
ЗРАЗОК ТЕСТОВОГО ЗАВДАННЯ 

 

1 Згідно з Конституцією України право визначати та змінювати 

конституційний лад в Україні належить: 

-народним депутатам України 

-виключно народові 

-Верховній Раді України 

-Президентові України 

-Територіальним громадам 

 

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

ХІІІ Конституції України: 

-Верховна Рада України 

-Президент України 

-Не менш як 225 народних депутатів 

-Комітети Верховної Ради України 

-Не менше як 226 народних депутатів 

 

3. Згідно Конституції, Український народ – це: 

-Населення України 

-Громадяни України всіх національностей 

-Українці за етнічним походженням 

-Українці за територіальним походженням 

-Всі громадяни України, які народилися на її території 

 

4.Основоположні принципи конституційного ладу України містяться в розділі 

Конституції України, що має назву: 

-“Основи конституційного ладу України” 

-“Основні засади конституційного ладу” 

-“Основні засади” 



-”Загальні засади” 

-“Засади конституційного ладу України” 

 

 

5.Назва якого державного свята закріплена Конституцією України: 

 -Новий Рік 

 -День Конституції 

 -День незалежності 

 -День знань 

 -День прийняття Декларації про державний суверенітет України 

 

6. Назвіть юридичні властивості Конституції: 

 -Закріплення статусу парламенту 

 -Фіксація прав людини і громадянина 

 -Високі стандарти щодо реалізації прав людини і громадянина 

 -Найвища юридична сила 

 -Опосередкована дія 

 

7. Конституція України – це: 

 -Акт законодавчої влади 

 -Акт установчої влади 

 -Акт контрольної влади 

 -Акт представницької влади 

 -Акт референдуму 

 

8. Рівність прав жінки і чоловіка, відповідно до Конституції України, 

забезпечується: 

 -наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-

політичній і культурній діяльності 

 -наданням жінкам привілеїв у громадсько-політичній і культурній 

діяльності 



 -запровадженням спеціальних заходів щодо охорони праці і здоров'я 

чоловіків 

 -створенням для жінок пільгових умов участі у виборчому процесі в 

якості кандидатів у депутати 

 -наданням жінкам додаткових, порівняно із чоловіками, політичних прав 

 

9. 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”: 

 -права на свободу та особисту недоторканність 

 -права на повагу до його гідності 

 -права на життя 

 -права не зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя 

 -права на свободу думки і слова 

 

10 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”: 

 -права на свободу та особисту недоторканність 

 -права на повагу до його гідності 

 -права на життя 

 -права не зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя 

 -права на свободу думки і слова 

 

11 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”: 



 -права на свободу та особисту недоторканність 

 -права на повагу до його гідності 

 -права на життя 

 -права не зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя 

 -права на недоторканність житла 

 

12 Які правомочності відповідно до Конституції України НЕ включає право 

на свободу світогляду і віросповідання: 

 -свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої 

 -безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи 

і ритуальні обряди 

 -вести релігійну діяльність 

 -увільнення від конституційних обов'язків за мотивами релігійних 

переконань 

 -звільнення виконання військового обов’язку, якщо це суперечить 

релігійним переконанням громадянина 

 

13 Відповідно до Конституції, конституційному праву на житло кореспондує 

обов'язок держави: 

 -надати кожному громадянину житло у власність 

 -надати житло у власність громадянам України, а також іноземцям та 

апатридам, які на законних підставах перебувають на територію України 

 -створити умови, за яких кожний громадянин матиме змогу придбати 

житло у власність 

 -створити умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати 

житло, придбати його у власність або взяти в оренду 

 -створити умови, за яких кожна людина матиме змогу побудувати житло, 

придбати його у власність або взяти в оренду 

 

14  У відповідях під якими номерами правильно названі причини утворення 

первісних держав: 



 -розвиток засобів масової інформації 

 -поділ суспільства на соціальні групи з відмінними інтересами 

 -поява комп’ютерів 

 -необхідність вирішення загальних для суспільства справ 

 

15 У відповідях під якими номерами правильно вказані типи первинних 

держав за цивілізаційним підходом: 

 -китайська 

 -єгипетська 

 -греко-римська 

 -японська 

16 У відповідях під якими номерами правильно вказані типи вторинних 

держав за цивілізаційним підходом: 

 -західна 

 -візантійська 

 -ісламська 

 -крітська 

 

17.Що є основним національним багатством, що перебуває під охороною 

держави: 

-Людина 

-Український народ 

-Природні ресурси 

-Земля 

-Атмосферне повітря 

18.Хто має право приймати рішення про використання Збройних Сил України 

та інших військових формувань, утворених відповідно до Закону 

-Народні депутати 

-Президент України 

-Верховна Рада України 

-Кабінет Міністрів України 



-Міністерство оборони України 

 

19. У відповідях під якими номерами правильно вказані типи держав за 

релігійним підходом 

 -економічні 

 -світські 

 -теологічні 

 -консервативні 

 

20 У відповідях під якими номерами правильно вказані типи держав за 

видом релігії 

 -економічні 

 -католицькі 

 -православні 

 -консервативні. 

 

21. У відповідях під якими номерами правильно вказані типи держав за 

географічним критерієм 

 -політичні 

 -економічні 

 -західні 

 -східні 

 

22.Назвіть суб’єкта, який має право визначати конституційний лад в Україні: 

-Президент України; 

-Верховна Рада України; 

-Народ; 

-Держава; 

-Конституційний Суд України 

 

23.Згідно Конституції, держава сприяє _______ та розвитку української нації: 



-Становленню 

-Достатку 

-Забезпеченню 

-Процвітанню 

-Консолідації 

24.Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням ________ 

та герба Війська Запорозького: 

-Традицій Українського народу 

-Історичних цінностей 

-Гербів земель 

-Тризуба 

-Малого Державного Герба України 

25.Одним із державних символів України є: 

-Державний прапор 

-Столиця держави 

-Національна грошова одиниця 

-Правова система 

-Державні нагороди 

 


