Який документ складається дільничною комісією у разі виявлення на
виборчих скриньках пошкоджень пломб, які порушують цілісність виборчої
скриньки?


Який із зазначених бюлетенів вважається дійсним?


Який документ складає дільнична комісія референдуму на своєму
засіданні про підрахунок голосів учасників референдуму на дільниці
референдуму?

Дільнична комісія референдуму виявила факти незаконного голосування,
внаслідок чого неможливо достовірно встановити результати волевиявлення
учасників референдуму. Яке рішення може прийняти комісія референдуму?

В ході підрахунку голосів, дільнична комісія виявила, що у виборчих
скриньках кількість бюлетенів перевищує кількість учасників референдуму, які
отримали бюлетені на дільниці референдуму. В якому випадку комісія прийме
рішення визнати голосування на дільниці референдуму недійсним?

Яким документом засвідчується прийняття рішення про визнання
голосування на дільниці референдуму недійсним?

Яке рішення НЕ має права прийняти окружна комісія референдуму за
результатами розгляду документів дільничної комісії референдуму та скарг про
порушення вимог законодавства?

На підставі якого документа окружна комісія референдуму може
прийняти рішення про проведення повторного підрахунку голосів учасників
референдуму на дільниці референдуму?
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Окружна комісія референдуму прийняла рішення про повторний
підрахунок голосів учасників референдуму. Ким здійснюється повторний
підрахунок голосів?

По завершенню підрахунку голосів, окружна комісія референдуму склала
протокол про повторний підрахунок голосів учасників референдуму на
відповідній дільниці референдуму. Однак, частина членів дільничної комісії
відмовилися підписувати зазначений протокол. Які правові наслідки матиме
відмова у підписанні протоколу окремими членами комісії?

До повноважень якого органу входить встановлення результатів
всеукраїнського референдуму?


Яка процедура оприлюднення результатів всеукраїнського референдуму?



В якій формі подається скарга до комісії референдуму?



Якому критерію повинно відповідати рішення суб'єкта розгляду скарги?


На яких принципах ґрунтується підготовка та проведення виборів
Президента України?


Яким органом призначаються вибори Президента України?


Де Верховна Рада України публікує рішення про призначення чергових
виборів Президента України?

В які строки розпочинається виборчий процес повторних виборів
Президента України?


Що є підставою для утворення спеціальної виборчої дільниці?


Хто із суб’єктів НЕ бере участі у організації та проведенні виборів
Президента України?

Який статус мають виборчі комісії уповноважені організовувати
підготовку та проведення виборів Президента України і забезпечувати
додержання та однакове застосування законодавства України про вибори
Президента України?

У поданні до складу окружних виборчих комісій були допущені технічні
описки та неточності. Чи вплине дана обставина на відхилення внесених
кандидатур?
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Які суб’єкти можуть входити до складу окружної виборчої комісії?


За наявності якої підстави виборча комісія може прийняти мотивоване
рішення про позбавлення права присутності на своєму засіданні кандидата на
пост Президента України?


Який порядок прийняття рішення виборчої комісії?


Член виборчої комісії «А» не згоден з рішенням, прийнятим комісією. Чи
має право зазначена особа висловити власну думку щодо прийнятого рішення?

Громадянин України вперше бере участь у засіданні окружної виборчої
комісії в якості члена виборчої комісії. Що в обов’язковому порядку повинна
вчинити зазначена особа?


Якою державою є Україна відповідно до статті 1 Конституції України?


Який з принципів державного ладу передбачає пріоритетність права щодо
держави, політики, економіки, культури та інших інститутів (основ) держави?


Якою є форма державного устрою України?



Яка форма правління в Україні?



Який з принципів визначає засади зовнішньої політики держави?


Що таке внутрішньо взаємоузгоджена структура пов’язаних між собою
основних елементів конституційно-правових відносин?

Назвіть види громадських об’єднань в залежності від їх організаційноправової форми?

Яке найменування, згідно чинного законодавства, носить громадське
об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є виключно фізичні
особи?

Яке найменування, згідно чинного законодавства, носить громадське
об’єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами
(учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи?


Назвіть правовий статус в якому можуть діяти громадські об’єднання?
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Що, згідно чинного законодавства, передбачає принцип відсутності
майнового інтересу членів (учасників) громадського об’єднання?

Хто НЕ може бути суб’єктом створення (засновником) громадської
організації?

Хто НЕ може бути суб’єктом створення (засновником) громадської
спілки?

Яка мінімальна кількість
громадського об’єднання?

осіб

повинна

бути

серед

засновників


Що є основною умовою для отримання громадським об’єднанням статусу
“всеукраїнського”?


Чи має право діяти на території України іноземна неурядова організація?


Якого із нижче наведених прав НЕ має громадське об’єднання без статусу
юридичної особи?

Яке найменування носить добровільне об’єднання громадян прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що
має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян,
бере участь у виборах та інших політичних заходах?


Хто із нижче наведених суб’єктів може бути членом політичної партії?

 Що повинна зробити особа, яка є членом політичної партії, вступаючи на
посаду або службу, для яких встановленні обмеження щодо перебування в
складі політичної партії?


Яким є членство в політичній партії?


Чи допускається створення політичної партії без статусу юридичної
особи?

Не менше якої кількості підписів громадян України повинно бути
підтримано рішення про створення політичної партії?

Якою кількістю підписів і в скількох областях України повинно бути
підтримано рішення про створення політичної партії?

Із яким правовим статусом реєструються первинні осередки політичних
партій?
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Який максимальний розмір (сума) внеску (внесків) на підтримку
політичної партії від громадянина України протягом одного року?

Який максимальний розмір (сума) внеску (внесків) на підтримку
політичної партії від юридичної особи протягом одного року встановлений
чинним законодавством України?

Які заходи примусу можуть бути вжиті до політичної партії в разі
порушення нею чинного законодавства України?

Яке найменування носить недержавний самоврядний інститут, що
забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів
правової допомоги на професійній основі?


Хто із нижче наведених суб’єктів належить до інституту адвокатури?


Яка із обставин НЕ є підставою для дострокового припинення
повноважень члена окружної виборчої комісії?

Чи має право дільнична виборча комісія звернутися з рішенням про
заміну голови виборчої комісії у зв’язку з систематичним невиконанням
покладених на нього обов’язків?

Чи може бути включений громадянин України до списку виборців, якщо
на момент складання попереднього списку виборців на виборчій дільниці, йому
виповнилося 17 років і 10 місяців?

Чи має право особа взяти участь у виборах, якщо на момент їх
проведення перебуває у довготривалому відрядженні в іншій області?

За рахунок яких джерел здійснюються витрати на підготовку та
проведення виборів Президента України?

З яких джерел заборонено формувати виборчий фонд кандидата на пост
Президента України?

В якому нормативно-правовому акті закріплені основні цінності
конституційного ладу?

Яким конституційно-правовим поняттям позначається фактичний та
реальний стан суспільних відносин, що регулюються та охороняються
конституційними нормами та принципами?
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Який документ конституційно-правового характеру заклав засади
реформування
конституційного
ладу
на
засадах
лібералізму
та
людиноцентризму?

Якому із нижче наведених суб’єктів конституційного права належать
виключні права визначати і змінювати конституційний лад в Україні?

Який із розділів Конституції України
конституцією” або “конституцією в конституції”?

іноді

називають

“малою


Яка із нижче наведених властивостей не характерна конституційному
ладу України?

Який із принципів конституційного ладу визначає цінність індивіда в
системі соціальної взаємодії?


Які із нижче наведених складових включає конституційний лад?


Яким конституційно-правовим поняттям позначається система заходів та
дій щодо попередження, припинення, розслідування того, що негативно
впливає на розвиток держави і суспільства, виявлення винних та притягнення їх
до юридичної відповідальності?

Яким конституційно-правовим поняттям позначається система
загальносоціальних і спеціальних юридичних умов і засобів матеріального та
процесуального характеру, які забезпечують дієвість основних принципів і
інститутів суспільного та державного ладу України?


Який суб’єкт затверджує Державний бюджет України?


Яким конституційно-правовим поняттям позначаються жителі, об’єднані
постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними
адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об’єднання
жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр?

Який із нижче наведених елементів НЕ відноситься до системи місцевого
самоврядування?

Виберіть елемент
самоврядування?

який

відноситься

до

системи

місцевого


В якому із нижче наведених випадків загальні збори громадян
вважаються правомочними?
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Хто НЕ є суб’єктом скликання загальних зборів громадян?



В який спосіб приймаються рішення на загальних зборах громадян?


Яким конституційно-правовим поняттям позначаються зустрічі
територіальної громади з депутатами відповідної ради та посадовими особами
місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть
заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань
місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування?

Хто є суб’єктом скликання першої сесії новообраної сільської,
селищної, міської ради?


Яка періодичність скликання сесій сільської, селищної, міської ради?


Хто уповноважений скликати сесії районної ради
невмотивованої відмови голови районної ради від її скликання?

у

випадку


Яка мінімальна кількість депутатів місцевої ради повинна бути присутня
на засіданні ради для того, щоб вона вважалася повноважною?

У якому
повноважною?

випадку

сільська,

селищна,

міська

рада

вважається


Хто із нижче наведених суб’єктів може бути обраний до складу постійної
комісії місцевої ради?

Як секретар
повноваження?

сільської,

селищної,

міської

ради

здійснює

свої


Хто із нижче наведених суб’єктів уповноважений вносити пропозицію
щодо кількісного та персонального складу виконавчого комітету сільської,
селищної, міської ради?

Який суб’єкт очолює виконавчий комітет сільської, селищної, міської
ради?


Яку форму мають нормативно-правові акти місцевих рад?


Яку форму мають нормативно-правові та індивідуальні акти сільського,
селищного, міського голови?


Який правовий наслідок має відставка Прем’єр-міністра України?
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Хто головує на засіданнях Кабінету Міністрів України?


Що є основною організаційно-правовою формою роботи Кабінету
Міністрів України?

Перед ким підзвітні голови місцевих державних адміністрацій при
здійсненні своїх повноважень ?


Яка із перелічених функцій НЕ належить органам виконавчої влади?



Який судовий орган є найвищим у системі судоустрою України?


Що є метою функціонування поділу державної влади на законодавчу,
виконавчу та судову між різними органами державної влади (згідно Рішення
Конституційного Суду України від 24.06.1999 р)?

Який із нижче наведених суб’єктів конституційного права
уповноважений визнавати незаконними акти органів та посадових осіб
місцевого самоврядування?

Хто є суб’єктом порушення питання про дострокове припинення
повноважень сільської, селищної, міської ради?

Що із нижче наведеного НЕ є підставою дострокового припинення
повноважень сільського, селищного, міського голови?

З яким видом діяльності НЕ сумісний депутатський мандат депутата
місцевої ради?

Як називається об’єднання депутатів місцевої ради сформоване на
партійній основі?

Що із нижче наведеного НЕ є підставою для відкликання виборцями
обраного ними депутата місцевої ради?


Представником чиїх інтересів виступають депутати місцевих рад?



Хто із нижче наведених НЕ відноситься до депутатів місцевих рад?


рад?

З якого моменту розпочинаються повноваження депутатів місцевих
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Що із нижче наведеного НЕ є підставою для дострокового припинення
повноважень депутатів місцевих рад?

На якій із нижче наведених засад здійснюється діяльність депутатів
місцевих рад?

На якій із нижче наведених засад здійснюють свою діяльність депутати
місцевих ради, які обрані секретарем сільської, селищної, міської ради?

Що із нижче наведеного НЕ є підставою для відкликання виборцями
обраного ними депутата місцевої ради?

Хто згідно чинного законодавства уповноважений ініціювати (вносити
пропозицію) щодо відкликання депутата місцевої ради за народною
ініціативою?


Що є суб’єктом добровільного об’єднання територіальних громад?


Що із нижче наведеного НЕ відноситься до умов добровільного
об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст?

Хто із нижче наведених суб’єктів НЕ є ініціатором добровільного
об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст?

Хто є суб’єктом розроблення перспективного плану формування
територій громад?

Хто є суб’єктом схвалення перспективного плану формування територій
громад?

Що є формою фінансової підтримки добровільного
територіальних громад сіл, селищ, міст з боку держави?

об’єднання


Що є основною умовою визначену Законом України “Про добровільне
об’єднання територіальних громад” для надання об’єднаній територіальній
громаді коштів у вигляді субвенцій на формування її інфраструктури?

Який документ визначає загальний обсяг субвенцій на формування
інфраструктури об’єднаних територіальних громад?

Що із нижче наведеного НЕ є формою співробітництва територіальних
громад?
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Хто із нижче наведених суб’єктів НЕ є суб’єктом подачі ініціативи щодо
співробітництва територіальних громад?

Хто із нижче наведених суб’єктів уповноважений приймати рішення про
надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад?

Хто із нижче наведених суб’єктів конституційного права уповноважений
вносити до Верховної Ради України законопроект про внесення змін до
Конституції України?

В якому із нижче наведених випадків законопроект про внесення змін до
Конституції України, крім розділу I “Загальні засади”, розділу III “Вибори.
Референдум” і розділу XIII “Внесення змін до Конституції України”,
попередньо схвалений більшістю від конституційного складу Верховної Ради
України, вважається прийнятим?

Хто є суб’єктом подання до Верховної Ради України законопроекту про
внесення змін до розділу I “Загальні засади”, розділу III “Вибори. Референдум”
і розділу XIII “Внесення змін до Конституції України”?

У якому із нижче наведених випадків законопроект про внесення змін до
розділу I “Загальні засади”, розділу III “Вибори. Референдум” і розділу XIII
“Внесення змін до Конституції України” вважається прийнятим?

В якому із нижче наведених випадків Конституція України може бути
змінена?

На предмет відповідності яким положенням Конституції України
розглядає Конституційний Суд України законопроект про внесення змін до
Конституції України?

Потягом якого строку може бути внесений до Верховної Ради України
законопроект про внесення змін до Конституції України, який вже розглядався
Верховною Радою України, і закон не був прийнятий?

Хто із нижче наведених суб’єктів права здійснює парламентський
контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина?

Що є джерелом фінансування діяльності Уповноваженого ВРУ з прав
людини?

Що із нижче наведеного є актом реагування Уповноваженого ВРУ з прав
людини на порушення положень Конституції України, законів України,
міжнародних договорів України стосовно прав і свобод людини і громадянина?
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Яким статусом згідно Конституції України наділена Верховна Рада
України?

Що, згідно Рішення Конституційного Суду України від 17 жовтня 2002
року № 17-рп/2002, означає поняття “сесія” Верховної Ради України?

Що, згідно Рішення Конституційного Суду України від 17 жовтня 2002
року № 17-рп/2002, означає поняття “пленарне засідання” Верховної Ради
України?

Хто із нижче наведених суб’єктів конституційного права відкриває перше
засідання новообраної Верховної Ради України?


В який строк Верховна Рада України збирається на першу сесію?


У якому із нижче наведених випадків Верховна Рада України вважається
повноважною?

Протягом якого строку Верховна Рада України збирається на засідання у
разі оголошення указу Президента України про введення воєнного чи
надзвичайного стану?

Хто із нижче наведених суб’єктів конституційного права уповноважений
скликати позачергові сесії Верховної Ради України?

Який строк Конституція України відводить для формування коаліції
депутатських фракцій у Верховній Раді України?

Як називається суб’єкт, який утворюється на основі узгодження
політичних позицій, до складу якого входить більшість народних депутатів
України від конституційного складу Верховної Ради України?


В який спосіб Верховна Рада України уповноважена приймати рішення?



Хто НЕ є суб’єктом права законодавчої ініціативи?


В який спосіб Верховна Рада України може подолати вето Президента
України?

Хто згідно Конституції України має право визначати законопроекти як
невідкладні?
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Який з нижче перерахованих випадків передбачає відставку Кабінету
Міністрів України?

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

При якому суб’єкті Рада національної безпеки і оборони України є
координаційним органом з питань національної безпеки і оборони?

Якими нормативно-правовими актами вводяться в дію Рішення Ради
національної безпеки і оборони?


Що із переліченого належить до повноважень Президента України?


Яку участь бере Президент України у формуванні Вищої ради
правосуддя?

Президент України призначив своїм указом на посаду члена Вищої ради
правосуддя голову профспілки працівників освіти, який має вищу юридичну
освіту та працює викладачем ВУЗу. Чи було допущено порушення чинного
законодавства Президентом України ?

Що слугує підставою для призначення позачергових виборів Президента
України?

Хто, згідно із Конституцією України, НЕ входить до складу Ради
національної безпеки і оборони України за посадою?

На яку посадову особу покладається функція забезпечення організації
роботи і виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України?

Якою кількістю голосів приймаються рішення Ради національної безпеки
і оборони України?


Яким органом є Рада національної безпеки і оборони України?


Чи буде допущено порушення чинного законодавства Президентом
України, у випадку призначення ним керівником апарату РНБО її Секретаря,
який не є військовослужбовцем?

Яким є правовий статус представництва Президента України в
Автономній Республіці Крим згідно Конституції України та Закону України
«Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим»?
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Хто є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України?


Які юридичні наслідки для Президента України має скоєння ним
державної зради?

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

Яким чином здійснюється
Конституційного Суду України?

відбір

кандидатур

на

посаду

судді


Який мінімальний стаж професійної діяльності у сфері права повинен
бути у кандидата на посаду судді Конституційного Суду України?

З якого моменту суддя Конституційного Суду України набуває своїх
повноважень?

З урахуванням чиїх пропозицій у Державному бюджеті України
визначаються видатки на діяльність Конституційного Суду України?

Яким нормативним актом встановлюється розмір винагороди судді
Конституційного Суду України?

Без згоди якого органу суддю Конституційного Суду України НЕ може
бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення
обвинувального вироку судом?

За яких виняткових випадків може бути затримано або утримувано під
вартою чи арештом, до винесення обвинувального вироку судом, суддю
Конституційного Суду України?

Чи може бути притягнуто до відповідальності суддю Конституційного
Суду України за голосування у зв’язку з ухваленням Судом рішень та надання
ним висновків?

За якої із підстав повноваження судді Конституційного Суду України НЕ
припиняються?

У якому випадку повноваження судді Конституційного Суду України НЕ
припиняються?

За якої із підстав можливе звільнення судді Конституційного Суду
України з посади?
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Яка із підстав НЕ може слугувати підґрунтям для звільнення судді
Конституційного Суду України з посади?

Скількома голосами ухвалюється рішення Конституційного Суду України
про звільнення з посади судді?

Щодо якого виду нормативних актів Конституційний Суд України
втратив право офіційного тлумачення після конституційної реформи у 2016
році?

Який із зазначених суб’єктів НЕ вправі звертатись до Конституційного
Суду України з приводу вирішення питань про конституційність актів
Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України та
Верховної Ради Автономної Республіки Крим?

Який суб’єкт НЕ вправі звертатись до Конституційного Суду України з
приводу надання висновків про відповідність Конституції України чинних
міжнародних договорів України?

Який суб’єкт має право звертатись до Конституційного Суду України з
приводу надання висновків про відповідність Конституції України
міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання
згоди на їх обов’язковість?

За чиїм зверненням Конституційний Суд України надає висновки про
конституційність питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський
референдум за народною ініціативою?

У якому разі особою може бути подана до Конституційного Суду України
конституційна скарга?

Що є підставою для розгляду Конституційним Судом України по суті
питання про конституційність закону України за поданою конституційною
скаргою особи?

Який ступінь обов’язковості мають рішення та висновки, ухвалені
Конституційним Судом України?

З якого моменту втрачають чинність акти або їх окремі положення, що
визнані неконституційними, якщо інше не встановлено самим рішенням
Конституційного Суду України?

Хто НЕ може бути суб’єктом права на конституційну скаргу згідно
Конституції України?
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Судді Конституційного Суду України на день набрання чинності Законом
України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)»
виповнилось шістдесят п’ять років, але рішення щодо звільнення такого судді з
посади не ухвалено. Чи припиняються повноваження такого судді?

До якого часу прокуратура, відповідно до чинних законів, продовжує
виконувати функцію досудового розслідування?

До якого часу прокуратура продовжує виконувати функцію нагляду за
додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах?

До якого часу прокуратура продовжує виконувати функцію нагляду за
додержанням законів при застосуванні заходів примусового характеру,
пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян?

З якого моменту представництво органів державної влади та органів
місцевого самоврядування в судах здійснюватиметься виключно прокурорами
або адвокатами?

Особа була призначена на посаду Генерального прокурора України до
набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції
України (щодо правосуддя)» у 2015 році. До якого часу особа здійснюватиме
повноваження Генерального прокурора України?

Який строк повноважень Генерального прокурора у зв’язку із набранням
чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо
правосуддя)»?

Які функції НЕ покладаються на прокуратуру України у зв’язку із
набранням чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції
України (щодо правосуддя)»?

Який суб’єкт тимчасово, з дня набрання чинності Законом України «Про
внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» упродовж двох
років, уповноважений приймати рішення про переведення судді з одного суду
до іншого на підставі відповідного подання Вищої ради правосуддя?

Відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком
на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом
України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має
бути оцінена в порядку, визначеному законом. За яким критерієм НЕ
здійснюється оцінювання невідповідності судді займаній посаді?
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Яке із прав надається суддям судів, утворених до набрання
чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо
правосуддя)», у випадках їх реорганізації чи ліквідації?

Якому суб’єкту надається право утворювати, реорганізовувати та
ліквідовувати суди, на підставі та у порядку, що визначені законом, до
впровадження нового адміністративно-територіального устрою України
відповідно до змін до Конституції України щодо децентралізації влади, але не
довше ніж до 31 грудня 2017 року?

Яке із прав надається суддям судів, утворених до набрання
чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо
правосуддя)», у випадках їх реорганізації чи ліквідації?

Який орган, з дня набрання чинності Законом України «Про внесення
змін до Конституції України (щодо правосуддя)» і до утворення Вищої ради
правосуддя, тимчасово здійснює її повноваження?


Яким шляхом утворюється Вища рада правосуддя?


До якого моменту, згідно Конституції України, функціонуватиме Вища
рада правосуддя у складі членів Вищої ради юстиції (протягом строку їх
повноважень)?

Який крайній строк повноважень Вищої ради правосуддя у складі членів
Вищої ради юстиції?

До якого строку повинно бути здійснено обрання (призначення) членів
Вищої ради правосуддя?


Яке із повноважень НЕ належить Вищій раді правосуддя?



Яке із повноважень НЕ належить Вищій раді правосуддя?



Яке із повноважень НЕ належить Вищій раді правосуддя?



Скільки осіб повинно входити до Вищої ради правосуддя?



Хто входить до складу Вищої ради правосуддя за посадою?


З числа яких осіб з’їзд суддів України має право оббирати десятьох
членів Вищої ради правосуддя?
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Яка тривалість строку повноважень обраних (призначених) членів Вищої
ради правосуддя?

За умови обрання (призначення) щонайменше скількох членів Вища рада
правосуддя набуває повноважень?


Який судовий орган є найвищим у системі судоустрою України?


Що є метою функціонування поділу державної влади на законодавчу,
виконавчу та судову між різними органами державної влади (згідно Рішення
Конституційного Суду України від 24.06.1999 р)?


Якою компонентою правового статусу наділені органи державної влади?



Що складає повноваження органів державної влади?


Що обумовлює особливість конституційної правосуб’єктності органів
державної влади порівняно з громадянами України?


Яка із властивостей НЕ відноситься до ознак державної влади?


Яким поняттям позначається здатність або спроможність держави
здійснювати політичне керівництво суспільством за допомогою різних, в тому
числі і спеціальних, засобів і методів?

Яким поняттям позначається сукупність або система державних органів, з
допомогою яких виконуються завдання і функції держави?


Що НЕ є елементом механізму держави?


Яким поняттям позначається система всіх органів держави, державних
установ і державних підприємств, які покликані виконувати завдання та функції
держави?

Що відноситься до організацій, які уособлюють собою державну владу та
здійснюють управління або всім суспільством, або якою-небудь його
частиною?

Яким поняттям позначається сукупність або система державних і
недержавних організацій, в яких державна влада знаходить своє організаційне
вираження і за допомогою яких держава виконує свої завдання і функції?
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Що НЕ відноситься до конституційних засобів механізму стримувань і
противаг в Україні?

Що позначає відносно самостійна частина держави, яка офіційно наділена
певними повноваженнями, має певні завдання й функції, виступає
представником держави з цих питань і діє на підставі Конституції та законів
України?


На які види поділяються місцеві державні органи?



Які органи НЕ належать до системи виконавчої влади?


Яким поняттям позначається сфера дії приватних інтересів, система
суспільних інституцій, за посередництвом яких задовольняються різноманітні
інтереси індивідів та їх груп?


Що із переліченого НЕ відноситься до ознак державного органу?


На який орган покладено визначення державної політика в сфері
державної служби?

Який орган здійснює управління державною службою в державних
органах?

В системі якої гілки влади Кабінет Міністрів України визначається
найвищим органом?

Який вид нормативно-правових актів видає Кабінет Міністрів України в
межах своєї компетенції?

До якого моменту Кабінет Міністрів України, відставка якого прийнята
Верховною Радою України, продовжує виконувати свої повноваження?

Який з нижче перерахованих випадків має наслідком відставку Кабінету
Міністрів України?


Хто із посадовців входить до складу уряду?



Яке із повноважень відноситься до компетенції Кабінету Міністрів?


Який суб’єкт наділений повноваженнями створювати центральні органи
виконавчої влади?
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До якого виду органів слід відносити Кабінет Міністрів України?



Як доцільно охарактеризувати Державний комітет України?



До якого виду відносяться посади членів Кабінету Міністрів України?



Який суб’єкт розглядає Програму діяльності Кабінету Міністрів України?


Чи правомірно буде розглянути на черговій сесії Верховної Ради України
питання про відповідальність Кабінету Міністрів України, якщо протягом цієї
сесії на розгляд парламенту ставилось питання про прийняття резолюцію
недовіри Кабінету Міністрів України?

Чи буде дотримано конституційної процедури призначення на посаду
Прем’єр-міністра України, якщо його буде призначено рішенням 2/3 від складу
парламенту за погодженою пропозицією коаліції депутатських фракцій у
Верховній Раді України?


Який правовий наслідок має відставка Прем’єр-міністра України?



Який суб’єкт головує на засіданнях Кабінету Міністрів України?


Що є основною організаційно-правовою формою роботи Кабінету
Міністрів України?

Перед ким підзвітні та кому підконтрольні голови місцевих державних
адміністрацій при здійсненні своїх повноважень ?


Яка із перелічених функцій НЕ належить органам виконавчої влади?

 Який принцип закладений в основу виборчої системи по обранню депутатів
сільських, селищних рад?


Хто з громадян України має право брати участь в місцевих виборах?



Який суб’єкт встановлює перші вибори старост в Україні?


Чи допускається звуження змісту й обсягу існуючих прав і свобод
громадян України при

прийнятті нових законів?


Що із зазначеного є конституційним обов’язком громадян України?
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Хто виступає суб’єктом законодавчої ініціативи?



Кому належить право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України?


Кому із зазначених суб’єктів належить право законодавчої ініціативи у
Верховній Раді України?

Який орган державної влади від імені Верховної Ради України здійснює
контроль за використанням коштів Державного бюджету України?

Який суб’єкт здійснює парламентський контроль за дотриманням
конституційних прав і свобод людини та громадянина?


Який орган державної влади затверджує Державний бюджет України?


Який суб’єкт подає до Верховної Ради України проект Закону про
Державний бюджет України?

Яка із галузей права є системоутворюючою складовою національної
правової системи та здійснює вплив на інші галузі права?


Що із переліку є предметом конституційно-правового регулювання?



Що із переліку НЕ є предметом конституційно-правового регулювання?


Який із наведених методів конституційно-правового регулювання полягає
у визначенні основ суспільного та державного ладу?

Що становить собою керівні засади, які визначають сутність та зміст
конституційно-правового регулювання?

Із якою галуззю права проявляється зв’язок конституційного права в
контексті регулювання розподілу та використання державних грошових
фондів?

Із якою галуззю права проявляється зв’язок конституційного права в
контексті закріплення в Конституції України багатоманітності форм власності
та визначення соціальної спрямованості держави?

Що із наведеного втілює найважливіші ідеї конституційно-правової
думки?

Який характер мають більшість суспільних відносин, які становлять
предмет конституційного права України?
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Які відносини НЕ входять до предмета конституційного права України?


Які підсистеми (рівні) українські вчені НЕ виділяють в системі
конституційного права?

Яке із правових явищ у зарубіжній літературі розглядається як «віра в
існування конституційних способів щодо встановлення державних обмежень»?

Що являє собою відносно самостійний відокремлений комплекс
конституційно-правових норм, що регулюють у межах галузі конституційного
права певну сферу або групу однорідних суспільних відносин?

В якій із модифікацій НЕ є можливою структура конституційно-правової
норми?

Яка із ознак конституційно-правових норм полягає в тому, що вони
поширюються на всіх суб’єктів, що стають учасниками правовідносин,
передбачених цією нормою ?

Яка із ознак конституційно-правових норм полягає в тому, що вони є
обов’язковими для всіх суб’єктів конституційного права?

Яка із ознак конституційно-правових норм полягає в тому, що вони
встановлені суб’єктами нормотворення та мають письмову, документальну
форму?


Якою є держава Україна згідно Конституції України?


Хто є суб’єктом права власності на землю, її надра, атмосферне повітря,
водні й інші природні ресурси, що знаходяться в межах території України,
природні ресурси її континентального шельфу, виняткової (морської)
економічної зони згідно Конституції України?


Яким чином можна розуміти територіальне верховенство України?


Що із наведеного можна визначити як право держави здійснювати
виняткову юрисдикцію стосовно всіх осіб та об’єктів на своїй території?


Чим обмежуються межі дії територіального верховенства України?


Що являє собою повітряний простір як складова державної території
України?
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Що із наведеного НЕ є умовною державною (квазі-державною)
територією України?


Що складає адміністративно-територіальний устрій України?


Як поділяються територіальні одиниці, що складають адміністративнотериторіальний устрій України, за географічними ознаками?

Як поділяються територіальні одиниці, що складають адміністративнотериторіальний устрій України, за своїм статусом?

Як поділяються територіальні одиниці
адміністративно-територіального устрою України?

за

місцем

у

системі


Які із наведених нижче міст мають спеціальний правовий статус згідно
Конституції України?

Який суб’єкт приймає рішення про найменування та перейменування
адміністративно-територіальних одиниць?

Що із наведеного є формою децентралізації державної влади в унітарній
державі на рівні адміністративно-територіальної одиниці, що характеризується
географічними, економічними, історичними, етнічними, національнокультурними та іншими особливостями?


Яке із міст є столицею Автономної Республіки Крим?



У чому полягає фінансовий аудит, здійснюваний Рахунковою палатою?


Хто затверджує кошторис Рахункової палати після набрання чинності
Законом про Державний бюджет?

Які повноваження Рахункової палати щодо поданого до Верховної Ради
України проекту закону про Державний бюджет України?

Чого НЕ вчиняє Рахункова палата за результатами здійснення заходів
державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)?

Хто здійснює перевірку та виконання кошторису доходів та витрат
Національного банку України?


Яка кількість членів Рахункової палати?
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Які вимоги НЕ висуваються до члена Рахункової палати?



Хто призначає на посаду Голову Рахункової палати України?



Який строк повноважень Рахункової палати?



Який строк повноважень Голови Рахункової палати?


Які нормативні акти видає у межах своїх повноважень Голова Рахункової
палати?


Якою є основна організаційна форма діяльності Рахункової палати?


Хто має право вносити на розгляд Верховної Ради України законопроекти
про надання згоди на обов’язковість міжнародних договорів України?

Якщо міжнародним договором передбачений обмін грамотами, то на
підставі закону про надання згоди на обов’язковість міжнародного договору
України ким засвідчується підписана Головою Верховної Ради України така
грамота?

Не раніше якого строку Програма діяльності Кабінету Міністрів України
після її несхвалення може бути повторно внесена на розгляд Верховної Ради
України?

Який нормативно-правовий акт приймається Верховною Радою України
за результатами парламентських слухань?

Як часто може розглядатись питання про відповідальність Кабінету
Міністрів України?

Що із наведеного НЕ входить до норм конституційного права за таким
критерієм поділу, як за терміном дії?

Що із наведеного входить до норм конституційного права за таким
критерієм поділу, як за конкретизацією правового припису?

Що із наведеного НЕ входить до інститутів конституційного права за
таким

Що із наведеного входить до норм конституційного права за таким
критерієм поділу, як за територією дії?
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Яка із ознак конституційно-правових норм полягає в тому, що вони
встановлюють чи санкціонують правило поведінки, що регулює суспільні
відносини?


Що є метою функціонування системи конституціоналізму?


Що
із
наведеного
конституціоналізму?


визначає

нормативно-правові

основи

Що із наведеного визначає наукові основи конституціоналізму?


Які конституційні обов’язки людини і громадянина НЕ передбачені в
Конституції України?

Що таке можливість громадянина на отримання пенсій, соціальних
виплат і допомог?


Які з нижчезазначених НЕ відносяться до політичних прав людини?


Який характер мають акти всеукраїнського референдуму згідно з
Рішенням Конституційного Суду України від 27 березня 2000р.?


Який з принципів розкриває зміст громадянства України?



Який документ підтверджує громадянство України?



Що є підставою набуття громадянства України?



Що є підставою припинення громадянства України?



Що є умовою прийняття до громадянства України?


Протягом якого терміну з моменту набуття громадянства України
іноземець повинен припинити перебування у громадянстві іноземної держави?


Що підтверджує тимчасове посвідчення громадянина України?


В якому випадку особа, яка народилася на території України від
іноземців, набуває громадянства України?

Як називається правовий зв’язок між фізичною особою і Україною, що
знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов’язках?
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Який документ подає іноземець, що з незалежних від нього причин, не
зміг отримати підтвердження іноземної держави про те, що він зобов’язався
припинити іноземне громадянство?

З якого моменту особа набуває громадянства України за територіальним
походженням?


Що є підставою для втрати громадянства України?


До якого моменту громадянин України користується правами і несе
обов’язки громадянина України, якщо він подав заяву про вихід з громадянства
України?

Як називаються особи, які є іноземцями або особами без громадянства та
мають українське етнічне походження або є походженням з України?

Що є законною підставою перебування іноземців та осіб без громадянства
на території України?


Який державний орган встановлює квоту на імміграцію?



Яким особам надається дозвіл на імміграцію поза квотою імміграції?



В якому випадку дозвіл на імміграцію може бути скасовано?


Як називається особа, яку жодна держава відповідно до свого
законодавства не вважає своїм громадянином?

Яким державним органом приймається рішення про надання тимчасового
захисту?

За рахунок яких коштів здійснюється надання тимчасового захисту
іноземцям та особам без громадянства?


Ким є Президент України?



Який громадянин України може бути обраний Президентом України?



Хто здійснює приведення до присяги новообраного Президента України?



Яке з повноважень належить Президентові України?
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Який державний орган є координаційним органом з питань національної
безпеки і оборони при Президентові України?

Що належить до повноважень Ради національної безпеки і оборони
України?


Хто є Головою Ради національної безпеки і оборони України?


Хто формує персональний склад Ради національної безпеки і оборони
України?


З якого моменту набуває чинності відставка Президента України?



Хто приймає рішення про звинувачення Президента України?


Який орган дає висновок щодо додержання конституційної процедури
розслідування і розгляду справи про імпічмент Президента України?

Хто виконує обов’язки Президента України на період до обрання і вступу
на пост нового Президента України, у випадку дострокового припинення його
повноважень?

Президент України вирішив призначити послом України в Республіці
Польща громадянина А. А., про що видав відповідний указ. Підписами яких
осіб має бути скріплений цей акт?


Який з принципів розкриває зміст громадянства України?



Який документ підтверджує громадянство України?



Що є умовою прийняття до громадянства України?


З якої дати особа набуває громадянство України внаслідок прийняття до
громадянства України?

Громадянин Б.Б. в знак протесту проти соціальної політики уряду
України вирішив вийти з громадянства України і подав на ім’я Президента
України відповідну заяву. Однак у виході з громадянства йому було
відмовлено. При наявності яких умов можливий вихід з громадянства України?

З якого моменту набуває громадянства України повнолітня особа, яку
усиновили громадяни України?
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З якого віку необхідна згода дитина на набуття нею громадянства
України?

Яким чином дитина, яка відповідно до чинного законодавства України,
вважається такою, що постійно проживає за кордоном, може вийти з
громадянства України?

Яким чином відбувається вихід з громадянства України дітей віком від 14
до 18 років?


Що є підставою для втрати громадянства України?


Громадянка України вийшла заміж за громадянина Італії. Протягом двох
років вони проживають на території України. У них народилась дитина. За
якою з умов її чоловік може набути громадянство України?

Якими правами та свободами користуються іноземці та особи без
громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах?


Кому надається дозвіл на імміграцію поза квотою імміграції?


Громадянка України вийшла заміж за громадянина Італії. Протягом двох
років вони проживають на території України. У них народилась дитина. За
якою з умов дитина може набути громадянство України?

Яким чином Верховна Рада України приймає рішення про усунення
Президента України з поста в порядку імпічменту?


Яким категоріям осіб не надається дозвіл на імміграцію?


Який орган дає висновок про те, що діяння, в яких звинувачується
Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину?

Членами яких об’єднань не можуть бути іноземці та особи без
громадянства?


На який строк видається посвідчення біженця?


На який строк видається посвідчення особи, яка потребує додаткового
захисту?


Ким згідно Конституції України є Президент України?
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На залізничному вокзалі міста Чернівці було знайдено чорношкіре
немовля. Встановити особу батьків дитини та розшукати їх не вдалося. За якою
підставою дана дитина може набути громадянство України?


Який громадянин України може бути обраний Президентом України?


Особа без громадянства N, знаходячись на території України 5 років,
порушила клопотання про набуття громадянства України. До компетенції якого
органу належить вирішення даного питання?

Особа без громадянства N, знаходячись на території України 5 років,
порушила клопотання про набуття громадянства України. Разом з нею
проживає її дитина 14 років, також особа без громадянства. Як вирішується
питання про громадянство дитини?


Що Не належить до повноважень Президента України?



Коли проводяться чергові вибори Президента України?



Коли вступає на пост новообраний Президент України?


Протягом якого терміну Президент України користується правом
недоторканості?


Протягом якого терміну звання Президента України зберігається за ним?



Що належить до повноважень Президента України?


Хто приймає рішення про неможливість виконання Президентом України
своїх повноважень за станом здоров’я?

З якого
референдум?

питання

Президент

України

призначає

всеукраїнський


Хто ініціює питання про усунення Президента України з поста в порядку
імпічменту?

Який державний орган призначає всеукраїнський референдум за
народною ініціативою?

В якому випадку Президент України припиняє повноваження Верховної
Ради України?
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Що належить до повноважень Президента України?



Які акти може скасовувати Президент України?



Який державний орган утворює у визначеному законом порядку суди?


Якими актами вводяться в дію рішення Ради національної безпеки і
оборони України?

В якому випадку повноваження Президента України припиняються
достроково?

На основі якого принципу, згідно Конституції України, функціонує
система органів прокуратури України?


Якою функцією органи прокуратури України НЕ наділені?


Які підрозділи можуть
прокуратури України?

бути

утворені

в

структурі

Генеральної


Які документи видає Генеральний прокурор України в межах
адміністративних повноважень на основі та на виконання Конституції України?

До прокуратури Н-ського району надійшло звернення громадянина
Іванова, інваліда 2 групи про те, що йому органами Державної фіскальної
служби України в Н-ському районі незаконно надіслано вимогу зі сплати
єдиного соціального внеску за минулий 2015 рік. Оскільки Іванов є пенсіонер за
віком, то він звільняється від сплати даного внеску. Прокурор місцевої
прокуратури надіслав відповідний позов до Окружного адміністративного суду
в інтересах громадянина, однак не додав до позовної заяви копії пенсійного
посвідчення заявника, посвідчення інваліда та відомостей щодо сплати
судового збору. Чи буде розглянуто дану позовну заяву ?

За чиєю згодою і ким згідно Конституції України призначається на
посаду та звільняється з посади Генеральний прокурор України?

Який строк повноважень Генерального прокурора України згідно
Конституції України?

Яким нормативно-правовим актом визначається організація і порядок
діяльності органів прокуратури України?


З яких частин складається система органів прокуратури України?
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Які органи прокуратури входять до складу регіональних прокуратур?


В яких випадках згідно Закону України «Про прокуратуру» прокурор
здійснює представництво інтересів громадянина в суді?

В яких випадках згідно Закону України «Про прокуратуру» прокурор
здійснює представництво інтересів держави в суді?

Чи може керівник регіональної прокуратури здійснювати представництво
в суді інтересів держави в особі Кабінету Міністрів України та Національного
банку України?

Які вимоги, згідно Закону України «Про прокуратуру», встановлені для
кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури?

Які вимоги згідно Закону України «Про прокуратуру» встановлені для
зайняття посади прокурора регіональної прокуратури?

Під час прийняття Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокуратури
рішення про проведення добору кандидатів на посаду прокурорів на
офіційному веб-сайті розмістили перелік документів, передбачених ст. 30
Закону України «Про прокуратуру». Однак під час подання документів
громадянином П. члени Комісії вказали на те, що крім документів,
передбачених ст. 30 Закону України «Про прокуратуру» необхідно подати
документи про наявність чи відсутність транспортного засобу та нерухомого
майна для проведення спецперевірки громадянина П. Громадянин П. надати
такі документи відмовився, на що Комісія прийняла рішення про відмову в
допуску до кваліфікаційного іспиту. Чи мала право комісія проводити
спецперевірку до початку кваліфікаційного іспиту?

Протягом якого часу дійсні результати кваліфікаційного іспиту на
зайняття посади прокурора?

Прокурор Н-ської прокуратури після підтримання державного
обвинувачення у справі за обвинуваченням громадянина Р. біля приміщення
суду, до ухвалення вироку у справі Н-ським судом, в присутності працівників
апарату суду та перехожих громадян голосно говорив про те, що саме
громадянин Р. винуватий у вчиненому злочині. Чи є дії прокурора Н-ської
прокуратури підставою для його дисциплінарної відповідальності?

Яким органом проводиться дисциплінарне провадження відносно
прокурора, що вчинив дисциплінарний проступок?
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Прокурора Р-ської місцевої прокуратури, який пропрацював 2 роки та 8
місяців (станом на 04.01.2016) на посаді прокурора даної прокуратури,
05.01.2016 переведено до Г-ської регіональної прокуратури. Чи є дане
переведення правомірним?

Що з перерахованого є однією із основних форм безпосередньої
демократії в Україні?

Яка форма безпосередньої демократії НЕ допускаються конституційним
законодавством України?

Хто має право голосу на всеукраїнських виборах та референдумах в
Україні?

Які громадяни України на виборах та референдумах НЕ мають права
голосу?

Який із нижчеперерахованих є конституційним принципом виборчого
права?


Що НЕ є етапом виборчого процесу?


Який із названих документів підтверджує особу та громадянство
виборця?

Які
гарантії
вільного
волевиявлення
військовослужбовців строкової служби?

застосовуються


На який строк надається відпустка
військовослужбовцям строкової служби?

участі

для

у

щодо

голосування


Хто з громадян України має право висування кандидатів у народні
депутати України, кандидата на пост Президента України?


Хто є суб’єктами виборчого процесу?


Яка вимога висувається до особи для реалізації активно виборчого права
на місцевих виборах?

Згідно якої виборчої системи проводяться вибори народних депутатів до
Верховної Ради України?
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На протязі якого терміну повинен проживати в Україні громадянин, що
має намір стати народним депутатом України?

На протязі якого терміну повинен проживати в Україні громадянин, що
має намір стати народним депутатом України?

Яку мінімальну кількість відсотків голосів виборців має набрати партія,
щоб брати участь у розподілі депутатських мандатів?

На засадах якої виборчої системи здійснюються вибори Президента
України?

Чи може бути обмежене вільне волевиявлення виборців під час виборів
до органів державної влади та органів місцевого самоврядування?

За яких умов може бути проголошений всеукраїнський референдум за
народною ініціативою?

Який нормативно-правовий акт визначає правові засади, організацію та
порядок проведення всеукраїнського референдуму?


Яке питання вирішуються виключно всеукраїнським референдумом?



Референдум НЕ допускається щодо законопроектів з яких питань?


Який суб’єкт публічної влади повноважний
всеукраїнський референдум за народною ініціативою?

проголошувати


Яка кількість народних депутатів складає конституційний склад
Верховної Ради України?


Коли відбуваються чергові вибори до Верховної Ради України?



Хто відкриває перше засідання новообраної Верховної Ради України?


Хто приймає рішення щодо проведення закритого пленарного засідання
Верховної Ради України?


Що із вказаного НЕ належить до повноважень Верховної Ради України?



Що із вказаного належить до повноважень Верховної Ради України?
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У якому випадку Президент України має право достроково припинити
повноваження Верховної Ради України?


Що із наведеного НЕ встановлюється законами України?



Чим починається і завершується кожна сесія Верховної Ради України?



Хто НЕ виступає суб'єктом законодавчої ініціативи?



Хто є суб’єктом позитивної конституційної відповідальності ?



Що є специфічною ознакою конституційно-правової відповідальності?


Хто належить
відповідальності?

до

колективних

суб’єктів

конституційно-правової


Що є факультативною ознакою об’єктивної сторони конституційноправового делікту?


Яка із перелічених конституційно-правових санкцій є додатковою?



Що таке ретроспективна відповідальність?



Що є проявом об’єктивної сторони конституційно-правового делікту?


Що із запропонованого належить до джерел конституційного права
України?

Яким нормативно-правовим
конституційного права України?

актом

визначена

система

джерел


Чи є чинними нормативно-правові акти, прийняті до вступу в дію
Конституцією України?


У яких випадках нормативно-правові акти мають зворотну дію в часі?


Яким чином побудувати із запропонованих джерел конституційного
права правильну ієрархію?

Ким може бути внесений до Верховної Ради України законопроект про
внесення змін до Конституції України?


В якому випадку Конституція України не може бути змінена?
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Ким затверджується законопроект про внесення змін до розділів I, III,
XIII Конституції України?

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


Яке значення мають рішення Конституційного Суду України?


Чи можливе укладення міжнародних договорів, які суперечать
Конституції України?


Коли закон України набирає чинності?


Яким нормативно-правовим актом передбачено перелік питань, які
визначаються та встановлюються виключно законами України?

Яке значення має конституційно-правовий
конституційного права України?

договір

в

системі


Що із перерахованого слугує прикладом конституційно-правового
договору/угоди?

Що є системою основоположних принципів, які визначають і
закріплюють провідну роль громадянина в державному будівництві та
місцевому самоврядуванні ?

Відповідно до Конституції ї України «єдиним джерелом влади в Україні є
народ». Хто належить до категорії «народ України»?


Що із переліченого належить до принципів суспільного ладу?



Яка із наведених ознак характеризує Україну як унітарну державу?


На кого покладається захист суверенітету України відповідно до
Конституції України?

Яким чином народ України може реалізувати виключне право визначати
та змінювати конституційний лад України?

Як характеризує Україну обов’язок держави піклуватися про громадян,
забезпечувати гідний рівень життя населення?
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Що відповідно до Конституції України є головним обов’язком держави?



У чому полягає зміст принципу політичного плюралізму?



Що із вказаного характеризує Україну як республіку?



У чому полягає зміст категорії «національний суверенітет» ?



Що належить до державних символів України ?


Яким чином приймається закон, що визначає опис державних символів
України та порядок їх використання?


Які з органів влади належать до центральних органів виконавчої влади?


Яка із наведених ознак НЕ притаманна Кабінету Міністрів України як
органу державної влади?

Ким подається кандидатура Прем’єр-міністра України до Верховної Ради
України для призначення?


Що є підставою припинення повноважень Кабінету Міністрів України?


Який суб’єкт уповноважений скликати засідання Кабінету Міністрів
України?

Який підзаконний нормативно-правовий акт уповноважений видавати
голова місцевої державної адміністрації?


Що із переліченого входить до повноважень Кабінету Міністрів України?


Який консультативно-дорадчий орган може утворюватися для підготовки
рекомендацій щодо виконання завдань міністерства?

В чому проявляється принцип колегіальності у роботі Кабінету
Міністрів України ?

Що із наведеного нижче НЕ включає в себе система місцевого
самоврядування?

Яким органом (особою) визначається доцільність, порядок та умови
відчуження об’єктів права комунальної власності?
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Що із наведеного нижче належить до делегованих повноважень
виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо управління
комунальною власністю?

Як за часто скликається сесія ради з питань відведення земельних ділянок
та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності?

Які органи місцевого самоврядування представляють спільні інтереси
територіальних громад сіл, селищ та міст?


Що належить до організаційних основ українського конституціоналізму?



У чому полягає головна ціль українського конституціоналізму?


До сучасних тенденцій розвитку українського конституціоналізму НЕ
належить?

Відповідно до Конституції України – «ніхто не може бути примушений
робити те, що не передбачено законодавством». Що ґрунтується на даному
твердженні?

З якою правовою пам’яткою пов’язане зародження українського
конституціоналізму?

Яке поняття розкривається твердженням: «Якісний стан суспільних
відносин, урегульованих конституційно-правовими нормами, який досягається
в результаті правомірної поведінки усіх суб’єктів»?

Який із наведений варіантів
конституційного законодавства?


розкриває

широке

розуміння

Що є особливістю конституційного законодавства України?


Що із наведеного визначає зміст поняття «конституційно-правова
культура»?

Що можна визначити як форму відображення ставлення індивіда чи
суспільства в цілому до положень Конституції України?

Яка із функцій конституційної правосвідомості полягає у забезпеченні
отримання, накопичення та систематизації знань про правові явища?
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Що належить до структурних елементів конституційної правосвідомості?


Кому належить право визначати і змінювати конституційний лад в
Україні?

Як співвідносяться між собою конституційний лад, державний лад,
суспільний лад?

Який із принципів не відноситься до основних принципів державного
ладу України?

Яке із положень Конституція України визначає як один із проявів
принципу суверенності української держави?


Що згідно Конституції України є головним обов’язком держави?



На яку категорію осіб покладається обов’язок шанувати державні
символи України?


Яка мова в Україні визнається державною?



Що відноситься до державних символів України?


Як Конституція України визначає українську державу за формою
державного устрою?


Яка із нижченаведених властивостей притаманна українській державі?


Створення і функціонування яких збройних формувань на території
України забороняється?

Чи допускає Конституція України розташування на території України
нових іноземних військових баз?

Чи допускається використання існуючих військових баз на території
України для тимчасового перебування іноземних військових формувань?




Що вкладається в зміст державного суверенітету?
Що згідно Конституції України є джерелом державної влади в Україні?
На яких засадах здійснюється організація державної влади?
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Який принцип Конституція України не відносить до основних принципів
державного ладу?


Які просторові межі державного суверенітету?


Який з наведених інститутів
конституційного права України?

відноситься

до

загальної

частини


Що з перерахованого є елементом системи конституційного права
України як галузі права?

Яка з наведених норм відноситься до матеріального конституційного
права?

Як співвідноситься
Конституції України?


система

конституційного

права

та

система

Який інститут Конституційного права України є генеральним?


Які види інститутів конституційного права України можна виділити за
функціями правого регулювання?


Частиною якого генерального інституту є субінститут державного герба?



Які норми конституційного права об’єднує інститут виконавчої влади?



Яка специфічна риса конституційно-правових норм?


Яке з наведених положень відноситься до загальних ознак конституційноправових норм?

На які види поділяються конституційно-правові норми за призначенням у
механізмі правового регулювання?

До якого виду за характером правила поведінки відноситься норма:
«Кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах
встановлених законом»?

До якого виду за конкретизацією правового припису відноситься норма:
«Україна є унітарною державою»?


Яку структуру мають норми конституційного права?
61


Яке з наведених положень відноситься до конституційно-правових норм
конкретних за змістом?

До якого виду за призначенням у механізмі правового регулювання
відноситься норма: «Закон підписує голова Верховної Ради України і
невідкладно направляє його Президентові України»?

Яка з наведених систем однорідних норм становить субінститут
конституційного права України?


Якою із перелічених ознак володіє виконавча влада в Україні?



У чому полягає організаційна функція виконавчої влади?



Як поділяються органи виконавчої влади за характером компетенції ?


Як поділяються органи виконавчої влади залежно від специфіки
прийняття рішень ?

Яка із наведених ознак НЕ притаманна Кабінету Міністрів України як
органу державної влади?


Що із зазначеного належить до повноважень Кабінету Міністрів України?


Що із переліченого НЕ входить до повноважень Кабінету Міністрів
України?

Який структурний підрозділ створюється для здійснення Прем’єрміністром України своїх повноважень?


До принципів діяльності Кабінету Міністрів України НЕ належить?


Які акти приймає Кабінет Міністр України з організаційно-розпорядчих
та інших поточних питань ?

Кому підзвітний та підконтрольний Кабінет Міністр України у своїй
діяльності?

Що із переліченого належить до установчих повноважень Кабінету
Міністрів України?

Що із переліченого належить до контрольних повноважень Кабінету
Міністрів України?
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До повноважень Кабінету Міністрів України НЕ належить?


З якою метою Кабінет Міністрів України може звертатися до
Конституційного Суду України?

Щодо яких законопроектів Кабінет Міністрів України має виключне
право на законодавчу ініціативу?

Протягом якого строку подається до Верховної Ради України Програма
діяльності Кабінету Міністрів України?


Що є моментом набрання повноважень Кабінету Міністрів України?



Хто зачитує текст присяги члена Кабінету Міністрів України?


Хто виконує повноваження Прем’єр-міністра України, у випадку смерті
Прем’єр-міністра?

За якої умов
повноважними?

засідання

Кабінету

Міністрів

України

будуть


Коли набирають чинності акти Кабінету Міністрів України, які
визначають права і обов’язки громадян?

Яку відповідальність несуть члени Кабінету Міністрів України за
результати діяльності Кабінету Міністрів України?

В чому проявляється принцип колегіальності у роботі Кабінету
Міністрів України ?

Кандидатуру якого члена Кабінету Міністрів України до затвердження
подає Президент України?

Який консультативно-дорадчий орган може утворюватися для підготовки
рекомендацій щодо виконання завдань міністерства?


Що із переліченого є центральним органом виконавчої влади ?



Які нормативно-правові акти видає міністерство ?
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Який
структурний
підрозділ
міністерства
створюється
для
консультування міністра, підготовку необхідних для виконання завдань
міністерства матеріалів ?

Що із нижче переліченого підпадає під визначення «центральний орган
виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику в
одній чи декількох визначених сферах»?

Яку ланку в системі органів виконавчої влади займають органи
виконавчої влади зі спеціальним статусом?

Який із перелічених органів належить до органів зі спеціальним
статусом?

Який з зазначених належить до органів виконавчої влади зі спеціальним
статусом?

Хто може скасувати розпорядження голів
адміністрацій, які суперечать Конституції України?

місцевих

державних


Який підзаконний нормативно-правовий акт уповноважений видавати
голова місцевої державної адміністрації?

Який орган державної влади призначає голів районних державних
адміністрацій?

Що із переліченого належить до контрольних повноважень місцевої
державної адміністрації?

Що належить
адміністрацій?

Що належить
адміністрацій?

до
до

власних
делегованих

повноважень
повноважень

місцевих
місцевих

державних
державних


Що НЕ є підставою для припинення повноважень голови місцевої
державної адміністрації?


Яка сфера НЕ належить до відання місцевих державних адміністрацій?



З якою метою створюються військово-цивільні адміністрації?
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Що із переліченого НЕ належить до ознак військово-цивільної
адміністрації?

Кабінетом Міністрів України було 19 листопада 2015 року прийнято
постанову. На думку Президента України ця постанова було прийнята із
перевищенням повноважень Кабінету Міністрів України. Президент України в
такому разі: І. зупиняє дію постанови Кабінету Міністрів України; ІІ.
Звертається до Конституційного Суду України; ІІІ. Скасовує постанову
Кабінету Міністрів України. Що із вищеперерахованого буде здійснено
Президентом України?

На засіданні Коломийської районної ради було прийнято рішення про
висловлення недовіри голові районної державної адміністрації громадянину
Ю., яке було направлено Президенту України. За таке рішення проголосувало
26 депутатів із 43. Президентом України було відмовлено у припиненні
повноважень голови районної державної адміністрації.
Відмову було
оскаржено Коломийською районною радою до суду. Чи підлягає позов
задоволенню в даному випадку і чому?

На пленарному засіданні Верховної Ради України було обрано і склало
присягу 10 із передбачених 18 членів Кабінету Міністрів України, в тому числі
Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр міністр, міністр внутрішніх
справ, міністр закордонних справ. Чи набуде повноважень обраний склад
Кабінету Міністрів України і чому?


Який орган державної влади утворює військово-цивільні адміністрації?


Що належить до особливостей статусу голови Київської міської
державної адміністрації?

Яку кількість заступників згідно Закону України «Про прокуратуру» має
керівник місцевої прокуратури?


Які підрозділи можуть утворюватись в структурі місцевої прокуратури?


Яку, згідно Закону України «Про прокуратуру», встановлено загальну
чисельність працівників органів прокуратури з 01.01.2018 року?

Який строк встановлений Законом України «Про прокуратуру» для
проходження спеціальної підготовки для кандидата на посаду прокурора?

За результатом дисциплінарного провадження, порушеним за заявою
громадянина П. відносно прокурора Н-ської місцевої прокуратури
Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прийнято рішення та накладено
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дисциплінарне стягнення у вигляді догани. Дане рішення вручено прокурору
01.02.2016 року. Прокурор Н-ської прокуратури оскаржив рішення комісії до Ільського окружного адміністративного суду 05.03.2016. Суддя І-льського
окружного адміністративного суду відмовив у відкритті провадження,
мотивуючи рішення тим, що прокурор подав позовну заяву з порушенням
строку оскарження рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. Чи є
рішення суду в даній справі законним?

До Н-ської місцевої прокуратури надійшло письмове звернення від
громадянина В. про те, що працівниками Управління пенсійного фонду в Нськогому районі останньому не вірно нараховано пенсію за віком. Отримавши
дане звернення, прокурор місцевої прокуратури П. виніс постанову на
проведення перевірки. Наступного дня, під час його візиту до УПФУ в Нському районі останній вимагав надати пенсійну справу громадянина В. для
перевірки правильності нарахування останньому пенсії за віком. Начальник
УПФУ в Н-ському районі відмовила в наданні таких документів. Чи є дії
прокурора Н-ської місцевої прокуратури в даному випадку правомірними?

Протягом якого часу керівник прокуратури призначає кандидата на
посаду прокурора?

В якій сфері органи прокуратури України здійснюють міжнародне
співробітництво з компетентними органами іноземних держав?

Які документи видає керівник місцевої прокуратури для виконання
завдань, що належать до його адміністративних повноважень?


До кого може звернутись прокурор у випадку загрози його незалежності?


Скільки разів на рік, згідно Закону України «Про прокуратуру», органи
прокуратури інформують суспільство про свою діяльність?

Скільки разів на рік, відповідно до Закону України «Про прокуратуру»,
Генеральний прокурор України звітує перед Верховною Радою України на
пленарному засіданні про діяльність органів прокуратури?

Протягом якого часу виконуються письмові вказівки, які надаються
прокурором на адресу органів, що провадять оперативно – розшукову
діяльність?

Прокурор Н-ської прокуратури з метою 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, о 19.00 22.01.2016 зайшов на територію
66

пропускного пункту Н-ської виправної колонії №90. Продемонструвавши
черговому своє службове посвідчення, прокурор попросив відчинити йому вхід
до центрального двору колонії, звідки він планував перевірити умови тримання
засуджених. Черговий на пропускному пункті відмовив останньому в пропуску
до двору колонії мотивуючи це тим, що час перевірок в Н-ській ВК №90
встановлений з 10.00 по 18.00. Оскільки прокурор прийшов об 19.00, йому
заборонено відвідувати дану установу. Чи правомірні дії чергового?

Протягом якого часу прокурор, зобов’язаний звільнити особу, яка
незаконно (за відсутності відповідного судового рішення, рішення
адміністративного органу або іншого передбаченого законом документа чи
після закінчення передбаченого законом або таким рішенням строку) перебуває
у місці тримання затриманих, попереднього ув’язнення, обмеження чи
позбавлення волі, установі для виконання заходів примусового характеру?

Після вчинення яких дій особа, яка призначена на посаду прокурора,
набуває повноважень прокурора?

Протягом якого строку прокурор вважається таким, що притягувався до
дисциплінарної відповідальності?

На який орган, відповідно до Закону України «Про прокуратуру»,
покладено завдання щодо здійснення прокурорського самоврядування?

Який орган визначено Законом України «Про прокуратуру» як найвищий
орган прокурорського самоврядування?


Яка кількість осіб входить до складу Ради прокурорів України?



Хто є суб’єктом позитивної конституційної відповідальності ?



Що є специфічною ознакою конституційно-правової відповідальності?


Хто належить
відповідальності?

до

колективних

суб’єктів

конституційно-правової


Що є факультативною ознакою об’єктивної сторони конституційноправового делікту?

Що є факультативною ознакою суб’єктивної сторони конституційноправового делікту?


Яка із перелічених конституційно-правових санкцій є додатковою?
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У чому полягає ретроспективна відповідальність?



Що є проявом об’єктивної сторони конституційно-правового делікту?


Що із переліченого є
відповідальності?

спеціальною ознакою

конституційно-правової


Який суб’єкт належить до суб’єктів, які характерні лише для
конституційно-правової відповідальності?

Що виступає фактичною підставою
конституційно-правової відповідальності?

настання

ретроспективної


Хто виступає первинним суб’єктом, перед яким суб’єкти конституційноправової відповідальності несуть юридичну відповідальність?


Що із нижченаведеного є особливістю конституційно-правових санкцій?


Які суб’єкти конституційного-права не є суб’єктами конституційноправової відповідальності?

До якого виду інститутів конституційного права за критерієм
виконуваних
функцій
належить
інститут
конституційно-правової
відповідальності?

У якому випадку конституційно-правову відповідальність будуть нести
релігійні організації?


Що із переліченого належить до конституційно-правових санкцій?


Хто із перерахованих може бути суб’єктом конституційно-правової
відповідальності?


Що виступає об’єктом конституційно-правового делікту?



Що становить загальний об’єкт конституційно-правового делікту?


Що із переліченого відображає об’єктивну сторону конституційноправового делікту?


Що належить до нейтральної конституційно-правової санкції?



Що із вказаного належить до санкцій-припинення?
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Що із вказаного належить до штрафних санкцій?



Що із вказаного належить до санкцій позитивної відповідальності?



Що є моментом набрання деліктоздатності державним органом?



Що є юридичною підставою для позитивної відповідальності?


Як називається діяння (дія або бездіяльність) суб’єкта конституційноправових відносин, що не відповідає конституційно-правовій моделі належної
поведінки й тягне застосування мір конституційно-правової відповідальності ?

Хто
є
суб’єктом
відповідальності?

Хто
може
відповідальності?

притягнення

виступати

до

суб’єктом

конституційно-правової
конституційно–правової


У якому разі народ України можна притягнути до конституційно-правової
відповідальності?

Депутат селищної сільської ради М. протягом 2015 року без поважної
причини не відвідував більше половини пленарних засідань, що потягнуло за
собою його відкликання за народною ініціативою. Що є характерною ознакою
для даного делікту?

Президент України громадянин Я. був усунутий з поста в порядку
імпічменту на підставі вчинення ним державної зради. Також Верховною
Радою було прийнято рішення про позбавлення громадянина Я. звання
«Президент України». Громадянин Я. оскаржив рішення про позбавлення
звання до суду. Яким чином має бути вирішена дана справа?

Повноваження народного депутата В., обраного від політичної партії
«Братерство», були припинені достроково, оскільки ним не було усунуто
обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського
мандата з іншими видами діяльності. На наступному з’їзді політичної партії
«Братерство» таку поведінку В. було засуджено, а його самого виключено зі
складу політичної партії. Таким чином до громадянина В. було застосовано такі
санкції: І. Дострокове припинення повноважень народного депутата; ІІ.
Виключення зі складу політичної партії. Які із перелічений санкцій належать до
санкцій конституційно-правової відповідальності?
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Громадянин України П. звернувся до Центральної виборчої комісії з
метою реєстрації кандидатом його у Президенти України. Громадянин П.
відповідає встановленим вимогам та подав документи передбачені
законодавством, однак у реєстрації з боку Центральної виборчої комісії йому
було відмовлення. Яка форма об’єктивної сторони є характерною для даного
конституційно-правового делікту?

Який нормативно-правовий акт встановлює порядок підготовки і
проведення сесій Верховної Ради України?

Хто має право бути присутнім на закритому пленарному засіданні
Верховної Ради України?

Хто має право бути присутнім на пленарному засіданні Верховної Ради
України без запрошення?


Якими НЕ можуть бути засідання Верховної Ради України?


Яким чином працює Верховна Рада у разі введення в Україні
надзвичайного або воєнного стану?

Скільки народних депутатів входять до складу Тимчасової президії
першої сесії Верховної Ради України?

Які тижні кожного календарного місяця за звичайних обставин
відводяться для пленарних засідань Верховної Ради України?

Які тижні кожного календарного місяця за звичайних обставин
відводяться для пленарних засідань Верховної Ради України?

Який тиждень кожного календарного місяця за звичайних обставин
відводиться для роботи народних депутатів в комітетах Верховної Ради
України?

Який тиждень кожного календарного місяця за звичайних обставин
відводиться для роботи народних депутатів з виборцями?

Що із нижче наведеного є органом Верховної Ради України, який
утворюється з числа народних депутатів України для здійснення за окремими
напрямами законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду
питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, виконання
контрольних функцій?
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Що із нижче наведеного є допоміжним органом Верховної Ради України,
який здійснює організаційне, правове, наукове, документальне, інформаційне,
експертно-аналітичне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення
діяльності ВРУ, її органів, народних депутатів, депутатських фракцій, коаліції
депутатських фракцій у Верховній Раді України?

Яким нормативно-правовим актом визначається максимальна кількість
осіб, які можуть входити до складу одного комітету Верховної Ради України?

Народний депутат є керівником депутатської фракції “Україна з народом”
в новообраній Верховній Раді України. Чи може він бути обраний головою або
секретарем комітету Верховної Ради України?


Яку функцію НЕ виконують комітети Верховної Ради України?



У чому полягає організаційна функція комітетів Верховної Ради України?



У чому полягає контрольна функція комітетів Верховної Ради України?


Що із наведеного нижче відноситься до повноважень голови комітету
Верховної Ради України?

Що із наведеного нижче відноситься до повноважень секретаря комітету
Верховної Ради України?

Який документ приймається за результатами розгляду організаційних
питань на засіданнях комітетів?

Протягом скількох днів приймається рішення щодо дострокового
припинення повноважень народного депутата України?

Яка максимально можлива кількість помічників-консультантів може бути
у народного депутата України згідно чинного законодавства?

Що із нижче наведеного є це добровільне об’єднання народних депутатів
України на партійній основі, що уповноважено сприяти формуванню
стабільних політичних поглядів та інтересів їхніх членів шляхом утворення
коаліцій у парламенті для подальшого впливу на парламентську політику, а
також для утримання влади за допомогою тих способів та заходів, що визначені
на конституційно-правовому рівні?

Що із зазначеного може затверджувати Конституційний Суд України на
своїх пленарних засіданнях?
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Яка із вимог висувається до кандидата на посаду судді Конституційного
Суду України?

Під час перебування на посаді судді Конституційного Суду України,
громадянин Х. вчинив правопорушення, пов’язане з корупцією. Яким може
бути наслідок такого діяння?

З якою метою створюються постійні комісії Конституційного Суду
України?

Громадянин України Х., що проживає за кордоном, звернувся до
Конституційного Суду України з поданням з питання дачі висновку щодо
порушення Верховною Радою АРК Конституції України. У провадженні
Конституційного Суду України знаходилася аналогічна справа за поданням
Президента України. Громадянину Х. було відмовлено у відкритті
провадження. За якою підставою було відмовлено у відкритті конституційного
провадження по даній справі?

Під час засідання Конституційного Суду України, на якому було присутні
одинадцять суддів, простою більшістю голосів було прийнято рішення щодо
неконституційності Закону України положенням Конституції України. Дане
рішення було підписане на шостий день після його прийняття. Яка вимога не
була дотримана в процесі прийняття рішення Конституційним Судом України?


Яким чином обирається Голова Конституційного Суду України?


Щодо яких питань Конституційний Суд України уповноважений
приймати рішення?

Яким чином приймається ухвала про відкриття конституційного
провадження Конституційним Судом України?

Протягом розгляду справи за конституційним зверненням громадянина Х.
щодо тлумачення положень Конституції України, даний громадянин повторно
без поважної причини не з’явився на пленарне засідання Конституційного Суду
України. Які правові наслідки буде мати повторна неявка учасника
конституційного провадження?


Хто може бути суб’єктами права на конституційне подання?


Що означає колегіальність розгляду справи як принцип конституційного
судочинства?


Щодо яких питань Конституційний Суд України приймає ухвали?
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За зверненням Президента України було порушено питання про
звільнення судді Конституційного Суду України за порушення присяги. Який
правовий наслідок буде мати дане звернення?

Чи допускається переобрання
Конституційного Суду України?

на

повторний

строк

Голови


В якому з перелічених випадків Конституційний Суд України повинен
прийняти рішення про неконституційність правового акту?

Під час розгляду справи за конституційним зверненням громадянина
України щодо тлумачення положень Конституції України, виявилось, що
представник суб’єкта конституційного звернення
є зятем судді
Конституційного Суду України. Як дана ситуація вплине на подальшу участь
відповідного судді при розгляді справи Конституційним Судом України?

Конституційного Суду України, щоб Суд прийняв до розгляду питання
щодо конституційності закону?

Який мінімум депутатів Верховної Ради України повинен звернутися до
Конституційного Суду України, щоб Суд прийняв до розгляду питання щодо
конституційності закону?

До Конституційного Суду України Верховною Радою України було
подане конституційне подання щодо додержання конституційної процедури
розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в
порядку імпічменту. Протягом розгляду та підготовки Конституційним Судом
України висновку по даній справі, Президент України подав у відставку. Який
правовий наслідок буде мати відставка Президента для відповідного
конституційного провадження?

Який строк провадження у справах за конституційним поданням в
Конституційному Суді України?

Який строк провадження у справах за конституційним поданням в
Конституційному Суді України з дня прийняття процесуальної ухвали про
відкриття конституційного провадження у справі?

Який строк провадження у справах за конституційним поданням в
Конституційному Суді України?

Чи допускається переобрання
Конституційного Суду України?

на

повторний

строк

Голови
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З якого моменту набула чинності Конституція України 1996 року?


Від імені якого суб’єкта була прийнята Конституція України 1996
року?


При яких обставинах Конституція України не може бути змінена?


На яку властивість Конституції України негативно вплине закріплення в
її тексті надто деталізованих положень (згідно Висновку Конституційного
Суду України № 2-в/99 від 02.06.1999 р.)?

Яка максимально можлива кількість помічників-консультантів може бути
у народного депутата України згідно чинного законодавства?

За яких умов може бути проголошений всеукраїнський референдум за
народною ініціативою?

На вимогу якої кількості громадян може бути проголошений
всеукраїнський референдум за народною ініціативою?

Що є формою безпосередньої участі громадян у вирішенні питань
місцевого значення?

Як встановлюється загальна чисельність працівників органів місцевого
самоврядування?


В яких сільських радах виконавчий орган може не створюватись?


У селі Ч. Кр-ого району за рішенням сільської ради не було створено
виконавчого органу, а його функції виконував сільський голова одноособово.
Загальна чисельність жителів села становила 650 людей. Чи було правомірним
рішення сільської ради?


Чим визначається порядок проведення громадських слухань?


Яка посадова особа обирається у селах та селищах, визначених за
рішенням місцевої ради об’єднаної територіальної громади?

Чи можуть передаватись владні повноваження органів місцевого
самоврядування асоціаціям чи іншим їх добровільним об’єднанням?
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На підставі чого здійснюється реорганізація чи ліквідація навчальних
закладів комунальної форми власності?

Що із наведеного нижче відноситься до делегованих повноважень
виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в галузі бюджету,
фінансів и цін?

Які нормативно-правові акти видає сільський, селищний, міський голова
в межах своїх повноважень?

Який характер взаємовідносин між сільським, селищним, міським
головою та відповідною радою при здійсненні наданих йому повноважень?

Який характер взаємовідносин між сільським, селищним, міським
головою та виконавчими органами влади з питань здійснення виконавчими
органами ради делегованих повноважень?


За яких умов сільська, селищна, міська рада вважається повноважною?


Хто відкриває перше пленарне засідання першої сесії новообраної
сільської, селищної, міської ради?

Чи може бути обраним до складу постійних комісій сільський, селищний,
міський голова?

Хто підписує протоколи засідань постійних комісій сільських, селищних,
міських рад?

За яких умов рішення про створення тимчасових контрольних комісій
сільських, селищних, міських рад вважається прийнятим?

Які засоби впливу на депутата має сільська, селищна, міська рада у разі
пропуску ним протягом року більше половини пленарних засідань?


Який орган створює міська рада у складі виконавчого комітету?



Назвіть відносини, які належать до предмету конституційного права?


Яка основна причина приналежності конституційного права до публічних
галузей права?

Чим пояснюється
конституційного права?

імперативний

метод

правового

регулювання
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Що із зазначених відносин не входить в предмет конституційного права?



Яка із наведених ознак не притаманна конституційному праві?


Який із нижче наведених елементів не відноситься до структурних
елементів методу конституційного права?

Який метод конституційно-правового регулювання застосовується в
нормі: «Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова
держава»?

Який з нищевказаних елементів не входить до предмету конституційного
права України?

У чому полягає принципова різниця між термінами „державне право” і
„конституційне право”?:

Які принципи належать до загальних принципів конституційного права
України?

Який метод конституційно-правового регулювання застосовується в даній
нормі: „Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне
вираження своїх поглядів і переконань”?:


Що в конституційному праві передбачає принцип універсальності?


Який із нижчезазначених є основним методом конституційного права
України?

Який метод конституційно-правового регулювання застосовується в даній
нормі: „ Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання”?:

На якій умові базується імперативний метод конституційно-правового
регулювання?

Який з названих елементів не входить до предмету конституційного права
України?

Який принцип належить до особливих принципів конституційного права
України?


Що таке – метод правового регулювання конституційного права?
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Який метод конституційно-правового регулювання застосовується в даній
нормі: „ Жодна ідеологія не може визнаватись державою як обов’язкова”?:


Що передбачає принцип публічності конституційного права?



Який елемент конституційно-правової норми названий вірно?



Коли була прийнята Конституція України?


В якій відповіді названий
конституційних правовідносин ?

обов’язковий

структурний

елемент


В якій відповіді названий
конституційних правовідносин ?

обов’язковий

структурний

елемент


В якій відповіді названий
конституційних правовідносин ?

обов’язковий

структурний

елемент



Яке місто в Україні наділене спеціальним статусом?



Що з нижченаведеного є джерелом конституційного права України?



Якою є Україна за формою територіального устрою?



Що відносять до державного символу України?



Чи може бути обмежений народний суверенітет?



Що являє собою конституційний лад за своєю формою?


До якої групи можна віднести норму закріплену в статті 17 Конституції
України, про те що жодна ідеологія не може визнаватися державою як
обов’язкова?


Що НЕ належить до ознак державного суверенітету?



Що із перерахованого є ознакою України як демократичної держави?


Як визначається держава, устрій і діяльність якої відповідає волі народу,
загальновизнаним правам і свободам людини і громадянина ?


У чому полягає сутність національного суверенітету?
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Яким чином визначається держава в якій забезпечується верховенство
права, послідовно проводиться принцип поділу влад та визнаються і
гарантуються права і свободи кожної людини ?


Яке положення відображає таку ознаку України як незалежність?



На яку територію поширюється суверенітет України?


Що із перерахованого належить до спеціальних гарантій конституційного
ладу?

Які обов’язки покладені на Україну у економічній сфері відповідно до
Конституції України?

Що є основним національним багатством України відповідно до
Конституції України?

Кому відповідно до Конституції України належить земля, її надра,
атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах
території України ?

Яким чином в Конституції України визначається повноваження держави
щодо мов міжнародного спілкування?

Що відповідно до Конституції України є найважливішими функціями
держави та справою всього Українського народу?

На яких засадах відповідно до Конституції України здійснюється
державна влада в Україні?

Що визначає зміст і спрямованість діяльності держави згідно Конституції
України?

За яким принципом, згідно Конституції України, діють органи державної
влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи?


Що з зазначеного не належить до системи органів державної влади?



Що НЕ є загальною ознакою органів державної влади України?



Що НЕ є спеціальною ознакою органів державної влади України?
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У якій формі викладаються повноваження органів державної влади?



Хто має право на місцеве самоврядування?



Який із елементів не входить в систему місцевого самоврядування?


Який із зазначених не відноситься до принципів системи місцевого
самоврядування в України?


Хто є первинним суб’єктом місцевого самоврядування?


Що не належить до форм безпосередньої участі у вирішенні питань
місцевого значення?

Який інтервал часу встановлений Законом України “Про місцеве
самоврядування в Україні” для проведення громадських слухань?


Яка основна форма роботи місцевих рад?


Виберіть елемент
самоврядування?

який

відноситься

до

системи

місцевого


Через яку форму безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого
значення члени територіальних громад мають право ініціювати розгляд у раді
будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування?


Що виступає об’єктом місцевого самоврядування?


Які гарантії фінансової самостійності місцевого
закріплює Європейська хартія місцевого самоврядування?

самоврядування


Які гарантії встановлює Європейська хартія місцевого самоврядування
для слабких у фінансовому відношенні органів місцевого самоврядування?

Що відносить до гарантій місцевого самоврядування Європейська хартія
місцевого самоврядування?

Яким документом регулюється
місцевих референдумів?


порядок та процедура проведення

Хто є суб’єктами добровільного об’єднання територіальних громад?
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Яку форму добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування
передбачає Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”

Чи допускається державний контроль за діяльністю органів і посадових
осіб місцевого самоврядування?


Хто є суб’єктом дострокового припинення повноважень місцевої ради?



Хто то вважається посадовою особою місцевого самоврядування?



Коли була прийнята Декларація про державний суверенітет України?



Який нормативно-правовий акт має найвищу юридичну силу в Україні?



Що є джерелами конституційного права України?



Чи має закон зворотню силу?



Коли був прийнятий Акт проголошення незалежності України?


Чи допускається укладення міжнародних договорів, які суперечать
Конституції України?


Що є ознакою Конституції України?


Хто в Україні є носієм суверенітету, єдиним джерелом влади і кому
належить виключне право визначати і змінювати конституційний устрій
України?


На що поширюється суверенітет України?



Що є об’єктами права власності народу України?



Якою державою проголошується Україна в Конституції?



Що визнається в Україні найвищою соціальною цінністю?



Що є об’єктами конституційно-правових відносин?



Що належить до об’єктів права власності народу України?



Перед ким відповідає держава за свою діяльність?
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Що слід розуміти в Конституції під поняттям «український народ»?



Чи можуть громадяни України мати подвійне громадянство?


Який елемент входить до структури правового статусу людини і
громадянина в Україні?

Який елемент входить до структури правового статусу людини і
громадянина в Україні?


Що належить до особистих прав і свобод людини і громадянина?



Що належить до політичних прав та свобод людини і громадянина?


Що належить до соціально-економічних прав та свобод людини і
громадянина?


Що належить до культурних прав та свобод людини і громадянина?



Чи дозволено в Україні примусово позбавляти особу громадянства?



Що таке вихід з громадянства України?



Скільки суддів входить до складу Конституційного Суду України?



На який строк обирається суддя Конституційного Суду України:



Що є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні?


Скільки суддів Конституційного Суду України призначає Верховна Рада
України?

Скільки суддів Конституційного Суду України призначає Президент
України?

Скільки суддів Конституційного Суду України обирає з’їзд суддів
України?


На який строк обирається Голова Конституційного Суду України?



Яку освіту повинен мати кандидат на посаду судді?
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Що належить до предмету дослідження науки конституційного права
України?


В чому суть системного методу науки конституційного права?



Які з названих НЕ є функціями конституційного права як науки?



Які з названих НЕ є функціями конституційного права як науки?



Які основні методи науки конституційного права України?



Що належить до предмету науки конституційного права?



В чому суть порівняльно-правового методу науки конституційного права?



Що із вказаного є санкцією конституційно-правової відповідальності?



Що із вказаного є санкцією конституційно-правової відповідальності?



Хто належить до суб’єктів конституційно-правової відповідальності?



Хто належить до суб’єктів конституційно-правової відповідальності?


Які
з
названих
відповідальності?


є

видами

санкцій

конституційно-правової

З яким статусом можуть створюватися політичні партії в Україні?


За рішенням якого органу державної влади може бути заборонена
діяльність політичної партії?


Хто із вказаних суб’єктів може бути членами політичних партій?


З досягненням якого віку особі можна бути засновником молодіжних та
дитячих громадських організацій?


Кому допускається здійснювати фінансування політичних партій?



Яка категорія осіб може бути засновниками громадських організацій?


Який суб’єкт здійснює державний контроль за діяльністю політичних
партій?
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З досягненням якого віку громадянин України може бути засновником
політичні партії?


Хто НЕ може бути засновниками благодійної організації ?



З якого моменту релігійна організація визнається юридичною особою?



На які види поділяється інформація за режимом доступу ?


Чи можуть релігійні організації брати участь у діяльності політичних
партій?

Хто з громадян України має право висування кандидатів у народні
депутати України, кандидата на пост Президента України?

Яка вимога висувається до особи для реалізації активно виборчого права
на місцевих виборах?

На протязі якого терміну повинен проживати в Україні громадянин, що
має намір стати народним депутатом України?

Яку мінімальну кількість відсотків голосів виборців має набрати партія,
щоб брати участь у розподілі депутатських мандатів?


Яке питання вирішуються виключно всеукраїнським референдумом?


Який суб’єкт публічної влади повноважний
всеукраїнський референдум за народною ініціативою?

проголошувати


Яка кількість народних депутатів складає конституційний склад
Верховної Ради України?


Коли відбуваються чергові вибори до Верховної Ради України?


Хто приймає рішення щодо проведення закритого пленарного засідання
Верховної Ради України?


Який документ підтверджує громадянство України?



Що є умовою прийняття до громадянства України?


З якого моменту особа набуває громадянство України внаслідок
прийняття до громадянства України?
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З якого моменту набуває громадянства України повнолітня особа, яку
усиновили громадяни України?

З якого віку необхідна згода дитина на набуття нею громадянства
України?


Яким категоріям осіб НЕ надається дозвіл на імміграцію?


Який орган дає висновок про те, що діяння, в яких звинувачується
Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину?


Коли проводяться чергові вибори Президента України?



Коли вступає на пост новообраний Президент України?


Протягом якого терміну Президент України користується правом
недоторканості?


Яким із наведених прав володіє народний депутат України?



Протягом якого терміну звання Президента України зберігається за ним?


В якому випадку повноваження Президента України припиняються
достроково?

Який державний орган призначає всеукраїнський референдум за
народною ініціативою?

Яку інформацію мають право отримувати учасники інформаційних
відносин для забезпечення власних прав, свобод та інтересів?


Чи можуть релігійні організації виконувати державні функції?


Чи дозволяється монополізація
політичних засобів масової інформації?



загальнодержавних

громадсько-

Хто з суб’єктів може бути членами політичних партій?
З якого моменту розпочинається діяльність політичної партії?


Яким чином
політичних партій?

здійснюється

фінансування

статутної

діяльності
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Чи можу політичні партії мати воєнізовані формування?


Який з зазначених принципів закріплює Конституція України у сфері
форм власності?


Що з нижчеперерахованого є правом політичні партії?


В якому випадку, враховуючи програмні цілі або дії політичних партій
НЕ забороняється їх утворення і діяльність?



Хто може бути засновниками громадських організацій?
Які з зазначених є основними видами інформаційної діяльності?


Як розподіляють права і свободи людини і громадянина за обсягом
обмеження?


Чи можливо позбавлення громадянина України громадянства України?



За чиєю ініціативою здійснюється вихід з громадянства України?


Який суб’єкт приймає
громадянства України?

рішення

про

прийняття

чи

припинення


Через який період часу після остаточного вирішення питання про відмову
у видачі паспорта може бути прийняте повторне клопотання про видачу
паспорта громадянина України для виїзду за кордон?

Через який період часу після остаточного вирішення питання про відмову
у видачі паспорта може бути прийняте повторне клопотання про видачу
паспорта громадянина України для виїзду за кордон?

Що із нижче переліченого підпадає під визначення – «Вільний вибір
громадянства тієї чи іншої держави у зв’язку з проголошенням частини
території колишньої держави новою незалежною державою»?


Хто може бути членом політичної партії?


Яка мінімальна кількість громадян України повинна входити до складу
політичної партії?
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Яка мінімальна кількість громадян України повинна входити до складу
політичної партії?

Яка мінімальна кількість громадян України повинна входити до складу
політичної партії?

Політична партія, зареєстрована згідно вимогам чинного законодавства,
протягом п’яти років з моменту створення не висувала своїх кандидатів на
вибори Президента України та вибори народних депутатів. На основі
наведеного Міністерство юстиції України звернулося до суду з поданням про
анулювання реєстраційного свідоцтва. Яке рішення повинен прийняти суд?


Які елементи НЕ відносяться до громадянського суспільства?



Який принцип утворення і діяльності громадських об’єднань?



Що являє собою громадська спілка?



Хто має право бути засновником громадської спілки?



Який суб’єкт здійснює реєстрацію політичних партій?



Що являють собою релігійні громади?


До якого суб’єкта повинні звернутися громадяни України для реєстрації
статуту релігійної громади?

Якою повинна бути мінімальна кількість засновників громадського
об’єднання?

Як називаються об’єднання громадян віком від 6 до 18 років, метою яких
є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і
свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів, які не суперечать
законодавству?

Яка може
об’єднання?


бути

мінімальна

кількість

засновників

громадського

Які існують форми політико-територіальної організації держав?


Яка частина території держави має особливий правовий режим, що
регулюється міжнародним правом?
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Що відноситься до умовної державної території?



Що належить до територіального моря України?



Що являється порушенням режиму перетинання державного кордону?



Що являє собою Конституційне право України як галузь права?



В чому полягає принцип універсальності конституційного права?


«Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова
держава». Який метод конституційного права застосовується в даній нормі?

«Кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах,
встановлених законом». Який метод конституційного права застосовується в
даній нормі?


До яких конституційних відносин застосовується метод субординації?


Який метод правового
конституційного права України?

Який принцип
спеціальних?


регулювання

конституційного

права

більш
України

характерний
відноситься

для
до

Який принцип конституційного права України відноситься до загальних?


За якою виборчою системою в Україні проводяться вибори депутатів
сільських, селищних рад?

За якою виборчою системою в Україні проводяться вибори депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських,
районних у містах рад?

За якою виборчою системою в Україні проводяться вибори міського
(міст, кількість виборців у яких дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч) голови?

виборчою системою в єдиному багатомандатному виборчому окрузі.

За якою виборчою системою в Україні проводяться вибори сільського,
селищного, міського (міст, кількість виборців у яких є меншою ніж 90 тисяч)
голови?
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Яка юридична відповідальність встановлена Законом України “Про
місцеві вибори” за порушення вимоги щодо мінімального відсотку
представництва осіб однієї статі у виборчих списках кандидатів у депутати
місцевих рад у багатомандатних виборчих округах?

У якому із нижче наведених випадків призначаються проміжні вибори
депутата сільської, селищної ради?

Яким документом встановлюється загальний склад (кількість депутатів)
місцевої ради?

Яка інформація НЕ відноситься
забезпечення виборчого процесу?

до

загального

інформаційного


Кому із нижче наведених суб’єктів дозволено брати участь у
передвиборчій агітації?

Чиєю допомогою має право скористатися виборець, який внаслідок
фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень?

У якій формі здійснюється використання коштів з рахунків виборчого
фонду політичних партій?

Що Не належить до джерел формування виборчого фонду місцевої
організації партії?

Які із нижченаведених виборчих бюлетенів підлягають врахуванню
(відносяться до дійсних виборчих бюлетенів)?

Протягом якого періоду часу зберігається виборча документація у
місцевих державних архівах?

Яка вимога не є обов’язковою для кандидата у депутати місцевої ради,
кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови?

Які із видів виборів не передбачені Законом України “Про вибори
Президента України”?

Якого виду виборчих комісій не існує під час проведення виборів
Президента України?

З яких підстав Центральна виборча комісія не уповноважена приймати
рішення про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України?
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З яких підстав Центральна виборча комісія не уповноважена оголошувати
попередження кандидату на пост Президента України?

Які обмеження містить Закон України “Про місцеві вибори” для засобів
масової інформації щодо оприлюднення та поширення в інший спосіб
результатів опитування громадської думки?

Яка концепція місцевого самоврядування знайшла своє втілення в
Конституції України?


Що означає принцип колегіальності місцевого самоврядування?


Що означає
самоврядування?

принцип

організаційної

самостійності

місцевого


Який з перелічених елементів НЕ входить до системи місцевого
самоврядування?


В чому полягає реалізація соціальної функції місцевого самоврядування?


Яке повноваження в сфері соціального захисту населення відноситься до
самоврядних повноважень виконавчих органів місцевого самоврядування?

В якому випадку сільський, селищний, міський голова зобов'язаний
прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який
визначений ними термін?

Ким визначається доцільність, порядок та умови відчуження об’єктів
права комунальної власності?


В якому випадку сесія місцевої ради вважається правомочною?



Як часто скликається сесія місцевої ради?


Що являє собою правоздатність особи в конституційно-правових
відносинах?

Що являє
відносинах?

собою

дієздатність

особи

в

конституційно-правових


Що являє собою деліктоздатність особи в конституційно-правових
відносинах?
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Що являє собою зміст конституційно-правових відносин?


Хто наділяється спеціальною
конституційно-правових відносин?

правосуб’єктністю

серед

суб’єктів



Що являє собою юридичний склад конституційно-правових відносин?



Що являє собою об’єкт конституційно-правових відносин?



Що із наведеного нижче буде вважатись неправомірною дією?



Що із наведеного нижче буде вважатись юридичною подією?



З якого моменту в особи виникає конституційна правоздатність?


Коли може бути повторно внесена Програма діяльності Кабінету
Міністрів України у випадку її несхвалення?

Як часто Верховна Рада України розглядає звіт Кабінету Міністрів
України про хід виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України?

Хто доповідає звіт Кабінету Міністрів України про хід виконання
Програми діяльності Кабінету Міністрів України в разі відсутності Прем’єрміністра України?

Який нормативно-правовий акт приймає Верховна Рада України за
підсумками обговорення звіту Кабінету Міністрів України про хід виконання
Програми діяльності Кабінету Міністрів України?

В який день тижня, відведеного для пленарних засідань Верховної Ради
України, проводиться «година запитань до Уряду»?

В який день тижня, відведеного для пленарних засідань Верховної Ради
України, проводиться «година запитань до Уряду»?

Що із наведеного нижче проводиться Верховною Радою України з метою
вивчення питань, що становлять суспільний інтерес та потребують
законодавчого врегулювання?

Який нормативно-правовий акт приймає Верховна Рада України за
результатами парламентських слухань?
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Які повноваження має Верховна Рада України щодо призначення
Генерального прокурора України?

Які правові наслідки будуть в разі прийняття постанови про висловлення
недовіри Верховної Ради України Генеральному Прокуророві України?

Що із наведеного нижче НЕ входить до повноважень Верховної Ради
України щодо обрання суддів безстроково?

У який термін складає присягу особа, призначена
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини?

на

посаду


Яке із питань НЕ ставиться на голосування на пленарному засіданні
Верховної Ради України?

Кого повідомляє Голова Верховної Ради України про прийняте рішення
щодо надання згоди на арешт народного депутата?

Скільки депутатських запитів може бути оголошено на одному
пленарному засіданні?

Яким чином приймається рішення Верховної Ради України про
звинувачення Президента України?

Хто має право вносити на розгляд Верховної Ради України законопроекти
про надання згоди на обов’язковість міжнародних договорів України?

Яким чином здійснюється відбір на посади членів Рахункової палати
Верховною Радою України?


Ким призначається Голова Рахункової палати?



Ким призначаються на посади члени Центральної виборчої комісії?


Ким призначається на посаду Голова Антимонопольного комітету
України?


Ким призначається на посаду Голова Фонду державного майна України?


Ким призначається на посаду Голова Державного комітету телебачення і
радіомовлення України?
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У який термін приймається Верховною Радою України Закон «Про
Державний бюджет України»?

У який термін подається Кабінетом Міністрів України річний звіт про
виконання Закону «Про Державний бюджет України»?

Хто вручає новообраному Президентові України офіційні символи влади
Президента України?

Хто вручає новообраному Президентові України посвідчення Президента
України?

Який вік особи вимагається при призначенні на посаду Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини?

Який із наведених нижче органів здійснює фінансовий аудит щодо
здійснення державних закупівель за рахунок коштів державного бюджету?

Який із наведених нижче органів здійснює перевірку виконання
кошторису доходів і витрат Національного банку України?


Яка кількість членів входить до складу Рахункової палати?


Яким правом володіє виборець у разі допущення помилки під час
заповнення виборчого бюлетеня?

Що із нижченаведеного є однією з умов реєстрації кандидата на пост
Президента України?

Що із нижченаведеного є однією з умов реєстрації кандидата на пост
Президента України?

За якою виборчою системою здійснюються вибори народних депутатів
України?

Який із видів виборів народних депутатів не передбачений Законом
України “Про вибори народних депутатів”?

Який тип виборчих комісій не передбачений у виборчому процесі під час
виборів народних депутатів України?


Який статус має Центральна виборча комісія?
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Хто має право бути присутнім на засіданнях окружної чи дільничної
виборчої комісії без дозволу чи запрошення відповідної комісії?

Хто має право бути присутнім на засіданнях окружної чи дільничної
виборчої комісії без дозволу чи запрошення відповідної комісії?

В чому полягає право виборця на ознайомлення із попереднім списком
виборців?

Що відбувається із грошовою заставою, якщо за підсумками виборів
партія отримала право на участь у розподілі депутатських мандатів?



Коли закінчується строк проведення передвиборчої агітації?
Хто може бути членом політичної партії?



Що із переліченого відноситься до новітніх джерел права?



Що із переліченого розкриває зміст поняття «кодекс»?


Що належить до актів реагування Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини?


Що із перерахованого НЕ належить до особливостей політичних партій?


Яка конституційно-правова санкція може застосовуватися до політичної
партії відповідно до Закону України «Про політичні партії в Україні»?

Яка конституційно-правова санкція може застосовуватися до політичної
партії відповідно до ЗУ «Про політичні партії в Україні»?

Політичну партію було зареєстровано 3 липня 2013 року. Однак 28
березня 2015 року в ході перевірки було встановлено, що документи, які були
подані для реєстрації містять недостовірні відомості. Які правові наслідки
виникають в цій ситуації?

За якою виборчою системою в Україні проводяться вибори депутатів
сільських, селищних рад?

За якою виборчою системою в Україні проводяться вибори депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських,
районних у містах рад?
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За якою виборчою системою в Україні проводяться вибори міського
голови (міст, кількість виборців у яких дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч)?

У якому із нижче наведених випадків призначаються проміжні вибори
депутата сільської, селищної ради?

Який нормативно-правовий акт передбачає загальний склад (кількість
депутатів) місцевої ради?

Кому із нижче наведених суб’єктів дозволено брати участь у
передвиборчій агітації?

Яка вимога НЕ є обов’язковою для кандидата у депутати місцевої ради,
кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови?

Який з перелічених елементів НЕ входить до системи місцевого
самоврядування?

Який суб’єкт публічної влади повноважний
всеукраїнський референдум за народною ініціативою?


проголошувати

Яким категоріям осіб не надається дозвіл на імміграцію?


Який орган дає висновок про те, що діяння, в яких звинувачується
Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину?

Чи дозволяється монополізація
політичних засобів масової інформації?

загальнодержавних

громадсько-


Як розподіляють права і свободи людини і громадянина за обсягом
обмеження?

Що із нижче переліченого підпадає під визначення – «Автоматична зміна
громадянства, коли разом з переходом території автоматично змінюється
громадянство незалежно від згоди чи незгоди населення території, яка
переходить під юрисдикцію іншої держави»?


Якою є територія України в межах існуючого кордону?



На яких засадах ґрунтується суспільне життя в Україні?


На кого покладається оборона України,
територіальної цілісності і недоторканості?

захист

її

суверенітету,
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Як зобов’язані діяти органи державної влади та органи місцевого
самоврядування, їх посадові особи?


Чи мають зворотну дію у часі закони та інші нормативно-правові акти?


Які акти мають бути доведені до відома населення у порядку,
встановленому законом?

Що гарантується Україною своїм громадянам, які перебувають за її
межами?

Хто має конституційне право на користування рівним правом доступу до
державної служби?

Кому гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження
своїх поглядів і переконань?


Хто має право на участь в управлінні державними справами?


Кому відповідно до Конституції України належить право на свободу
об’єднання у політичні партії та громадські організації?

Хто має право направляти індивідуальні чи колективні письмові
звернення або особисто звертатися до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування?

Хто має право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних
інтересів?

Кому гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи
бездіяльності органів державної влади?

Чи обмежуються конституційні права і свободи людини та громадянина в
умовах надзвичайного стану?

Які форми народного
Конституцією України?

волевиявлення

в

Україні

передбачені


Як Конституція України врегульовує використання в Україні примусової
праці?


Ким призначається всеукраїнський референдум?
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Яким органом влади в Україні є Верховна Рада України?
Хто може бути народним депутатом України?



Як обирається конституційний склад Верховної Ради України?



Якими актами визначаються повноваження народних депутатів України?


Яким актом встановлюється порядок проведення виборів народних
депутатів України?

Яку діяльність народні депутати України можуть поєднувати із
депутатським мандатом?

Яким актом встановлюються вимоги щодо несумісності депутатського
мандата?

Що має зробити народний депутат України у разі виникнення обставин,
що порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими
видами діяльності?


Що є підставою для втрати мандата народного депутата України?



За що НЕ несуть юридичної відповідальності народні депутати України?


В якому випадку достроково припиняються повноваження народного
депутата України?


Яким актом встановлюється порядок роботи Верховної Ради України?


Що належить до повноважень Верховної Ради України у бюджетній
сфері?

Основною функцією якого
стабільності грошової одиниці?

державного

органу

є

забезпечення


Хто здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних
прав і свобод людини і громадянина?

Хто за посадою Не входить до складу Ради національної безпеки і
оборони України?
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Які повноваження має Президент України з мотивів невідповідності актів
Кабінету Міністрів України Конституції?


Хто входить до складу Кабінету Міністрів України?


Чим визначаються відповідно до Конституції України повноваження
Кабінету Міністрів України?


Чим керується у своїй діяльності Кабінет Міністрів України?


Ким призначаються на посаду і звільняються з посади голови місцевих
державних адміністрацій?


Яку функцію здійснює прокуратура України?



Який найвищий суд у системі судоустрою України?



За якими принципами будується система судоустрою України?



Яким органом звільняється з посади Голова Верховного Суду?


Чи можуть законом встановлюватися інші вимоги щодо освіти та стажу
професійної діяльності суддів, ніж ті, що встановлені Конституцією України?

Який стаж професійної діяльності повинна мати особа, яка претендує на
посаду судді?


За поданням якого органу здійснюється призначення судді на посаду?



Які суди розглядають справи у сфері публічно-правових відносин?



На який юридичний спір поширюється юрисдикція судів?



Який головний суб’єкт місцевого самоврядування в Україні?


Які
України?

органи

самоорганізації

населення

передбачені

Конституцією


Хто представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та
міст згідно з Конституцією України?

Коли відбуваються чергові вибори сільських, селищних, міських,
районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів?
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Чим визначається статус голів, депутатів і виконавчих органів сільської,
селищної ради та їхні повноваження, порядок утворення, реорганізації,
ліквідації?

Які об’єкти можуть об'єднувати на договірних засадах територіальні
громади сіл, селищ і міст для виконання спільних проектів?


Чим є місцеве самоврядування в Україні?


Який строк повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
депутати якої обрані на чергових виборах?

Управління яким майном належить до відання Автономної Республіки
Крим?

До чиїх повноважень належить зупинення дії актів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим?


Яким органом є Верховна Рада Автономної Республіки Крим?



Яким органом є Рада міністрів Автономної Республіки Крим?



Що складає систему адміністративно-територіального устрою України?


До чиїх повноважень 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?

В якому обсязі закони та інші акти можуть бути визнані Конституційним
Судом України неконституційними?


Хто призначає суддів Конституційного Суду України?


Чи можуть бути оскарженими рішення та висновки Конституційного
Суду України?

З якого часу втрачають чинність закони, інші акти або їх окремі
положення, які Конституційний Суд України визнав неконституційними?

Норми якого нормативно-правового акта згідно з Конституцією України є
нормами прямої дії?
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Чи є вичерпним перелік прав і свобод, закріплених в Конституції
України?

Яка відповідальність передбачена за відмову особи давати показання або
пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається
законом?

Хто відповідно до Основного Закону України зобов’язаний неухильно
додержуватися Конституції України та законів України?

До якого моменту особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не
може бути притягнута до кримінальної відповідальності?

Яким органом можуть встановлюватися обмеження щодо реалізації права
на проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій?

За чиїм рішенням може бути заарештована або триматися під вартою
людина?

На який державний орган покладено обов’язок захищати права і свободи
людини і громадянина?


Який правовий режим церкви і релігійних організацій в Україні?



Яку ідеологію держава може визнати обов’язковою?



Чи обмежує Конституція України використання власності?



Коли Верховна Рада України збирається на першу сесію?


У якому випадку Верховна Ради України збирається на засідання без
скликання?

Призначення на посади та звільнення з посад членів Центральної
виборчої комісії за поданням Президента України належить до повноважень?

За згодою якого органу народні депутати України можуть бути
притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані?

Які законопроекти
позачергово?

розглядаються

Верховною

Радою

України
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Яким нормативно-правовим актом визначаються будь-які видатки
держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих
видатків?

Хто має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів
(крім законів про внесення змін до Конституції України) з наступним
поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України?

Якій посадовій
повноваження?

особі

Президент

України

може

передати

свої


Персональний склад Ради національної безпеки і оборони України
формує?

Якими нормативно-правовими актами керується у своїй діяльності
Кабінет Міністрів України?

Який орган відповідно
до Конституції України здійснює нагляд за негласними та іншими слідчими і
розшуковими діями органів правопорядку?

До чиїх повноважень належить розробка проекту закону про Державний
бюджет України і забезпечення виконання затвердженого Верховною Радою
України Державного бюджету України, подання Верховній Раді України звіту
про його виконання?


Які акти Кабінету Міністрів України є обов'язковими для виконання?


До чиїх повноважень належить здійснення виконавчої влади в областях і
районах, містах Києві та Севастополі?

До чиїх повноважень належить скасування рішень голів місцевих
державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України,
іншим актам законодавства України?

До чиїх повноважень належить прийняття рішення про відставку голови
місцевої державної адміністрації, якщо недовіру голові районної чи обласної
державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної
ради?

З якою роботою мають право суміщати свою службову діяльність члени
Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів
виконавчої влади?
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Якими нормативно-правовими актами визначається організація,
повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України, інших
центральних та місцевих органів виконавчої влади?


До чиїх повноважень належить здійснення правосуддя в Україні?



Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через?



Яке основне завдання суддівського самоврядування?


В яких випадках передбачено створення надзвичайних та особливих
судів?

Без згоди якого органу (посадової особи) суддю не може бути затримано
або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку
судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення
тяжкого або особливо тяжкого злочину?


Що не може бути підставою для притягнення судді до відповідальності?



На який строк суддя призначається на посаду?



За яких умов припиняються повноваження судді?



До чиїх повноважень належить призначення на посаду судді?



Як обирається Голова Верховного Суду?



Який склад Вищої ради правосуддя?



Які обмеження встановлені для членів Вищої ради правосуддя?



Хто входить до складу Вищої ради правосуддя за посадою?


Який строк повноважень обраних (призначених) членів Вищої ради
правосуддя?

До компетенції
обвинувачення в суді?


якого

органу

належить

підтримання

публічного

Хто звільняє Генерального прокурора України?
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Який інститут діє в Україні для надання професійної правничої
допомоги?


Яка форма захисту прав місцевого самоврядування?


На якій території рішення та постанови Верховної Ради Автономної
Республіки Крим є обов'язковими до виконання?

Який строк повноважень сільського, селищного, міського голови,
обраного на чергових виборах?

З яких підстав рішення органів місцевого самоврядування зупиняються у
встановленому законом порядку?

До повноважень якого судового органу віднесено вирішення питання про
відповідність Конституції України законів України, здійснювати офіційне
тлумачення Конституції України?


Як обирається (призначається) Голова Конституційного Суду України?


За зверненням якого органу Конституційний Суд України надає висновок
щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи
про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту?

Через який період може бути поданий до Верховної Ради України
законопроект про внесення змін до Конституції України, який розглядався і
закон не був прийнятий?

За наявності висновку якого органу Верховною Радою України
розглядається законопроект про внесення змін до Конституції України?

До компетенції якого органу відноситься питання організації управління
районами в містах?


Ким призначається на посаду керівник Апарату Верховної Ради України?


Хто призначає на посаду та звільняє з посади керівника апарату
Адміністрації Президента України?


На який строк призначається на посаду працівник патронатної служби?



Які посади не належать до посад патронатної служби?
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Що із наведеного не належить до функцій і завдань держави?



Який орган не входить до системи управління державною службою?


Яким органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів
України?


Перед ким відповідальний Кабінет Міністрів України?


Чим регулюється порядок проведення засідань Кабінету Міністрів
України, підготовки та прийняття рішень, інші процедурні питання діяльності
Уряду України?

Ким визначається посадовий склад новосформованого Кабінету Міністрів
України?


До яких посад належать посади членів Кабінету Міністрів України?


У якій кількості за поданням Прем’єр-міністра України Верховна Рада
України може призначати міністрами осіб, які не очолюють міністерства?


Хто може бути членами Кабінету Міністрів України?


Що додається до подання у разі внесення на розгляд Верховної Ради
України подання щодо призначення на посаду члена Кабінету Міністрів
України особи, яка є народним депутатом України?

Ким призначаються на посаду члени Кабінету Міністрів України, крім
Прем’єр-міністра України, Міністра оборони України і Міністра закордонних
справ України?

Ким призначаються на посаду Міністр оборони України і Міністр
закордонних справ України?


З якого моменту вступає на посаду член Кабінету Міністрів України?



На чому базується програма діяльності Кабінету Міністрів України?


Кого призначає на посаду та звільняє з посади за пропозицією Комісії з
питань вищого корпусу державної служби Кабінет Міністрів України?
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Який документ (документи) подається (подаються) Кабінету Міністрів
України одночасно із звітом про виконання Державного бюджету України за
минулий рік до Верховної Ради України?


Хто представляє інтереси Кабінету Міністрів України у судах?



Які органи складають систему центральних органів виконавчої влади?



Який основний принцип організації діяльності міністерств в Україні?


Хто затверджує положення про міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади?

Ким утворюються, реорганізуються та ліквідуються міністерства та інші
центральні органи виконавчої влади?


Хто затверджує структуру апарату міністерства?


Ким призначаються на посади керівники територіальних органів
міністерства?

Який орган може утворюватися для підготовки рекомендацій щодо
виконання завдань міністерства?

Ким можуть бути скасовані повністю чи в окремій частині накази
міністерства?

Які центральні органи виконавчої влади утворюються для виконання
окремих функцій з реалізації державної політики?

Хто затверджує структуру апарату центрального органу виконавчої
влади?

Який орган відноситься до центральних органів виконавчої влади зі
спеціальним статусом?

Що відбувається з першим заступником міністра та заступником
міністра у разі звільнення міністра?

Який центральний орган виконавчої влади утворюється, у разі якщо
більшість його функцій складають функції з надання адміністративних послуг
фізичним і юридичним особам?
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Який орган утворюється для правового, організаційного, матеріальнотехнічного та іншого забезпечення діяльності місцевої державної адміністрації?

На який строк призначаються на посаду голови місцевих державних
адміністрацій?


Що НЕ належить до повноважень місцевих державних адміністрацій?


З якого часу голови місцевих державних адміністрацій набувають
повноважень?

Ким затверджуються типове положення про структурні підрозділи
місцевої державної адміністрації та рекомендаційний перелік її структурних
підрозділів?

На яких засадах будуються відносини структурних підрозділів місцевих
державних адміністрацій з відповідними міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади?

Що є особливою формою колективного звернення громадян до
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,
органу місцевого самоврядування?


Кому забороняється направляти скарги громадян для розгляду?


Хто має право подавати скаргу в інтересах неповнолітніх і недієздатних
осіб?


Які звернення громадян розглядаються у першочерговому порядку?


У який термін розглядаються звернення, які не потребують додаткового
вивчення?

Чи мають право особи, які не є громадянами України і законно
знаходяться на її території, на подання звернення, як і громадяни України?


Що розуміється під «зверненнями громадян»?


Що
таке
конфіденційна інформація відповідно до Закону України «Про доступ до
публічної інформації»?
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Який контроль здійснюється за забезпеченням доступу до публічної
інформації?

У який термін відповідно до Закону України «Про доступ до публічної
інформації» оприлюднюються проекти нормативно-правових актів, рішень
органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками?

Коли запитувач має право звернутися до розпорядника публічної
інформації із запитом на інформацію?

Протягом якого періоду розпорядник публічної інформації має надати
відповідь на запит на інформацію, яка стосується інформації, необхідної для
захисту життя чи свободи особи?

Яким актом затверджується Державний бюджет України та визначено
положення щодо забезпечення його виконання протягом бюджетного періоду?


Яке визначення терміну «ґендерна рівність»?


Хто проводить ґендерно-правову експертизу чинного законодавства та
проектів нормативно-правових актів в усіх сферах законодавства, що
стосуються прав і свобод людини?

Хто здійснює контроль за представництвом жінок і чоловіків у
відповідних виборчих списках політичних партій, виборчих блоках під час
висунення кандидатів у народні депутати України в багатомандатному
загальнодержавному виборчому окрузі?

На кого покладений обов'язок забезпечувати громадянам незалежно від
статі рівний доступ до державної служби та служби в органах місцевого
самоврядування?


Які органи НЕ входять до системи органів виконавчої влади?


Який серед названих нижче органів відноситься до органів виконавчої
влади в Україні?

Який із названих нижче органів відноситься до центральних органів
виконавчої влади в Україні зі спеціальним статусом?

Який із названих нижче органів відноситься до центральних органів
виконавчої влади в Україні зі спеціальним статусом?
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Який із названих нижче органів НЕ відноситься до центральних органів
виконавчої влади в Україні зі спеціальним статусом?

Що із наведеного нижче НЕ є підставою припинення повноважень
Кабінету Міністрів України?

Який субʼєкт вносить пропозиції Президенту України щодо кандидатури
Премʼєр-Міністра України?

Хто вносить кандидатуру для призначення на посаду Прем’єр-міністра
України?

Ким призначаються члени Кабінету Міністрів України (крім Міністра
оборони України та Міністра закордонних справ України)?



Кому підконтрольний та підзвітний Кабінет Міністрів України?
Хто здійснює виконавчу владу в областях і районах?


Що із наведеного
самоврядування в Україні?

нижче

НЕ

є

елементом

системи

місцевого


Якому явищу відповідає ситуація, коли використовується один із способів
адміністративної організації держави шляхом передачі центром своїх
повноважень на місця?

Якому явищу властиві наступні риси: 1) можливість передачі владних
повноважень з центру на більш низькі рівні управління; 2) визнання права
самостійно приймати рішення на місцях; 3) можливість прийняття рішення
органами, що не знаходяться у ієрархічному підпорядкуванні.

Що із наведеного нижче являє собою найслабшу форму децентралізації,
за якою, передаються повноваження з управління, використання коштів та
реалізації соціальної політики від центральних органів до органів в уже
існуючих районах або, при необхідності, до новостворених, але з умовою, що
прямий контроль за виконанням даних повноважень ведеться з центру?

Що із наведеного нижче являє собою передання всіх повноважень у сфері
управління, використання коштів та реалізації соціальної політики
на
субнаціональному рівні до регіонального або місцевого уряду, чи уряду штату?

Що із наведеного нижче пропущено у визначенні: “Загальні збори зібрання всіх чи частини жителів села (сіл),________ для вирішення питань
місцевого значення” ?
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Що із наведеного нижче пропущено у визначенні: “Органи
самоорганізації населення - представницькі органи, що створюються частиною
жителів, які________” ?


Яка ознака притаманна теорії вільної громади?



Що із наведеного нижче відповідає теорії вільної громади?



Що із наведеного нижче НЕ відповідає теорії вільної громади?


Що із наведеного нижче відповідає характеристиці місцевого
самоврядування відповідно до Європейської Хартії місцевого самоврядування?

Де згідно з Європейською Хартією місцевого самоврядування повинно
визнаватись місцеве самоврядування як принцип?

Що із наведеного нижче пропущено у визначенні: “Місцеве
самоврядування в Україні - це гарантоване державою_________територіальної
громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів
кількох сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів та
посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого
значення в межах Конституції і законів України” ?

Що із наведеного нижче не відноситься до принципів місцеве
самоврядування в Україні?

Що із наведеного нижче НЕ відноситься до системи місцевого
самоврядування в Україні?

Які питання НЕ можуть бути винесені на місцевий референдум згідно
законодавства?

Яке із поняття розкривається як право зустрічатися з депутатами
відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час
яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати
питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать
до відання місцевого самоврядування?

З якого моменту починаються повноваження сільського, селищного,
міського голови?


Чим визначається загальний склад сільської, селищної, міської ради?



З якого моменту починаються повноваження депутата місцевої ради?
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Коли закінчуються повноваження депутата місцевої ради?


Що є основною формою роботи виконавчого комітету сільської,
селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради?


Хто очолює виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради?


Назвіть орган, що визнає незаконність актів місцевої ради з мотивів їх
невідповідності Конституції України?

Хто відкриває першу сесію новообраної сільської, селищної, міської
ради?


Хто може бути обраний до складу постійних комісій місцевих рад?



На яких умовах депутати місцевої ради працюють у постійних комісіях?


Голова якої із названих постійних комісій ради за рішенням обласної ради
може працювати на постійній основі?

Що із наведеного нижче НЕ є підставою для дострокового припинення
повноважень депутата місцевої ради?

Що із наведеного нижче НЕ зобов'язаний виконувати у виборчому окрузі
депутат місцевої ради?


Перед ким є відповідальним і підзвітним депутат місцевої ради?


Що із наведеного нижче НЕ є підставою відкликання виборцями обраного
ними депутата місцевої ради?

Не раніше якого терміну з моменту набуття повноважень може бути
внесена пропозиція про відкликання депутата місцевої ради за народної
ініціативою?

У якій кількості на зборах виборців приймається рішення про внесення
пропозиції щодо відкликання депутата міської ради міста обласного значення
за народною ініціативою?

У якій кількості на зборах виборців приймається рішення про внесення
пропозиції щодо відкликання депутата обласної ради за народною ініціативою?
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У якій кількості на зборах виборців приймається рішення про внесення
пропозиції щодо відкликання депутата сільської ради за народною ініціативою?

У якій кількості на зборах виборців приймається рішення про внесення
пропозиції щодо відкликання депутата районної ради за народною ініціативою?

У якій кількості на зборах виборців приймається рішення про внесення
пропозиції щодо відкликання депутата міської ради міста районного значення
за народною ініціативою?


За якою ознакою створюється орган самоорганізації населення?



Якими можуть бути повноваження органів самоорганізації населення?


Яким є державним органом Верховна Рада України, яка складається із
450 народних депупатів, згідно з рішенням Конституційного Суду України від
17.10.2002 року в контексті статті 75 Конституції України та у взаємозв’язку з
положеннями статтей 5, 76, 85?

Яким є за своєю природою державним органом Верховна Рада України,
що здійснює законодавчу владу, згідно з рішенням Конституційного Суду
України від 17.10.2002 року в контексті статті 75 Конституції України та у
взаємозв’язку з положеннями статтей 5, 76, 85?

Що собою являє вимога народного депутата, яка заявляється до
Президента України щодо надання офіційної відповіді з питань, віднесених до
його компетенції?

Що собою являє вимога народного депутата, яка заявляється до Кабінету
Міністрів України щодо надання офіційної відповіді з питань, віднесених до
його компетенції?

Який із названих суб'єктів НЕ має права звертатись із депутатським
запитом до органів державної влади?

Якою мінімальною кількістю народних депутатів має бути підтримано
рішення про направлення депутатського запиту відповідному органу чи
посадовій особі?

Якою мінімальною кількість народних депутатів має бути підтримано
рішення про направлення депутатського запиту Президенту України?
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Що собою являє викладена у письмовій формі пропозиція народного
депутата, звернена народним депутатом до органу місцевого самоврядування
щодо викладення позиції з питання, віднесеного до його компетенції?

Протягом якого часу відповідні суб’єкти повинні розглянути депутатське
звернення з моменту його одержання?

Частиною чого є нормативне положення про те, що народний депутат НЕ
може бути без згоди Верховної Ради України притягнутий до кримінальної
відповідальності, затриманий чи заарештований?

Частиною чого є неможливість проведення обшуку чи огляду особистих
речей народного депутата без згоди Верховної Ради України на притягнення
його до кримінальної відповідальності?

Незалежно від чого згідно з рішенням Конституційного Суду України від
17.10.2002 року рішення Верховної Ради України вважається прийнятим?

За рахунок яких коштів фінансується статутна діяльність політичних
партії, не пов’язана з їхньою участю у виборах до органів державної влади?

За рахунок яких коштів відшкодовуються витрати політичних партій,
пов'язані фінансуванням їхньої передвиборної агітації під час чергових та
позачергових виборів народних депутатів України?

Протягом якого часу (крім окремих випадків) зберігається звання
народного депутата?

Частиною чого є нормативне положення про те, що народні депутати не
несуть юридичної відповідальності за результати голосування або
висловлювання у Верховній Раді України та її органах, за винятком
відповідальності за образу чи наклеп?

Правом якого голосу наділяється народний депутат, що бере участь в
роботі органу ВРУ, членом якого він НЕ є?

Правом якого голосу наділяється народний депутат, що бере участь в
роботі органу ВРУ, членом якого він є?


Хто НЕ може бути членом політичної партії?



Хто може бути членом політичної партії?
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Якому із нижчеперелічених органів публічної влади
повноваження щодо затвердження Державного бюджету України?

належить


Якому із нижчеперелічених органів публічної влади належить
повноваження щодо розробки проекту Державного бюджету України?

Якому із нижчеперелічених органів публічної влади належить
повноваження щодо утворення та ліквідації районів, встановлення та зміни меж
районів і міст?

Якому із нижчеперелічених органів публічної влади належить
повноваження щодо затвердження Конституції Автономної Республіки Крим?

Якому із нижчеперелічених органів публічної влади належить право
дострокового припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки
Крим?

Яку кількість голосів повинен отримати кандидат за мажоритарною
виборчою системою відносної більшості, щоб вважатись обраним?

Яку кількість голосів повинен отримати кандидат за мажоритарною
виборчою системою абсолютної більшості, щоб вважатись обраним?

Який принцип підрахунку голосів виборців та визначення результатів
виборів покладено в основу пропорційної виборчої системи?

Які повноваження відповідно до Конституції України НЕ належать
Президенту?

Які повноваження відповідно до Конституції України належать
Президенту?

Які вибори відповідно до своїх повноважень призначає Президент
України?

Якому суб’єкту державної влади належить право утворювати,
реорганізовувати та ліквідовувати міністерства та інші центральні органи
виконавчої влади?


Які акти скасовує Президент України?



Які повноваження Президента відповідно до Конституції України?
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?

Здійснення яких програм належить до повноважень Президента України


До складу якого органу державної влади водночас за посадою входять
Прем'єр-міністр України, Міністр оборони України, Голова Служби безпеки
України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр закордонних справ
України?

Які особливості набрання чинності рішень Ради національної безпеки і
оборони України?

Що є підставами прийняття рішення про неможливість виконання
Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я?


Який статус Верховної Ради України?



Що є формою роботи Верховної Ради України відповідно до Конституції?



У чому полягає представницький характер Верховної Ради України?



Які сесії Верховної Ради України вважаються черговими?


Якому із конституційно-правових інститутів відповідає наступне
визначення: «Регулярні зібрання депутатів у визначений час та у визначеному
місці, під час яких обговорюються питання, віднесені до компетенції Верховної
Ради України та приймаються відповідні рішення шляхом голосування»?

У якому випадку припиняються повноваження народних депутатів
України?

У яких випадках у разі невиконання вимоги щодо несумісності
депутатського мандата з іншими видами діяльності повноваження народного
депутата України припиняються достроково?


Як встановлюється порядок роботи Верховної Ради України?


Що відбувається у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради
України під час дії воєнного чи надзвичайного стану?

У якому випадку проводиться Закрите засідання Верховної Ради
України?


Яким чином приймаються рішення Верховної Ради України?
113



Що належить до повноважень Верховної Ради України?



Кого призначає Верховна Рада України згідно Конституції України?


До яких категорій належить віднесення населених пунктів згідно
повноважень Верховної Ради України?

Які найменування та перенайменування належать до повноважень
Верховної Ради України?

У якому випадку питання про відповідальність Кабінету Міністрів
України НЕ може розглядатися Верховною Радою України?

Якою кількістю голосів Верховна Рада України може прийняти
резолюцію недовіри Кабінетові Міністрів України?

У якому випадку питання про відповідальність Кабінету Міністрів
України НЕ може розглядатися Верховною Радою України?


Що організовує Голова Верховної Ради України?



Який суб’єкт затверджує перелік комітетів Верховної Ради України?



Який суб’єкт обирає Голів комітетів Верховної Ради України?



Яке повноваження Комітетів Верховної Ради України?



Яке повноваження Комітетів Верховної Ради України?


На протязі якого строку НЕ можуть бути припинені повноваження
Верховної Ради України, що обрана на позачергових виборах, проведених після
дострокового припинення Президентом України повноважень Верховної Ради
України попереднього скликання?


Що визначається виключно законами України?


Що відбувається із законом у разі, якщо Президент України протягом
встановленого строку НЕ повернув закон для повторного розгляду Верховною
Радою України?

Змістом якої засади конституційного ладу України є положення «Носієм
суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ»?
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Про який вид суверенітету ідеться у ч.1 ст. 2 Конституції України
«Суверенітет України поширюється на всю її територію»?

На якій підставі в Україні гарантується право звернення до суду для
захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина згідно з
принципом «прямої дії норм Конституції»?

Змістом якого конституційного принципу є заборона привілеїв чи
обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших
переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану,
місця проживання за мовними ознаками?

Які особи є громадянами України згідно із положеннями Закону України
«Про громадянство України» про належність до громадянства?

Якими правами та свободами володіє людина, котру жодна держава
відповідно до свого законодавства НЕ вважає своїм громадянином та яка на
законних підставах перебуває на території України?

З якою метою судом можуть встановлюватися винятки щодо
гарантованого кожній людині Конституцією права на таємницю листування,
телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції?

Який із нижчеподаних термінів вірно позначає категорію осіб, які є
громадянами іншої держави або особами без громадянства, та мають українське
етнічне походження або є походженням з України?

У якому випадку особа має право звертатися за захистом своїх прав і
свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів
міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна?

Які правові наслідки недоведення до відома населення, у встановленому
законом порядку, законів та інших нормативно-правових актів, що визначають
права і обов’язки громадян ?

Який суб’єкт здійснює виконавчу владу в областях та районах, відповідно
до Конституції України?


Яким суб’єктом обирається Голова районної ради?


Яким міжнародно-правовим актом є Європейська Хартія про місцеве
самоврядування?
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Яку юридичну силу і чому має Конституція АРК?


На яких принципах ґрунтується Територіальний устрій України згідно з
Конституцією?


Які правові акти приймає Верховна Рада АРК?


Які дії може вчинити Президент України з мотивів невідповідності
нормативно-правових актів Верховної Ради АРК Конституції та законам
України?

У якому випадку Конституційний Суд України дає висновок щодо
додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про
усунення Президента України з поста в порядку імпічменту?

Що є підставою для визнання Конституційним Судом України законів та
інших правових актів неконституційними?

Які правові наслідки визнання Конституційним Судом України
неконституційними законів, інших правових актів або їх окремих положень?

З якого моменту визнані Конституційним Судом України закони та інші
правові акти або їх окремі положення втрачають чинність?

Які суб’єкти уповноважені звертатися до Конституційного Суду щодо
надання висновку про відповідність Конституції України чинних міжнародних
договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної
Ради України для ратифікації?
 На предмет чого Конституційний Суд України за зверненням Президента
України або щонайменше сорока п’яти народних депутатів України надає
висновки про відповідність Конституції України?
 У якому випадку за зверненням Верховної Ради України Конституційний
Суд України надає висновок?
 Яка із перелічених вимог НЕ є конституційною вимогою до судді
Конституційного Суду України – «Суддею Конституційного Суду України
може бути громадянин України, який ...»?


Чим керувалася Верховна Рада України, приймаючи Конституцію України?

 Що означає формулювання відповідно до рішення Конституційного Суду
України від 19.04.2001 р. про те, що норми Конституції є нормами прямої дії?
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 На чому негативно позначатиметься наявність у Конституції деталізованих
положень згідно з рішенням Конституційного Суду України від 02.06.1999 р.?
 Якою згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 05.10.2005 р. є
влада Українського народу?
 Скільки разів Верховна Рада України може змінювати одне і те ж
положення Конституції протягом строку своїх повноважень?
 Яким вимогам Конституційний Суд України дає висновок
відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України?

щодо

 Без чиєї згоди суддю Конституційного Суду України НЕ може бути
затримано або утримано під вартою чи арештом до винесення обвинувального
вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після
вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину?
 За яким винятком суддю Конституційного Суду України НЕ може бути
затримано або утримано під вартою чи арештом до винесення обвинувального
вироку судом, без згоди Конституційного Суду України?


Що є формою звернення до Конституційного Суду України?

 В якому розділі Конституції України містяться основоположні принципи
конституційного ладу України?
 Яким нормативним актом згідно з рішенням Конституційного Суду України
від 30.10.1997 р. встановлюються винятки з конституційних норм?
 Вставте пропущене слово: Конституційний Суд України вирішує питання
про відповідність Конституції України (конституційність) закону України за
__________ особи, яка вважає, що застосований в остаточному судовому
рішенні в її справі закон України суперечить Конституції України.


З урахуванням чого встановлюється Великий Державний Герб України?

 Якою кількістю голосів приймається закон, яким затверджуються слова
Державного Гімну України?
 Якою частиною від конституційного складу Верховної Ради України
приймається закон про Великий Державний Герб України?


Згідно Конституції, держава сприяє _______ та розвитку української нації:
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 Який суб’єкт конституційного права має повноваження ініціювати
оголошення війни?


Які підстави заборон утворення і діяльності політичних партій?



Який суб’єкт здійснює реєстрацію політичних партій?



Який вид автономії гарантує держава національним меншинам?

 Яка мова може використовуватися у роботі державних органів, об’єднань,
розташованих у місцях, де більшість населення становить певна національна
меншина?


Що посвідчує і підтверджує Тимчасове посвідчення громадянина України?



Який з названих є принципом законодавства України про громадянство?

 Що є моментом набуття громадянства України за територіальним
походженням?
 З якого моменту стає громадянином України повнолітня особа – особа без
громадянства, яку усиновили громадяни України?
 За якої умови, дитина, яка відповідно до чинного законодавства України,
вважається такою, що постійно проживає за кордоном, може вийти з
громадянства України?
 Яким є повноваження Комісії при Президентові України з питань
громадянства?
 Які законні підстави перебування на території України для іноземців та осіб
без громадянства?


В яких межах надається дозвіл на імміграцію?



Який орган затверджує зразок посвідки на постійне проживання?



Які є підстави скасування дозволу на імміграцію?

 Який документ отримують іноземці, які іммігрували на постійне місце
проживання?
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 Яким нормативним актом визначається порядок видачі дозволу на
імміграцію?
 Змістом якого конституційного права людини є наступні положення
Конституції: «Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому,
нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи
покаранню»?
 Змістом якого конституційного права людини є наступні положення
Конституції: «Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою
інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку,
встановлених законом»?


Якою не може бути державою визнана жодна релігія?



Яка правова природа професійної спілки?


З яких мотивів примусове відчуження об’єктів права приватної власності
може бути застосоване як виняток?


На чому ґрунтується шлюб відповідно до Конституції України?



Якою є повна загальна середня освіта?

 Які конституційні права і свободи мають громадяни, згідно з Конституцією
України?
 Що НЕ можна зробити з громадянином України згідно з Конституцією
України?


Яке право на життя має кожна людина згідно з Конституцією України?

 Як називається сфера дії приватних інтересів, система суспільних
інституцій, за посередництвом яких задовольняються різноманітні інтереси
індивідів та їх груп?


Які є форми прямої демократії, що існують за законодавством України?

 Через що згідно
волевиявлення?

з

Конституцією

України

здійснюється

народне

 Яка мінімальна кількість областей, у яких має бути зібрано підписи для
проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою?
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 Що є підставою реалізації виборцями свого права голосу на виборах
народних депутатів України?


Який зміст принципу прямих виборів?



Що означає добровільність участі громадян України у виборах?



Що означає положення «вибори депутатів є вільними»?



Що означає таємниця голосування?



На вірність кому присягають народні депутати?


Якою має бути підстава для притягнення народного депутата України до
кримінальної відповідальності згідно з принципом депутатського імунітету?
 Яка кількість голосів народних депутатів необхідна для проведення
закритого засідання Верховної Ради України?
 Яке з названих повноважень Верховної Ради України охоплюється її
контрольною функцією?


Якому органу підпорядкована і підзвітна Рахункова палата?

 Протягом якої кількості читань здійснюється обговорення законопроекту на
пленарних засіданнях Верховної Ради України?
 Яке із положень НЕ є змістом депутатської недоторканності – «Народні
депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України…»
 За яким винятком народні депутати України НЕ несуть юридичної
відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та
його органах?
 Протягом якого часу відповідні суб’єкти повинні розглянути депутатське
звернення з моменту його одержання?
 Яку назву має нормативне положення про те, що «народний депутат НЕ
може бути без згоди Верховної Ради України притягнутий до кримінальної
відповідальності, затриманий чи заарештований»?


Скільки представницьких мандатів може мати Президент України?
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Що включає система місцевого самоврядування?

 З якого моменту починаються повноваження сільського, селищного,
міського голови?


Ким визначається загальний склад сільської, селищної, міської ради?



Коли закінчуються повноваження депутата місцевої ради?

 Що є основною формою роботи виконавчого комітету сільської, селищної,
міської, районної у місті (у разі її створення) ради?


Хто очолює виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради?

 Який суб’єкт веде першу сесію новообраної сільської, селищної, міської
ради?


На яких умовах депутати місцевої ради працюють у комісіях?

 Яким терміном визначається наступна дефініція: «____ представник
інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу»?


Перед яким суб’єктом депутат місцевої ради відповідальний і підзвітний?

 Якій конституційній характеристиці Української держави відповідає
положення: «В Україні визнається і діє принцип верховенства права»?


Що означає верховенство Конституції України?



Що означає пряма дія норм Конституції України?



Що передбачає підвищена стабільність Конституції України?

 Якими нормами забезпечується рівність прав жінки і чоловіка, відповідно
до Конституції України?
 Змістом якого конституційного права є наведене положення Конституції
України: «Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше
як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку,
встановлених законом»?
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 Змістом якого конституційного права є наведене положення Конституції
України: «Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському
або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню»?
 Змістом якого конституційного права є наведене положення Конституції
України: «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»?
 Які правомочності відповідно до Конституції України НЕ включає право на
свободу світогляду і віросповідання?
 Який обов’язок держави відповідно
конституційному праву на житло?

до

Конституції,

кореспондує

 Змістом якого конституційного права є наведене положення Конституції
України: «Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і
обов’язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку,
встановленому законом»?
 Які із нижчеперелічених конституційних обов'язків належать іноземцям та
апатридам, що на законних підставах перебувають в Україні?


Що є завданням Конституційного Суду України?



Хто може бути суддею Конституційного Суду України?

 З якого моменту набуває
України?

повноважень Суддя Конституційного Суду

 На якому засіданні і яким чином в Конституційному Суді України
обирається Голова Конституційного Суду?


Як зазначаються видатки на діяльність Конституційного Суду України?

 Який суб’єкт здійснює організаційне, науково-експертне, інформаційнодовідкове та інше забезпечення діяльності Конституційного Суду України?


Що є формами звернення до Конституційного Суду України?



На який термін судді обіймають посади відповідно до Конституції України?
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 Яка посадова особа входить до складу Ради національної безпеки і оборони
України?
 Що НЕ входить до повноважень Голови Верховної Ради України в період
виконання ним обов’язків Президента України?
 Ким затверджується персональний склад Комісії при Президентові України
з питань громадянства?
 Яким повинен бути повний перелік суб’єктів права на конституційне
подання з питань визнання неконституційними нормативно-правових актів?

Хто із вказаних осіб НЕ може бути обраним народним депутатом України
(припускаючи, що усім іншим конституційним вимогам щодо пасивного
виборчого права ця особа відповідає)?


Що означає депутатський індемнітет?


У якому випадку народний депутат України НЕ несе юридичної
відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та
його органах?

Який етап є наступним після ініціювання питання про усунення
Президента України з поста в порядку імпічменту більшістю від
конституційного складу Верховної Ради України?

Яка мінімальна кількість народних депутатів має бути у депутатській
фракції, що має право вносити Президентові України пропозицію щодо
кандидатури Прем’єр-міністра України ?

Верховна Рада України була обрана 26 жовтня 2014 року. Яка крайня дата
можливого дострокового припинення повноважень Верховної Ради України
Президентом?

Яка посадова особа призначаються Президентом України за поданням
Кабінету Міністрів України?


Що являє собою недоторканність Президента України?



Хто є вищим суб’єктом у системі органів виконавчої влади?


Який із нижче запропонованих актів Президента України скріплюється
підписами Прем’єр-міністра і міністра, відповідального за акт та його
виконання?
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Яка має бути вчинена наступна дія після прийняття Верховною Радою
України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України?

В якому з випадків порушено вимоги щодо несумісності депутатського
мандата з іншими видами діяльності?

Що повинен зробити народний депутат у разі виникнення обставин, що
порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами
діяльності?

Які з нижчеперелічених обставин НЕ є підставою дострокового
припинення повноважень народного депутата України?

Які дії вчиняє Голова Верховної Ради України після підписання Закону,
прийнятого Верховною Радою?

Що відбувається у разі визначення Президентом України законопроекту
невідкладним?

Яке з нижче названих повноважень є проявом контрольної функції
Верховної Ради України?

2 вересня 2015 року розпочалася остання сесія Верховної Ради України.
Вкажіть, які питання Верховна Рада України НЕ МОЖЕ розглядати на цій
сесії?


Що є підставами для звільнення судді?



Що є підставою для припинення повноважень судді?



Ким судді призначаються на посаду?


Хто може бути призначений на посаду судді (за умови відповідності
іншим критеріям)?

Що НЕ є основними засадами судочинства згідно положень Конституції
України?


Які повноваження НЕ належать до повноважень Вищої ради правосуддя?



Який порядок складу та формування Вищої ради правосуддя?
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Який із перелічених принципів НЕ є засадою територіального устрою
України?

Після перейменування міста Дніпропетровськ у Дніпро виникла потреба
змінити назву області. Яка мінімальна кількість голосів необхідна для
остаточного ухвалення такого рішення Верховною Радою України?

Заповніть прогалину: «Місцеве самоврядування є правом ______________
самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і
законів України»

Які органи місцевого самоврядування представляють спільні інтереси
територіальних громад сіл, селищ та міст?
 До компетенції яких рад належить питання організації управління районами
в містах?

Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів
створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші ________________і наділяти
їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.

Що є наслідком припинення повноважень сільської, селищної, міської,
районної, обласної ради?

Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого
права обирають шляхом таємного голосування відповідно сільського,
селищного, міського голову, який очолює __________________ та головує на її
засіданнях.


Що очолює голова районної та голова обласної ради?


Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме
і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні
ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у
містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні
__________________?

Кому підконтрольні органи місцевого самоврядування
здійснення ними повноважень органів виконавчої влади?

з

питань


Яким чином громадяни України реалізують своє право на участь у
місцевому самоврядуванні?
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Чиї інтереси представляють районні та обласні ради?


Територіальні громади в порядку, встановленому законом, можуть
об’єднуватися в одну______________, утворювати єдині органи місцевого
самоврядування

Кому належить право ініціювати розгляд у раді будь-якого питання,
віднесеного до відання місцевого самоврядування?

За яким принципом діють представницькі органи місцевого
самоврядування, сільські, селищні, міські голови, виконавчі органи місцевого
самоврядування у порядку і межах, визначених цим та іншими законами?

Хто є виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у
містах (у разі їх створення) рад?

Кому підконтрольні і підзвітні виконавчі органи сільських, селищних,
міських, районних у містах рад з питань виконання власних (самоврядних)
повноважень?


Ким обирається сільський, селищний, міський голова?


Як називаються зустрічі територіальної громади з депутатами відповідної
ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени
територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та
вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання
місцевого самоврядування?

Сільські, селищні, міські, районні в місті (у разі їх створення) ради
можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні,
квартальні та інші _____________ і наділяти їх частиною власної компетенції,
фінансів, майна

Кому підконтрольні виконавчі органи сільських, селищних, міських,
районних у містах рад з питань виконання делегованих повноважень?


Хто є суб’єктами добровільного об’єднання територіальних громад?


Що із перерахованого нижче пропущено відповідно до статті 102
Конституції України в нормі: “Президент України є гарантом державного
суверенітету, територіальної цілісності України, додержання ________, прав і
свобод людини і громадянина” ?
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Що із перерахованого нижче НЕ відноситься до вимог,
застосовуються до особи, яка може бути обрана Президентом України?

що


Що із перерахованого нижче НЕ відноситься до вимог щодо несумісності
представницького мандата Президента України?

У який строк проводяться вибори Президента України у разі
дострокового припинення його повноважень?

Не пізніше, ніж через скільки днів після офіційного оголошення
результатів виборів Президент України, обраний на позачергових виборах
складає присягу?


Кому складає присягу Президент України?



Де відбувається складання присяги Президента України?



Чим охороняється звання Президента України?


Що із перерахованого нижче НЕ відноситься до видів виборів Президента
України?

Яка є підстава для призначення позачергових виборів Президента
України?

Що із перерахованого НЕ є підставою для призначення повторних
виборів Президента України?


Яким актом здійснюється призначення виборів Президента України?


Який орган забезпечує організацію і проведення виборів Президента
України в цілому по Україні?


Який кандидат вважається обраним на пост Президента України?


На яких осіб поширюється положення про те, що одна й та сама особа не
може бути Президентом України, ніж 2 строки підряд згідно з рішенням
Конституційного Суду України від 25.12.2003 р.?

Що із нижче наведеного не відноситься до видів виборів народних
депутатів України за часом проведення?
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Які дії має право вчиняти Президент України, якщо акт Кабінету
Міністрів України не відповідає Конституції України?


Що є підставою відставки Президента України?


Що із наведеного нижче НЕ відноситься до умов дострокового
припинення повноважень Президента України за станом здоров'я?


На який час зберігається звання Президента України за ним?


Що із наведеного нижче НЕ відноситься до повноважень Президента
України, якщо акти видані в їх межах, скріплюються підписами Прем'єрміністра і міністра, відповідального за такий акт та його виконання?

Який зі наведених актів видає Президент України відповідно до
Конституції України?

Що із наведеного нижче НЕ зазначено в даній нормі: “Президент України
на основі та __________Конституції і законів України видає укази і
розпорядження, які є обов'язкові до виконання на території України”?


Що означає інститут контрасигнатури згідно з Конституцією України?


Якою за своєю правовою природою є процедура імпічменту згідно з
рішенням Конституційного Суду України від 10.12.2004 року?

Якою кількістю народних депутатів ініціюється питання про усунення
Президента України з поста в порядку імпічменту?

Який із названих суб'єктів має право ініціювати процедуру імпічменту
згідно з Конституцією України?

Яка кількість голосів народних депутатів України потрібна для прийняття
рішення про звинувачення Президента України?

Яка назва акта Конституційного Суду України, який він висуває у справі
про імпічмент Президента України?


Який предмет висновку Верховного Суду у справі про імпічмент?


Який предмет висновку Конституційного Суду України у справі про
імпічмент?
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Який із вказаних органів державної влади НЕ бере участь у справі про
імпічмент Президента України?

На якого суб'єкта покладається виконання обов'язків Президента України
у разі дострокового припинення повноважень останнього?

Які повноваження Голова Верховної Ради України може здійснювати на
час виконання ним обов'язків Президента України?

Які з названих повноважень НЕ може здійснювати Голова Верховної Ради
України у випадку тимчасового виконанням ним обов'язків Президента
України?


На які закони України не поширюється право вето Президента України?


Вирішення питань якого характеру належить до юрисдикції
Конституційного Суду та судів загальної юрисдикції згідно з Рішенням
Конституційного Суду України від 07.05.2002 р.?

Щодо чого із наведеного нижче можна оскаржити акти Президента
України чи постанови Верховної Ради України з питань призначення чи
звільнення з посад до суду загальної юрисдикції згідно з рішенням
Конституційного Суду України від 07.05.2002 р.?

У якій формі здійснюється питання про конституційність актів про
призначення, звільнення з посад?


Які документи складає виборча комісія на виборах Президента України?


Чи допускається внесення змін до уточненого списку виборців у день
голосування на виборах Президента України?

Що із нижче наведеного є елементами системи конституційного права України?

Який із перелічених належить до інститутів конституційного права
України?


Які елементи виділяють в структурі конституційно-правових відносин?


Який із нижче наведених методів відноситься до групи основних методів
конституційного права України?
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Що є найважливішою характерною рисою методів конституційного
права?


Які акти НЕ належать до джерел конституційного права України?



Чи є міжнародні договори джерелами конституційного права України?


Що є підставою
відповідальності?


для

„ретроспективної”

конституційно-правової

Яка з названих санкцій є мірою конституційно-правової відповідальності?


Чи допускається звуження змісту й обсягу існуючих прав і свобод
громадян України

при прийнятті нових законів?


Що відноситься до юридичних властивостей Конституції України?


Що означає положення Конституції України про те що норми Конституції
України є нормами прямої дії?


Як класифікуються конституції за способом їх прийняття?


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

Конституційний Суд України дає висновок щодо відповідності
законопроекту про внесення змін до Конституції України таким вимогам:

Який орган може визначати конституційність чи неконституційність
законів, постанов і рішень, прийнятих Верховною Радою України?


Що є територіальними межами поширення суверенітету України?



Що є конституційною ознакою держави Україна?



Яким, згідно з Конституцією України є право приватної власності?



Що таке філіація?



Що таке натуралізація?
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Яким шляхом застосовуються принципи «права крові» і «права ґрунту»
при набутті громадянства?

Як називається автоматична зміна громадянства, коли разом із переходом
території автоматично змінюється громадянство її населення?

Як називається припинення громадянства за ініціативою особи за згодою
держави?

Яким конституційно-правовим поняттям позначається надання іноземним
громадянам майже того самого обсягу прав, що і громадянам держави?

Яким терміном позначаються громадяни країни або інші особи, які
постійно проживають на її території та внаслідок стихійного лиха, військових
дій тощо залишили місце свого постійного проживання і прибули на нове місце
проживання, але в межах території цієї ж країни?


Що є однією із умов існування суверенітету?



Що є конституційною гарантією прав заарештованого чи затриманого?


Як несуть відповідальність іноземці та особи без громадянства, які
вчинили злочин?


Що є елементом системи Конституційного права України як науки?


На яких осіб НЕ поширюється умова про володіння державною мовою
при прийнятті до громадянства України?

Який об’єкт становить матеріальну основу суверенітету за Декларацією
про державний суверенітет України?


Що може бути символом Автономної Республіки Крим?



Що є елементом конституціоналізму?



Що є гарантією законності в умовах воєнного стану?



В чому суть установчої функції Конституції?



Чим викликані складнощі реалізації Конституції України?



Що таке інститут конституційного права?
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В якому випадку забороняється утворення і діяльність політичних
партій?


Як право мають громадяни України?



Що є основним елементом правового статусу людини і громадянина?



Що Україна гарантує громадянам республіки?



Які з вказаних категорій осіб є громадянами України?



В чому мета правової охорони Конституції України?


Яким нормативним актом керувалася Верховна Рада України, приймаючи
Конституцію України?

В якому розділі чинної Конституції України закріплено основи
конституційного ладу України?

Який суб’єкт конституційного права має своїм повноваженням ініціювати
оголошення війни?


Які особи НЕ приймаються до громадянства України?



Яким є, згідно з Конституцією України право приватної власності?



Що є елементом конституціоналізму?



Що є однією із засад виборчого процесу?


Який орган встановлює конституційність актів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим?


Що включається у зміст поняття «пряма демократія»?


З яких мотивів примусове відчуження об’єктів права приватної власності
може бути застосоване як виняток?

За яких підстав допускається проникнення до житла чи до іншого
володіння особи?
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Що необхідно для особи для реалізації активного виборчого права на
виборах?

Застосування насильства, погроз, обману
перешкоджають вільному формуванню волі виборця:


та

інших

дій,

що

Що таке Конституційне права України як галузь права?


Що є особливістю прояву
конституційному праві України?

методів

правового

регулювання

у


Яким вимогам Конституційний Суд України дає висновок щодо
відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України?


Що таке політична партія?


Який період охоплює перший етап новітнього конституційного процесу в
Україні?


Що є підставою для конституційного звернення?


Що НЕ відноситься до повноважень Комісії при Президентові України з
питань громадянства?


Як у Стародавньому Римі вживався термін «конституція»?


Коли, згідно з Конституцією України може бути застосована конфіскація
майна?


Що є формою народного волевиявлення?


У якому із варіантів НЕвірно
конституційного права України?

названо

форму

реалізації

норм


На який державний орган припадає найбільша питома вага у здійсненні
конституційного контролю?

Що означає здійснення внутрішніх та зовнішніх функцій поза владою
інших держав?


Що належить до спеціальних ознак норм конституційного права України?



Коли вперше була сформульована ідея суверенітету?
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Що таке конституційне право України як навчальна дисципліна?


Що є складовою змісту принципу невичерпності прав і свобод людини і
громадянам згідно з Конституцією України?

Особа, яка народилася на території України від осіб без громадянства є
громадянином України якщо:

З якою подією пов’язується початок новітнього конституційного
процесу?

Скільки разів Верховна Рада України може змінювати одне і те ж
положення Конституції України протягом строку своїх повноважень?


Хто здійснює права власника від імені Українського народу?


Скільки часу особа повинна безперервно на законних підставах
проживати на території України, щоб бути прийнятою до громадянства
України?

За яких умов, згідно з Конституцією України, уповноважені органи
можуть застосовувати тримання особи під вартою?


Який громадянин НЕ має права голосу?


Згідно Закону України «Про правонаступництво України», державний
кордон Союзу РСР, що відмежовує територію України від інших держав, та
кордон між Українською РСР і Білоруською РСР, РРФСР, Республікою
Молдова, є державним кордоном України, якщо він сформований за станом на:


Які громадяни України належать до національних меншин?


Об’єкт, що становить матеріальну основу суверенітету за Декларацією
про державний суверенітет України:


Що є гарантією законності в умовах воєнного стану?



Яка форма звернення до Конституційного Суду України?


Що є момент набуття громадянства України за територіальним
походженням?
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Згідно з Конституцією України, кожна людина має право на життя, яке є:


В чому полягає суть історико-правового методу науки конституційного
права?


Що таке професійна спілка?


Яке завдання, згідно зі ст. 17 Конституції України, покладається на
Збройні Сили України?

Що є ознакою демократичної держави, що закріплена у положеннях
Конституції України?

Згідно із Законом «Про національні меншини в Україні» права осіб, які
належать до національних менших є невід’ємною частиною:


В якому випадку вихід з громадянства України допускається?


В якому випадку суддя Конституційного Суду України НЕ може бути
затриманий чи заарештований без згоди Верховної Ради України?

Які з вказаних суспільних відносин НЕ регулюються нормами
конституційного права України?


Яка із зазначених є функцією науки конституційного права України?



Як був введений у науковий обіг термін «Lex fundamentalis»?



На якій із засад ґрунтується суспільне життя в Україні?


Згідно закону України «Про правонаступництво України», державним
кордоном України є Державний кордон Союзу РСР, що відмежовує територію
України від інших держав, та кордон між Українською РСР і Білоруською РСР,
РРФСР, Республікою Молдова за станом на:


Що є однією із основних засад конституційного ладу України?



Як розглядали Конституцію представники юридичної школи права?


У Декларації про державний суверенітет поняття суверенітету визначено
як “_______, самостійність, повноту влади Республіки в межах її території та
незалежність, рівноправність у зовнішніх зносинах”.
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Який закон згідно з Конституцією України приймається 2\3 від
конституційного складу Верховної Ради України?

Згідно із Законом «Про національні меншини в Україні», права осіб,
які належать до національних менших є невід’ємною частиною:
 Згідно закону України «Про правонаступництво України», Україна не несе
зобов'язань за кредитними договорами та угодами Союзу РСР, укладеними
після 1 липня 1991 року без:


Які громадяни України належать до національних меншин?


З якою метою Збройні Сили України та інші військові формування
ніким НЕ можуть бути використані?


В чому суть порівняльно-правового методу науки конституційного права?



Які групи громадян України належать до національних меншин?


Який випадок
громадянства?

НЕ

вважається

добровільним

набуттям

іншого


Який період охоплює другий етап новітнього конституційного процесу в
Україні?

З якою метою особа звертається до Конституційного Суду України з
конституційною скаргою?

Який неядерний принцип закріплено у Декларації про державний
суверенітет України?
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