1.
Громадянин Іванчук П.П. був обраний депутатом Сторожинецької
міської ради. Через два роки після обрання виборцями було ініційовано
питання про відкликання депутата Іванчука по тій причині, що Іванчук П.П.
жодного разу за два роки не прозвітував про свою роботу. Рішення про
внесення пропозиції щодо відкликання депутата Іванчука за народною
ініціативою було прийнято на зборах виборців у складі 50 осіб. Чи зможе
бути відкликаним депутат Іванчук П.П. за народною ініціативою, якщо
Сторожинець є містом районного значення?
2.
Громадянин Петров П.П. був обраний депутатом Чернівецької міської
ради. Через два роки після обрання виборцями було ініційовано питання про
відкликання депутата Петрова П.П. по тій причині, що Петров П.П. жодного
разу за два роки не прозвітував про свою роботу. Рішення про внесення
пропозиції щодо відкликання депутата Петрова П.П. за народною
ініціативою було прийнято на зборах виборців у складі 350 осіб. На
наступний день після дня повідомлення територіальної виборчої комісії про
створення ініціативної групи почався збір підписів на підтримку пропозиції
про відкликання депутата Петрова П.П. за народною ініціативою, який
тривав 30 днів. Чи були порушені строки збору підписів в даній ситуації?
3.
Громадянин Миронюк А.П. був обраний депутатом Львівської міської
ради. Через два роки після обрання виборцями було ініційовано питання про
відкликання депутата Миронюка А.П. по тій причині, що Миронюк А.П.
4.
Іноземець Адріані подав клопотання щодо прийняття до громадянства
України. На його думку, ним були виконані усі умови прийняття до
громадянства. Однією із умов прийняття до громадянства України є умова
безперервного проживання на законних підставах на території України
протягом останніх 5 років. Але оскільки Адріані був одружений на
громадянці України протягом 15 місяців, він вважав, що ця умова на нього не
поширюються, оскільки пройшло більше року. Чи буде Адріані прийнятий до
громадянства України і за яких підстав?
5.
Іноземець Фабіан подав клопотання щодо прийняття до громадянства
України. На його думку, ним були виконані усі умови прийняття до
громадянства, однією із яких є умова безперервного проживання на законних
підставах на території України протягом останніх 5 років. Протягом цих
років Фабіан тричі здійснював виїзд за кордон у приватних справах. Перший
виїзд у 2013 році тривав 60 днів. Другий виїзд у 2014 році тривав 85 днів, а
третій виїзд у 2016 році – 105 днів. Чи була виконана умова безперервного
проживання на території України для прийняття до громадянства?
6.
Подружжя Петренко А.В. та Петренко О.С. виїхали на постійне місце
проживання до Канади. Набувши громадянство Канади, вони вирішили
вийти із громадянства України. Відповідно до чинного законодавства вони
подали відповідне клопотання. Разом із батькам на постійне місце

проживання виїхали також їхні діти Вікторія, котрій 13 років, та Андрій
віком 15 років. Чи потрібна згода дітей на вихід із громадянства України?
7.
Повнолітній громадянин України Івченко А.А. переїхав на постійне
проживання до Ізраїлю, де добровільно вступив на військову службу, яка
відповідно до законодавства цієї держави є військовим обов’язком кожної
особи, яка постійно проживає на її території. Після проходження служби
Івченко А.А. добровільно набув громадянство Ізраїлю. Чи будуть дані
обставини підставою для втрати громадянства України?
8.
30.04.2019 року Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради
України законопроект №1234 про внесення змін до ч. 4 ст. 114 Конституції
України, яка передбачає: «Міністр оборони України, Міністр закордонних
справ України призначаються Верховною Радою України за поданням
Президента України, інші члени Кабінету Міністрів України призначаються
Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України». У
своєму законопроекті Кабінет Міністрів України пропонує до переліку
вищевказаних міністрів додати Міністра фінансів України, зважаючи на
необхідність таких змін та запровадження європейського досвіду у таких
питаннях. Що повинна зробити в даній ситуації Верховна Рада України?
9.
Президент України 04.05.2021 року подав до Верховної Ради України
законопроект про внесення змін до ст. 106 Конституції України щодо
повноважень Президента України. Верховна Рада прийняла та зареєструвала
вказаний законопроект та подала до Конституційного Суду України для
надання висновку. Через місяць Конституційний Суд підтвердив, що
законопроект відповідає ст. 157, 158 Конституції України. Згодом на
пленарному засідання Верховної Ради, народні депутати внесли деякі зміни
до цього законопроекту, а пізніше – прийняли його. Чи була порушена
процедура прийняття законопроекту про внесення змін до Конституції
України ?
10. У квітні 2019 року 168 народних депутатів України подали на розгляд
Верховної Ради України законопроект про внесення змін до ч. 2 ст. 70
Конституції України: «Не мають права голосу громадяни, яких визнано
судом недієздатними». Законопроектом передбачається, що крім
недієздатних осіб, право голосу не можуть мати особи визнані судом
обмежено дієздатними, оскільки вони також повністю не усвідомлюють
значення своїх дій, і тому не можуть зробити власний вольовий вибір. Чи
може прийняти Верховна Рада України такий законопроект до розгляду?
11. Указом Президента України від 24.02.2022 року на всій території
України було введено воєнний стан, у зв’язку із збройною агресією.
Верховна Рада України невідкладно затвердила цей Указ та прийняла
відповідний закон про введення воєнного стану. 09.03.2022 року Президент

України, як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, подав
законопроект про внесення змін до ст. 106 Конституції України щодо зміни
повноважень у сфері оборони України, а саме, викласти п. 19 ч. 1 ст. 106
Конституції України у такі редакції: «у разі збройної агресії проти України
приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших
утворених відповідно до законів України військових формувань» (тобто без
затвердження Верховною Радою України). Чи відповідають дії Президента
України нормам Конституції України?
12. 13.04.2020 року 203 народних депутатів України подали на розгляд до
Верховної Ради України законопроект про зміну ст. 88 Конституції України
щодо доповнення повноважень Голови Верховної Ради України. За
результатами трьох читань цей законопроект не набрав необхідної кількості
голосів. 18.05.2021 року 203 народних депутатів України знову подали на
розгляд до Верховної Ради України доопрацьований законопроект. Верховна
Рада України прийняла та зареєструвала його і передала на розгляд
керівництву. В свою чергу, Президент України подав скаргу про
неправомірність дій Верховної Ради України, оскільки був порушений
порядок розгляду повторного подання законопроекту про внесення змін до
Конституції України. Чи правомірні дії Верховної Ради України та з яких
обґрунтувань?
13. 28.01.2019 року політична партія «Земля» на чергових виборах
Президента України висунула двох кандидатів П. і С. на цю посаду,
зважаючи на їх активну політичну та громадську діяльність і ділову
репутацію. Однак Центральною виборчою комісією було відмовлено у
реєстрації двох кандидатів на посаду Президента України, мотивуючи це
наявністю в законодавстві України вимоги, що політична партія може
висунути лише одного кандидата в Президента України. В свою чергу
керівництво політичної партії «Земля» не погодилося із таким рішенням,
оскільки в Конституції та законах України відсутня така вимога. Яку правову
оцінку необхідно надати?
14. Договором між кандидатом у Президенти України гр. Марченком та гр.
Харкавчуком, який є власником загальнонаціонального телерадіоканалу
«Край ТВ» на праві приватної власності, було домовлено про використання
кандидатом у Президенти України 30 хвилин кожного дня ефірного часу на
період передвиборної агітації з оплатою 200000 грн. за один день ефірного
часу. Після укладення такого договору через 20 днів, до гр. Харкавчука
звернувся інший кандидат на пост Президента України, гр. Терлецький, з
пропозицією укласти такий самий договір для проведення передвиборної
агітації. Гр. Харкавчук оголосив, що може надати ефірний час тривалістю 20
хвилин кожного дня з оплатою 220000 грн. за один день. Гр. Терлецький не
погодився із такими умовами договору та вважав їх незаконними. Яку
правову оцінку можете надати?

15. Гр. Дорошенко подав документи до Центральної виборчої комісії на
заняття посади голови Рожнівської сільської ради Косівського району ІваноФранківської області. За результатами виборів гр. Дорошенка було
призначено головою Рожнівської сільської ради. Однак, через деякий час
стало відомо гр. Дорошенко є практикуючим лікарем, який займається
медичною практикою, а також є діючим футбольним суддею на території
України. Було ініційовано процедуру дострокового зняття з посади гр.
Дорошенка як голови Рожнівської сільської ради. Чи правомірними були
причини дострокового зняття гр. Дорошенка з посади сільського голови?
16. гр. Пасічний звернувся до Міської комунальної медичної установи
«Госпрозрахункова поліклініка профоглядів» для надання стоматологічних
послуг. Під час спілкування з лікарем-стоматологом гр. Ромчуком, гр.
Пасічний попросив його спілкуватися з ним на українській мові, оскільки
російської він не розуміє. Гр. Ромчук, в свою чергу, відмовив у такому
проханні та повідомив йому, що буде спілкуватися на тій мові, якою йому
зручно говорити. Гр. Пасічний на підставі цього, подав скаргу до Управління
охорони здоров’я Чернівецької міської ради. Чи зобов’язані медичні
працівники під час виконання своїх службових повноважень володіти та
застосовувати українську державну мову?
17. Гр. Пасічний подав документи до Міністерства освіти і науки України
для участі в конкурсі на зайняття посади члена Національної комісії зі
стандартів державної мови. При прийнятті документів гр. Пасічному було
відмовлено, мотивуючи це відсутністю в нього наукового ступеня доктора
філософії в галузі філології за однією з спеціальностей: українська мова,
загальне мовознавство, перекладознавство. Не погодившись із зазначеним
рішенням, гр. Пасічний звернувся до суду за захистом своїх прав. Чи
правомірно було відмовлено гр. Пасічному з цієї підстави?
18. Громадянин Польщі проходив в установленому законодавством
порядку військову службу на території України та 12.05.2020 року був
нагороджений державною відзнакою за особливі заслуги перед Україною. На
підставі цього, він вирішив набути громадянство України для подальшого
проживання на її території. Однак, при поданні документів до Державно
міграційної служби України йому було відмовлено, мотивуючи це
відсутністю належного рівня володіння державною мовою для прийняття в
громадянство України. Чи правомірно було відмовлено йому у прийнятті в
громадянство України?
19. 10.03.2021 року гр. Бойчук, разом з Львівським національним
університетом ім. І.Франка, вирішили створити громадську спілку «Призма»
з метою об’єднання та навчання осіб, які зацікавлені у розвитку ІТтехнологій. Для цього вони подали документи для реєстрації такого

громадського об’єднання, однак згодом їм було відмовлено у реєстрації,
мотивуючи це неможливістю утворити громадську спілку, якщо одним із
засновників є державний навчальний заклад. Чи правомірною була відмова у
реєстрації громадської спілки?
20. Слідчий Головного слідчого управління СБУ, за результатами
досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактами
публічних закликів до насильницької зміни та повалення конституційного
ладу України, виніс постанову про заборону діяльності громадської
організації «Малинівка», лідерам якої було повідомлено про підозру.
Керівництво СБУ на підставі винесеної слідчим постанови, звернулося з
поданням до суду про її примусовий розпуск. Юристи громадської
організації «Малинівка» у свою чергу подали зустрічний позов до суду на
незаконні дії співробітників Служби безпеки України щодо заборони
діяльності їхньої громадської організації. Чи правомірно було заборонено
діяльність громадської організації «Малинівка»?
21. Академік Національної академії правових наук України Бобовський П.
мав намір прийняти участь в міжнародній науковій конференції в м. Мінськ.
У пункті митного контролю він був без будь-яких пояснень затриманий
співробітниками білоруської прикордонної служби, після чого його було
видворено за межі Республіки Білорусь. У відповідь на ці дії українська
сторона виразила Міністерству закордонних справ Республіки Білорусь ноту
протесту та вжила аналогічних заходів щодо депутата Національних зборів
Республіки Білорусь Кукушкіна, який у даний час знаходився в м. Одеса. Як
називаються заходи, прийняті Україною в даній ситуації?
22. У зв’язку з несформованістю коаліції депутатських фракцій у
Верховній Раді України Президентом України було прийнято рішення про
дострокове припинення повноважень Верховної Ради України. За яких умов
рішення Президента України було б законним?
23. Верховна Рада України прийняла Закон України про внесення змін до
Закону України «Про Регламент Верховної Ради України», згідно з якими
народному депутату України дозволялося голосувати за довіреністю за
іншого народного депутата України у випадку відрядження останнього. Чи
порушила Закон України Верховна Рада України?
24. Президент України підготував законопроект про утворення нового
суду. Погодження вказаний законопроект, окрім Офісу Президента не
проходив. Які дії повинен вчинити Голова Верховної Ради України?
25. Президент України подав до Верховної Ради України проект Закону
України «Про Антикорупційний суд України» та визначив його в якості
невідкладного. Парламент, отримавши законопроект, з метою оперативного

його опрацювання на першому черговому пленарному засіданні ухвалив
більшістю голосів народних депутатів України від конституційного складу
Верховної Ради України Рішення ad hoc. Згідно даного рішення було
скорочено строки внесення альтернативних законопроектів більш ніж на
половину, залишивши для їх внесення лише 5 днів. Чи в межах Регламенту
парламент України прийняв Рішення ad hoc у даному випадку?
26. Президент України подав до Верховної Ради України проект Закону
України «Про Державне бюро розслідувань». В свою чергу комітет
Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності ухвалив рішення
рекомендувати парламенту включити для розгляду у порядок денний сесії
альтернативний законопроект. Через 20 днів після дня надання народним
депутатам першого законопроекту з відповідного питання комітет
представив парламенту альтернативний проект Закону України «Про
Державне бюро розслідувань». Чи були порушені строки подання
альтернативного законопроекту і з яких підстав?
27. На засіданні комітету з питань аграрної та земельної політики в процесі
обговорення питань земельної реформи стало відомо про причетність
народного депутата до діяльності сільськогосподарського підприємства
«Роса», в якому він є засновником і здійснює обов’язки виконавчого
директора. Які дії повинен виконати народний депутат з метою продовження
дії депутатського мандату?
28. Член комітету Верховної Ради України з питань правової політики
Мартинов зробив заяву під час обговорення на пленарному засіданні
парламенту судової реформи в України. У своїй заяві Мартинов виступив з
різкою критикою на адресу Печерського районного суду міста Києва та
закликав суддів цього суду, які наразі розглядали справу однопартійця
Мартинова, припинити розгляд даної справи, оскільки за словами Мартинова
це є нічим іншим як політичним переслідуванням. Чи передбачається
відповідальність за такі дії народного депутата та за яких підстав?
29. За результатами виборів до Верховної Ради України від однієї з партій
було обрано громадянина В., який протягом двадцяти п’яти років займався
адвокатською діяльністю. На момент прийняття присяги від відновив дію
свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю та продовжив надавати
консультації і здійснювати представництво в суді. Чи є дана поведінка
народного депутата підставою для дострокового припинення його
повноваження?
30. 15 березня 2020 року Кабінет Міністрів України на черговому засіданні
прийняв постанову про створення Міністерства молоді і спорту України, яке
б здійснювало свою діяльність в межах коштів, передбачених на утримання
органів виконавчої влади. Яке рішення повинен прийняти Президент України
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31. Громадянин України І. звернувся до Верховного Суду з проханням
надати йому висновок про те, що у діях Президента України містяться ознаки
вчинення злочину – хабарництво. Надалі громадянин І. мав намір ініціювати
процедуру імпічменту у Верховній Раді України. Верховний Суд відмовив
громадянину І. у наданні такого висновку. Які причини такої відмови?
32. Громадянин України Б. з досягненням повноліття прийняв рішення про
переїзд до Італії для здобуття вищої освіти та працевлаштування. Після
здобуття вищої юридичної освіти, громадянин Б. якийсь час працював
юристом на одному з підприємств Італії. По досягненні 35 років за
порушення порядку перебування іноземців у Італії був депортований в
Україну. Через 5 років свого постійного проживання на території України
виявив бажання балотуватися на президентських виборах. Зібравши увесь
пакет необхідних документів, громадянин Б. звернувся до ЦВК, однак йому
було відмовлено у реєстрації. На якій підставі ЦВК прийняла таке рішення?
33. Президент України внаслідок важкої хвороби мав протягом тривалого
часу перебувати на стаціонарному лікуванні. Враховуючи таку екстрену
ситуацію і те, що Президент володіє важливими повноваженнями, які він має
виконувати безперервно, Верховна Рада України оголосила про дострокове
припинення повноважень Президента України за станом здоров’я і
призначила дострокові президентські вибори. Які процедурні моменти були
порушені?
34. Новообраний Президент України після офіційного оголошення
результатів виборів Головою ЦВК на урочистому засіданні Верховної Ради
України проголосив присягу Президента. Після проголошення присяги він
підписав її текст та передав Голові Конституційного Суду України. Які
процедурні моменти не було враховано під час оголошення присяги
Президента України?
35. У селі Б. з чисельністю жителів 700 осіб, за рішенням сільської ради не
було створено виконавчого органу, а його функції виконував сільський
голова одноособово. Чи було правомірним рішення сільської ради і з яких
обґрунтувань?
36. Громадянин України звернувся до Центральної виборчої комісії з
метою реєстрації кандидатом його у Президенти України. Громадянин
України 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?

37. Голова місцевої державної адміністрації вніс Голові Верховної Ради
України пропозицію утворити Державну інспекцію по контролю за якістю
життя в регіонах. Голова Верховної Ради України надав відповідь про те, що
така пропозиція суперечить вимогам чинного законодавства. Чи відповідає
така відповідь Голови Верховної Ради України положенням чинного
законодавства і з яких обґрунтувань?
38. Голова обласної державної адміністрації підтримав відмову голови
районної державної адміністрації проводити призначення на посаду
керівника районного територіального підрозділу Міністерства юстиції
України громадянина Т. Питання щодо призначення було розглянуто на
засіданні Кабінету Міністрів України, куди було запрошено голову обласної
державної адміністрації для надання пояснень з приводу кандидатури Т. Чи
відповідає вимогам чинного законодавства наведена процедура призначення
керівника районного територіального управління центрального органу
виконавчої влади і з яких обґрунтувань?
39. Верховна Рада України зупинила дію розпорядження голови обласної
державної адміністрації та звернулася до Кабінету Міністрів України із
пропозицією скасувати таке розпорядження з мотивів його невідповідності
рішенню обласної ради. Чи відповідають дії Верховної Ради України
положенням чинного законодавства і чому?
40. На участь у проведенні конкурсу на заміщення вакантної посади судді
Верховного Суду подали заявки громадянин О., 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?
41. Кандидат на посаду судді Верховного Суду в документах, які він подав
для участі в конкурсі зазначив, що в нього немає 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?
42. Кандидат на посаду судді Верховного Суду в поданих документах
вказав, що його стаж роботи на посаді судді складає 15 років. Які дії
необхідно вчинити Вищій кваліфікаційній комісії суддів України стосовно
даного кандидата?

43. Президент України вирішив призначити Надзвичайним і Повноважним
Послом України в Республіці Польща громадянина Б., про що видав
відповідний указ. Підписами яких осіб має бути скріплений цей акт?
44. Громадянин В. на 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 якої умови в такій ситуації можливий вихід з
громадянства України?
45. Громадянка України вийшла заміж за іноземця. Протягом двох років
вони проживають на території України. У них народилась дитина. За якою з
умов її чоловік може набути громадянство України?
46. Громадянка України вийшла заміж за громадянина Франції. Протягом
п’яти років вони проживають на території України. У них народилась дитина.
За якою з умов дитина може набути громадянство України в цій ситуації?
47. На автовокзалі міста Житомир було знайдено чорношкіре немовля,
батьків якого становити та розшукати не вдалося. За якою підставою дана
дитина може набути громадянство України?
48. На засіданні Мол-кої районної ради було прийнято рішення про
висловлення недовіри голові районної державної адміністрації громадянину
Л., яке було направлено Президенту України. За таке рішення проголосувало
26 депутатів із 72. Президентом України було відмовлено у припиненні
повноважень голови районної державної адміністрації. Відмову було
оскаржено Мол-кою районною радою до суду. Чи підлягає позов
задоволенню в даному випадку і чому?
49. 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?
50. Депутат сільської ради В. протягом 2021 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?
51. Президент України громадянин Я. був усунутий з поста в порядку
імпічменту на підставі вчинення ним державної зради та за рішенням
Верховної Ради України був позбавлений звання «Президент України».

Громадянин Я. оскаржив рішення про позбавлення звання до суду. Яким
чином має бути вирішена дана справа?
52. Повноваження народного депутата Ю., обраного від політичної партії
«Світанок», 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 «Світанок» таку поведінку Ю. було засуджено, а його
самого виключено зі складу політичної партії. Таким чином до громадянина
Ю. було застосовано такі санкції: дострокове припинення повноважень
народного депутата та виключення зі складу політичної партії. Які із
перелічений санкцій належать до санкцій конституційно-правової
відповідальності?
53. Народний депутат є керівником депутатської фракції «Сила народу» в
новообраній Верховній Раді України. Чи може він бути обраний головою або
секретарем комітету Верховної Ради України?
54. Під час перебування на посаді судді Конституційного Суду України,
громадянин З. вчинив правопорушення, пов’язане з корупцією. Яким може
бути наслідок такого діяння?
55. Під час засідання Конституційного Суду України, на якому було
присутні одинадцять суддів, простою більшістю голосів було прийнято
рішення щодо неконституційності Закону України. Дане рішення було
підписане на шостий день після його прийняття. Яка вимога не була
дотримана в процесі прийняття рішення Конституційним Судом України?
56. В якому з перелічених випадків Конституційний Суд України повинен
прийняти рішення про неконституційність правового акту?
57. До Конституційного Суду України Верховною Радою України було
подане конституційне звернення 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?
58. У селі Т. з чисельністю 650 осіб, за рішенням сільської ради не було
створено виконавчого органу, а його функції виконував сільський голова
одноособово. Чи було правомірним рішення сільської ради і з яких мотивів?
59. Політична
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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?
60. 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 а такому випадку?
61. За один рік до дня проведення чергових виборів до Верховної Ради
України було сформовано політичну партію, основною метою діяльності якої
стали підтримка миру, безпека держави, захист прав ветеранів та їх сімей. До
числа політичної партії в основному входили чоловіки і таким чином у
загальнодержавному та регіональних виборчих списках налічувалося їх 90
відсотків. Який розмір квот, що визначає мінімальний рівень представництва
жінок і чоловіків у загальнодержавному та регіональних виборчих списках на
виборах до Верховної Ради України повинна забезпечити партія?
62. Партія «Прерогатива» висунула кандидатом у депутати громадянина
Л., члена даної партії і включила до загальнодержавного виборчого списку
під десятим номером, а до регіонального виборчого списку не включила. Чи
порушила партія вимоги закону щодо формування регіональних виборчих
списків на вибори до Верховної Ради України?
63. Громадянин України Петрунько звернувся до дільничної виборчої
комісії з метою перевірити наявність свого прізвища у списку виборців на
чергових виборах народних депутатів України. Після перевірки списку
виборців член виборчої комісії повідомив громадянину про його відсутність
у ньому. Цей факт посадовець пояснив недосягненням Петрунько 18-річного
віку, якому наразі виповнилося лише 17 років. Громадянин у відповідь
зауважив, що півроку тому одружився. Унаслідок цього, згідно ч. 2 ст. 34
Цивільного кодексу України, він набув з моменту реєстрації свого шлюбу
повної дієздатності, яка у звичайному порядку наступає з досягненням
особою 18 років та настояв щодо включення його прізвища до виборчого
списку на цих виборах. Чи є дані аргументи підставою включення
Петрунько до виборчого списку на чергових виборах народних депутатів
України?
64. Для проведення голосування під час чергових виборів народних
депутатів в слідчому ізоляторі було створено дільничну виборчу комісію
спеціальної виборчої дільниці, до складу якої ввійшли: начальник слідчого
ізолятору – голова комісії та адміністративні працівники. Чи легітимний
склад комісії?

65. Міська рада 12 березня 2021 року ухвалила рішення «Про угорську
мову в м. К.», яким встановила: «Визнати угорську мову в м. К. регіональною
мовою в значенні Європейської хартії регіональних мов або мов меншин».
Пунктом 2 цього рішення передбачено, що міська рада, її виконавчі органи у
своїй роботі та в офіційних документах, повідомленнях, оголошеннях разом з
українською використовують угорську мову. Чи відповідає рішення міської
ради Конституції та законам України?
66. На сесії обласної ради розглядалося питання про злиття психіатричної
лікарні міста та психоневрологічного диспансеру сусіднього району. За таке
злиття проголосувало 42 депутати при необхідній підтримці даного рішення
43 депутатами. Основна підстава неприйняття рішення про злиття двох
лікарських установ стало те, що згідно закону такі об’єкти не можуть
об’єднувати на договірних засадах між територіальними громадами сіл,
селищ і міст для виконання спільних проектів. Чи законна підстава
неприйняття рішення про злиття?
67. Р-ка міська рада прийняла рішення про розділення Північного району
міста на два райони – Північно-західний та Північно-східний райони міста.
Рішення ради було обґрунтоване тим, що Північний район є досить великим
за територією районом міста, що украй негативно позначається на дієвості
органів місцевого самоврядування у його межах. Тому розділення району
забезпечить більш ефективну їх організацію з управління міськими справами
на заново створених районах. Чи в межах повноважень міської ради було
прийнято рішення про зміну адміністративно-територіального устрою у
ситуації, що виникла?
68. Жителі міста Р. під час зустрічі зі своїм депутатом Я., який був обраний
від їхнього виборчого округу до міської ради, дали йому доручення виборців,
підтримане більшістю учасників зборів, згідно якого необхідно було
провести капітальний ремонт дороги. Аварія на дорозі була наслідком аварії
теплоопалювальних мереж. Дане питання було обговорено та вирішено на
найближчому засіданні міської ради. Хто в подальшому здійснюватиме
контроль за виконанням доручення виборців?
69. За наслідками комплексної перевірки одного з державних університетів
м. Т, було призупинило дію його ліцензії на право здійснення закладом вищої
освіти освітньої діяльності до виправлення вказаних в акті його перевірки
порушень. Причиною призупинення ліцензії, було названо застосування
університетом російської мови у навчальному процесі як основної та
номінальне використання у ньому української мови як державної.
Керівництво не погодилося з висновком Національного агентства з питань
забезпечення якості освіти та звернулося з відповідним позовом до суду.
Якою мовою згідно чинного законодавства повинно здійснюватися навчання
у відповідному закладі вищої освіти?

70. Директор одного з державних закладів вищої освіти доручив дати
оголошення до місцевої газети про здачу кімнати в гуртожитку навчального
закладу, яка мала ізольований вхід в довгострокову оренду. За оголошенням
звернулося дві організації: керівництво місцевого осередку політичної партії
«Вирій» та керівництво громадської організації «Життя – це рух». Обидві
організації запропонували навчальному закладу абсолютно однакові умови
оплати оренди. Керуючись конституційним законодавством, кому директор
державного закладу вищої освіти може надати переваги?
71. Під час підготовки до проведення дня міста головою міської ради було
прийняте розпорядження про зобов’язання всіх громадських організацій
взяти участь в благоустрої міста та облаштуванні дитячого майданчика на
території дитячої комунальної лікарні. Який з принципів діяльності
громадських організацій в даному випадку було порушено?
72. Під час виборчої компанії на накопичувальний рахунок однієї з партій
надійшли кошти від іноземного підприємства на суму 800 розмірів
мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому
здійснювалися внески, які в майбутньому були використані для
передвиборної агітації. Які обмеження у здійсненні внесків на підтримку
політичних партій встановлюється законодавством?
73. Громадянин України, будучи членом районної організації політичної
партії, вступає в іншу політичну партію, метою діяльності якої є створення
Східних автономних республік. Які обмеження щодо утворення і діяльності
політичних партій визначає Закон України?
74. На установчому з’їзді політичної партії на голову політичної партії
було висунуто суддю місцевого районного суду, за якого проголосувало дві
третіх зареєстрованих учасників з’їзду. За якої умови суддя повинен
відмовитися від очолювання політичної партії?
75. 26 квітня 2019 року було зареєстровано політичну партію, а через два
роки під час перевірки було встановлено, що документи, які були подані для
реєстрації містять недостовірні відомості. Які правові наслідки виникають в
цій ситуації?
76. Політична партія «Надія», висунула виборчий список кандидатів у
депутати у загальнодержавному окрузі. Після початку виборчого процесу та
до подання документів Центральній виборчій комісії для реєстрації
кандидатів у депутати внесла в безготівковому порядку на спеціальний
рахунок Центральної виборчої комісії грошову заставу. Що відбувається із
грошовою заставою, якщо за підсумками виборів політична партія «Надія»
отримала право на участь у розподілі депутатських мандатів?

77. За ставленням до прав людини в конкретній державі виділяють два
підходи: гуманістичний – «держава для людини» та етатичний – «людина для
держави». Виходячи зі ст. 3 Конституції України, що людина, її життя і
здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні
найвищою соціальною цінністю. Який підхід конституційно закріплений в
Україні?
78. Мешканці одного із житлових будинків міста звернулися до районного
відділення поліції міста зі скаргою на сусідів-мусульманів, які на
святкування свята завершення Рамадану, місяця посту, запросили їх
неповнолітніх дітей. Свою скаргу батьки мотивували тим, що таке
товариство може негативно вплинути на поведінку їх неповнолітніх дітей і
може спричинити відмову їх у майбутньому від християнської віри, яку
сповідує їх сім’я. До якого конституційно-правового інституту прав людини
належить порушене право?
79. Громадянин А. був затриманий працівниками поліції під час мирної
акції протесту проти хаотичної забудови міста П. Через чотири дні без
пояснення причини затримання його відпустили. Попередження громадянина
А. звернутися до суду працівниками поліції були придушені. Порушення
яких конституційних прав громадянина були допущені працівниками поліції?
80. У зв’язку із заборгованістю у виплаті заробітної плати працівники
трудового колективу підприємства «Прут» за погодженням з профспілковим
комітетом організували страйк. В день проведення запланованого заходу в
місті було оголошено епідемію, через що заборонили поводити різні заходи
із скупченням людей. Працівник підприємства розцінили цю заборону як
порушення їх конституційного права на мирні зібрання і звернулися до суду.
Чи задовольнить позов суд в даній ситуації і з яких підстав?
81. Кабінет Міністрів України прийняв постанову, якою скасував пільги
для військових Збройних сил і для учасників «військових угруповань
цивільної служби», встановлені законом. Учасники бойових дій звернулися
до суду з позовом про скасування постанови як такої, що суперечить закону.
До якої групи прав відноситься право громадян, яке вони захищають?
82. Під час планових слідчих дій слідчий органів прокуратури без дозволу
суду здійснив обшук на квартирі громадянина Ю., посилаючись на те, що в
суді був вихідний день. Які конституційні права громадянина Ю. були
порушені?
83. Громадянин К. за заповітом успадкував земельну ділянку
сільськогосподарського призначення, яка розташована неподалік військової
частини. Так як земельна ділянка не використовувалася за призначенням

тривалий час ні громадянином К., ні членами його сім'ї, начальник військової
частини звернувся до сільського голови про примусове вилучення землі і
передання її під вирощування кукурудзи військовій частині. Чи можливе
примусове відчуження об’єктів права приватної власності з наступним
відшкодуванням їх вартості і за яких умов?
84. Іноземний громадянин К. після проходження в установленому законом
порядку військової служби у Збройних Силах України та нагородження
державною нагородою, подав пакет документів на прийняття громадянства
України. Серед інших документів Управління державної міграційної служби
у Ч -кій області вимагало підтвердження передбачених Законом України
«Про громадянство України» умов. Які умови прийняття до громадянства
України громадянина К.?
85. Громадянка Австрії звернулася із заявою до керівництва громадської
організації «Товариство професійних охоронців» (далі - Товариство), у якій
клопотала надати їй членство уданому громадському об’єднанні. Президент
Товариства за результатами розгляду поданої заяви, повідомив жінці, що
вона на жаль не може бути членом цієї громадської організації, оскільки: поперше, згідно статуту Товариства, його членами можуть бути лише чоловіки;
по-друге, іноземці не можуть бути членами громадських об’єднань в Україні.
У відповідь на відмову громадянка Австрії звернулася з позовом до суду
щодо необґрунтованих обмежень керівництвом Товариства її права на
свободу об’єднання за ознакою статті та належності до громадянства. Чи
правомірно було відмовлено громадянці Австрії у наданні членства
громадської організації «Товариство професійних охоронців»?
86. 10.06.2020 року була утворена політична партія «Активні дії», під
керівництвом громадянина А. Громадянин Б. є членом та, водночас, є
заступником керівника цієї політичної партії. 25.10.2021 року громадянину Б.
запропонували нове місце роботи в США на посаду заступника керівника
відділу звернення громадян в New Virginia Majority. На підставі цього,
громадянин Б. подав заяву про припинення членства в політичній партії на
розгляд загальним зборам політичної партії. Однак, йому було відмовлено у
задоволенні заяви. Чи правомірною є відмова громадянину Б. і з яких
підстав?
87. 12.09.2020 року Міністерство юстиції України звернулося до
Шевченківського районного суду м. Київ з адміністративним позовом про
заборону діяльності політичної партії «Переможемо», мотивуючи це їх
пропагандою насильства та війни серед населення. Однак, ухвалою
Шевченківського районного суду м. Київ було відмовлено у відкритті
провадження у справі, зважаючи на її непідсудність. Чи правомірною є
відмова у відкритті провадження у справі та з яких обґрунтувань?

88. В 2009 році громадянин України П. виїхав в Швецію з метою
працевлаштування, а в 2015 році одружився з громадянкою Швеції. В 2021 р.
громадянин П. вирішив на деякий час повернутися в Україну. При
проходженні паспортного контролю йому було відмовлено у поверненні в
Україну на підставі паспорту для виїзду за кордон, виданий Україною,
мотивуючи це перебуванням за кордоном понад 10 років та його
одруженням, оскільки за міжнародним законодавством та законодавством
України, громадянин П. не є громадянином України. Яку правову оцінку Ви
можете надати?
89. Слідчий слідчого управління Головного управління Національної
поліції України в Ч-кій області розслідував кримінальне правопорушення, що
передбачене ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). З метою
з’ясування всіх обставин справи слідчий своїм клопотанням вирішив
допитати як свідка 20-річну громадянку А., яка була близькою подругою
громадянина І., обвинуваченого по справі. Громадянин І. проживав
громадянкою А. спільно в найманій квартирі біля 2 років, але без реєстрації
шлюбу. В свою чергу, громадянка А. відмовилися давати показання,
керуючись положеннями Конституції України, але слідчий попередив її про
те, що вона буде нести кримінальну відповідальність за відмову від дачі
свідчень. Чи правомірні дії слідчого та громадянки А.?
90. Директором Національного інституту державного управління та права
було подано оголошення до місцевої газети про надання в довгострокову
оренду (на 30 років) приміщення, яке належить інституту, але, з певних
технічних причин, не використовується. У відповідь на це оголошення до
директора інституту звернулися політична партія «Вірність» та громадська
організація «Прагнемо свободи» та запропонували однакову суму орендної
плати. Директор, в свою чергу, прийняв рішення про надання приміщення в
оренду політичній партії «Вірність» та уклав договір з нею. Яку правову
оцінку Ви можете надати?
91. Гр. Іванченко 25.05.2020 року подав до Державного агентства України
з управління зоною відчуження запит на отримання інформації про
радіаційний стан Чорнобильської зони, про рівень радіації станом на
сьогодні, інформацію про можливий негативний вплив на організм людини
радіації, та про заходи, які проводить Агентство з для зменшення рівня
радіації та захисту прав осіб постраждалих від Чорнобильської катастрофи.
16.06.2020 року Агентством було письмово відмовлено у наданні інформації
на запит, оскільки вона віднесена до категорії інформації з обмеженим
доступом. Чи правомірно відмовило Державне агентство у наданні
інформації на запит?
92. 22.08.2021 року о 20:00 екіпажом патрульної поліції було затримано
гр.. Ушакова за підозрою у вчиненні дій передбачених ч. 1 ст. 185

Кримінального кодексу України (крадіжка) та було застосовано до нього
тимчасовий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 25.08.2021 року
о 20:01 його було звільнено з тримання під вартою у зв’язку із відсутністю
мотивованого рішення суду про це. Однак, гр. Ушаков подав до суду позов
про визнання незаконними дії патрульної поліції та компенсацію майнової та
моральної шкоди, оскільки згідно із законодавством України, затримана
особа звільняється якщо протягом 24 годин з моменту затримання їй не
вручено мотивованого рішення суду про тримання під вартою. Яку правову
оцінку Ви можете надати по суті даної справи?
93. У середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів було введено для
дев’ятикласників новий навчальний предмет – «Основи християнства».
Однак, один із учнів школи не відвідав жодного уроку з цієї дисципліни.
Його відповіддю на це було: «Мені не потрібен цей предмет, оскільки я
сповідую іслам». В свою чергу, керівництво школи повідомило батькам учня,
якщо він не відвідуватиме ці уроки, він буде недопущений до державної
атестації та не закінчить школу. Чи правомірними були дії керівництва
школи і з яких підстав?
94. Захарченко разом зі своїм товаришем Харченком вирішили поїхати на
мисливство в лісові угіддя, які простягалися вздовж Дунаю. У лісі вони
натрапили на мобільну групу співробітників поліції та лісничих, які
здійснювали плановий рейд. Правоохоронці повідомили мисливцям, що зі
вчорашнього дня введено у дію Указ Президента України «Про розширення
території Дунайського біосферного заповідника», згідно з яким дані угіддя є
заповідними. На підставі цього Захарченко та Харченко були затримані для
надання пояснень. Мисливці пояснили співробітникам поліції, що не знали
про віднесення цих лісових угідь до заповідної території та запевнили
правоохоронців, що більше не будуть полювати у даній місцевості. Яку
оцінку Ви можете надати?
95. На пленарному засіданні Верховної Ради України Прем’єр-міністр
України представив Програму діяльності Кабінету Міністрів України, яка
базувалася на узгоджених політичних позиціях та програмних завданнях
коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України. В якому випадку
зазначена Програма діяльності Кабінету Міністрів України вважається
схваленою?
96. До Президентка України з пропозицією про призначення на посаду
Прем’єр-міністра України звернулася коаліція депутатських фракцій у
Верховній Раді України, до складу якої входить більшість народних
депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
Підтримуючи пропозицію, Президент України вніс подання про призначення
Верховною Радою України на посаду Прем’єр-міністра України відповідну
особу. Протягом якого часу, з моменту надходження такої пропозиції,

Президент України повинен внести до Верховної Ради України подання про
призначення Прем’єр-міністра України?
97. Посадова особа районної державної адміністрації запропонувала
власнику приватного підприємства вступити до політичної партії. Після
відмови підприємця це зробити йому було відмовлено в пільговому кредиті
та не продовжено договір оренди приміщення. Яке конституційне право
підприємця було порушено?
98. Народний депутат України П. звернувся до Верховної Ради України з
пропозицією утворити на території його виборчого округу ще один суд у
зв’язку із завантаженістю двох інших районних судів. Яке рішення повинен
прийняти парламент?
99. Лідер політичної партії «За мир» звернувся до заступника прокурора Хкої області з пропозицією балотуватися на чергових виборах народних
депутатів України за виборчими списками його політичної партії. Яку
правову оцінку Ви можете надати по суті даної справи?
100. Підлісний подав на розгляд Конституційного Суду України заяву про
звільнення із займаної посади Голови Конституційного Суду України,
мотивуючи тим, що за його головування встановлена низька ефективність
роботи Конституційного Суду щодо здійснення конституційної юрисдикції зі
справ, які мають важливе суспільно-політичне значення. Конституційний
Суд України на пленарному засіданні більшістю від свого конституційного
складу задовольнив подану заяву Підлісного та звільнив його з посади
Голови Конституційного Суду України. Чи позбавляє звільнення Підлісного
з посади Голови Конституційного Суду України повноважень судді
Конституційного Суду України?
101. На з’їзді суддів України, який було скликано у зв’язку з призначенням
за своєю квотою двох суддів Конституційного Суду України, було висунуто
шість кандидатур на вакантні посади. Особливість одного кандидата
полягала у тому, що він жодного дня не працював на посаді судді суду
загальної юрисдикції, утім мав двадцятирічний досвід адвокатської
діяльності. Декілька делегатів з’їзду виступили проти такого висування,
оскільки, на їхню думку, формування органу конституційної юрисдикції
з’їздом суддів України повинно здійснюватися виключно з числа
професійних суддів. Яку правову оцінку Ви можете надати?
102. Чи зможуть громадяни України Іванченко, Петровський, Макарченко,
Сидорченко та Олексієнко створити громадську спілку у випадку, коли всі
особи є повнолітніми, окрім Петровського, якому виповнилось 15 років?

103. Чи зможуть громадяни України Макарченко, Сидорченко та
Олексієнко створити громадську спілку разом із ТОВ «Західбуд», коли
Макарченку та Олексієнку виповнилось 20 років, а Сидорченко – 17 років?
104. Чи зможуть громадяни України Макарченко, Сидорченко та
Олексієнко створити громадську організацію разом із ТОВ «Західбуд», коли
Макарченку та Олексієнку виповнилось 20 років, а Сидорченко – 17 років?
105. Громадяни України Макарченко, Сидорченко та Олексійченко
вирішили створити громадську організацію «Прозоре будівництво».
Громадянин Сидорченко являється генеральним директором ТОВ «Західбуд»
та запропонував колегам зробити ТОВ «Західбуд» членом створеної
громадської організації. Чи зможе ТОВ «Західбуд» бути членом громадської
організації?
106. Громадяни України Макарченко, Сидорченко та Олексієнко вирішили
створити громадську організацію «Аграрії України» та проводити активну
громадську діяльність на території Ч-кої області. Проте у реєстрації такого
об’єднання їм було відмолено, посилаючись на те, що в даній області вже є
подібна громадська організація в цій сфері. Який із принципів утворення та
діяльності громадських об’єднань було порушено?
107. Громадяни України Макарченко, Сидорченко та Олексієнко являються
членами громадської спілки «Прозоре будівництво». Сидорченко являється
генеральним директором ТОВ «Західбуд», яке також є членом даної
громадської спілки. Сидорченко запропонував колегам зробити ТОВ
«Західбуд» основним розпорядником коштів спілки, за що ТОВ «Західбуд»
повинен би був отримати частку майна громадської спілки. Який із
принципів утворення та діяльності громадських об’єднань було порушено?
108. Громадяни України Макаренко, Сидоров та Олексієнко являються
членами громадської спілки «Чесне будівництво». Громадянин Сидоров
являється генеральним директором ТОВ «Укрбуд», яке також є членом даної
громадської спілки. Олексієнко та Макаренко вирішили зробити усе
можливе, щоб заборонити доступ Сидорову до останнього прийнятого
рішення громадською спілкою, оскільки підозрюють ТОВ «Укрбуд» в зраді
інтересам громадського об’єднання. Який із принципів утворення та
діяльності громадських об’єднань було порушено?
109. Громадяни України Макаренко, Сидоров та Олексієнко вирішили
створити громадську організацію «Сучасні комуністи» та проводити активну
громадську діяльність комуністичного спрямування на території Х-кої
області. Проте у реєстрації такого об’єднання їм було відмолено. Яка
причина відмови у реєстрації такого об’єднання?

110. Чи зможуть громадяни України Макарченко, Сидорченко та
Олексієнко створити молодіжну громадську організацію, коли Макарченку та
Олексієнку виповнилось 20 років, а Сидорченко – 17 років?
111. Громадяни України Іванов, Петров та Сидоров виявили бажання стати
членами громадської спілки «Чесне будівництво». На той момент Іванову
виповнилось 25 років, Петрову виповнилось 20 років, а Сидорову – 17 років.
Хто із цих осіб зможе стати членом громадської спілки?
112. Громадяни України Іванов, Петров та Сидоров виявили бажання стати
членами громадської організації «Чесні ініціативи». На той момент Іванову
виповнилось 18 років, Петрову виповнилось 16 років, а Сидорову – 14 років.
Хто із цих осіб зможе стати членом громадської організації?
113. Громадяни України Іванов, Петров та Сидоров виявили бажання
заснувати громадську організацію «Чесні ініціативи», яка повинне
здійснювати свою діяльність із статусом юридичної особи. Установчі збори
були проведені 02.05.21 року. Документи на реєстрацію були подані 02.08.21
року. Чи буде зареєстрована така громадська організація?
114. Громадяни України Іванов, Петров та Сидоров виявили бажання стати
членами політичної партії «За справедливість». На той момент Іванову
виповнилось 25 років, Петрову виповнилось 20 років, а Сидорову – 17 років.
Хто із цих осіб зможе стати членом політичної партії?
115. Громадяни України Іванов, Петров та Сидоров виявили бажання стати
членами політичної партії «За справедливість». На той момент Іванову
виповнилось 25 років, Петрову виповнилось 20 років, а Сидорову – 17 років.
На момент вступу в політичну партію Іванов був членом іншої політичної
партії «Основа», а Петров – громадської організації «Демократія і свобода».
Хто із цих осіб зможе стати членом політичної партії?
116. Громадяни України Іванов, Петров та Сидоров виявили бажання стати
членами політичної партії «За справедливість». На момент вступу в
політичну партію Іванов працював поліцейським, Петров працював
прокурором, а Сидоров – суддею. Хто із цих осіб зможе стати членом
політичної партії?
117. Громадяни України Іванов, Петров та Сидоров виявили бажання стати
членами політичної партії «За справедливість». На момент вступу в
політичну партію Іванов працював детективом НАБУ, Петров являвся
співробітником СБУ, а Сидоров – адвокатом. Хто із цих осіб зможе стати
членом політичної партії?

118. Громадяни України Іванов, Петров та Сидоров являються членами
політичної партії «За справедливість». Станом на 01.09.19 Іванов почав
працював детективом НАБУ, Петров почав працювати прокурором, а
Сидоров почав займатись адвокатською діяльністю. Хто із цих осіб зможе не
зупиняти членство в політичній партії на час перебування на зазначеній
роботі?
119. На установчому з’їзді було прийнято рішення про створення політичної
партії «Справедливість». Це рішення було підтримане підписами 15 тисячами
громадян України, які були зібрані в двох третинах районів 5 областей
України. Партія була створена групою громадян України у складі 150 осіб.
Чи була порушена процедура утворення політичної партії і з яких підстав?
120. На установчому з’їзді було прийнято рішення про створення політичної
партії «Справедливість». Це рішення було підтримане підписами 10 тисячами
громадян України, які були зібрані в двох третинах районів двох третин
областей України. Партія була створена групою громадян України у складі
50 осіб. Чи була порушена процедура утворення політичної партії?
121. Громадянин
П.
активно
підтримував
політичну
партію
«Справедливість» протягом останніх 5 років. Перед початком чергових
місцевих виборів він вирішив внести кошти на підтримку партії. Протягом
року він здійснив 5 платежів, кожен з яких становив 100 розмірів мінімальної
заробітної плати, встановленої на 1 січня цього року, в якому здійснювалися
внески. Чи був перевищений ліміт суми, яку дозволено перерахувати на
підтримку політичної партії протягом року?
122. Громадянин
П.
активно
підтримував
політичну
партію
«Справедливість» протягом останніх 5 років. Перед початком чергових
місцевих виборів він вирішив внести кошти на підтримку партії. Протягом
року він здійснив 4 платежі, кожен з яких становив 100 розмірів мінімальної
заробітної плати, встановленої на 1 січня цього року, в якому здійснювалися
внески. Чи був перевищений ліміт суми, яку дозволено перерахувати на
підтримку політичної партії протягом року?
123. ТОВ «Есім» активно підтримувало політичну партію «Справедливість»
протягом останніх 5 років. Перед початком чергових місцевих виборів
товариство вирішило внести кошти на підтримку партії. Протягом року були
здійснені 9 платежів, кожен з яких становив 100 розмірів мінімальної
заробітної плати, встановленої на 1 січня цього року, в якому здійснювалися
внески. Чи був перевищений ліміт суми, яку дозволено перерахувати на
підтримку політичної партії протягом року?
124. Політична партія «Порядок» була зареєстрована та функціонувала
протягом року. Перед початком чергових місцевих виборів була встановлено,

що в документах, поданих на реєстрацію, були вказані недостовірні відомості
щодо заснування. Які в такій ситуації будуть наслідки за подання
недостовірних відомостей у документах про реєстрацію політичної партії
«Порядок»?
125. Політична партія «Справедливість» була зареєстрована 01.03.2008
року. Станом на 01.01.2019 року було встановлено, що протягом усього
періоду існування політичною партією не було подано кандидатів по виборах
Президента України та виборах народних депутатів України. Чи буде дана
обставина підставою для звернення до суду з поданням про анулювання
реєстраційного свідоцтва?
126. Політична партія «Справедливість» була зареєстрована 02.03.2011
року. Станом на 02.01.2019 року було встановлено, що протягом усього
періоду існування політичною партією не було подано кандидатів по виборах
Президента України та виборах народних депутатів України. Чи буде дана
обставина підставою для звернення до суду з поданням про анулювання
реєстраційного свідоцтва?
127. Політична партія «Справедливість» була зареєстрована 02.03.2007
року. Станом на 02.01.2019 року було встановлено, що протягом усього
періоду існування політичною партією не було подано кандидатів по виборах
Президента України та виборах народних депутатів України. Яку правову
оцінку Ви можете надати в такій ситуації?
128. Політична партія була зареєстрована 02.04.2007 року. Станом на
02.02.2019 року було встановлено, що протягом усього періоду існування
політичною партією не було подано кандидатів по виборах Президента
України. Політична партія висувала своїх кандидатів виключно по виборах
народних депутатів, але жодного разу представники даної партії не були
обрані. Чи буде дана обставина підставою для звернення до суду з поданням
про анулювання реєстраційного свідоцтва такої партії?
129. Політична партія була зареєстрована 02.04.2007 року. Станом на
02.02.2019 року було встановлено, що протягом усього періоду існування
політичною партією не було подано кандидатів по виборах Президента
України та виборах народних депутатів України. Міністерством юстиції
України було прийнято рішення про анулювання реєстраційного свідоцтва
партії. Чи було правомірним дане рішення та з яких обґрунтувань?
130. ТОВ «Ексім» разом із політичною партією «Справедливе майбутнє»
подали державному реєстратору необхідний перелік документів для
утворення громадської спілки. Проте дані юридичні особи отримали відмову.
Чи було законним таке рішення уповноваженого органу з питань реєстрації і
чому?

131. Громадянин України Сидоренко, який постійно мешкав в місті
Тернопіль, вступивши на навчання в Чернівецькій національний університет
імені Ю. Федьковича, переїхав до Чернівців та звернувся до структурного
підрозділу з питань соціального захисту населення Чернівецької міської ради
для взяття на облік внутрішньо переміщених осіб та отримання відповідної
довідки. Необхідність отримання такої довідки Сидоренко обґрунтовував
зміною місця проживання та наявністю у внутрішньо переміщених осіб ряду
соціальних пільг, наприклад, безкоштовного проїзду у комунальному
транспорті, які йому дуже потрібні. Однак у наданні статусу внутрішньо
переміщеної особи йому було відмовлено. Чи правомірними були дії
працівника структурного підрозділу з питань соціального захисту населення
Чернівецької міської ради?
132. У справі Мавітті проти Сполученого Королівства заявниця зазначила,
що в країні її проживання кожна людина від моменту її народження наділена
невід’ємними правами. Про яку з концепцій прав людини хотіла оголосити
Мавітті в Суді?
133. В процесі розгляду питання щодо основних концепцій прав людини
викладач наголосив на основній відмінності ліберальної концепції від інших
видів концепцій. Про яку саме відмінність йде мова?
134. На занятті з дисципліни «Конституційне право» студент М-ко звернув
увагу, що є глибоко антидемократичними за своєю сутністю підходи однієї із
концепцій прав людини, що заснована на визнанні пріоритету колективу
(суспільства, класу, раси, нації тощо) стосовно до особи, а також на
обґрунтуванні обмеженості прав людини суспільними інтересами. Який з
підходів до визначення статусу людини охарактеризував студент М-ко?
135. При обговоренні основних підходів до визначення статусу людини
студент П-ко виокремив основну відмінність колективістської концепції від
інших видів концепцій. Про яку саме відмінність йде мова?
136. Верховна Рада України VIII скликання у жовтні 2016 року внесла зміни
до ч.3 ст.115 розділу VI Конституції України. У березні 2017 року було
внесено на розгляд Верховної Ради України законопроект, що передбачав
повернення до попередньої редакції ч.3 ст.115 Конституції України. Чи
розглядатиме парламент України даний законопроект?
137. У грудні 2019 року 153 народних депутати України подали до
Верховної Ради України законопроект про внесення змін до ст. 103
Конституції України в аспекті введення іншого порядку обрання Президента
України – не Українським народом, а його представницьким органом –
Верховною Радою України. Згодом законопроект пройшов усі необхідні

стадії, але в остаточному голосуванні не був прийнятий парламентом. У
жовтні 2020 року повторно подали на розгляд парламенту України
зазначений законопроект. Які можливі наслідки такого подання?
138. У жовтні 2021 року сто вісімдесят народних депутатів України подали
до Верховної Ради України законопроект про внесення змін до ст. 112
Конституції України. Законопроект пройшов усі необхідні стадії, але в
остаточному голосуванні не був прийнятий парламентом. Коли може бути
повторно поданий законопроект про внесення змін до ст. 112 Конституції
України, який розглядався Верховною Радою України, і не був прийнятий?
139. Г-ко 1979 року народження, набув громадянство України за
територіальним походженням та переїхав в Україну на постійне місце
проживання в 2016 році. В 2019 році він вирішив висунути свою кандидатуру
на виборах до Верховної Ради України, але в реєстрації його кандидатури
було відмовлено. Якому з виборчих цензів НЕ відповідає кандидатура
громадянина Г-ко?
140. Д-ко 1987 року народження, набув громадянство України шляхом
натуралізації та переїхав в Україну на постійне місце проживання в 2007
році. В 2019 році він вирішив висунути свою кандидатуру на виборах
Президента України, але Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації
його кандидатури. Якому з виборчих цензів НЕ відповідає кандидатура
громадянина Д-ко?
141. Верховна Рада України в жовтні 2019 року схвалила Програму
діяльності Кабінету Міністрів України. В травні 2020 року, проаналізувавши
ситуацію в окремих сферах діяльності Кабінету Міністрів України, Верховна
Рада вирішила винести на розгляд питання про відповідальність уряду
України. «За» проголосувало 268 народних депутатів України. Чи є
правомірним рішення Верховної Ради України?
142. Секретар Кон-ої міської ради відмовив ініціативній групі громадян
міста, які звернулися з ініціативою розглянути на засіданні міської ради
питання про перейменування міста. Секретар зіслався на те, що вирішення
цього питання не входить до компетенції Кон-ої міської ради. Чи
правомірною є відмова секретаря міської ради?
143. Громадянин Угорщини українського походження вирішив набути
громадянства України. З заявою про припинення угорського громадянства
він звернувся до відповідного державного органу Угорщини, оскільки в
Україні діє принцип єдиного громадянства і для набуття громадянства
України необхідно припинити громадянство Угорщини. Однак у припиненні
угорського громадянства йому було відмовлено, оскільки законодавство цієї
держави не передбачає можливості припинення громадянства у зв’язку з

набуттям громадянства іншої держави. Який документ повинен подати
громадянин Угорщини, що з незалежних від нього причин, не зміг отримати
підтвердження держави Угорщини про те, що він зобов’язався припинити
угорське громадянство?
144. Громадянин Іспанії одружився з громадянкою України. Після трьох
років безперервного проживання на території України в них народилася
дитина. За якою з умов чоловік може набути громадянство України?
145. Студентка 2-го курсу Буковинського державного медичного
університету, громадянка Сирії, вирішила набути українське громадянство.
Однак в наданні українського громадянства студентці відмовили. Підставою
відмови вказувалося недотримання студенткою умов прийняття до
громадянства України. Якої умови прийняття до громадянства України НЕ
дотрималася студентка?
146. Громадянин Угорщини Агошт подав клопотання про прийняття його до
громадянства України. Протягом останніх п’яти років Агошт тричі
здійснював виїзд за кордон у приватних справах. Перший виїзд у 2017 році
тривав 30 днів. Другий виїзд у 2018 році – 95 днів, третій виїзд у 2019 році –
100 днів. Чи була виконана умова безперервного проживання на території
України для прийняття до громадянства?
147. Громадянин Угорщини Тадеуш подав клопотання про прийняття його
до громадянства України. Протягом останніх п’яти років Тадеуш тричі
здійснював виїзд за кордон у приватних справах. Перший виїзд у 2017 році
тривав 30 днів. Другий виїзд у 2018 році – 65 днів, третій виїзд у 2019 році –
20 днів. Чи була виконана умова безперервного проживання на території
України для прийняття до громадянства?
148. Подружжя Зір-к виїхали на постійне місце проживання до Італії.
Набувши громадянство Італії, вони вирішили вийти із громадянства України
та подали відповідне клопотання. Разом із батькам на постійне місце
проживання виїхали також їхні діти Олександра 12 років та Тетяна 14 років.
Чи потрібна згода дітей на вихід із громадянства України?
149. На занятті виникла дискусія щодо дострокового припинення
повноважень народного депутата у разі невиконання вимоги щодо
несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності. Студент А.
стверджував, що повноваження народного депутата припиняються
достроково за рішенням Президента України, а студент Б. наголошував, що
це повинно бути за рішенням суду. Водночас студент В. зазначив, що це
питання належить до компетенції Верховної Ради України. Яка думка є
правильною?

150. На занятті виникла дискусія щодо збереження звання народного
депутата України після припинення його повноважень, якщо такі
повноваження припинилися достроково у зв’язку з визнанням народного
депутата недієздатним. Студент А. стверджував, що звання народного
депутата зберігається за ним довічно. Натомість студент Б. наголошував, що
у випадку дострокового припинення повноважень народного депутата у
зв’язку з визнанням його недієздатним звання за ним не зберігається. Яка
думка є правильною?
151. В процесі засідання наукового гуртка з конституційного права між
студентами виникла дискусія щодо питання про збереження звання
народного депутата України після припинення його повноважень, якщо такі
повноваження припинилися достроково у зв’язку із смертю народного
депутата. Яка відповідь буде правильною?
152. В процесі засідання наукового гуртка з конституційного права між
студентами виникла дискусія щодо питання про збереження звання
народного депутата України після припинення його повноважень, якщо такі
повноваження припинилися достроково у зв’язку із виїздом на постійне
проживання за межі України. Частина студентів звертала увагу на те, що
виїзд за кордон з метою постійного проживання не є порушенням і не може
тягнути за собою втрату звання народного депутата. Разом з тим серед
студентів існували прихильники і протилежної думки. Яка відповідь буде
правильною?
153. На розгляд Верховної Ради України прийшло подання щодо
призначення на посаду Міністра освіти і науки України народного депутата
Г.А.В. Верховна Рада України відхилила кандидатуру, обґрунтувавши це
відсутністю особистої заяви народного депутата України, яка обов’язково
додається до подання щодо призначення на посаду члена Кабінету Міністрів
України. Про яку заяву йде мова?
154. Громадяни Словаччини звернулися до Міністерства юстиції України з
проханням зареєструвати їхню політичну партію «Друзі-сусіди». Яке
рішення повинно прийняти Міністерство юстиції України?
155. Особа А, яка є громадянином Італії виявила бажання набути
громадянство України. Виконавши всі умови для набуття громадянства
Україна, вона подала клопотання про прийняття до громадянства. При
прийнятті необхідних документів вияснилося, що в неї відсутній документ,
який засвідчує її вихід з громадянства. Замість нього Особа А надала
зобов’язання припинити іноземне громадянство. Чи буде це клопотання
задоволено і з яких підстав?

156. Іноземець, який перебуває у шлюбі з громадянкою України протягом 3
років, отримав дозвіл на імміграцію, має власне фермерське господарство та
володіє українською мовою, подав клопотання про прийняття до
громадянства України. Які ще умови повинні бути виконані, щоб клопотання
задовольнили?
157. Іноземець, який на законних підставах проживає в Україні і займається
підприємницькою діяльністю на її території, звернувся до територіального
органу ДФС Х. області для ознайомлення з відомостями про себе. Як має
відреагувати відповідний орган на такий запит?
158. Подружжя, які є громадянами України усиновили дитину, яка є
громадянкою однієї з африканських країн і постійно там проживає. З якого
моменту стає громадянином України така дитина?
159. Громадянин А та громадянин К поїхали в Німеччину влаштуватися на
роботу. Громадянин А влаштувався менеджером в приватну фірму, а
громадянин К уклав контракт на проходження військової служби. Через три
роки обидва повернулися в Україну. Хто з них втратив громадянство
України?
160. В Україні пройшов фінал Чемпіонату світу з кікбоксингу. Після
вдалого виступу гравця К, який є громадянином Нідерландів та переїхав до
України лише рік тому, Президент України вирішив йому надати
громадянство України. Отримавши від К. клопотання про прийняття до
громадянства України та зобов’язання припинити громадянство Нідерландів,
Президент видав відповідний указ. Чи відповідає такий указ законодавству
України?
161. Президент України висунув декілька кандидатур на посаду
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. На пленарному
засіданні Верховної Ради України, в результаті таємного голосування,
більшістю голосів народних депутатів було обрано громадянина А. на посаду
Уповноваженого, про що було прийнята постанова. Чи були допущені
порушення при призначенні громадянина А. на посаду Уповноваженого
Верховної Ради з прав людини?
162. Президент України запропонував дві кандидатури на посаду
Уповноваженого Верховної ради України з прав людини: Громадянина А.
(якому виповнилося 43 років, має професійний стаж у сфері адвокатської
діяльності 15 років та останні 10 років проживає в Україні) та Громадянина
Б. (якому виповнилося 50 років, працював 12 років суддею в місцевому
загальному судді та останні 20 років проживає в Україні). Кого із вказаних
осіб можна призначити на посаду Уповноваженого відповідно до Закону
України «Про Уповноваженого Верховної ради України з прав людини»?

163. Заступника Голови Рахункової Палати України, який досяг шістдесяти
п’яти років було обрано головою громадської організації «Феміда». Під час
службового відрядження він потрапив ДТП, в результаті чого, заступник
Голови Рахункової Палати України не мав змогу виконувати свої
повноваження за станом здоров’я протягом трьох місяців. Яка з обставин є
підставою для його дострокового звільнення відповідно до Закону України
«Про Рахункову Палату»?
164. Члена Рахункової Палати під час службового відрядження був
притягнений до адміністративної відповідальності. Президент України своїм
указом звільнив його з посади. Член Рахункової Палати вважає, що рішення
Президента є неправомірним та має намір оскаржити його в суді. Чи є
законним таке звільнення і з яких мотивів?
165. Громадянин А. працював помічником народного депутата. Після його
звільнення, у зв’язку з закінченням строку повноважень громадянин А.
вимагав свого повернення на попередній роботі, де він працював молодшим
юристом у приватній юридичній фірмі. Керівник юридичної фірми відмовив
у поновленні на роботі. Чи правомірна така відмова?
166. Громадянин К. працював помічником народного депутата. Після його
звільнення у зв’язку з закінченням строку повноважень громадянин К.
вимагав свого повернення на попередній роботі, де він працював юристом Нкої сільської ради. Сільський голова відмовив у поновленні на попередній
роботі. Чи правомірні дії сільського голови і з яких мотивів?
167. Громадянин А. був обраний депутатом до Верховної Ради України.
Після складання присяги перед Верховною Радою України були виявлені
обставини, які порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата
з іншими видами діяльності. Громадянину А. пояснили, що у нього є 20 днів
на усунення виявлених обставин. Протягом зазначено строку громадянин А.
не усунув обставини несумісні з депутатським мандатом та як наслідок, за
рішенням суду, були достроково припиненні його повноваження. Чи було
допущено порушення процедури дострокового припинення повноважень
народного депутата України?
168. Громадянин А. був обраний депутатом до Верховної Ради України.
Після складання присяги перед Верховною Радою України були виявлені
обставини, які порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата
з іншими видами діяльності. Громадянину А. пояснили, що у нього є 10 днів
на усунення виявлених обставин. Протягом зазначено строку Громадянин А.
не припинив діяльність несумісну з депутатським мандатом, як наслідок, за
рішенням суду, були достроково припинені його повноваження. Чи було

допущено порушення процедури дострокового припинення повноважень
народного депутата України?
169. Громадянин А. був обраний депутатом до Верховної Ради України.
Після складання присяги перед Верховною Радою України були виявлені
обставини, які порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата
з іншими видами діяльності. Громадянину А. пояснили, що у нього є 20 днів
на усунення виявлених обставин. Протягом зазначено строку Громадянин А.
не усунув відповідні обставини, як наслідок, за рішенням Верховної Ради
України, було достроково припиненні його повноваження. Чи було допущено
порушення процедури дострокового припинення повноважень народного
депутата України?
170. Президент України видав наказ «Про звільнення громадянина А. з
посади заступника Голови Державної прикордонної служби України». З
наказом громадянин А. не погодився і звернувся до суду із вимогою про
поновлення на роботі, зазначивши, що його звільнення було здійснено з
порушенням вимог закону. Чи було допущені порушення закону при
звільнення громадянина А. з посади заступника Голови Державної
прикордонної служби України?
171. Інавгурація Президента України була призначена через 30 днів після
оголошення результатів виборів. Голова Конституційного Суду України
зачитав присягу Президента, тим самим провівши його інавгурацію на
пленарному засіданні Конституційного Суду Україні. Чи правильно
відтворено процес інавгурації?
172. Верховною Радою України було ініційовано усунення Президента
України в порядку імпічменту. З метою розслідування наявності факту
вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину було
створено спеціальну слідчу комісію. Ініціатори розгляду питання про
імпічмент висунули кандидатуру народного депутата А. як спеціального
прокурора до складу спеціальної слідчої комісії. На засіданні комітету
Верховної Ради України, який перевіряє відповідність кандидатур до складу
спеціальної слідчої комісії, було надано негативний висновок щодо
народного депутата А. Підставою для такого висновку є несумісність
депутатського мандату з обранням його спеціальним прокурором. Чи є
правомірною вказана підстава для надання негативного висновку щодо
відповідності кандидатури спеціального прокурора народного депутата А.?
173. Студент 5-го курсу заочної форми навчання юридичного факультету
вирішив взяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади державної
служби категорії «В». Студент підготував всі необхідні документи та подав
їх до відповідного органу державної служби. Студент працював 1 рік
юрисконсультом, характеризувався позитивно, вільно володіє державною

мовою. Чи відповідає кандидатура студента вимогам Закону України «Про
державну службу»?
174. За неналежне виконання своїх службових обов’язків державному
службовцю було оголошено догану та попередження про неповну службову
відповідність. Державний службовець вважаючи, що за один дисциплінарний
проступок до нього застосовано два дисциплінарних стягнення, оскаржив
даний наказ у суді. Яким повинно бути рішення суду?
175. У місцевому суді К. області за останні 3 місяці 2019 року кількість
справ збільшилась у 5 разів. З метою забезпечення права на судовий захист
громадян Президент України видав Указ, яким було створено тимчасовий,
строком на 1 рік надзвичайний суд. До повноважень новоствореного суду
входило розгляд та вирішення цивільних, кримінальних та адміністративних
спорів. Чи була дотримана процедура створення надзвичайних судів?
176. З метою справедливого розподілу справ та ефективного судового
розгляду у Господарському суді Г-кої області, суддя А. передав судді Б.
справу про банкрутство у зв’язку з визнанням мирової угоди недійсною. На
думку судді А., спори про банкрутство потребують особливих знань у
банківському праві, а суддя Б. є найкращим у вирішенні таких справ. Який з
принципів судочинства було порушено?
177. Особа А. є громадянкою Грузії, яка перебувала у шлюбі з
громадянином О., який очолює Департамент податків і зборів ДФС України.
Особа А. звернулася до адміністративного суду з позовом про розірвання
шлюбу, оскільки її чоловік є державним службовцем. Чи правильно особа А.
визначила підсудність справи про розірвання шлюбу?
178. У провадження місцевого суду перебувала кримінальна справа щодо
вчинення корупційного злочину, яка розглядалася колегією суддів. У
нарадчій кімнаті під час ухвалення рішення у відповідному кримінальному
провадженні суддя, котра входила до складу колегії суддів, ухвалила два
рішення в інших судових справах. Який принцип судочинства був тут
порушений?
179. Суддю Господарського суду було притягнено до кримінальної
відповідальності за прийняття завідомо неправосудного рішення. Які
наслідки для такого судді матиме набрання законної сили обвинувальним
вироком за вчинення ним злочину?
180. Указом Президента України «Про ліквідацію та утворення місцевих
загальних судів» було ліквідовано два районних суди міста А. та утворено Акий міський суд. Суддю К. було переведено на посаду судді до
новоствореного А-кого міського суду Вищою радою правосуддя в порядку,

передбаченому законом. Суддя К. не погодився з таким переведенням. Які
наслідки для такого судді матиме незгода на переведення до іншого суду у
разі ліквідації суду, в якому суддя обіймає посаду?
181. Народний депутат Б. звернувся до Президента України із депутатським
запитом, який був проголошений на засіданні Верховної Ради України, в
якому звертався з проханням позбавити звання «Герой України» та усіх
соціальних пільг та гарантій осіб, які відмовилися від українського
громадянства та проживають на тимчасово окупованій території, а також
осіб, які підтримували та підтримують сепаратизм на території проходження
антитерористичної операції. Депутатський запит був підтриманий 100
голосами народних депутатів. Чи буде прийнято рішення в даній ситуації?
182. Громадянин А. звернувся до Конституційного Суду України з
конституційною скаргою щодо визнання бездіяльності Великої Палати
Верховного Суду протиправною та неконституційною. Чи буде вважатися
така скарга прийнятною відповідно до Закону України «Про Конституційний
Суд України»?
183. Громадянин А. звернувся до Конституційного Суду України з
конституційною скаргою щодо відповідності Конституції України
(конституційності) рішень Р-ським районним судом міста, Постанови
Апеляційного суду Р-ської області, Постанови Верховного Суду. Чи буде
вважатися така скарга прийнятною відповідно до Закону України «Про
Конституційний Суд України»?
184. 20 вересня 2018 року громадянин А. звернувся до Конституційного
Суду України з конституційною скаргою щодо відповідності Конституції
України (конституційності) положень пункту 2 частини п’ятої статті 328
Кодексу адміністративного судочинства України, яке було застосовано у
рішенні суду апеляційної інстанції. Рішення суду набрало законної сили 20
серпня 2016 року. Чи буде вважатися така скарга прийнятною відповідно до
Закону України «Про Конституційний Суд України»?
185. 10 вересня 2018 року громадянин А. звернувся до Конституційного
Суду України з конституційною скаргою щодо відповідності Конституції
України (конституційності) положень пункту 2 частини п’ятої статті 328
Кодексу адміністративного судочинства України, яке було застосовано у
рішенні суду апеляційної інстанції. Рішення суду набрало законної сили 10
січня 2018 року. Чи буде вважатися така скарга прийнятною відповідно до
Закону України «Про Конституційний Суд України»?
186. Громадянин А. звернувся до Конституційного Суду України з
конституційною скаргою на дії державних установ стосовно відмови
скаржнику в оформленні закордонного паспорта. Чи буде вважатися така

скарга прийнятною відповідно до Закону України «Про Конституційний Суд
України»?
187. Громадянин А. звернувся до Конституційного Суду України з
конституційною скаргою, в якій оскаржує рішення суду апеляційної
інстанції. Чи буде вважатися така скарга прийнятною відповідно до Закону
України «Про Конституційний Суд України»?
188. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини має намір
звернутися до Конституційного Суду України з проханням визнати
положення ч.2 ст.8 Закону України «Про звернення громадян» в частині, що
передбачає звернення осіб, визнаних судом недієздатними, не підлягають
розгляду, такими, що не відповідають Конституції України. З яким актом
слід звернутися до Конституційного Суду України Уповноваженим
Верховної Ради України з прав людини в даній ситуації?
189. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини має намір
звернутися до Конституційного Суду України з проханням надати офіційне
тлумачення ч.1 ст.9 Конституції України. З яким актом слід звернутися до
Конституційного Суду України Уповноваженим Верховної Ради України з
прав людини в даній ситуації?
190. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини має намір
звернутися до Конституційного Суду України з проханням визнати
положення абзацу 4 ч.1 ст.208 Кримінального процесуального кодексу
України такими, що є неконституційними, оскільки вони не відповідають
положенням ст.8 та ст.29 Конституції України. З яким актом слід звернутися
до Конституційного Суду України Уповноваженим Верховної Ради України з
прав людини в даній ситуації?
191. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини має намір
звернутися до Конституційного Суду України з проханням визнати таким,
що не відповідає положенням ст.8 та ст.32 Конституції України, п.40 Розділу
VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України в
частині, що передбачає право Міністерства фінансів України на отримання
інформації, що містить персональні дані. З яким актом слід звернутися до
Конституційного Суду України Уповноваженим Верховної Ради України з
прав людини в даній ситуації?
192. 20 жовтня 2018 року громадянин А. (є внутрішньо переміщеною
особою) звернувся із заявою до Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини у зв’язку з порушенням його конституційного права на охорону
здоров’я та медичну допомогу. Суть порушеного права полягала в тому, що
10 липня 2017 року він звернувся до Н-ської міської клінічної лікарні, проте
йому було відмовлено з огляду на те, що не має місця реєстрації у місті Н. Чи

буде розглядати Уповноважений Верховної Ради України з прав людини таке
звернення громадянина А.?
193. Громадянин А. звернувся із заявою до Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини про те, що подане ним клопотання до сільської ради
про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою для відведення
земельної ділянки для садівництва не було розглянуте, ані в належний
законом строк, ані взагалі. Також громадянин А. звернувся з цим же
питанням до суду з позовом, в якому оскаржує бездіяльність сільської ради.
Які дії повинен вчинити Уповноважений Верховної Ради України з прав
людини у даній ситуації?
194. До Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надійшло
звернення громадянина А. у зв’язку з порушенням його конституційного
права на охорону здоров’я та медичну допомогу, в якому він просить
прийняти необхідні заходи для реалізації конституційного права на охорону
здоров’я та притягнути до відповідальності осіб, які протиправно обмежили
його конституційне право. З яким актом реагування повинен звернутися
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини до суб’єктів, які
порушили конституційне право громадянина А.?
195. Особа А., яка є внутрішньо переміщеною звернулася до роботодавця з
метою працевлаштування, але їй було відмовлено у зв’язку зі статусом
внутрішньо переміщеної особи. Особа А. вирішила звернутися до
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з проханням вжити
заходів щодо запобігання та протидії дискримінації по відношенню до неї. З
яким документом слід звернутися особі А. до Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини в даній ситуації?
196. Громадянин А. звернувся до Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини зі зверненням щодо порушення Н-ською міською радою його
права на доступ до публічної інформації. Одночасно громадянин А.
звернувся до суду з позовом, в якому оскаржує рішення міської ради про
відмову надати таку публічну інформацію. Чи повинен розглядати
Уповноважений Верховної Ради України звернення громадянина А. в даній
ситуації?
197. Іноземець В. звернувся до Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини зі зверненням щодо порушення його конституційного права на
охорону здоров’я та медичну допомогу. Іноземцю В. було відмовлено в
розгляді даного звернення, оскільки правом звертатися зі зверненням до
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини мають лише
громадяни України. Чи є правомірною відмова в розгляді звернення в даній
ситуації?

198. З метою захисту життя і здоров’я своїх членів та прихильників від
незаконних дій з боку інших політичних сил політична партія «Дзвіночок» на
установчих зборах простою більшістю голосів ухвалила рішення про
створення у своєму складі воєнізованого формування «Дзвін». Чи
правомірними є дії політичної партії?
199. Рішенням Ч-кої міської ради було прийнято рішення про заборону
діяльності на території міста політичної партії «Україна без сміття». Чи
правомірним є рішення ради?
200. Уповноваженим з прав людини до Конституційного Суду України було
внесено конституційне подання щодо не відповідності Конституції України
частини дев’ятої статті 46 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» в
частині, яка передбачає, що стенограма засідання Кабінету Міністрів України
є внутрішнім робочим документом Кабінету Міністрів України, що має
конфіденційний характер. На виконання яких повноважень внесено акт
реагування?
201. До Уповноваженого з прав людини з заявою на дії вчительки
української мови ліцею № 8 звернулась Тетяна Г, яка повідомила, що
вчителька навчального закладу, використовуючи некоректні висловлювання,
принизила її дитину в присутності інших учнів. Яке конституційне право
дитини були порушено?
202. У дошкільному навчальному закладі «Хатинка» завідувачем було
видано наказ, яким заборонялося вихованцями ДНЗ носити прикраси, у тому
числі натільні хрестики. За вказівкою завідувача вихователі ДНЗ знімали з
дітей натільні хрестики на час перебування дітей в дитячому садку. Яке
право гарантоване Конституцією України було порушено?
203. Виконавчим комітетом міської ради було заборонено представникам
місцевих релігійних громад проводити 14 жовтня щорічну Хресну ходу. Яке
право громадян, гарантоване Конституцією України було порушене?
204. Уповноваженим з прав людини виявлено, що в Одеському слідчому
ізоляторі всі неповнолітні, незалежно від того, в якому класі вони
навчаються, одночасно відвідують одні й ті ж самі уроки. Яке право
гарантоване Конституцією порушено?
205. На офіційному сайті музичного училища зазначалося, що обов’язковою
умовою вступу на спеціалізації, пов’язані із сценічним мистецтвом, є
відсутність фізичних вад. Яку норму Конституції України порушено?
206. Президент України у зв’язку із хворобою був госпіталізований у одну
із медичних клінік Ізраїлю. Свої повноваження Президент України передав

Керівнику Офісу Президента України. Якому органу державної влади в
Україні у зв’язку із станом здоров’я може Президент України передавати
тимчасово свої повноваження?
207. 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?
208. 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?
209. В окружному суді впродовж 2019-2021 року кількість направлених
позовних заяв зросла у 1,5 рази. Які дії необхідно вжити для забезпечення
розгляду збільшеної кількості справ?
210. 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 і з яких підстав?
211. 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?
212. 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?
213. 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?
214. 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 і з яких обґрунтувань?
215. 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?
216. 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?
217. Кандидат на посаду судді під час складання кваліфікаційного іспиту в
2017 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?
218. 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?
219. 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?
220. 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?
221. 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 і з яких
обґрунтувань?
222. 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 і з яких підстав?
223. Вища кваліфікаційна комісія суддів України на своєму засіданні
розглянула рекомендацію Вищої ради правосуддя щодо кандидата та
відмовила 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?
224. 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?
225. Громадянин, на якого протягом останніх двох років, а саме 16 січня
2019 та 26 грудня 2020 рр., накладено адміністративне стягнення за вчинення
корупційного адміністративного правопорушення, призначений 11 вересня
2021 року міською радою присяжним. Чи є рішення ради законним?
226. 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?
227. 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»?
228. 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?

229. Президент України під час звернення до Верховної Ради України
оголосив своє рішення про введення воєнного стану в Україні. Чи мав право
Президент України приймати таке рішення?
230. Президент України підписав Указ про створення надзвичайних судів в
Україні, які мають здійснювати правосуддя під час збройних конфліктів. Чи
легітимне таке рішення Президента України?
231. Президент України змушений був покинути територію України для
проведення складної хірургічної операції на території Австрії. Розуміючи
важливість своєї посади та відповідно посадових обов’язків, які належить
виконувати безперервно, Президент України передав свої повноваження
Керівнику Офісу Президента України. Чи легітимним є рішення, прийняте
Президентом України і з яких підстав?
232. Президент України, перебуваючи із закордонним візитом у Швеції,
оголосив своє рішення про відставку. Голова Верховної Ради України
скликав надзвичайне засідання парламенту, де було відхилено таку відставку
і визнано її антиконституційною. Чим керувався Голова Верховної Ради
України в даній ситуації?
233. Громадянин України, перебуваючи у відрядженні за межами території
України, попередньо передав доручення іншій особі на реалізацію від його
імені конституційного права на участь у виборах. Представнику було
відмовлено. Який із вказаних принципів є підставою для обґрунтованої
відмови?
234. 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?
235. Громадянин внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити
бюлетень для голосування. Чи має право зазначена особа скористатися
допомогою офіційного спостерігача?
236. Член виборчої комісії «А» не згоден з рішенням, прийнятим комісією.
Чи має право зазначена особа висловити власну думку щодо прийнятого
рішення і яким чином?
237. Громадянин України вперше бере участь у засіданні окружної виборчої
комісії в якості члена виборчої комісії. Що в обов’язковому порядку повинна
вчинити зазначена особа?

238. 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?
239. 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?
240. Особа була призначена на посаду Генерального прокурора до набрання
чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо
правосуддя)» у 2015 році. До якого часу особа здійснюватиме повноваження
Генерального прокурора?
241. 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?
242. Голова Верховної Ради України в період виконання ним обов’язків
Президента України вніс до Верховної Ради подання про призначення на
посаду Генерального прокурора України. Чи є дії Голови Верховної Ради
України законними?
243. 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?
244. 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 сімнадцяти областях України, не менш як
по 100 тис. підписів у кожній. Чи існують підстави для відмови у
проголошенні всеукраїнського референдуму за народною ініціативою?
245. 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?
246. Громадянин України, перебуваючи у відрядженні за межами території
України, попередньо передав доручення іншій особі на реалізацію від його
імені конституційного права на участь у виборах до Парламенту України.
Представнику було відмовлено. Який із вказаних принципів є підставою для
обґрунтованої відмови?
247. Президент України, перебуваючи в закордонному відрядженні з
офіційним візитом у країні ЄС, оголосив про продовження поглибленої
співпраці з однією із міжнародних організацій. Після цього Верховна Рада
України прийняла рішення про усунення Президента України в порядку
імпічменту, внаслідок чого його повноваження як глави держави були
припинені достроково. Чи є рішення Верховної Ради України законним і
чому?
248. Президентом України під час звернення до Верховної Ради України
було оголошено про введення в Україні режиму воєнного стану. Чи були дії
Президента України законними і чому?
249. Президентом України під час закордонного візиту до сусідньої держави
була дана згода на використання однієї із військових баз, розміщених на
території України та розташування там військових формувань цієї іноземної
держави. Чи є рішення Президента України законним і чому?
250. До Міністерства оборони України від однієї із місцевих телекомпаній
Ч-кої області надійшов запит про надання інформації про місце
розташування та укомплектування військових частин розміщених на
території західних областей України. Міністерство оборони України
відмовило у наданні такої інформації та не задовольнило інформаційний
запит телекомпанії. Чи є дії Міністерства оборони законними і чому?
251. Під час голосування на виборах Президента України громадянин
України Н., маючи серйозні вади зору, попросив допомоги щодо заповнення
виборчого бюлетеня у громадянина К. Чи буде вважатися, що такий виборець
проголосував на виборах Президента України особисто і чому?
252. Особа без громадянства Н. та особа без громадянства Б. проживають на
території України на законних підставах. В них народилася дитина на
території України. Чи набуває і якщо так, то за якої умови дитина
громадянства України в даній ситуації?
253. Особа без громадянства Н. та особа без громадянства Б. проживають на
території України постійно на законних підставах. В них народилася дитина

за межами України. Чи набуває і за якої умови дитина громадянства України
в даній ситуації?
254. Громадянин Польщі А. та громадянка Румунії Н. проживають на
території України на законних підставах. В них народилася дитина, і не
набула громадянство жодного з батьків. Чи набуває і за якої умови дитина
громадянства України в даній ситуації?
255. Громадянин Польщі А. та особа без громадянства Н. проживають на
території України на законних підставах. В них народилася дитина на
території України. Чи набуває і за якої умови дитина громадянства України в
даній ситуації?
256. Громадянка Румунії А. та громадянин Тунісу, якому надано статус
біженця в Україні Н. проживають на території України на законних
підставах. В них народилася дитина на території України. Чи набуває і за якої
умови дитина громадянства України в даній ситуації?
257. А. і Н. виїхали на постійне місце проживання до Франції. Вони мають
дитину віком 10 років. А. і Н. вони вирішили вийти з громадянства України у
зв’язку з переїздом на постійне місце проживання до Франції. У якому
випадку може вийти з громадянства України дитина?
258. А. і Н. є громадянами України. Вони мають дитину віком 10 років.
Дитина виїхала на постійне місце проживання у Німеччину разом з Н., який
вийшов з громадянства України. За якої умови дитина може вийти з
громадянства України?
259. А. є громадянкою України, Н. є громадянином Румунії. Вони мають
дитину віком 10 років. А. і Н. проживали на території України, проте А.
вирішила виїхати на постійне місце проживання за кордон з дитиною та
вийти з громадянства України. За якої умови дитина може вийти з
громадянства України?
260. А. і Н. є громадянами України. Вони мають дітей віком 10 років, 14
років та 17 років. А. і Н. вирішили виїхати на постійне місце проживання у
Франції та вийти з громадянства України. Також вони бажають, щоб їхні діти
вийшли з громадянства України. Чи потрібна згода дітей на вихід з
громадянства у даній ситуації?
261. Громадянин А. виїхав на постійне місце проживання в Іспанію, де
отримав громадянство цієї країни. Чи може і за якої умови вийти А. з
громадянства України?

262. Громадянин Сирійської Арабської Республіки А. приїхав в Україну
внаслідок того, що в країні його громадянської належності відбувається
громадянська війна, жителі країни підлягають тортурам та знущанням. З
поверненням до Сирійської Арабської Республіки існує імовірність бути
призваним на військову службу та брати участь у збройному конфлікті. В
таких умовах А. буде змушений воювати та вбивати людей, що суперечить
його переконанням, у зв’язку з цим він шукає захисту в Україні. Який статус
може отримати А. в Україні?
263. Громадянин Республіки Н. звернувся до Головного управління
Міграційної служби України в Р-скій області із заявою про визнання його
біженцем, оскільки у країні походження на нього очікує переслідування з
причин політичних переконань та небажання брати участь у громадянській
війні, у межах існуючого збройного конфлікту та систематичного порушення
прав людини загрожує небезпека застосування насильства. Через місяць
після отримання статусу біженця, Громадянин Республіки Н. добровільно
повернувся в країну свого походження. Чи втрачає статус біженця в України
громадянин республіки Н. в даній ситуації?
264. У січні 2012 року особі А. було надано статус біженця в Україні у
зв’язку з тим, що у країні походження Р. на нього очікує переслідування з
причин політичних переконань та небажання брати участь у громадянській
війні,
у межах існуючого збройного конфлікту та систематичного
порушення прав людини загрожує небезпека застосування насильства. У
2017 році строк дії посвідчення біженця особі А. було продовжено. У 2018
році особа А. добровільно набула громадянство держави Н. та виїхала на
постійне місце проживання в державу Н. і користується її захистом. Чи
втрачає статус біженця особа А. в даній ситуації?
265. В реабілітаційному центрі під час лікування особи А., лікарем було
проведено медичний дослід без згоди особи А. Яке конституційне право
особи А. порушено у даній ситуації?
266. 24.05.2021 року Президент України, після консультування з
Конституційним Судом України та Верховним Судом, було подано до
Верховної Ради України законопроект про утворення Шевченківського
районного суду м. Львів як місцевий суд загальної юрисдикції з метою
необхідності забезпечення громадянам міста Львів доступу до правосуддя. За
погодженням з Вищою радою правосуддя та, з урахуванням судового
навантаження та видатків Державного бюджету в сфері судової влади,
Державна судова адміністрація визначила 10 посад суддів для нормального
функціонування даного суду. Згодом даний закон був прийнятий Верховною
Радою України. Чи відповідає законодавству України дана процедура
утворення суду?

267. Гр. Тигренко є суддею Першотравневого районного суду м. Чернівці.
03.04.2017 року за результатами таємного голосування його було призначено
на посаду заступника голови Першотравневого районного суду м. Чернівці.
Однак, вже 06.09.2018 року його було притягнуто до дисциплінарної
відповідальності та, на підставі цього, звільнено з посади заступника голови
суду. 10.09.2019 року на цю посаду було призначено гр. Савченка, який,
зважаючи на погіршення стану здоров’я, відмовився від цієї посади.
Зважаючи на це, гр. Тигренко знову подав документи для участі у виборах на
посаду заступника голови суду. Однак, йому було відмовлено, так як, його
було достроково звільнено з посади заступника голови суду, тому він не
може бути обраний на будь-яку адміністративну посаду в судах протягом
двох років з дня такого дострокового звільнення. Чи правомірною була
відмова та з яких підстав?
268. Суддя Львівського апеляційного адміністративного суду України
Пархоменко був обраний з’їздом політичної партії «Свобода дій» кандидатом
у народні депутати України на позачергові вибори до Верховної Ради
України. Зібравши всі необхідні документи він подав їх до Центральної
виборчої комісії. Комісія, у свою чергу, розглянувши всі документи,
відмовила у їх прийнятті, мотивуючи це наявність діючого статусу
Пархоменка як судді, адже, згідно з Законом України «Про судоустрій і
статус суддів» суддям заборонено брати участь у будь-якій політичній
діяльності. Але, Пархоменку було запропоновано альтернативний варіант, а
саме: протягом трьох днів він зобов’язаний подати до ЦВК особисте
зобов’язання про припинення своїх повноважень як судді, тоді його буде
зареєстровано. Яку правову оцінку Ви можете надати?
269. 23.04.2016 року Вища рада правосуддя розпочала перевірку щодо судді
Київського міського апеляційного суду Ткаченка. За попередньою
інформацією Ткаченко з 2014 року є власником пакету акцій ПАТ
«Укрнафта» та отримує дивіденди. Загалом за цей період часу Ткаченко
отримав біля 250 000 тисяч гривень. Зважаючи на цей факт, Вища рада
правосуддя ініціювала процедуру дострокового припинення повноважень
судді Ткаченка. Рішенням від 02.05.2016 року Ткаченка було достроково
звільнено із посади судді Ткаченко, у свою чергу, подав позовну заяву до
суду про оскарження рішення. Яке рішення має прийняти суд?
270. Гр. Пашенко вирішив подати документи до Вищої ради правосуддя
України для участі в процедурі обрання на посаду члена Вищої Ради
правосуддя. На наступний день після завершення прийому документів
секретаріат Вищої ради правосуддя сформував перелік кандидатів, серед
яких не було гр. Пашенка. У відповідь на причину не включення його в
перелік кандидатів, було роз’яснено це відсутністю серед документів довідки
медичної установи про стан здоров’я кандидата з висновком щодо його
придатності до роботи на посаді, пов’язаній із виконанням функцій держави

та мотиваційного листа, у якому викладаються мотиви бути обраним
(призначеним) членом Вищої ради правосуддя. Мотивуючи відсутністю такої
законодавчої вимоги до подання цих документів, на підставі вищевказаного,
гр. Пашенко подав позов до суду. Чи задовольнить позовну заяву гр.
Пашенка суд?
271. Гр. Тимчук є адвокатом та головою адвокатського бюро «Тимчук і
партнери», який вирішив подати документи для обрання на посаду члена
Вищої ради правосуддя. Рішенням з’їзду адвокатів України було обрано гр.
Тимчука на посаду члена Вищої ради правосуддя. Однак, керуючись
нормами законодавства гр. Тимчуку було пояснено, що він зобов’язаний
зупинити свою адвокатську діяльність на час здійснення повноважень члена
Вищої ради правосуддя (4 роки). Гр. Тимчук в свою чергу не погодився із
цим, та подав скаргу до Вищої ради правосуддя. Чи правомірним було
твердження про зупинення гр. Тимчуком своєї адвокатської діяльності та з
яких обґрунтувань?
272. 17.05.2019 року було сформовано новий склад Вищої ради правосуддя.
Згідно з Законом України «Про Вищу раду правосуддя» до його складу
увійшли Голова Верховного Суду та Голова Конституційного Суду України.
Після цього, їм було повідомлено, що на період функціонування в якості
членів Вищої ради правосуддя вони не можуть в подальшому здійснювати
правосуддя. Не погодившись із зазначеним рішенням, Голови Верховного
Суду та Конституційного Суду України подали скаргу до Вищої ради
правосуддя. Чи правомірно було повідомлено Голів Верховного Суду та
Конституційного Суду України про неможливість здійснювати ними
правосуддя та з яких обґрунтувань?
273. До Прокуратури Чернівецької області звернувся 16-річний громадянин
Польщі Павел Клімек, який самостійно проживає в м. Чернівці, з проханням
представляти його інтереси в Шевченківському районному суді м. Чернівці у
справі щодо оскарження постанови патрульної поліції про накладення
адміністративного стягнення. Однак, прокурор Чернівецької області
відмовив у даному зверненні, так як, по-перше, заявник є громадянином
Польщі, а законодавством України передбачено обов’язок прокурора
представляти права та законні інтереси лише громадян України, а по-друге,
представництво неповнолітніх можливе лише за попередньої письмової згоди
на це його батьків або осіб, що їх замінюють. Чи правомірними були дії
прокурора і чому?
274. 15.06.2019 року гр. Боярин звернувся із заявою про допуск до
складення кваліфікаційного іспиту до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
адвокатури, для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською
діяльністю. Однак при поданні документів, членом кваліфікаційнодисциплінарної комісії було відмовлено у проходженні кваліфікаційного

іспиту, мотивуючи це наступним. 23.04.2017 року гр. Боярина було звільнено
з посади нотаріуса Першої державної нотаріальної контори м. Чернівці за
порушення ним присяги. Не погодившись із зазначеним рішенням, гр.
Боярин подав скаргу. Чи була правомірна така відмова та з яких
обґрунтувань?
275. Гр. Мамченко у 2013 році подав заяву про припинення права на заняття
адвокатською діяльністю та припинив свою діяльність. У 2018 році гр.
Мамченко зайняв посаду доцента кафедри правосуддя юридичного
факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. З
метою навчання студентів практичних навиків адвокатської діяльності,
Мамченко використовував на своїх заняттях матеріали справ клієнтів, з
якими він укладав договори про надання правової допомоги за свій 20-річний
досвід. Однак, студентом вищевказаного юридичного факультету було
подано скаргу до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури на гр.
Мамченка, оскільки на одній із лекцій «Злочини проти життя та здоров’я
людини» ним було розголошено інформацію про його сестру, яка 10 років
назад зверталася до Мамченка, у справі про умисне вбивство. Яку правову
оцінку Ви можете надати діям гр. Мамченку?
276. Адвокат Карпенко 06.09.2018 року звернувся із адвокатським запитом
до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича щодо
студента філологічного факультету Петренка, який підозрюється у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 Кримінального
кодексу України, про надання характеристики, резюме, автобіографії,
відомостей про успішність тощо. В свою чергу, Чернівецький національний
університет надав адвокату письмову відмову у наданні такої інформації, так
як, такого роду інформація та документи можуть надаватися виключно лише
через Департамент освіти та науки Чернівецької обласної державної
адміністрації (за попередньою письмовою згодою студента), який, в свою
чергу, має право звернутися до університету з таким запитом. Яку правову
оцінку Ви можете надати?
277. 23.09.2018 року було включено до Єдиного реєстру адвокатів України
громадянина Німеччини, адвоката Карла Зейдера, який розпочав свою
адвокатську діяльність на території України. 04.07.2019 року ним було
вчинено порушення правил адвокатської етики і розпочато дисциплінарне
провадження. За результатами розгляду дисциплінарного провадження на
нього було накладено дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права
на заняття адвокатською діяльністю із наступним виключенням із Єдиного
реєстру адвокатів України. Не погодившись із зазначеним рішенням, Карл
Зейдер звернувся до суду. Яке рішення має прийняти суд?
278. 06.07.2017 року Голова Конституційного Суду України прийняв
розпорядження про звільнення з посади судді Конституційного Суду України

гр. Тимченка, у зв’язку із досягненням ним 65-річного віку. Тимченко, у
свою чергу, не погодившись з таким розпорядженням, подав на розгляд у
пленарному засіданні Конституційного Суду України заперечення щодо його
звільнення, оскільки, було порушено чинне законодавство України. Яку
правову оцінку Ви можете надати?
279. Конституційний Суд України 16.05.2019 року прийняв ухвалу про
розгляд конституційного подання Президента України щодо тлумачення
великої кількості положень Конституції України, які стосуються питання
діяльності Служби безпеки України та відповідність Закону України «Про
Службу безпеки України» Конституції України, мотивуючи це
недопущенням розголошення державної таємниці під час розгляду цієї
справи. Журналісти періодичного видання «Час» подали заперечення
стосовно закритого розгляду справи, адже діяльність Конституційного Суду
України є відкритою та не може бути засекречена. Яку правову оцінку
можете надати у цій ситуації?
280. Конституційний Суд України за результатами розгляду справи за
поданням Президента України щодо визнання неконституційним положення
ст. 45 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» прийняв рішення про
їх невідповідність. Зазначене рішення було прийнято 13 суддями
Конституційного Суду України. 5 суддів проголосували проти визнання цих
положень неконституційними. В свою чергу, Голова Конституційного Суду
України звернувся до цих 5 суддів із вимогою про надання окремої думки
щодо даного питання, на що останні відмовилися її надавати. Голова
Конституційного Суду ініціював процедуру притягнення до відповідальності
цих 5 суддів за невиконання своїх обов’язків передбачених Конституцією
України та Законом України «Про Конституційний Суд України». Яку
правову оцінку можете надати діям Голови Конституційного Суду України?
281. 23.05.2016 року гр. Попенко, дізнавшись про початок конкурсу для
відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України, вирішив
подати свою кандидатуру для участі у цьому конкурсі. Конкурсна комісія,
яка здійснювала відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду
України, повідомила Попенку, що він на жаль не може претендувати на
посаду судді Конституційного Суду України, оскільки не відповідає вимогам,
які встановлені до судді Конституційного Суду України. Підставою для
відмови зазначили, що Попенко став громадянином України та почав
постійно проживати на її території у 2008 році, а згідно з вимогами до судді
Конституційного Суду України – ним може стати громадянин України, який
безперервно проживав на території України протягом останніх 10 років. Чи
правомірна відмова конкурсної комісії та з яких підстав?
282. Громадянин України О. звернувся до Шевченківського районного суду
м. Чернівців, оскільки вважав, що ТОВ «Зірка» порушила принцип рівності і

недискримінації, коли відмовило йому у прийнятті на роботу на підставі
того, що він має ромське походження. У своєму позові громадянин О.
використав посилання на ст. 24 Конституції України, згідно якої громадяни
мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не
може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри,
політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального
походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими
ознаками. Чи міг громадянин О. посилатись на цю норму і чому?
283. Президент України подав до Верховної Ради України законопроект про
скасування в Україні повної загальної середньої освіти на безоплатній основі
та запровадження щомісячної оплати за освітні послуги в закладах, що
надають такі освітні послуги. Який порядок ухвалення такого
законопроекту?
284. Вісімдесят два народних депутата України подали до Верховної Ради
України законопроект про внесення змін до Конституції України, що
передбачає можливість проведення референдумів з питань податків. Чи
відповідає такий законопроект Розділу XIII Конституції України та з яких
міркувань?
285. 23 грудня 1993 року Україна приєдналась до Всесвітньої конвенції про
авторське право 1952 року. Верховна Рада ратифікувала конвенцію
17.01.1994 року. Деснянський районний суд м. Києва, розглядаючи спір про
інтелектуальну власність, виявив розбіжності між Всесвітньою конвенцією
про авторське право 1952 року та Законом України «Про авторське право та
суміжні права». Норми якого акту має застосовувати суд і з яких міркувань?
286. 23 грудня 1993 року Україна приєдналась до Всесвітньої конвенції про
авторське право 1952 року. Верховна Рада ратифікувала конвенцію
17.01.1994 року. Деснянський районний суд м. Києва розглядав спір про
інтелектуальну власність 26 грудня 1993 року та вирішив справу на основі
даного міжнародного акта. Чи міг суд посилатись на Всесвітню конвенцію
про авторське право 1952 року як на акт обов’язкової сили?
287. Уряди України та Угорщини підписали договір про спрощений
прикордонний контроль для громадян обох країн. Прикордонні служби
одразу почали застосовувати цей договір та здійснювати контроль за
спрощеною процедурою. Чи могла Державна прикордонна служба України
застосовувати положення згаданого міжнародного договору без його
ратифікації Верховною Радою України?
288. Юридичний відділ Мар-ої міської ради почав вести діловодство
румунською мовою, оскільки державні службовці цього відділу є
представниками національної меншини, а тому румунська мова є простішою

для їх розуміння. Чи є в цьому порушення законодавства України та з яких
підстав?
289. 20 жовтня 2019 року в м. Ужгород відбувались місцеві вибори, де
бюлетені були надруковані угорською мовою, оскільки це мова національних
меншин, що проживають на цій території. Які мови можуть
використовуватись під час проведення місцевих виборів в такому випадку?
290. Прем’єр-Міністр України призначив на посаду трьох народних
депутатів України, керуючись принципом «дозволено все, що не заборонено
законом». Яку правову оцінку можна дати цій ситуації?
291. Прем’єр-Міністр України призначив вибори до Верховної Ради
України у зв’язку із закінченням строку повноважень Верховної Ради
попереднього скликання, аргументуючи таке рішення тим, що Конституція
України не забороняє прийняття такого рішення. Чи мав право Прем’єрМіністр України діяти таким чином?
292. 20 листопада 2018 року в м. Києві сталася резонансна ДТП, в
результаті якої загинули троє осіб. Зважаючи на широкий суспільний
резонанс, народний депутат України заявив, що водій автомобіля, що
здійснив наїзд на пішоходів, є винним у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ст. 286 Кримінального Кодексу України та
понесе покарання у вигляді позбавлення волі. Чи має заява народного
депутата правові наслідки в даній ситуації?
293. Президент України подав до Верховної Ради України законопроект про
внесення змін до Конституції України, яким передбачалось передання
повноважень з прийняття законів та здійснення правосуддя Президенту
України з метою оптимізації розподілу владних повноважень та більш
швидкого прийняття необхідних рішень. Чи вбачає такий законопроект
порушення конституційного ладу України і з яких обґрунтувань?
294. На сесії Чернівецької міської ради депутати висунули на голосування
Закон «Про основні засади місцевого самоврядування в м. Чернівці». Проста
більшість складу міської ради проголосувала «за». Чи буде закон мати
юридичну силу і з яких міркувань?
295. Адам Ян – громадянин Польщі, віком 25 років, який постійно проживає
на території України, працює в ІТ-компанії в місті Львів протягом 7 років.
Під час проведення чергових виборів до Верховної Ради України він не
виявив себе у списках виборців. Чи мав він право голосувати на вказаних
виборах і з яких підстав?
296. Вибори до Вінницької міської ради були призначені на 27 березня 2019

року. Чи буде мати право голосу Іван Шигович, виходець з Румунії, який
отримав громадянство України 25 грудня 2018 року у віці 21 року?
297. Петру Петренку, громадянину України віком 27 років було відмовлено
у праві голосу на виборах Президента України у зв’язку з тим, що суд
обмежив його цивільну дієздатність. Чи законна така відмова і з яких
підстав?
298. У зв’язку з достроковим припиненням повноважень Президента
України за станом здоров’я, народні депутати України конституційною
більшістю голосів обрали нового Президента України з числа народних
депутатів, щоб вирішити гостру політичну кризу. Чи могли народні депутати
обирати президента таким чином?
299. Іван Шевчук є громадянином України, володіє українською та
англійською мовою, проживає на території України протягом останніх 20
років, має право голосу та досяг 30-річного віку. Центральна виборча комісія
відмовила йому в реєстрації кандидатом в Президенти України. Чи мав право
Іван Шевчук реєструватись кандидатом в Президенти України та які вимоги
до кандидатів відповідно до Конституції України?
300. Іван Сомчук є громадянином України, володіє українською мовою,
проживає на території України протягом останніх 20 років, має право голосу,
досяг 35-річного віку та хоче зареєструватись кандидатом в Президенти
України від «Комуністичної партії України». Чи може Центральна виборча
комісія зареєструвати Сомчука кандидатом в Президенти України?
301. Центральна виборча комісія відмовила Іванченку в реєстрації
кандидатом в народні депутати України на підставі того, що Іванченко
протягом останнього року перебував на українському судні в Чорному морі.
Чи законна така відмова та з яких підстав?
302. Центральна виборча комісія відмовила Петрененку в реєстрації
кандидатом в народні депутати України на підставі того, що він не належав
до жодної політичної партії. Чи правомірне рішення Центральної Виборчої
Комісії і чому?
303. Громадянка України І. попросила свого сина проголосувати замість неї
на виборах до Верховної Ради України, оскільки погано себе почувала на
день виборів, а син був повнолітнім та не ставив під сумнів довіру до себе.
Чи дозволить виборча комісія проголосувати сину І. замість неї та з яких
підстав?
304. В день виборів народних депутатів України К. з’явився на виборчу
дільницю о 21.00 та виявив її зачиненою. Яке роз’яснення отримав К. від

голови виборчої дільниці?
305. Під час проведення виборів до Ч-кої міської ради на виборчій дільниці
№5 в кабінках для голосування було встановлено камери відеоспостереження
для контролю за тим, щоб громадяни здійснювали волевиявлення особисто,
за відсутності сторонніх осіб в кабінках. Оголошення з попередженням про
здійснення відеоспостереження було розміщено біля входу на дільницю. Чи
були порушені правила проведення голосування на вказаній дільниці?
306. Під час виборів до П-кої міської ради на виборчій дільниці громадянам
роздавали ручки та листівки із символікою однієї із політичних партій. Чи є в
цьому порушення виборчого законодавства і з яких підстав?
307. Порядок денний засідання Верховної Ради України передбачав розгляд
і винесення на голосування закону про надання Х-кій області статусу
самостійності та створення в її складі Х-кої Верховної Ради, яка не
підпорядковується Верховній Раді України. Чи відповідає Конституції
України такий закон і який конституційний принцип він може порушувати?
308. Чернівчанин Попеску звернувся до Державної міграційної служби з
проханням видати йому паспорт громадянина України у вигляді книжечки
румунською мовою, аргументуючи прохання тим, що румунська є його
рідною мовою. Чи може бути задоволене прохання чернівчанина відповідно
до законодавства України?
309. Із пакетом документів, передбачених законодавством, ініціативна група
звернулась для реєстрації громадської організації «Свобода». Проте в
реєстрації було відмовлено, тому що однією із статутних цілей була
пропаганда незалежності Т-кої області. Чи законна відмова в реєстрації
громадської організації?
310. З 2018 року громадянин України В. є членом політичної партії «Сила».
В серпні 2021 року він вступив на службу до Національної поліції України.
Чи може він залишатись членом політичної партії?
311. Громадянин України В. є членом політичної партії з 2014 року. В
серпні 2021 року він вступив на службу до органів прокуратури. Чи може він
залишатись членом політичної партії?
A.
так, Конституція України гарантує вільне об’єднання людей в
політичні партії
312. Політична партія «Сила» затвердила символіку партії у вигляді Герба
України жовтого кольору на блакитному фоні. Чи дозволено політичній
партії використовувати таку символіку?

313. Судді Ш-го районного суду міста Ч. прийняли рішення створити в
межах суду осередок політичної партії «Разом ми сила». Чи відповідає таке
рішення конституційному законодавству України?
A.
так, Конституція України гарантує вільне об’єднання людей в
політичні партії
314. Ініціативна група громадян звернулася для реєстрації політичної партії
«Разом ми сила», в програмних цілях якої вказано поділ України на дві
суверенні держави. Чи буде зареєстрована така політична партія?
315. Політична партія «Воля» прийняла рішення утворити в своєму складі
збройне формування для захисту населення від можливою збройної агресії.
Чи законне таке утворення і з яких підстав?
316. Громадянка України І. та громадянин України П. працюють в ТОВ
«Зорі» на посадах спеціалістів юридичного відділу з листопада 2019 року і
виконують однакові трудові функції. Заробітна плата І. на 3000 грн. менша,
ніж П. Яка конституційна норма порушується роботодавцем?
317. І. працювала кухарем в ресторані протягом 5 років. Роботодавець
запропонував їй вступити до громадської організації «Кухарі Карпат». На
підставі її відмови вступати у вказану громадську організацію, І. було
звільнено. Чи може бути вступ до громадської організації «Кухарі Карпат»
обов’язковим?
318. За результатами голосування більшістю голосів від конституційного
складу Верховної Ради України М. було призначено на посаду
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 17.10.2021 року М.
склав присягу та приступив до виконання своїх повноважень. Однак, на
наступний день після складення присяги, стало відомо, що М. є адвокатом та
займається професійною адвокатською діяльністю, є засновником
адвокатського бюро «М. і партнери». 20.10.2021 року Верховна Рада України
прийняла рішення про анулювання результатів голосування та звільнення М.
з посади Уповноваженого з прав людини. Чи правомірно вчинила Верховна
Рада України та з яких підстав?
319. За період з лютого по травень 2021 року Уповноваженому Верховної
Ради України з прав людини надійшло чимала кількість скарг про
несприятливі умови утримання психічно хворих осіб у Г-кій обласній
психіатричній лікарні. На виконання зазначених скарг та з метою перевірки
стану утримання психічно хворих осіб, 14.06.2021 року Уповноважений
вирішив відвідати цю психіатричну лікарню без попереднього повідомлення
про час та мету такого візиту. Однак в приймальні Г-кої психіатричної
лікарні йому було відмовлено у відвіданні лікарні, мотивуючи це відсутністю
попереднього погодження про такий візит та тяжким хворобливим станом

осіб, які знаходяться в лікарні, що може спричинити різке погіршення їх
психічного здоров’я. Чи правомірно було відмовлено Уповноваженому у
візиті до психіатричної лікарні та з яких обґрунтувань?
320. На виконання своїх повноважень Уповноважений Верховної Ради з
прав людини звернувся до Ч-кого обласного відділення Фонду соціального
захисту осіб з інвалідністю з пропозиціями щодо поліпшення їх діяльності у
сфері захисту прав і свобод людини і громадянина. В свою чергу, відділення
не надало жодної відповіді на таке звернення. Тому, Уповноважений
звернувся до відповідних органів державної влади для притягнення винних
осіб до відповідальності. Чи була бездіяльність Ч-кого обласного відділення
Фонду соціального захисту інвалідів протиправною у ненаданні відповіді
Уповноваженому з прав людини та з яких обґрунтувань?
321. Гр. Остапенко подав документи до комітету Верховної Ради України
для участі в конкурсі на заняття посади члена Рахункової палати. Однак при
прийнятті документів йому було відмовлено, з підстав невідповідності
вимогам, передбаченим Законом України «Про Рахункову палату», а саме:
гр. Остапенко не володів жодною з офіційних мов Ради Європи та відсутність
серед поданих документів мотиваційного листа. Не погодившись із таким
рішенням, гр. Остапенко оскаржив рішення комітету Верховної Ради
України. Чи була правомірною відмова комітету Верховної Ради України у
проходженні конкурсу та з яких підстав?
322. 14.09.2018 року Президенту України виповнилося 60 років. Зважаючи
на цей факт, 120 народних депутатів України пред’явили Президенту
України претензію про неможливість виконувати в подальшому ним функції
Президента України, у зв’язку з досягненням пенсійного віку. Тому вони
звернулися до Президента України із вимогою достроково припинити
повноваження Президента України та подати у відставку. Глава держави не
погодився із зазначеною вимогою та продовжив виконувати повноваження як
Президент України. Як Ви оціните дану ситуацію з юридичної точки зору?
323. Слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України за
результатами проведеного досудового розслідування у кримінальному
провадженні за фактами посягання на територіальну цілісність і
недоторканність України було отримано достатньо доказів для повідомлення
підозри Президенту України у державній зраді. Усі необхідні матеріали у
даному кримінальному проваджені співробітниками СБУ були передані
особисто Директору Державного бюро розслідувань. Директором ДБР за
результатами вивчення наданих йому матеріалів досудового розслідування у
кримінальному провадженні за фактом державної зради було складено та
вручено повідомлення про підозру Президентові України. Чи правомірними
були дії директора ДБР та з яких обґрунтувань?

324. 24.03.2019 року 160 народних депутатів України подали до Верховної
Ради України проект закону «Про внесення змін до Конституції України»
щодо розширення повноважень Кабінету Міністрів України в сфері оборони
та військової політики. Після прийняття даного закону Верховною Радою
14.05.2019 року, його було відправлено на підпис Президенту України.
Однак, 26.05.2019 року Президент України наклав вето на вищевказаний
закон, зазначивши про недоцільність такого розширення повноважень
Кабінету Міністрів України, та повернув його на повторний розгляд до
Верховної Ради України. Народні депутати України, будучи не задоволеними
рішенням Президента України, направили йому скаргу про перевищення меж
своїх повноважень. Яку правову оцінку Ви можете надати по суті даної
ситуації?
325. 16.10.2020 року Верховною Радою України було прийнято Закон
України «Про евтаназію» та подано Президенту України на підпис.
20.10.2020 року Президент України наклав вето на вищевказаний закон та
повернув його Верховній Раді України на доопрацювання. 05.02.2021 року
Верховна Рада України знову прийняла двома третинами голосів від
конституційного складу Верховної Ради України цей закон та направила на
підпис Президенту України. В свою чергу, останній знову наклав вето на
вищевказаний закон та направив на доопрацювання до Верховної Ради
України. Голова Верховної Ради України, ігноруючи даний факт, самостійно
підписав та опублікував даний Закон. Яку правову оцінку у даній ситуації Ви
можете надати?
326. 23.04.2018 року Верховною Радою України було достроково припинено
повноваження Президента України за процедурою імпічменту, так як він
вчинив державну зраду. У зв’язку із цим, повноваження Голови Ради з
національної безпеки України було покладено на Голову Верховної Ради
України, який продовжив виконувати свої функції до обрання нового
Президента України. Однак, Кабінет Міністрів України, не погодившись із
зазначеним рішенням про виконання функцій Голови РНБО Головою
Верховної Ради України, в особі Прем’єр-міністра України подав у відставку.
Чи було дотримано належну процедуру покладання обов’язків Голови РНБО
на Голову Верховної Ради України та з яких підстав?
327. У зв’язку із загрозливою для економіки та банківського сектору
України динамікою інфляції, Президент України з цього питання скликав
засідання Ради національної безпеки і оборони України. За результатами
розгляду винесеного питання, більшістю членів РНБО України було
ухвалено рішення про вжиття невідкладних заходів з подолання інфляції.
Одразу ж після його прийняття, вказане рішення було введено у дію Указом
Президента України. Прем’єр-міністр України та міністр фінансів України,
які голосували проти прийняття Радою національної безпеки та оборони
України зазначеного рішення, закликали Президента України відмінити цей

Указ Президента України з мотивів їхньої відмови підтримувати та
реалізовувати прийняте Рішення РНБО України. Чи має юридичні наслідки
та які відмова Прем’єр-міністра України та міністра фінансів підтримати
рішення РНБО для його реалізації?
328. 11.04.2019 року 184 народних депутати України під час останньої сесії
Верховної Ради України ініціювали розгляд питання про відповідальність
Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри до нього,
мотивуючи це незадовільним економічним станом країни та розтрачанням
коштів з Державного бюджету України. Прем’єр-міністр України, в свою
чергу, оприлюднив та публічно оголосив заяву про порушення Верховною
Радою України норм Конституції України, адже український парламент не
мав права ініціювати процедуру притягнення до відповідальності Кабінету
Міністрів України під час останньої сесії Верховної Ради України. Яку
правову оцінку можна надати, зважаючи на ці обставини?
329. У 2019 році Н. подав документи на зайняття посади міністра юстиції
України. Однак при прийнятті документів Н. було відмовлено у подальшому
проходженні процедури, мотивуючи це наявністю відкритого виконавчого
провадження щодо стягнення з Науменка заборгованості по сплаті аліментів
на утримання його неповнолітньої дитини за останні 8 місяців. В свою чергу,
гр. Науменко подав до суду позовну заяву про визнання незаконним рішення
Прем’єр-міністра України щодо відмови у проходженні конкурсу на зайняття
посади міністра юстиції України, оскільки, у законодавстві України відсутня
вимога до кандидата як відсутність заборгованості по сплаті аліментів. Яке
рішення по суті справи повинен прийняти суд?
330. 05.07.2019 року Кабінет Міністрів України запланував проведення
урядового засідання щодо прийняття Постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження правил використання коштів вищих навчальних закладів,
отриманих в рамках грантових чи інших міжнародних проектів». Однак, з
01.07.2019 року по 13.07.2019 року Міністр освіти та науки України буде
знаходитися у відрядженні. Саме тому, міністр відрядив до участі в
урядовому засіданні свого першого заступника К. Але, при голосуванні за
прийняття вищевказаної постанови та підрахунку голосів, не було враховано
голос К., мотивуючи це відсутністю повноважень у першого заступника
голосувати за прийняття актів Кабінету Міністрів України. Яку правову
оцінку Ви можете надати?
331. Громадянин України О. під час перебування на роботі сказав, що не
буде голосувати на чергових виборах Президента України. Роботодавець
заявив, що О. зобов’язаний проголосувати і пообіцяв проконтролювати
здійснення ним голосування. Чи правомірними були дії роботодавця?
332. Спостерігач на чергових виборах Президента України на виборчій

дільниці проглядав всі заповнені бюлетені на виході із кабінок,
аргументуючи це необхідністю проконтролювати правильність їх
заповнення. Чи діяв спостерігач в межах конституційного законодавства
України?
333. 23 вересня 2021 року слідчі прокуратури прийшли для проведення
обшуку квартири, що належить на праві власності і в якій постійно проживає
громадянка України П., в межах кримінального провадження у справі про
крадіжку. П. заявила, що слідчі не мають права обшукувати її житло, тоді як
ті пояснили, що обшук необхідний в межах кримінального провадження, тим
паче вже 26 вересня 2021 року буде судове рішення з дозволом проведення
обшуку. Чи порушили слідчі конституційні права П. і яким чином?
334. Учень загальноосвітньої школи не сповідує жодної релігії, його
вчителька примушує його вивчати Біблію та відвідувати Православну Церкву
України, вказуючи що ПЦУ є офіційною українською церквою і учень
зобов’язаний сповідувати християнство. Чи законні дії вчительки і з яких
підстав?
335. Громадянин України віком 23 роки був призваний на строкову
військову службу. Свій призов він оскаржив, мотивуючи це тим, що ніхто не
має права примушувати його до праці, тому порушується його конституційне
право на працю. Чи підлягає задоволенню така скарга?
336. Ш. підозрюється у вчиненні крадіжки. В судовому засіданні він
клопотав про надання йому захисника. В клопотанні йому було відмовлено,
оскільки він підозрювався у вчиненні нетяжкого злочину, який передбачає
незначне покарання. Як регламентує цю ситуацію Конституція України?
337. У зв’язку з масовими заворушеннями на території України Президент
України підписав Указ про введення правового режиму надзвичайного стану,
в якому відповідно до Закону України «Про правовий режим надзвичайного
стану» вказав, що такий правовий режим вводить на 60 діб. Чи порушив
Президент законний строк введення правового режиму надзвичайного стану?
338. Подружжя Шевчуків є особами без громадянства, які на законних
підставах постійно проживають і працюють на території України протягом
чотирьох років. Восени 2021 року у них народилась дитина. Яке
громадянство буде мати дитина?
339. Подружжя П., які є громадянами України, перебували у відпустці в
Іспанії, де в них народилася дитина. Чи може дитина бути громадянином
України?
340. Громадянин Молдови на законних підставах постійно проживає на

території України протягом п’яти років. Він подав клопотання про внесення
його до списків виборців на чергових виборах Президента України. Чи може
він користуватись правом голосу?
341. Громадянин Сирії незаконно перетнув державний кордон України з
метою отримання статусу біженця, при цьому мав підроблений паспорт. Про
ці обставини негайно повідомив інспектора Державної прикордонної служби
України та надав пояснення. Громадянин протягом 10 годин написав заяву
про надання статусу біженця. Чи буде громадянин Сирії нести
відповідальність за вказані порушення законодавства України?
342. На всеукраїнському референдумі було затверджено Закон про внесення
змін до ст. 5 розділу I Конституції України. Які правові наслідки
всеукраїнського референдуму будуть у цій ситуації?
343. 20 січня 2021 року розпочався процес всеукраїнського референдуму. В
цей період через спалах вірусу було введено надзвичайний стан на території
всієї країни. 31 січня 2021 року указ Президента України про надзвичайного
стану в Україні набрав чинності. Які наслідки буде мати введення
надзвичайного стану для процесу всеукраїнського референдуму у цій
ситуації?
344. Тематика одного із засідань гуртка з конституційного права –
«Конституційно-правова відповідальність». Під час обговорення цієї теми
між учасниками гуртка виникла дискусія щодо того, що є моментом настання
позитивної конституційної відповідальності?
345. Під час лекції на тему «Конституційно-правова відповідальність»
лектор детально зупинився на розгляді питання про конституційно-правові
санкції. Наприкінці лекції викладач запитав в студентів, що передбачають
«санкції
нікчемності»
щодо
санкцій
конституційно-правової
відповідальності?
346. В процесі засідання наукового гуртка з конституційного права між
студентами виникла дискусія щодо питання яким чином у науці
конституційного права співвідносяться одне з одним терміни «конституційна
юстиція» та «конституційне правосуддя»? Частина студентів звертала увагу
на те, що це є протилежні категорії, хтось висловлював думки, що ці
категорії є тотожними, разом з тим серед студентів існували прихильники
думки, що ці категорії співвідносяться як ціле та частина. Яка відповідь буде
правильною?
347. Тематика одного із засідань гуртка з конституційного права –
«Проблемні питання конституційної юстиції». Під час обговорення цієї теми
між учасниками гуртка виникла дискусія щодо того, яким чином у науці

конституційного права співвідносяться терміни «конституційна юстиція» та
«конституційний контроль»?
348. За результатами виборів, до Ч-ої міської ради з 44 депутатів загального
складу ради жителями міста Ч. на основі загального, рівного і прямого
виборчого права шляхом таємного голосування було обрано 26 депутатів. Які
правові наслідки за результатами такого голосування?
349. За результатами виборів, до Б-ої міської ради з 54 депутатів загального
складу ради жителями міста Б. на основі загального, рівного і прямого
виборчого права шляхом таємного голосування було обрано 38 депутатів. Які
правові наслідки за результатами такого голосування?
350. Члени Центру «Виборчі ініціативи» проводили роз’яснювальну лекцію
з питань виборчого законодавства серед місцевих жителів однієї із селищних
рад перед місцевими виборами. Жителі селища повідомили, що значна
частина не з’явиться на вибори, оскільки втратили довіру до представників
влади. Представники Центру повідомили, що у випадку прояву абсентеїзму
не виключено, що новообрана селищна рада буде неповноважною. В якому
випадку селищна рада вважається повноважною?
351. В якому з перелічених випадків Конституційний Суд України повинен
прийняти рішення про неконституційність правового акту?
352. Петро Шевчук обраний народним депутатом України. До обрання
протягом 10 років він працював викладачем на юридичному факультеті
Київського національного університету і планував продовжувати таку
трудову діяльність. Проте після виборів декан юридичного факультету
поставив питання про звільнення Шевчука з університету, оскільки народні
депутати не можуть займатися іншою оплачуваною діяльністю. Як
регламентує таку ситуацію Конституція України?
353. Петро Шевчук обраний народним депутатом України за виборчим
списком політичної партії «Рух». Коли перед відкриттям першої сесії
Шевчуку запропонували підписати присягу, він відмовився. Які правові
наслідки будуть в такій ситуації?
354. Народний депутат від партії «Рух» на засіданні Верховної Ради
здійснив наклеп на депутата політичної партії «Захід», звинувативши його у
вчиненні кримінального правопорушення. Чи може депутат партії «Рух»
нести юридичну відповідальність за наклеп?
355. Іваненко займав пост Президента України другий строк. На третьому
році виконання повноважень його було усунуто з поста Президента в

порядку імпічменту. Як в такому випадку Конституція регулює зберігання
звання Президента України?
356. Іваненко займав пост Президента України другий строк. На третьому
році його повноваження були достроково припинені у зв’язку з
неможливістю їх виконання за станом здоров’я. Як в такому випадку
Конституція регулює зберігання звання Президента України?
357. Президент України підписав Указ, в якому передав свої повноваження
з нагородження державними нагородами Міністру культури України. Чи
конституційний такий Указ Президента України?
358. Президент України підписав Указ, в якому передав свої повноваження
з присвоєння вищих військових звань, вищих дипломатичних рангів та інших
вищих спеціальних звань і класних чинів Прем’єр-Міністру України. Чи
конституційний такий Указ Президента України?
359. Повноваження Президента України Іванчука були достроково
припинені на третьому році першого строку. На позачергових виборах
Президента України Іванчук виявив бажання висунути свою кандидатуру на
пост Президента України. Чи може ЦВК зареєструвати Іванчука як кандидата
на пост Президента України?
360. Президент України вніс подання до Верховної Ради з кандидатурою на
посаду Міністра юстиції України. Чи конституційне таке подання?
361. Прем’єр-Міністр України вніс Верховної Ради України подання про
призначення на посаду Міністра юстиції України Петра Іваненка. У
призначенні було відмовлено, оскільки Іваненко не досяг 30-річного віку. Які
вимоги до членів Кабінету Міністрів України за конституційним
законодавством?
362. Кабінет Міністрів України видав Указ «Про затвердження порядку
обігу готівкових коштів» для врегулювання кризової ситуації на фінансовому
ринку України. Чи є такий акт конституційним та які акти видає Кабінет
Міністрів України?
363. Президент України подав до Кабінету Міністрів України подання про
призначення на посаду голови Ч-кої обласної державної адміністрації
громадянина України Петренка. У такому призначенні було відмовлено. Хто
за конституційним законодавством призначає голів місцевих державних
адміністрацій?
364. Суддя Першотравневого районного суду м. Чернівців виявив бажання
вступити до політичної партії «Рух» з метою подальшого висунення своєї

кандидатури в народні депутати України. Чи може він вчинити зазначені дії і
продовжити виконувати функції судді?
365. Громадянин України Петренко віком 67 років проживає на території
України останні 3 роки, має вищу юридичну освіту та стаж роботи у сфері
права 20 років виявив бажання бути призначеним на посаду судді. Чи може
він бути призначеним на посаду судді та які конституційні вимоги до такої
посади?
366. Іваненко є громадянином України віком сорок п’ять років, має вищу
юридичну освіту, протягом 20 років працює адвокатом та є членом
політичної партії, вільно володіє державною мовою. Чому згідно
конституційного законодавства України його не було призначено членом
Вищої ради правосуддя?
367. Громадянин України Іванов є обвинувачем в кримінальному
провадженні у справі про умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень. Він
подав клопотання про запрошення свого нотаріуса Саєнка в ролі захисника в
кримінальному провадженні. Чи може Саєнко бути захисником Іванова, в
цьому кримінальному провадженні?
368. Петренко попросив свого товариша Іванчука, який є викладачем
кримінального права на юридичному факультеті національного університету,
бути його захисником у кримінальному провадженні про вчинення крадіжки.
Чи може Іванчук виступати захисником в суді в межах кримінального
провадження?
369. Сорок п’ять народних депутатів України звернулись до
Конституційного Суду України для отримання висновку про відповідність
Постанови Кабінету Міністрів України «Про обіг готівки в Україні» Закону
України «Про валютне регулювання і валютний контроль». Чи може
Конституційний Суд розглядати таке звернення?
370. Суддя Конституційного Суду України Симчук вступив в повноваження
в віці 65 років та належно виконував свої функції. Коли припиняться його
повноваження?
371. Конституційний Суд України прийняв колегіальне рішення провести
закрите пленарне засідання, щоб не розголошувати висловлювань суддів. Чи
можна в такому випадку проводити закрите пленарне засідання
Конституційного Суду України?
372. Вісімдесят народних депутатів України виявили бажання звернутися до
суду з приводу конституційності конкретних положень Закону України «Про
прокуратуру». До якого суду можуть звернутись депутати?

373. Сорок народних депутатів України звернулись до Конституційного
Суду України за наданням висновків про відповідність Конституції України
Міжнародного договору про взаємну правову допомогу у кримінальних
справах між Україною та Німеччиною. Чи можуть вказані народні депутати
звертатись до Конституційного Суду в такій ситуації?
374. Сорок п’ять народних депутатів України звернулись до Верховного
Суду, щоб оскаржити висновок Конституційного Суду України про
неконституційність Міжнародного договору про правову допомогу між
Україною та Румунією. Чи законне таке звернення?
375. Президентом України від імені України був укладений міжнародний
договір з однією із арабських країн про спільні зусилля в боротьбі з
тероризмом. Громадська організація «Доброчесність» стверджує, що даний
договір суперечить положенням Конституції України, а тому, Верховна рада
не повинна надати згоду на його обов’язковість. Чи можливо укласти
міжнародний договір, який суперечить Конституції України?
376. Між Україною та Румунією було укладено міжнародний договір про
співробітництво у подоланні проблем безпеки та охорони Карпат.
Відповідний міжнародний договір був ратифікований в установленому
законом порядку Верховною Радою України. Міжнародний договір набрав
чинності, але на практиці виявилось, що дія норм договору по іншому
регулює деякі питання охорони довкілля. Який нормативно-правовий акт має
пріоритетний статус у регулюванні питань охорони довкілля в цій ситуації?
377. Громадянин А. поїхав до м. К в гості до свого друга в день виборів
Президента України. Не бажаючи знехтувати можливістю, він звернувся до
виборчої комісії з проханням реалізувати своє конституційне право на
голосування на виборах. Член дільничної комісії видав бюлетеня та вніс
прізвище громадянина А. у списки виборців. Який принцип виборчого права
був порушений?
378. Чергові вибори Президента України були призначені 27 березня 2019
року. 21 березня 2019 року громадянин А. вирішив перевірити правильність
внесених відомостей про себе до попереднього списку виборців.
Ознайомившись із списком виборців, він виявив, що його не було включено
до нього. Які дії має вчинити громадян А. для усунення порушеного права?
379. Громадянин А вирішив реалізувати своє конституційне виборче право і
проголосувати за обраного ним кандидата в Президенти України.
Прийшовши на вибори він виявив, що його не було включено до списку
виборців. Голова дільничної виборчої комісії пояснив громадянину А, що він

не має права голосу, оскільки йому виповнилося 18 років саме в день
проведення виборів. Хто має право голосу на виборах?
380. Громадянин К. перебуваючи в Австрії вирішив реалізувати своє
виборче право і проголосувати за кандидата в Президенти України. Для
отримання виборчого бюлетеня, щоб проголосувати на закордонній
виборчий дільниці йому необхідно мати із собою документ, який
підтверджує громадянство України. Який з цих документів Громадянин К.
НЕ може використати для реалізації свого виборчого права?
381. Громадянин К. звернувся до офіційного спостерігача на виборах
Президента України для допомоги в заповненні виборчого бюлетеня,
оскільки через фізичну ваду, він самостійно не може його заповнити.
Офіційний спостерігач відмовився йому допомогти, однак порекомендував
звернутися до члена виборчої комісії або до іншого виборця. Чиєю
допомогою має право скористатися виборець, який внаслідок фізичних вад
не може самостійно заповнити виборчий бюлетень?
382. Чергові вибори до Верховної Ради України були призначені в останню
неділю жовтня 2019 року. В день виборів громадянин А, перевіряючи списки
виборців, не виявив своє прізвище в списках виборців. Для усунення свого
порушеного виборчого права, він звернувся із заявою про уточнення списку
виборців до дільничної виборчої комісії. Чи можна у даній ситуації вносити
зміни до уточненого списку виборців?
383. За десять днів до чергових виборів до Верховної Ради України
громадянин Л. вирішив перевірити правильність внесених відомостей про
себе до попереднього списку виборців. Ознайомившись із списком виборців,
він виявив, що його не було включено до нього. Громадян Л. має намір
захистити своє виборче право. Який з органів НЕ уповноважений вирішити
питання про внесення виборця Л. до списків?
384. Під час чергової сесії Т-кої міської ради міський голова декілька разів
наголошував, що депутати місцевої ради йому підзвітні і підконтрольні. На
сесії також були присутні студенти юридичного факультету які зазначили,
що твердження міського голови не відповідає закону Перед ким депутати
місцевої ради підзвітні та підконтрольні?
385. Щодо депутата Р. Михайлівської селищної ради набрав законної сили
обвинувальний вирок суду, за яким його засуджено до покарання, не
пов'язаного з позбавленням волі. Його повноваження було припинені
достроково без прийняття рішення відповідної ради. Депутат Р має намір
звернутися до суду, оскільки він стверджує, що його повноваження були
припинені з порушенням вимог чинного законодавства. Чи були допущенні
порушення при припиненні повноважень депутата Р?

386. Депутат обласної ради Р. зважаючи на чисельні скарги виборців щодо
неправомірних дій директора державного підприємства «Арсенал» щодо
перевищення своїх повноважень звернувся до нього з депутатським
зверненням. У ньому депутат вимагав, щоб директор припинив зловживати
своїм службовим становищем та надав інформацію щодо здійснених
державних закупівель для підприємства за останній рік. Директор,
отримавши заявлене до нього депутатське звернення, відмовився його
розглядати, аргументуючи це тим, що тільки народний депутат України може
направляти депутатське звернення. Чи має право депутат місцевої ради
звернутися з депутатським зверненням?
387. Депутат Густинської районної ради А здійснив персональний підбір
кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата місцевої ради. За
результатом конкурсу він прийняв на роботу 7 помічників-консультантів.
Розмір їхньої заробітної плати становитиме 5 тис. грн. Чи були допущені
порушення при прийнятті на роботі помічників-консультантів депутата
місцевої ради?
388. Громадянина Л. обрали депутатом Д-кої сільської ради. Через шість
місяців після його обрання, громадяни відповідного виборчого округу
вирішили використати своє право на відкликання депутата місцевої ради за
народною ініціативою. Підставою цьому слугувала відмова депутата Л. у
проведенні зустрічей зі своїми виборцями. Чи можливе відкликання депутата
Л. за народної ініціативи?
389. Громадянина С. було обрано депутатом місцевої ради. Через рік з
моменту набуття повноважень депутата місцевої ради, громадяни
відповідного виборчого округу вирішили використати своє право на
відкликання депутата С. за народною ініціативою. Підставою цьому
слугувало те, що депутат С. протягом місяця перебував на курсах
підвищення кваліфікації спеціаліста в ІТ-сфері. у Німеччині. Чи можливе за
таких обставин відкликання депутата С. за народної ініціативи?
390. Троє громадян України пограбували Національний банк Бельгії та були
оголошені в міжнародному розшуку. Вони повернулися до України, але їх
було затримано правоохоронцями. Як мають вчинити державні органи
України у випадку запиту на екстрадицію до Бельгії відповідних
громадянин?
391. Міністерство юстиції України звернулося до суду із заявою про
анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії «Сила правди» від 12
грудня 2016 року. Підставою звернення до суду було те, що політична партія
протягом п’яти років не висунула своїх кандидатів на виборах Президента

України та народних депутатів України. Чи є правомірною така підстава для
звернення до суду Міністерством юстиції України?
392. До Міністерства юстиції України звернулася із заявою про реєстрацію і
видачу реєстраційного свідоцтва, створена на установчому з’їзді політична
партія «Нові люди». На підтримку створення політичної партії було зібрано
20 тис. підписів у всіх областях України. У програмі партії, зокрема,
містилися положення про те, що абсолютні всі люди є рівними у своїх
правах, але представника національних меншин не можуть бути членами
партії, що партія хоче запровадити податок на виведений капітал, а також,
щоб студенти навчалися виключно за контрактом у державних вузах.
Міністерство юстиції у реєстрації політичної партії відмовило. Чи
правомірною є відмова і з яких підстав?
393. Голова політичної партії «Реформатори» під час свого публічного
виступу на з’їзді партії зазначив, що міська рада збирається прийняти
незаконне рішення щодо передачі в приватну власність земельну ділянку, що
була виділена для створення міського парку. Він закликав усіх зупинити
прийняття такого рішення та запропонував захопити будівлю міської ради,
коли місцеві депутати будуть вирішувати це питання на сесії. Який вид
заходу може бути застосований до політичної партії?
394. Жителі села А. зібрали мітинг на центральній площі, повідомивши
місцеві органи влади про його проведення за три дні. Орган місцевої
виконавчої влади припинив його проведення, мотивуючи це тим, що у
організаторів мітингу відсутній письмовий дозвіл на проведення такого
мітингу. Чи правомірні дії органу місцевої виконавчої влади?
395. Міський голова видав розпорядження «Про врегулювання окремих
питань підприємницької діяльності у сфері надання послуг» в якому
заборонив будь-яким суб'єктам підприємницької діяльності, за виключенням
ПП «ВІП таксі» надавати послуги по перевезенню пасажирів на території
міста. Своє рішення він мотивував тим, що такі послуги можуть надаватися
лише перевіреним в роботі суб'єктам господарювання. Яке конституційне
право було обмежено рішенням міського голови?
396. На території однієї з областей України згідно з Указом Президента
України було оголошено надзвичайний стан. У зв’язку з цим у всій області
було введено комендантську годину, скасовано всі концерти та театральні
вистави, заборонено торгівлю спиртними напоями, проводити збори
трудових колективів, звертатися особисто до органів державної влади,
відвідувати заклади освіти. Яке право НЕ може бути обмежене при введені
надзвичайного стану?

397. Указом Президента України на окремій місцевості території України
був уведений воєнний стан. Під час введення воєнного стану військовою
адміністрацією було заборонено приватній радіостанцій «Радіо нон-стоп»
вести ефіри з 20.00 год. по 6.00 год. Оцініть законність дій військової
адміністрації?
398. На вимогу депутатів селищною радою був заслуханий звіт селищного
голови про діяльність виконавчого комітету ради. За результатами
обговорення звіту рада прийняла рішення про визнання роботи селищного
голови незадовільною, дострокове припинення його повноважень та
призначення позачергових виборів селищного голови у зв’язку з досягненням
пенсійного віку та неможливістю виконувати всіх обов’язків покладених на
нього. В свою чергу голова заявив, що маючи 10 років стажу на посаді
голови йому належить виплатили грошову допомогу у розмірі 10 місячних
посадових окладів через вихід на пенсію. Чи виплачується у даному випадку
грошова допомога?
399. самоврядування у зв’язку з виходом на пенсію посадової особи
місцевого самоврядування.
400. Розпорядженням голови міської ради було затверджено структуру
виконавчого апарату ради та призначено його керівника, яким став депутат
ради. На сесії міської ради більшістю голосів депутатів було прийняте
рішення про скасування розпорядження голови міської ради. Хто згідно
законодавства може бути керівником виконавчого апарату?
401. Громадянин П. виявив бажання працювати в органах місцевого
самоврядування, в чому йому було відмовлено. Рішення було вмотивоване
наявністю у громадянина Петрова судимості за вчинення умисного злочину,
пов’язаного з корупцією на місці попередньої служби в державному органі.
Ця судимість не була погашена в установленому законом порядку, а
рішенням суду П. було позбавлено права займати відповідну посаду в
державному органі. Чи є правомірним рішення органу місцевого
самоврядування?
402. Громадянин А.А. був обраний депутатом місцевої ради на повторних
виборах. На наступний день після оголошення результатів виборів, він
звернувся до місцевого державного органу із депутатським зверненням,
вказуючи себе чинним депутатом місцевої ради. З якого моменту
починаються повноваження громадянина А.А. в якості новобраного депутата
місцевої ради?
403. Депутат місцевої ради П.П. був обраний на посаду секретаря
відповідної місцевої ради. На момент обрання його депутатом місцевої ради і
під час виконання депутатських повноважень він паралельно займався
підприємницькою діяльністю. Чи мав право П.П. займатись такою діяльністю

під час виконання депутатських повноважень та після обрання його
секретарем відповідної ради?
404. Депутат місцевої ради А.П. був обраний на посаду секретаря
відповідної місцевої ради. На момент обрання його депутатом місцевої ради і
під час виконання депутатських повноважень він паралельно працював в
ТОВ «Укртранс» на громадських засадах. Чи мав право А.П. займатись
такою діяльністю під час виконання депутатських повноважень та після
обрання його секретарем відповідної ради?
405. Депутат місцевої ради П.П. був обраний на посаду секретаря
відповідної місцевої ради. На момент обрання його депутатом місцевої ради і
під час виконання депутатських повноважень він паралельно викладав в
одному із місцевих коледжів у позаробочий час. Чи мав право П.П. займатись
викладацькою діяльністю під час виконання депутатських повноважень та
після обрання його секретарем відповідної ради?
406. Депутат Ч-кої обласної ради А.А. в рамках виконання депутатських
повноважень вирішив взяти участь в засіданні виконавчого комітету Ч-кої
міської ради під час ухвалення важливого рішення. На засіданні він виступив
із проханням підтримати дане рішення. Із правом якого голосу А.А. мав
право брати участь у цьому засіданні?
407. Депутат Ч-ої місцевої ради А.А. звернувся до керівника комунального
підприємства «Ч-іводоканал» із депутатським зверненням щодо надання
офіційного роз’яснення по проведенню ремонтних робіт водомережі на одній
із вулиць міста. У який термін керівник комунального підприємства повинен
дати відповідь на депутатське звернення?
408. Депутат місцевої ради П.П. жодного разу протягом трьох років
виконання своїх повноважень не звітував перед виборцями. Останню вимогу
виборців прозвітувати депутат П.П. також проігнорував. Тому було
ініційоване питання про відкликання депутата. Протягом якого строку
депутат місцевої ради П.П. зобов’язаний був звітувати перед виборцями
відповідного виборчого округу?
409. Депутат місцевої ради В.В. жодного разу протягом трьох років
виконання своїх повноважень не звітував перед виборцями. На останню
вимогу виборців прозвітувати депутат В.В також відмовив, пояснюючи це
рішення тим, що в нього на даний момент не має належного фінансового
забезпечення для проведення зустрічі та надання звіту перед виборцями. За
рахунок яких коштів здійснюються витрати, пов’язані із проведенням звітів
депутата місцевої ради В.В?

410. Депутати Т-кої міської ради Петровський, Іванчук та Юрченко
вирішили створити депутатську групу. Ними були проведені збори, рішенням
яких було створення депутатської групи у складі 4 осіб, оскільки приєднався
також депутат даної ради Мірошніченко. В реєстрації даної депутатської
групи їм було відмовлено. Чи законною була відмова та з яких мотивів?
411. Депутати Київської міської ради Іванович, Петрюк та Юрченко
вирішили створити депутатську групу. Ними були проведені збори, рішенням
яких було створення депутатської групи у складі 8 осіб, оскільки бажання
приєднатись до складу даної групи виявили ще 5 депутатів. Проте в
реєстрації даної депутатської групи їм було відмовлено, посилаючись на те,
що при формуванні депутатських груп у Київській міській раді є свої
особливості і така кількість депутатів є замалою для реєстрації депутатської
групи. Чи законною була відмова та з яких мотивів?
412. Депутат Т-кої міської ради І. вирішив об’єднати свою команду у складі
8 осіб і оформити їх як помічників-консультантів. Він звернувся до міської
ради із відповідним письмовим поданням, у якому просив раду видати
посвідчення помічників-консультантів членам своєї команди, а також
виділити кошти із міського бюджету на заробітну плату для помічниківконсультантів. Проте йому було відмовлено. Чи законною була відмова та з
яких мотивів?
413. Громадянин О.В. був обраний депутатом Р-кої міської ради. Через два
роки після обрання виборцями було піднято питання про відкликання
депутата О.В. по причині постійних прогулів ним засідань Р-кої міської ради.
Було встановлено, що О.В. протягом останнього року повноважень
пропустив третину всіх пленарних засідань ради. Чи буде дана обставина
підставою для відкликання депутата О.В.?
414. Громадянин А.П. був обраний депутатом Л-кої міської ради. Через два
роки після обрання виборцями було піднято питання про відкликання
депутата А.П. по причині невідповідності його практичної діяльності
основним положенням його передвиборчої програми. Виборці скаржились на
відсутність будь-яких обіцяних в програмі депутата дій, голосування за
абсолютно протилежні пропозиції, які не відповідали принципам, які були
закладені в його передвиборчій програмі. Проте А.П. відхиляв будь-які
звинувачення і вказував на те, що виборці не можуть його відкликати по тій
причині, що їм не подобається його голосування за певні рішення в Л-кій
міській раді. Чи буде дана обставина підставою для відкликання депутата
А.П.?
415. Депутат місцевої ради жодного разу протягом трьох років виконання
своїх повноважень не звітував перед виборцями. Тому було ініційоване

питання про відкликання депутата. Чи буде дана обставина підставою для
відкликання депутата?
416. Громадянин П.П. був обраний депутатом міської ради. Через 8 місяців
після обрання виборцями було ініційовано питання про відкликання депутата
П.П. по тій причині, що П.П. жодного разу за 8 місяців не прозвітував про
свою роботу. Чи буде дана обставина підставою для відкликання депутата
П.П.?
417. Громадянин П.П. був обраний депутатом міської ради. Через два роки
після обрання виборцями було ініційовано питання про відкликання депутата
П.П. по тій причині, що П.П. жодного разу за два роки не прозвітував про
свою роботу. Рішення про внесення пропозиції щодо відкликання депутата
П.П. за народною ініціативою було прийнято на зборах виборців у складі 200
осіб. Чи зможе бути відкликаним депутат П.П. за народною ініціативою?
418. Громадянин А.П. був обраний депутатом міської ради. Через два роки
після обрання виборцями було ініційовано питання про відкликання депутата
А.П. по тій причині, що А.П. жодного разу за два роки не прозвітував про
свою роботу. Рішення про внесення пропозиції щодо відкликання депутата
А.П. за народною ініціативою було прийнято на зборах виборців у складі 360
осіб. Чи зможе бути відкликаним депутат А.П. за народною ініціативою?
419. Громадянин А.П. був обраний депутатом обласної ради. Через два роки
після обрання виборцями було ініційовано питання про відкликання депутата
А.П. по тій причині, що А.П. жодного разу за два роки не прозвітував про
свою роботу. Рішення про внесення пропозиції щодо відкликання депутата
А.П. за народною ініціативою було прийнято на зборах виборців у складі 320
осіб. Чи зможе бути відкликаним депутат А.П. за народною ініціативою?
420. Громадянин П.П. був обраний депутатом обласної ради. Через два роки
після обрання виборцями було ініційовано питання про відкликання депутата
П.П. по тій причині, що П.П. жодного разу за два роки не прозвітував про
свою роботу. Рішення про внесення пропозиції щодо відкликання депутата
П.П. за народною ініціативою було прийнято на зборах виборців у складі 450
осіб. Чи зможе бути відкликаним депутат П.П. за народною ініціативою?
421. Територіальні громади чотирьох сіл Р-ського району Н-ської області
вирішили добровільно об’єднатися в одну об’єднану територіальну громаду з
центром у найбільшому селі. Водночас у ході переговорного процесу про
утворення об’єднаної територіальної громади виникли складнощі щодо умов
створення та діяльності об’єднаної територіальної громади. Наслідком цьому
стало те, що рішення про утворення об’єднаної територіальної громади було
ухвалено трьома сільськими радами, а одна сільська рада не підтримала
рішення про утворення об’єднаної територіальної громади. Чи достатньо

рішень трьох сільських рад з чотирьох для утворення об’єднаної
територіальної громади, виходячи з вище наведених фактів та обставин?
422. Територіальні громади п’ятьох сіл Р-ського району Н-ської області
вирішили добровільно об’єднатися в одну об’єднану територіальну громаду з
центром у найбільшому селищі. Після року успішного функціонування
селищної об’єднаної територіальної громади, до неї виявила бажання
приєднатися територіальна громада села, яке межує з селищною об’єднаною
територіальною громадою. Проте юрист селищної об’єднаної територіальної
громади повідомив, що максимальна кількість населення в одній селищній
об’єднаній територіальній громаді повинно становити не більше 70 тисяч
людей. Чи законною є позиція юриста у даній ситуації і з яких міркувань?
423. Через три місяці після набуття повноважень складу Н-ської міської
ради громадяни міста Н. вирішили внести пропозицію про відкликання
депутата місцевої ради М. Своє рішення громадяни міста Н. обґрунтовували
тим, що практична діяльність депутата міської ради М. не відповідає
основним принципам і положенням його передвиборчої програми та не
проведення зустрічей з виборцями. Тому громадяни міста Н. вирішили дану
пропозицію на зборах виборців. Чи відповідає Закону України «Про статус
депутатів місцевих рад» вимога громадян міста Н. щодо депутата міської
ради?
424. Верховною Радою України 19 травня 2016 року було прийнято
Постанову «Про перейменування міста Дніпропетровськ Дніпропетровської
області», відповідно до якої місто Дніпропетровськ Дніпропетровської
області було перейменовано на місто Дніпро. За цього, назву
Дніпропетровської області Верховна Рада України залишила без змін. Такий
же підхід було застосовано Верховною Радою України і до перейменування
міста Кіровоград Кіровоградської області на місто Кропивницький, де у
Постанові Верховної Ради України від 14 липня 2016 року було змінено
лише назву обласного центру, а назва Кіровоградської області була залишена
без змін. Чому Верховна Рада України при прийнятті Постанови обмежилися
лише перейменуванням назв обласних центрів, а назви областей залишила
без змін?
425. Київська обласна рада звернулась до Верховної Ради України з
поданням про перейменування міста Переяслав-Хмельницький Київської
області на місто Переяслав. Перейменування міста Переяслав-Хмельницький
ініційовано Переяслав-Хмельницькою міською радою з метою повернення
місту його історичної назви Переяслав. Питання про перейменування міста
Переяслав-Хмельницький Київської області підтримане територіальною
громадою на громадських слуханнях, погоджено відповідно до
законодавства, розглянуто і схвалено Переяслав-Хмельницькою міською та
Київською обласною радами. Комітет Верховної Ради України з питань

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального
розвитку та містобудування підтримав подання, після цього Верховною
Радою України було прийнято постанову, яка перейменувала місто
Переяслав-Хмельницький Київської області на місто Переяслав. Чи є
правомірним перейменування міста Верховною Радою України та з яких
обґрунтувань?
426. Івано-Франківська обласна рада звернулась до Верховної Ради України
з поданням про перейменування села Текуче Косівського району ІваноФранківської області на село Текуча. Перейменування села Текуче
ініційовано його жителями з метою повернення історичної назви цьому
населеному пункту та усунення розбіжностей при оформленні
правовстановлюючих документів. Комітет Верховної Ради України з питань
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального
розвитку та містобудування не підтримав подання Івано-Франківської
обласної ради про перейменування села Текуче Косівського району ІваноФранківської області на село Текуча посилаючись на те, що перейменування
сіл належить до повноважень відповідної обласної ради. Чи є обґрунтована
відмова комітету Верховної Ради України та з яких обґрунтувань?
427. До Верховної Ради України надійшло подання Дніпропетровської
обласної ради з проханням перейменувати Дніпропетровську область на
Січеславську область. В містах регіону пройшли громадські слухання щодо
зміни назви Дніпропетровської області, які мали широке висвітлення у
засобах масової інформації. Перейменування Дніпропетровської області на
Січеславську підтримала більшість жителів області. Комітет Верховної Ради
України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування підтримав подання, після цього
Верховною Радою України було прийнято постанову, яка перейменувала
Дніпропетровську область на Січеславську область. Чи буде законною
постанова про перейменування Дніпропетровської області на Січеславську
область у даній ситуації?
428. Народними депутатами до Верховної Ради України було внесено
проект постанови «Про приведення назви міста Кіровоград Кіровоградської
області у відповідність із вимогами Закону України «Про засудження
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». Найбільш
прийнятною та компромісною назвою для міста Кіровоград, за підтримку
якого наголошує громадськість міста, є назва «Кропивницький». Дана
постанова була прийнята більшістю від конституційного складу Верховної
Ради України, якою було перейменовано місто Кіровоград на місто
Кропивницький. Проте одна із депутатських фракцій у Верховній Раді
України заявила, що постанова не може бути прийнятою, оскільки місто
Кіровоград є обласного значення і перейменування може бути здійснено

лише шляхом внесення змін до Конституції України. Чи законною є позиція
депутатської фракції з приводу цього питання?
429. Ініціативна група громадян звернулася до Центральної виборчої комісії
із заявою про призначення всеукраїнського референдуму з питання
зменшення розміру ввізного мита на автомобілі іноземного виробництва,
випущені до 2008 року. У своїй заяві вони зазначили, що зібрали на
підтримку проведення референдуму підписи громадян України у 20 областях
України. При цьому у 17 областях – понад 110 тис. підписів, у 3 областях –
від 100 до 109 тис. підписів громадян України. Чи до належного суб’єкта
звернулася ініціативна група громадян із заявою?
430. Іваненко А.А. 1969 року народження, лауреат Шевченківської премії з
літератури, набув громадянство України за територіальним походженням та
переїхав в Україну на постійне місце проживання в 2007 році. В 2014 році він
вирішив висунути свою кандидатуру на виборах Президента України, але
Центральною виборчою комісією України в реєстрації його кандидатури
було відмовлено. Проаналізуйте умови задачі та визначте, якому з виборчих
цензів не відповідає кандидатура Іваненко А.А.?
431. Сторожинецька
районна
рада
висловила
недовіру
голові
райдержадміністрації («за» проголосувало 23 депутата з 30-ти). Президент
України рішення про відставку голови не прийняв, а дав обґрунтовану
відмову. Чи правомірно діяв Президент України в даній ситуації?
432. Студент І курсу юридичного факультету, зацікавившись проблемою
назви галузі «Конституційне право», вирішив підготувати доповідь
присвячену даному питанню. Опрацьовуючи наукову літературу він з’ясував,
що починаючи з XVIII і до початку ХХІ століття тривала дискусія стосовно
назви цієї галузі. Зокрема, дискутувалось питання щодо правомірності назв
«конституційне право», «державне право», «конституційне (державне)
право». Чим можна пояснити таку дискусію?
433. В 2019 році на базі одного із університетів було проведено
міжнародний круглий стіл на тему «Проблеми розвитку конституційного
права в ХХІ столітті». Основна увага учасників круглого столу була
присвячена проблемам назви галузі. Німецькими науковцями, що брали
участь в дискусії обґрунтовувалась необхідність використання терміну
«Державне право» для позначення цієї галузі, в свою чергу, українські вчені
наполягали на застосуванні терміну «Конституційне право». В чому полягає
принципова різниця між термінами «Конституційне право» та «Державне
право»?
434. На практичному занятті з конституційного права між студентами
виникла дискусія щодо розуміння предмету конституційного права. Староста

групи висловив думку, що, оскільки, конституційне право є провідною
галуззю права, то предметом його регулювання можуть бути усі суспільні
відносини, що потребують правового регулювання. Декілька студентів йому
заперечили, вказуючи на те, що в такому випадку конституційне право
ототожнюється з правовою системою, тому предметом конституційного
права є виключно відносини пов’язані із здійсненням народовладдя. Які
суспільні відносини є предметом регулювання конституційного права?
435. Тематикою одного із засідань гуртка конституційного права було
обрано «Суб’єкти конституційно-правової відповідальності». Під час
обговорення цієї теми між учасниками гуртка виникла дискусія щодо того,
хто може бути суб’єктом конституційної відповідальності. Причиною даної
дискусії стала публікація одного з відомих українських вченихконституціоналістів, в якій наводився приклад ситуації, коли суб’єкт
конституційного права не володіє конституційною деліктоздатністю. Хто з
нижче наведеного переліку є суб’єктом конституційного права, але НЕ є
суб’єктом конституційно-правової відповідальності?
436. Під час лекції на тему «Система конституційного права» лектор
звернув увагу студентів на необхідність розмежовувати систему
конституційного права та систему конституційного законодавства. Для
аргументації своєї позиції лектор навів порівняльний аналіз елементів
структури кожної із систем. Що є первинним елементом структури системи
конституційного права?
437. Під час проведення уроку з правознавства в 11 класі загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів розглядалося питання про засади побудови Української
держави, її характеристики як суверенної, незалежної, демократичної,
правової та соціальної, форму правління, форму державного устрою. З
приводу даного питання між учнями виникла суперечка, до предмету якої
галузі відносяться вищезазначені положення?
438. При прийнятті на роботу керівник підприємства відмовив у
працевлаштуванні молодому спеціалісту у зв’язку з тим, що в нього немає
відповідного стажу роботи. Дана праця не передбачала ні кваліфікації, ні
стажу роботи, ні досвіду у даній сфері роботи. Інших кандидатур на дане
робоче місце не було. Який конституційний принцип було порушено в
даному випадку?
439. Президентом України було внесено до Верховної Ради України проект
Закону України «Про внесення змін до Розділу IV «Верховна Рада України»
Конституції України». За яких умов законопроект вважається прийнятим?
440. У зв’язку з порушенням процедури подання законопроекту про
внесення змін до Розділу I «Загальні засади», до Конституційного Суду

України звернулися народні депутати про визнання неконституційним указ
Президента України про призначення референдуму щодо затвердження
таких змін до Конституції України. Хто має право подавати законопроект
про внесення змін до Розділу 1 Конституції України?
441. Кабінет Міністрів України від імені Уряду України підписав
міжнародний договір з Єгиптом у галузі космічного співробітництва
терміном на два роки. Одразу після його підписання, даний міжнародний
договір було ратифіковано Верховною Радою України. Утім по закінченню
терміну дії договору, з мотивів реалізації національних інтересів, Урядом
України було пролонговано його дію шляхом укладення протоколу щодо
продовження дії міжнародного договору з Єгиптом у галузі космічного
співробітництва строком ще на три роки. Чи потрібно ратифікувати протокол
про продовження дії міжнародного договору, який вже був ратифікований
Верховною Радою України?
442. За результатами переговорного процесу було укладено від імені Уряду
договір між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про умови
взаємних поїздок громадян. Після офіційного підписання цієї Угоди вона
була затверджена Постановою Кабінету Міністрів України та практично
відразу почала застосовуватися Державною прикордонною службою України
для виконання умов, які були у ній визначені. За цього, вказаний
міжнародний договір не проходив процедуру ратифікації у Верховній Раді
України. Чи мала Державна прикордонна служба України право
застосовувати вище наведену Угоду без надання на неї згоди Верховної Ради
України?
443. Комітетом Верховної Ради України з питань організації державної
влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
було ініційовано розробку низки проектів Законів України, котрі б
деталізували ст. 69 Конституції України. Зокрема, згідно з вказаною
конституційною нормою народне волевиявлення в Україні здійснюється
окрім проведення виборів та референдумів також через інші форми
безпосередньої демократії. Які є інші форми безпосередньої демократії?
444. Громадянин Нідерландів Ізріх розірвав шлюб з громадянкою України
Вятрук, з якою він проживав на території України протягом останніх двох
років. Після розлучення Ізріх вирішив залишитися проживати в Україні
постійно. Через пів року ним було подано документи на отримання
громадянства України, однак в громадянстві йому було відмовлено через
порушення умови по безперервне проживання на законних підставах на
території України. Чи правомірна відмова в отриманні громадянства України
з цієї підстави?

445. Громадянин Республіки Азербайджан Ізмірлі потягом п’яти місяців
працював за контрактом інженером на Криворізькому металургійному
комбінаті. Дізнавшись, що на підприємстві діє професійна спілка, іноземець
подав її керівництву заяву, у якій клопотав надати йому членство у ній.
Голова профспілки металургійного комбінату, розглянувши подану заяву,
відмовив Ізмірлі у її задоволенні на підставі відсутності у нього громадянства
України. Чи НЕ є відмова Голови професійної спілки в отриманні у ній
членства Ізмірлі дискримінаційною на підставі відсутності у нього
українського громадянства?
446. До Конституційного Суду України надійшла конституційна скарга від
громадянки України В. щодо відповідності Конституції України
(конституційності) положень частини другої статті 8 Закону України «Про
звернення громадян». Яке рішення повинен прийняти Конституційний Суд
України у даній ситуації?
447. Товариство з обмеженою відповідальністю звернулося до
Конституційного Суду України з конституційною скаргою, де подало
клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції України
(конституційність) закону України, що застосоване в судовому рішенні. До
конституційної скарги була долучена постанова Верховного Суду. Тому
товариство посилалося на те, що дана постанова Верховного Суду є
остаточним судовим рішенням у його справі. Цією постановою касаційну
скаргу Товариства задоволено частково, постанову Київського апеляційного
господарського суду та рішення господарського суду міста Києва; справу
направлено на новий розгляд до господарського суду міста Києва. Як
повинен діяти Конституційний Суд України у даній ситуації?
448. Конституційну скаргу підписали та подали до Конституційного Суду
України дві особи – Особа 1 та Особа 2. Проте, як випливає з долучених до
конституційної скарги судових рішень, позивачем у справі є Особа 1, а Особа
2 є його представником в суді. Чи буде вважатися прийнятною конституційна
скарга відповідно до статті 56 Закону України «Про Конституційний Суд
України» і з яких обґрунтувань?
449. До Конституційного Суду України звернулося приватне підприємство з
клопотанням визнати такими, що не відповідають ст. 8 Конституції України,
положення пункту 58 розділу І Закону України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
податкової реформи». Перша колегія суддів Другого сенату Конституційного
Суду України Ухвалою відкрила конституційне провадження в цій справі. У
процесі розгляду конституційної скарги з’ясувалося, що підприємство
просить перевірити на відповідність Конституції України окремих положень
Закону, яке у тексті остаточного судового рішення у справі підприємства не

застосовано. Як повинна діяти в даній ситуації Перша колегія суддів Другого
Сенату Конституційного Суду України?
450. До Конституційного Суду України звернувся громадянин А. з
клопотанням перевірити на відповідність Конституції України положення
пунктів 2,3 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження
контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури
призначення керівників державних та комунальних закладів культури».
Громадян вважає, що оспорювані положення Закону суперечать статтям
8,22,24 Конституції України. Під час пленарного засідання Другого сенату,
який розглядав дану конституційну скаргу, з’ясувалося, що Конституційним
Судом України було ухвалено рішення з тих самих питань, що порушені у
конституційній скарзі громадянина А. Як повинен чинити у даній ситуації
Сенат Конституційного Суду України?
451. Особа А. подала до Конституційного Суду України конституційну
скаргу з клопотанням перевірити на відповідність приписам статей 3,89,16,24
Конституції України припис статті 59 Закону України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи». у зв’язку з тим, що особа А. не володіла досконало українською
мовою, подала конституційну скаргу російською мовою. Ця конституційна
скарга була направлена на розгляд Першої колегії Першого сенату
Конституційного Суду. Як повинна вчинити колегія Першого сенату у даній
ситуації?
452. Товариство з обмеженою відповідальністю «Аурум» звернулося до
Конституційного Суду України з клопотанням перевірити на відповідність
Конституції України статті 162,164 Господарського кодексу України. До
матеріалів справи було долучено ухвали господарського суду В-ської області
(ухвалою суду позовну заяву було залишено без руху). Проте Другою
колегією Другого сенату Конституційного Суду України було відмовлено у
відкритті провадження за конституційною скаргою товариства з обмеженою
відповідальністю «Аурум». Чому було відмовлено у відкритті провадження у
даній ситуації?
453. Суб’єкт права на конституційну скаргу звернувся до Конституційного
Суду України з клопотанням визнати такою, що не відповідає статті 129
Конституції України, положення частини п’ятої статті 394 Цивільного
процесуального кодексу України. У конституційній скарзі суб’єкт права на
конституційну скаргу висловлює незгоду із судовим рішенням суду
апеляційної інстанції, ухваленим з процесуального питання під час
апеляційного перегляду справи, у якій він є стороною. На думку
Конституційного Суду України, суб’єкт права на конституційну скаргу не
навів обґрунтування тверджень щодо неконституційності, положення

частини п’ятої статті 394 Цивільного процесуального кодексу України. Які
наслідки буде мати необґрунтованість тверджень щодо неконституційності
положень?
454. До Конституційного Суду України звернувся громадянин В. з
клопотанням визнати такими, що не відповідають Конституції України
положення частин 2-4 статті 35 Закону України «Про державну службу». На
думку В. ці положення закону призводять до порушення його прав,
закріплених статтями 3,8,19,22,24,43 Конституції України. До матеріалів
справи В. долучено остаточне судове рішення у справі. У цьому рішенні не
було застосовані положення частин 2-4 статті 35 Закону України «Про
державну службу». Чи є в даній ситуації підстави для відмови у відкритті
провадження за конституційною скаргою В. і з яких обґрунтувань?
455. До Конституційного Суду України звернувся Національний банк
України з клопотанням дати офіційне тлумачення положень частини
четвертої статті 559 Цивільного кодексу України. В клопотанні ставиться
запитання – як слід розуміти словосполучення «пред’явлення вимоги» у
статті 559 Цивільного кодексу України. Яке рішення повинен прийняти
Конституційний Суд України у даній ситуації?
456. До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 45
народних депутатів України щодо відповідності Конституції України
(конституційності) частини першої, пункту 1 частини третьої статті 11,
пунктів 1, 3 частини другої статті 23 Закону України «Про Державне бюро
розслідувань». Яке рішення повинен прийняти Конституційний Суд України
у даній ситуації?
457. Першотравневим районним судом міста Н. за результатами судового
розгляду було винесено обвинувальний вирок відносно Н-ського міського
голови за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Зважаючи на цю
обставину були призначені позачергові вибори Н-ського міського голови. На
період до проведення виборів міська рада перестала працювати, оскільки
секретар міської ради повідомив, що за законодавством України не
передбачено можливість виконання обов’язків міського голови. Твердження
депутатів міської ради про те, що секретар міської ради повинен виконувати
обов’язки голови за час відсутності заперечив. Хто повинен був виконувати
обов’язки у разі дострокового припинення повноважень Н-ського міського
голови?
458. З метою врегулювання енергетичної ситуації в Україні, Президент
України з цього питання скликав засідання Ради національної безпеки і
оборони України. За результатами розгляду винесеного питання, двома
третинами членів РНБО України було ухвалено рішення про невідкладні
заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки. Одразу ж після його

прийняття, вказане рішення було введено у дію Указом Президента України.
Прем’єр-міністр України та міністр оборони України, які голосували проти
прийняття РНБО зазначеного рішення, закликали Президента України
відмінити цей Указ з мотивів їхньої відмови підтримувати та реалізовувати
прийняте Рішення РНБО. Чи повинен Президент України відмінити Указ,
яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони
України у даному випадку і чому?
459. Президенту України на третьому році виконання ним своїх
повноважень виповнилося 60 років. Зважаючи на цю обставину, третина
народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради
України звернулася до Президента України з вимогою подання ним у
відставку у зв’язку з досягненням Президентом України пенсійного віку,
який передбачено чинним законодавством України. Глава держави назвав
направлену до нього вимогу необґрунтованою і політичним шантажем та
відмовився з вказаної у зверненні народних депутатів України підстави
достроково припиняти свої повноваження на посту Президента України. Чи є
обґрунтованою вимога народних депутатів України щодо дострокового
припинення повноважень Президентом України у даному випадку?
460. Двісті сімдесят народних депутатів ініціювали у Верховній Раді
України питання про усунення Президента України з поста в порядку
імпічменту. Підставою для цього стала відмова Президента України
виконувати низку судових рішень, що набрали законної сили. Президент
України, коментуючи зазначене рішення Верховної Ради України у засобах
масової інформації, наголосив, що судові рішення він не виконував свідомо,
оскільки з точки зору закону вони є сумнівними. А сам факт ініціювання
усунення його з поста у порядку імпічменту є не більше чим політичним
шантажем опозиційної до нього парламентської більшості. Чи буде
вважатися законною підстава для усунення Президента України з поста в
порядку імпічменту у розрізі статті 111 Конституції України?
461. Президент України звернувся до Голови Офісу Президента України з
проханням надати роз’яснення, кому з посадових осіб в Україні він може
передати свої повноваження на час двотижневої відпустки. Яку відповідь
повинен надати Голова Офісу Президента України?
462. Під час урочистих заходів з нагоди святкування Дня захисника України
було скоєно терористичний акт шляхом дистанційного приведення у дію
вибухового пристрою. Службою безпеки України за результатами здійснення
досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом теракту
було підтверджено смерть одразу двох осіб – Президента України та
Прем’єр-міністра України. На кого буде покладено виконання обов’язків
Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента
України, виходячи з ситуації, що склалася?

463. Народні депутати України І.І. та П.П. з об’єктивних причин не змогли
взяти участь в урочистій присязі на першому засіданні Верховної Ради
України нового скликання. Які правові наслідки такої ситуації?
464. Під час голосування за законопроект «Про внесення змін до
Податкового кодексу України» журналістами було зафіксовано масове
порушення народними депутатами принципу особистого голосування. Така
поведінка народних депутатів викликала хвилю обурення у громадськості,
наслідком чого стало проведення масових мітингів та пікетів під
приміщеннями Верховної Ради України та Офісу Президента України з
вимогою достроково припинити повноваження Верховної Ради України. Чи
матиме право Президент України припинити повноваження Верховної Ради
України в такому випадку?
465. Президент України подав до Верховної Ради України проект закону
«Про внесення змін до Земельного кодексу України» та визначив його як
невідкладний. Цей законопроект був неоднозначно сприйнятий суспільством,
в Україні було проведено ряд мітингів, пікетів та демонстрацій проти його
прийняття. Враховуючи це, Верховна Рада України відмовилась його
розглядати. Чи матиме право Президент України припинити повноваження
Верховної Ради України в такому випадку?
466. Кабінет Міністрів України, в межах своїх повноважень, прийняв
Постанову, яка не суперечить чинному законодавству. Однак Президент
України своїм Указом скасував дану постанову. Свої дії Президент України
обґрунтував тим, що будь-який акт Кабінету Міністрів України може бути
скасований Президентом України на його вільний розсуд, без будь-якого
обмеження мотивів такого скасування, оскільки згідно Конституції України
акти Кабінету Міністрів України не можуть суперечити актам Президента
України. Чи є правомірними дії Президента України та з яких підстав?
467. Головою С-кої районної державної адміністрації було прийнято
рішення про припинення фінансування видатків на освіту у зв’язку з
скороченням надходжень до районного бюджету. Голова Ч-кої обласної
державної адміністрації наклав резолюцію на це рішення: «Скасувати як
таке, що суперечить Конституції України та законам України». Чи є
правомірною резолюція голови ОДА?
468. У жовтні Верховна Рада України схвалила Програму діяльності
Кабінету Міністрів України. Але в лютому наступного року,
проаналізувавши ситуацію в економіці, Верховна Рада вирішила винести на
розгляд питання про відповідальність Кабінету Міністрів. «За»
проголосувало 240 народних депутатів. Чи є правомірним рішення Верховної
Ради України та з яких підстав?

469. Депутати Львівської міської ради розробили проект закону про
спеціальний статус міста Львів. У ньому було передбачено особливості
здійснення економічно-господарської та інших видів діяльності,
фінансування, управління. Чи може бути прийнятий вказаний закон
Верховною Радою України?
470. Коли студенти однієї африканської країни закінчували своє навчання в
Україні, на їх Батьківщині змінився політичний режим. Студенти, не
бажаючи повертатись до своєї країни через побоювання стати жертвами
переслідувань, звернулись до Державної міграційної служби України з
заявами про надання їм статусу біженців. Але їм було відмовлено з вказівкою
на те, що студенти залишили свою країну не внаслідок обґрунтованих
побоювань стати жертвами переслідувань, а з метою навчання. Чи
правомірною є така відмова і з яких підстав?
471. Громадянин іноземної держави К. до прибуття в Україну перебував у
державі де міг у встановленому порядку отримати притулок, але не отримав
його. 12 грудня 2018 року іноземець К. перетнув державний кордон України
у порядку встановленому чинним законодавством. 18 грудня він звернувся до
органу міграційної служби в Ч-кій області з заявою про надання йому статусу
біженця. Орган міграційної служби не задовольнив клопотання К. Не
погодившись з таким рішенням К. звернувся зі скаргою на дії міграційної
служби до Міністерства юстиції України. Як треба вирішити справу?
472. Поліцейський А. попросив Особу К. пред’явити документ, що
підтверджує громадянство України. Підставою перевірки її документів стало
те, що особа К. володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки
особи, яка перебуває в розшуку. В Особи К. були із собою свідоцтво про
одруження, посвідчення водія, посвідчення особи моряка, свідоцтво про
народження. Який документ в даній ситуації підтверджує громадянство
України згідно Закону України «Про громадянство України»?
473. Помічник адвоката громадянин Ц. має повну вищу юридичну освіту і
стаж роботи помічником судді два роки, не склав іспит у кваліфікаційнодисциплінарній комісії адвокатури на право отримання свідоцтва про право
заняття адвокатською діяльністю. Через шість місяців громадянин Ц.
повторно звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії із заявою про
перескладання іспиту. Які дії необхідно вчинити кваліфікаційнодисциплінарній комісії стосовно громадянина Ц.?
474. Адвокат розглядав дві кандидатури на посаду помічника адвоката
Особу А, яка є громадянином Австрії та студентом першого курсу
магістратури юридичного факультету та Особу Б, яка має повну вищу

юридичну освіту, але була звільнена з посади судді за порушення присяги і
вже пройшло 2 роки з моменту такого звільнення. Хто може бути
помічником адвоката?
475. На щорічній конференції «Актуальні проблеми адвокатської
діяльності» під час виступу адвокат розголосив деяку інформацію стосовно
свого клієнта. Дізнавшись про розголошення адвокатської таємниці, клієнт
подав скаргу щодо поведінки адвоката. Який суб’єкт уповноважений
розглядати відповідну скаргу щодо наявності в діях адвоката
дисциплінарного проступку?
476. До кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла
анонімна заява про наявність у діях адвоката дисциплінарного проступку. В
заяві було вказано, що адвокат неодноразово порушував правила
адвокатської етики, розголошував конфіденційну інформацію про своїх
клієнтів. Які дії необхідно вчинити кваліфікаційно-дисциплінарній комісії?
477. Президент України неодноразову критикував діяльність Генерального
прокурора України, вважаючи, що його необхідно звільнити з посади. Через
3 місяця Президент України висловив недовіру Генеральному прокуророві,
що має наслідком його відставку з цієї адміністративної посади. Чи
правомірні дії Президента України і чому?
478. Президент України, Верховна Рада України та з’їзд суддів України
призначили відповідно до своїх повноважень по шість суддів до
Конституційного Суду України. Після сформованого складу Суду, Президент
України своїм указом призначив Голову Конституційного Суду України
строком на 3 роки. Яка вимога не була дотримана в процесі формування
складу Конституційного Суду України?
479. Громадянин Ч. має сорок два років, вищу юридичну освіту, стаж
професійної діяльності у сфері права понад двадцять років. Останні два роки
є членом політичної партії «Ми і Україна», членами якої можуть бути лише
особи з відмінною репутацією. Побачивши оголошення про початок
конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду на
офіційному веб-сайті Президента України, він виявив бажання взяти участь у
конкурсі та підготував всі необхідні документи. Конкурсною комісією було
встановлено невідповідність громадянина Ч. посаді судді Конституційного
Суду. Яка вимога до кандидата на посаду судді Конституційного Суду не
була дотримана Громадянином Ч.?
480. Колишній народний депутат України звернувся до Конституційного
Суду України з конституційним зверненням, в якому просив визнати
відповідні положення Закону України «Про біженців та осіб, які потребують

додаткового або тимчасового захисту» неконституційними. Яке рішення
повинен прийняти Конституційний Суд України?
481. Конституційний Суд України у складі 14 суддів на пленарному
засіданні розглянули питання щодо конституційності Закону України «Про
конституційні права і свободи громадянина» положенням Конституції
України. Велика палата Конституційного Суду ухвалила рішення щодо
неконституційності зазначеного Закону дев’ятьма голосами. Яка вимога не
була дотримана в процесі прийняття рішення Конституційним Судом?
482. Конституційний Суд України у складі 11 суддів на пленарному
засіданні розглянули питання щодо конституційності Закону України «Про
статус релігійних організацій» положенням Конституції України. Велика
Палата Конституційного Суду ухвалила рішення щодо неконституційності
зазначеного Закону десятьма голосами. Яка вимога не була дотримана в
процесі прийняття рішення Конституційним Судом України?
483. 16 грудня 2019 року громадянин О звернувся з конституційною
скаргою до Конституційного Суду України щодо відповідності Конституції
України (конституційності) положень пункту 5 розділу ІІІ «Прикінцеві
положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо пенсійного забезпечення», який був застосований в
остаточному судовому засіданні у справі громадянина О. Рішення набрало
законної сили 1 травня 2019 року. Чи буде вважатися така скарга
прийнятною відповідно до Закону України «Про Конституційний Суд
України»?
484. 30 вересня 2019 року громадянин О звернувся з конституційною
скаргою щодо встановлення відповідності положенням Конституції України
міжнародного договору, який був підписаний Міністром закордонних справ
України 10 серпня 2019 року. Чи буде вважатися така скарга прийнятною
відповідно до Закону України «Про Конституційний Суд України»?
485. Громадянин А подав конституційну скаргу щодо відповідності
Конституції України (конституційності) положень частин першої, другої
статті 23 Закону України «Про іпотеку» до Конституційного Суду України.
При розгляді відповідної скарги Конституційний Суд України прийняв
рішення про необхідності вжиття заходів для запобігання незворотнім
наслідкам, що можуть настати у зв’язку з виконанням остаточного судового
рішення у справі Громадянина А шляхом видання виконавчого документа.
Яку назву має виконавчий документ, який встановлює відповідні заходи
щодо забезпечення конституційної скарги?

486. Керуючи автомобілем у нетверезому стані, громадянин Туреччини
допустив зіткнення з іншим автомобілем. Злякавшись наслідків, він
незабаром спробував повернутись до своєї батьківщини, але виїхати з
України не зміг, оскільки на кордоні посадові особи прикордонної служби
повідомили йому, що стосовно нього порушено кримінальну справу.
Іноземець здивувався і заявив, що матеріальну шкоду ним було
відшкодовано, а потерпілі претензій до нього не мають. Що може бути
підставою для відмови у виїзді за межі України іноземному громадянинові?
487. 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?
488. Президент України призначив всеукраїнський референдум за народною
ініціативою для вирішення питання про належну відсоткову ставку податку
на додану вартість. Підписи щодо призначення референдуму було зібрано в
20 областях України, більше ста тисяч підписів в кожній з них. Чи законний
такий референдум і з яких підстав?
489. Громадянка Республіки Молдова, яка має посвідчення на постійне
проживання в Україні, посилаючись на Конвенцію про участь іноземців у
суспільному житті при вирішенні питань місцевого значення від 5 лютого
1992 року, звернулася до відповідного територіального органу ведення
Державного реєстру виборців з заявою про включення її до реєстру. Які дії
співробітника органу є правильними?
490. Під час голосування на виборах Президента України до члена
дільничної виборчої комісії звернувся громадянин України А., який є
опікуном громадянина України Б., який визнаний судом недієздатним з
вимогою видати йому для голосування виборчий бюлетень останнього. Які
дії члена дільничної виборчої комісії є правильними?
491. На установчому з’їзді співробітниками Управління Служби безпеки
України в Х-кій області прийняли рішення про створення політичної партії.
Рішення було підтримано 120 тис. підписами громадян України, зібраними
згідно вимог законодавства. На установчому з’їзді політичної партії був
затверджений належним чином оформлений статут і програма, обрані керівні
і контрольні органи. Чи можна зареєструвати зазначену політичну партію?
492. Дев’ятирічна дівчинка хоче вступити до дитячої громадської
організації «Танцюристки Буковини». Чи може вона здійснити свій намір,
якщо батько дівчинки виступає проти її захоплення танцями і НЕ надає свою
згоду на членство дитини у такій організації?

493. Засновники однієї із політичних партій на загальних зборах членів цієї
партії прийняли рішення про заборону діяльності даної партії. Чи
відповідають такі дії чинному законодавству і чому?
494. 16 грудня 2020 року Південно-Західне міжрегіональне управління
Міністерства юстиції у Ів-кій області зареєструвало організацію підприємців
«Розвиток бізнесу», яка почала закликати до державного перевороту через
надмірне підвищення податків. 20 січня 2021 року Південно-Західне
міжрегіональне управління Міністерства юстиції у Ів-кій області прийняло
рішення про примусовий розпуск зазначеної організації. Чи було
правомірним таке рішення і з яких обґрунтувань?
495. Громадянка В. розпочала свою художню діяльність у Львівській
національній академії мистецтв майже одночасно із вступом до творчої
спілки «Спілка художників Львівщини». В листопаді 2019 року громадянка
В. висловила бажання припинити членство у цій громадській організації.
Керівник структурного підрозділу академії мистецтв попередив художницю,
що у разі якщо вона припинить членство у творчій спілці, то буде вимушена
також припинити свою професійну художню діяльність, тобто звільнитися з
академії. Чи може громадянка В. припинити членство у творчій спілці і які
наслідки матиме таке рішення?
496. Суддя В. працює в Л-ському окружному суді. За ініціативою дружини,
яка давно займається бізнесом, суддя В. був оформлений директором однієї із
комерційних фірм із середньомісячною заробітною платою 15000 грн.
Дізнавшись про це, голова Л-ського окружного суду одноособово прийняв
рішення про тимчасове відсторонення судді В. від здійснення правосуддя. Чи
є рішення голови Л-ського окружного суду щодо відсторонення судді В.
законним і чому?
497. Європейська Комісія «За демократію через право» (Венеціанська
комісія) і Бюро демократичних інституцій та прав людини Організації з
безпеки і співробітництва в Європі за результатами розгляду Закону України
«Про Державний реєстр виборців», прийняли Спільний висновок щодо
даного Закону. Після остаточних юридичних оформлень Висновок було
направлено українській владі. Окрім загальної характеристики Закону
України, у Висновку також містилася низка зауважень щодо нього та
констатувалося, що їх НЕ виправлення може створити проблеми практичного
застосування цього Закону при проведенні подальших виборів до органів
державної влади й органів місцевого самоврядування. Який характер носять
такого роду висновки Венеціанської комісії для України як у даному
прикладі?
498. Верховна Рада України прийняла закон, який був підписаний Головою
Верховної Ради України. Закон був відправлений Президенту України для

підписання. Але Президент України протягом встановленого строку не
повернув закон для повторного розгляду Верховною Радою України. Які
будуть правові наслідки?
499. До Уповноваженого з прав людини при Верховній Раді Україні
надійшло звернення від громадянки Ів. щодо порушення її права на приватну
власність її чоловіком громадянином Ів. У своєму зверненні громадянка Ів.
обґрунтовує свою заяву відсутністю віри у справедливе правосуддя в державі
і небажанням звертатись до суду. Яким чином буде розглядатись дане
звернення?
500. До Уповноваженого з прав людини при Верховній Раді Україні
надійшло звернення від громадянина Петрова про порушення його права на
підприємницьку діяльність, що не заборонена законом. У зверненні
повідомлялося, що відповідний позов знаходиться на розгляді в районному
суді. Яким чином буде розглядатись дане звернення?
501. Між особою А. та працівником автосервісу відбулася телефонна
розмова із грубою нецензурною лайкою. При цьому особу А. попередили, що
розмова буде записана і він погодився. Через деякий час запис розмови був
викладений на відеохостингу YouTube без згоди особи А. Яке конституційне
право особи
502. На території Нської області було введено режим надзвичайного стану.
Яке з перелічених прав та свобод людини і громадянина НЕ може бути
обмежено в даній ситуації відповідно до Конституції України?
503. Центральною виборчою комісією на своєму засіданні на підставі
протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах
відповідних територіальних виборчих округів та протоколу Центральної
виборчої комісії про підсумки голосування у закордонному виборчому окрузі
було встановлено, що за результатами чергових виборів народних депутатів
України політична партія «А» набрала 32% голосів виборців, політична
партія «Б» - 3%, політична партія «В» - 28%, політична партія «Г» - 4%,
політична партія «Д» - 2%, політична партія «Е» - 5%, політична партія «Ж» 26%. В якому варіанті відповіді перераховані всі політичні партії, що будуть
брати участь у розподілі депутатських мандатів у Верховній Раді України?
504. Від чого залежить загальний склад (кількість депутатів) місцевої ради?
505. У який термін приймається Верховною Радою України Закон «Про
Державний бюджет України»?

506. До повноважень якого органу влади належить перейменування
населених пунктів?
507. До
повноважень
якого
суб’єкта
адміністративно-територіальної одиниці?

входить

перейменування

508. До повноваження якого органу відноситься матеріально-технічне
забезпечення діяльності органів державної влади?
509. В якому випадку сільський, селищний, міський голова зобов’язаний
прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який
визначений ними термін?
510. Якою кількістю підписів і в скількох областях України повинно бути
підтримано рішення про створення політичної партії?
511. Хто згідно Закону України «Про громадські об’єднання» може бути
засновниками громадських організацій?
512. З якого моменту районна організація політичної партії може
здійснювати свою діяльність?
513. Згідно Конституції України кому гарантується право на свободу думки
і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань?
514. До якого моменту громадянин України користується правами і несе
обов’язки громадянина України, якщо він подав заяву про вихід з
громадянства України?
515. Яким критеріям, в тому числі і стажу професійної діяльності, повинна
відповідати особа, яка претендує на посаду судді?
516. Чи входить до компетенції Конституційного Суду України приймати
рішення щодо конституційності питань, які пропонуються для винесення на
всеукраїнський референдум за народною ініціативою і з яких підстав?
517. 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?
518. Що таке громадське об’єднання?
519. Що мається на увазі під безперервним проживанням
України?

на території

520. Який суб’єкт здійснює призначення Міністра закордонних справ
України відповідно до Конституції України?
521. Хто може бути обраний на посаду сільського голови?
522. Які обмеження має офіційний спостерігач?
523. Які документи необхідно подати для поновлення у громадянстві
України?
524. В якому випадку особа, яка народилася на території України від
іноземців, набуває громадянства України?
525. Що є підставою для втрати громадянства України?
526. Хто може бути суб’єктом законодавчої ініціативи?
527. За якими підставами може бути розпочата процедура дострокового
припинення повноважень народного депутата?
528. З якого питання
Президентом України?

всеукраїнський

референдум

призначається

529. Чиїм представником вважається народний депутат України?
530. 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?
531. При наявності яких умов можливий вихід з громадянства України?
532. Кому надається дозвіл на імміграцію поза квотою імміграції?
533. Який орган дає висновок про те, що діяння, в яких звинувачується
Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину?
534. Який суб’єкт виконує обов’язки Президента України на період до
обрання і вступу на пост нового Президента України, у випадку дострокового
припинення його повноважень?
535. Хто може ініціювати питання про усунення Президента України з
поста в порядку імпічменту?
536. Яка роль Президента України у призначенні Прем’єр-міністра України?

A.
призначає Прем’єр-міністра України за поданням членів Кабінету
Міністрів України
537. Протягом якого терміну Президент України користується правом
недоторканості?
538. Якими актами вводяться в дію рішення Ради національної безпеки і
оборони України?
539. Який суб’єкт приймає рішення про неможливість
Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я?

виконання

540. Яким чином Верховна Рада України може повністю відхилити
зауваження та пропозиції, тобто подолати вето Президента України?
541. До якого виду належить запроваджений
конституційної скарги за своїми характеристиками?

в

Україні

інститут

542. Як, згідно основних критеріїв класифікації можна охарактеризувати
Конституцію України?
543. Який порядок внесення змін до Конституції України в умовах воєнного
стану?
544. Який порядок внесення змін до Конституції України в умовах
надзвичайного стану?
545. 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?
546. Суддя відмовив у розгляді справи, оскільки стороною є громадянин
іншої держави і юрисдикція України не поширюється на іноземців. Який
принцип здійснення правосуддя порушено?
547. Суддя відмовив у розгляді справи, оскільки стороною є особа без
громадянства і юрисдикція України не поширюється на таких осіб. Який
принцип здійснення правосуддя порушено?
548. Які органи державної влади приймають участь у прийнятті рішення про
оголошення воєнного стану?
549. Який орган державної влади має право створювати надзвичайні суди в
Україні?

550. Особу А. було затримано як підозрюваного у вчиненні злочину та
поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Під час перебування в ізоляторі
тимчасового тримання, за твердженням особи А. він зазнавав жорстокого
поводження, а саме: до нього було застосовано електричний струм, після
чого він зізнався у вчиненні ще кількох злочинів. Яке з перелічених
конституційних прав особи було порушено?
551. Особу А. було заарештовано працівниками органів Національної
поліції за відсутності ухвали суду. Яке конституційне право особи А.
порушено в даній ситуації?
552. Особа А. отримала кредитні кошти в кредитній установі. Кошти не
були повернуті. На підставі цього кредитною установою було прийнято
рішення про виселення особи А. з квартири, що перебуває у її власності через
заборгованість. Особа А. вважає рішення кредитної установи незаконним.
Яке конституційне право особи А. порушено в даній ситуації?
553. Керівник установи А. з метою контролю працівників отримав доступ
до їх електронних адрес та щотижня перевіряв чи не містять повідомлення
негативних відгуків про нього. Яке право працівників порушено в даній
ситуації?
554. Особа А. є безхатченком, влаштувався на роботу двірником на
підприємство, яке забезпечило його житлом. Проте пізніше керівником
підприємства було повідомлено особі А., що він може надалі працювати та
проживати в кімнаті, яка була надана підприємством лише за умови якщо
крім обов’язків двірника він буде займатися примусово жебрацтвом на
центральній площі міста. Яке конституційне право особи А. було порушено?
555. Яке конституційне право гарантує особі забезпечення у разі повної,
часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника,
безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших
випадках, передбачених законом?
556. На території України було введено режим воєнного стану. Яке з
перелічених прав та свобод людини і громадянина НЕ може бути обмежено в
даній ситуації відповідно до Конституції України?
557. На території Нської області було введено режим надзвичайного стану.
Яке з перелічених прав та свобод людини і громадянина може бути обмежено
в даній ситуації відповідно до Конституції України?
558. В науково-медичному центрі лікарем було проведено медичний дослід
без згоди особи А. Лікар посилався на те, що особа А. є важкохворою, тому

згода не потрібна. Яке конституційне право особи А. порушено у даній
ситуації?
559. Громадянин А. працює на підприємстві. У зв’язку із систематичними
порушеннями правил трудового розпорядку громадянином А., керівник
підприємства відмовився надавати йому відпустку. Яке право громадянина
А. порушено в даній ситуації?
560. Змістом якого конституційного права передбачає конфіскацію майна
виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених
законом?
561. Народний депутат А. відмовився голосувати «за» за прийняття
законопроекту. Чи буде нести юридичну відповідальність народний депутат
А. за своє рішення?
562. В якій ситуації НЕ допущено порушення прав осіб на свободу
світогляду і віросповідання?
563. В яку випадку порушено право осіб на свободу світогляду і
віросповідання?
564. В якому випадку порушено право громадян на свободу об'єднання у
політичні партії?
565. Громадянин Канади Девід Данилюк отримав статус закордонного
українця. Який документ він повинен пред’явити при прибутті в Україну у
туристичних цілях?
566. Яким правом НЕ користується
українця?

особа

з статусом

закордонного

567. Який орган повинен приймає рішення про припинення повноважень
даного депутата?
568. Яке рішення НЕ може бути прийняте Верховною Радою України за
результатами роботи тимчасової слідчої комісії?
569. Уповноважений Верховної Ради з прав людини відмовив у ініціюванні
проводження по справі та проведенні перевірки на підставі звернення П.,
оскільки він є громадянином іншої держави. Який конституційний принцип
та гарантію захисту прав людини і громадянина при зверненні до
Уповноваженого порушено?

570. 20-річний громадянин В. хоче створити об’єднання повнолітніх акторів
«Творчі люди Закарпаття», які мають намір прийти до влади шляхом участі у
виборах, а також приймати участь в інших політичних заходах. Який
інститут громадянського суспільства повинен бути створений?
571. Чи може 17-річний громадянин України бути одночасно членом
молодіжної організації та дитячої організації?
572. Коли може бути проведено новий всеукраїнський референдум з питань,
що раніше не були підтримані на всеукраїнському референдумі?
573. Громадянка Саудівської Аравії, перетинаючи кордон України
звернулася до прикордонної служби з проханням надати їй захист, оскільки
вона змушена тікати від чоловіка, який через зраду хоче її вбити. Який статус
належить громадянці Саудівської Аравії за законодавством України, якщо її
чоловік є посадовою особою та мусульманином?
574. Що НЕ відноситься до конституційних засобів механізму стримувань і
противаг в Україні?
575. 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”?
576. 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”?
577. Громадянка України А. проживала у Д-кій області. У зв'язку з
проведенням бойових дій та антитерористичної операції в її населеному
пункті вона була вимушена покинути своє постійне місце проживання та
переїхати до міста Н. Який статус має громадянка А?
578. Що має зробити народний депутат України у разі виникнення обставин,
що порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими
видами діяльності?
579. Відповідно до ст. 53 Конституції України кожен має право на освіту.
Проте навчання на одному з рівнів освіти є обов’язковим. В якому з
перелічених навчальних закладах навчання є обов’язкове?
580. Які освітні права мають громадяни України, які проживають на
тимчасово окупованій території, у населених пунктах на лінії зіткнення?

581. До якого суб’єкта влади має звернутись ініціативна група про
призначення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою?
582. З якого питання Президент України призначає всеукраїнський
референдум?
583. Що з переліченого НЕ є елементом системи стримувань та противаг в
Україні?
584. Яка конституційна норма містить усі три структурні елементи?
585. Які елементи конституційної норми закріплено в наведеній статті
Конституції України: «У невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням
життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які
підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом,
порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в
них огляду і обшуку»?
586. Які елементи конституційної норми закріплено в наведеній статті
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»?
587. Які елементи конституційної норми закріплено в наведеній статті
Конституції України: «Громадянам, які потребують соціального захисту,
житло надається державою та органами місцевого самоврядування
безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону»?
588. Які елементи конституційної норми закріплено в наведеній статті
Конституції України: «Відмова скласти присягу має наслідком втрату
депутатського мандата»?
589. Які елементи конституційної норми закріплено в наведеній статті
Конституції України: «У разі скасування вироку суду як неправосудного
держава відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним
засудженням»?
590. Які елементи конституційної норми закріплено в наведеній статті
Конституції України: «Президент України може бути усунений з поста
Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним
державної зради або іншого злочину»?
591. Які елементи конституційної норми закріплено в наведеній статті
Конституції України: «Матеріальна чи моральна шкода завдана фізичним або

юридичним особам актами і діями, що визнані неконституційними,
відшкодовується у встановленому законом порядку»?
592. Що таке конституційне право України як навчальна дисципліна?
593. Що є складовою змісту принципу невичерпності прав і свобод людини
і громадянам відповідно до з Конституцією України?
594. В якому випадку особа, яка народилася на території України від осіб
без громадянства є громадянином України?
595. В яких випадках допускається примусове відчуження об’єктів права
приватної власності з наступним повним відшкодуванням їх вартості?
596. З якою подією пов’язується початок новітнього конституційного
процесу?
597. Скільки разів Верховна Рада України може змінювати одне і те ж
положення Конституції України протягом строку своїх повноважень?
598. Який суб’єкт здійснює права власника від імені Українського народу?
599. За яких умов, згідно з Конституцією України, уповноважені органи
можуть застосовувати тримання особи під вартою?
600. Які громадяни України належать до національних меншин?
601. Який об’єкт становить матеріальну основу суверенітету за Декларацією
про державний суверенітет України?
602. Що є гарантією законності в умовах воєнного стану?
603. Що є формою звернення до Конституційного Суду України?
604. Що є моментом набуття громадянства України за територіальним
походженням?
605. Які особи НЕ приймаються до громадянства України?
606. В чому полягає суть історико-правового методу науки конституційного
права?
607. Яке завдання, згідно зі ст. 17 Конституції України, покладається на
Збройні Сили України?

608. В якому випадку вихід з громадянства України допускається?
609. До якого моменту суддя Конституційного Суду України НЕ може бути
затриманий чи заарештований без згоди Верховної Ради України?
610. На якій засаді ґрунтується суспільне життя в Україні?
611. Що є однією із основних засад конституційного ладу України?
612. Який закон згідно з Конституцією України приймається 2\3 від
конституційного складу Верховної Ради України?
613. В чому суть порівняльно-правового методу науки конституційного
права?
614. Який випадок НЕ вважаються добровільним набуттям іншого
громадянства?
615. З якою метою особа звертається до Конституційного Суду України з
конституційною скаргою?
616. Який неядерний принцип закріплено у Декларації про державний
суверенітет України?
617. Яким поняттям позначається сфера дії приватних інтересів, система
суспільних інституцій, за посередництвом яких задовольняються
різноманітні інтереси індивідів та їх груп?
618. Що із переліченого НЕ відноситься до ознак державного органу?
619. В системі якої гілки влади Кабінет Міністрів України визначається
найвищим органом?
620. До якого моменту Кабінет Міністрів України, відставка якого прийнята
Верховною Радою України, продовжує виконувати свої повноваження?
621. Який з нижче перерахованих випадків має наслідком відставку
Кабінету Міністрів України?
622. Хто із посадовців входить до складу уряду?
623. Яке із повноважень відноситься до компетенції Кабінету Міністрів?
624. Який суб’єкт наділений повноваженнями створювати центральні

органи виконавчої влади?
625. До якого виду органів слід відносити Кабінет Міністрів України?
626. Який суб’єкт розглядає Програму діяльності Кабінету Міністрів
України?
627. Який правовий наслідок має відставка Прем’єр-міністра України?
628. Який суб’єкт головує на засіданнях Кабінету Міністрів України?
629. Що є основною організаційно-правовою формою роботи Кабінету
Міністрів України?
630. Перед ким підзвітні та кому підконтрольні голови місцевих державних
адміністрацій при здійсненні своїх повноважень ?
631. Яка із перелічених функцій НЕ належить органам виконавчої влади?
632. Що із зазначеного є конституційним обов’язком громадян України?
633. Що із зазначеного є конституційним обов’язком громадян України?
634. Що із зазначеного є конституційним обов’язком людини?
635. Хто виступає суб’єктом законодавчої ініціативи?
636. Кому із зазначених суб’єктів належить право законодавчої ініціативи у
Верховній Раді України?
637. Який орган державної влади від імені Верховної Ради України
здійснює контроль за використанням коштів Державного бюджету України?
638. Який суб’єкт здійснює парламентський контроль за дотриманням
конституційних прав і свобод людини та громадянина?
639. Який орган державної влади затверджує Державний бюджет України?
640. Який суб’єкт подає до Верховної Ради України проект Закону про
Державний бюджет України?
641. Що із переліку є предметом конституційно-правового регулювання?
642. Що із
регулювання?

переліку

НЕ

є

предметом

конституційно-правового

643. Який із наведених методів конституційно-правового регулювання
полягає у визначенні основ суспільного та державного ладу?
644. Що становить собою керівні засади, які визначають сутність та зміст
конституційно-правового регулювання?
645. Із якою галуззю права проявляється зв’язок конституційного права в
контексті регулювання розподілу та використання державних грошових
фондів?
646. Із якою галуззю права проявляється зв’язок конституційного права в
контексті закріплення в Конституції України багатоманітності форм
власності та визначення соціальної спрямованості держави?
647. Який характер мають більшість суспільних відносин, які становлять
предмет конституційного права України?
648. Які відносини НЕ входять до предмета конституційного права
України?
649. Які підсистеми (рівні) українські вчені НЕ виділяють в системі
конституційного права?
650. В якій із модифікацій НЕ є можливою структура конституційноправової норми?
651. Яка із ознак конституційно-правових норм полягає в тому, що вони
поширюються на всіх суб’єктів, що стають учасниками правовідносин,
передбачених цією нормою?
652. Яка із ознак конституційно-правових норм полягає в тому, що вони є
обов’язковими для всіх суб’єктів конституційного права?
653. Яка із ознак конституційно-правових норм полягає в тому, що вони
встановлені суб’єктами нормотворення та мають письмову, документальну
форму?
654. 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?
655. Яким чином можна розуміти територіальне верховенство України?

656. Що із наведеного можна визначити як право держави здійснювати
виняткову юрисдикцію стосовно всіх осіб та об’єктів на своїй території?
657. Чим обмежуються межі дії територіального верховенства України?
658. Що із наведеного НЕ є умовною державною (квазі-державною)
територією України?
659. Що із наведеного є формою децентралізації державної влади в
унітарній державі на рівні адміністративно-територіальної одиниці, що
характеризується географічними, економічними, історичними, етнічними,
національно-культурними та іншими особливостями?
660. Яке із міст є столицею Автономної Республіки Крим?
661. Яка кількість депутатів формує склад Верховної Ради Автономної
Республіки Крим?
662. Хто здійснює від імені Верховної Ради України контроль за
надходженням коштів до Державного бюджету України?
663. У чому полягає фінансовий аудит, здійснюваний Рахунковою палатою?
664. Хто з перелічених осіб
конституційної скарги?

НЕ є суб’єктом права

на

подання

665. Хто з перелічених осіб є суб’єктом права на подання конституційної
скарги?
666. Що з нижче переліченого може бути предметом конституційної
скарги?
667. В чому з наведеного
конституційному праві?

проявляється

метод

субординації

в

668. В чому з наведеного проявляється метод координації?
669. Яке з тверджень про систему конституційного права НЕ є правильним?
670. Яке поняття характеризує наведене визначення: «відносно самостійний
відокремлений комплекс конституційно-правових норм, що регулюють у
межах конституційного права певну сферу або групу однорідних суспільних
відносин»?
671. В чому полягає особливість структури конституційно-правової норми?

672. Які інститути конституційного права виділяють за їх структурою?
673. Що з наведеного може бути об’єктами конституційних правовідносин?
674. Що відповідно
соціальною цінністю?

до Конституції

України

визнається

найвищою

675. Перед ким, відповідно до Конституції України, відповідає за свою
діяльність держава?
676. В чому полягає принцип народного суверенітету?
677. Що означає категорія «безпосередня демократія»?
678. Що з переліченого НЕ є формами безпосередньої демократії?
679. Що з наведеного НЕ є характеристикою парламенту в Україні?
680. Що з наведеного є характеристикою парламенту в Україні?
681. Які питання вирішуються виключно всеукраїнським референдумом?
682. Які питання НЕ можуть бути винесені на всеукраїнський референдум?
683. За яких умов може бути проголошено всеукраїнський референдум за
народною ініціативою?
684. Які суб’єкти можуть виступати суб’єктом ініціювання проведення
всеукраїнського референдуму?
685. Який факт, відповідно до Конституції України, є необхідним для
набуття права голосу на референдумі?
686. Чи матиме право голосу на всеукраїнському референдумі громадянка
України у віці 70 років?
687. Які суб’єкти уповноважені призначати всеукраїнський референдум?
688. Який з наведених принципів відображає положення: «Право голосу на
виборах мають громадяни України, яким на день голосування виповнилося
вісімнадцять років»?
689. Який з наведених принципів відображає положення: «Усі партії –
суб’єкти виборчого процесу мають рівні права і можливості брати участь у

виборчому процесі у порядку та в межах, встановлених законом»?
690. В чому полягає системоутворююча роль конституційного права?
691. В чому полягає регулююча роль конституційного права?
692. В чому полягає програмна функція конституційного права?
693. Яке поняття характеризує наведена дефініція: «упорядкована
відповідно до Основного закону система суспільних відносин, пов’язаних із
реалізацією конституційних прав і свобод людини, розвитком
громадянського суспільства та правової держави й утвердженням інших
конституційних цінностей в суспільстві і державі»?
694. Яка характеристика конституційного ладу полягає у визначенні та
гарантуванні Конституцією України порядку, який ґрунтується на реальній
повазі до особи, всебічному забезпеченні прав та свобод людини і
громадянина та їх гарантуванні?
695. Яке поняття характеризує наведена дефініція: «зареєстроване згідно з
законом 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»?
696. Хто з перелічених суб’єктів НЕ може бути членом політичної партії в
Україні?
697. За умови обрання якої кількості депутатів Верховна Рада України є
повноважною?
698. Який громадянин може бути народним депутатом України?
699. Який громадянин може бути народним депутатом України?
700. Коли відбуваються чергові вибори до Верховної Ради України?
701. Ким призначаються позачергові вибори до Верховної Ради України?
702. Коли проводяться позачергові вибори до Верховної Ради України?
703. Хто зачитує присягу народного депутата України?
704. Які правові наслідки відмови народного депутата України скласти
присягу?

705. Яка особа може бути призначена на посаду Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини ?
706. Який вид контролю здійснює Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини?
707. Хто призначає на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини?
708. Що НЕ входить до повноважень Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини?
709. Що НЕ входить до повноважень Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини?
710. Що НЕ входить до повноважень Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини?
711. В чому полягає суть виконання Уповноваженим Верховної Ради
України функцій національного превентивного механізму?
712. В якому випадку припиняються повноваження Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини?
713. Що НЕ є підставою для прийняття Верховною Радою України рішення
про звільнення з посади Уповноваженого до закінчення строку, на який його
було обрано?
714. В якій ситуації НЕ допущено порушення прав осіб на свободу
світогляду і віросповідання?
715. В якому випадку порушено право громадян на свободу об’єднання у
політичні партії?
716. Яка особа НЕ може отримати статусу закордонного українця?
717. Що НЕ є умовою надання особі статусу закордонного українця?
718. Що є умовою надання особі статусу закордонного українця?
719. Якій особі НЕ може бути надано статус закордонного українця?
720. Який документ посвідчує статус закордонного українця?

721. 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»?
722. За зверненнями якого суб’єкта Конституційний Суд України дає
висновок щодо додержання конституційної процедури розслідування і
розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку
імпічменту?
723. Що є підставою для визнання Конституційним Судом України законів
та інших правових актів неконституційними?
724. Які правові наслідки визнання Конституційним Судом України законів,
інших правових актів або їх окремих положень неконституційними?
725. Відповідно до якого принципу проведення всеукраїнського
референдуму ніхто не може бути примушений до підтримки чи не підтримки
ініціативи щодо проведення референдуму за народною ініціативою, участі чи
неучасті в голосуванні на всеукраїнському референдумі, а також у
проведенні агітації чи у здійсненні інших заходів або процедур,
передбачених законодавством про референдум?
726. Який суб’єкт приймає рішення про реєстрацію ініціативної групи
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою?
727. На всеукраїнському референдумі було затверджено Закон про внесення
змін до ст. 5 розділу I Конституції України. Які правові наслідки
всеукраїнського референдуму будуть у цій ситуації?
728. Що є підставою для реалізації громадянином України права голосу на
всеукраїнському референдумі?
729. 20 січня 2021 року розпочався процес всеукраїнського референдуму. В
цей період через спалах вірусу було введено надзвичайний стан на території
всієї країни. 31 січня 2021 року указ Президента України про введення
воєнного чи надзвичайного стану в Україні набрав чинності. Які наслідки
буде мати введення надзвичайного стану для процесу всеукраїнського
референдуму у цій ситуації?
730. Коли завершується процес всеукраїнського референдуму?
731. Які питання можуть бути винесені на всеукраїнський референдум за

народною ініціативою відповідно до Закону України «Про всеукраїнський
референдум»?
732. Який порядок утворення ініціативної
референдуму за народною ініціативою?

групи

всеукраїнського

733. Яким чином підтверджується факт внутрішнього переміщення особи?
734. Протягом скількох років безперервно має проживати кандидат у
Президенти України на території України перед днем виборів?
735. Який орган чи посадова особа уповноважений приводити до присяги
Президента України?
736. На засіданні якого органу Президент України має проголосити про
свою відставку, щоб вона набула чинності?
737. Який виборчий ценз НЕ застосовується щодо кандидатів у Президенти
України?
738. Що означає інавгурація Президента України?
739. Протягом якого терміну законопроекти, визнані Президентом України
як невідкладні, розглядаються Верховною Радою України?
740. Яким повноваженням щодо діяльності Верховної Ради України
Президент України НЕ володіє?
741. У якому випадку Президент України НЕ може достроково припинити
повноваження Верховної Ради України?
742. Який суб’єкт може бути призначений Президентом України на посаду
на його власний розсуд?
743. Протягом якого терміну Президент України користується правом
недоторканості?
744. Які нормативно-правові акти видає Президент України на основі та на
виконання Конституції України і законів України?
745. За рішенням якого органу можуть бути визнані недійсними акти
Президента України ?
746. Який статус Ради національної безпеки і оборони України?

747. У якому випадку можливий вихід з громадянства України?
748. Що із нижчезазначеного НЕ належить до повноважень Верховної Ради
України?
749. Що із перерахованого НЕ належить до повноважень Верховної Ради
України?
750. Що із перерахованого належить до повноважень Верховної Ради
України?
751. Яка кількість народних депутатів України ініціює питання про
усунення Президента України з поста в порядку імпічменту?
752. Який орган державної влади приймає рішення про неспроможність
виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я?
753. За якої підстави НЕ дозволяється вносити зміни до Конституції
України?
754. Який суб’єкт державної влади приймає рішення про звинувачення
Президента України?
755. У якій формі видаються акти Кабінету Міністрів України нормативного
характеру?
756. Які дії повинні здійснити судді Верховного Суду для проведення
Пленуму Верховного Суду з питання висловлення недовіри Голові
Верховного Суду?
757. 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?
758. В якому випадку Велика Палата Верховного Суду може діяти як суд
апеляційної інстанції?
759. Що є підставою припинення громадянства України?
760. Який документ підтверджує громадянство України?
761. Що є підставою набуття громадянства України?

762. Хто уповноважений на скликання сесії сільської, селищної, міської
ради у випадку немотивованої відмови сільського, селищного, міського
голови?
763. В якому із нижче наведених випадків Президент України НЕ має права
достроково припинити повноваження Верховної Ради України?
764. Який з принципів розкриває зміст громадянства України?
765. В яких випадках Велика Палата Верховного Суду може діяти в якості
суду касаційної інстанції?
766. Що із нижче наведеного НЕ є підставою дострокового припинення
повноважень депутата місцевої ради?
767. В якому випадку повноваження депутата місцевої ради можуть
припинитися достроково за рішенням відповідної ради?
768. В якому випадку повноваження депутата місцевої ради можуть
припинитися достроково без рішення відповідної ради?
769. Що розуміють 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?
770. Що із зазначеного відноситься до делегованих повноважень органів
сільських, селищних, міських рад в галузі бюджету, фінансів і цін?
771. Що є обов’язком депутата місцевої ради у виборчому окрузі?
772. Яку можливість передбачає законодавство для депутатів місцевих рад у
виборчому окрузі?
773. Який з нижчеперелічених судів НЕ входить до складу Верховного
Суду?
774. Що із зазначеного відноситься до делегованих повноважень
виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в галузі житловокомунального господарства, побутового, торговельного обслуговування,
громадського харчування, транспорту і зв’язку?
775. При якому органі функціонує Рада національної безпеки і оборони
України у якості координаційного органу з питань національної безпеки і
оборони?

776. Хто є Головою Ради національної безпеки і оборони України?
777. Хто є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України?
778. Хто є Головнокомандувачем Збройних Сил України?
779. Якими нормативно-правовими актами вводяться в дію Рішення Ради
національної безпеки і оборони України?
780. Хто формує персональний склад Ради національної безпеки і оборони
України?
781. Якою кількістю голосів за наявності підстав Верховна Рада України
приймає рішення про звинувачення Президента України?
782. Якою кількістю голосів приймається рішення про дострокове усунення
Президента України з посади в порядку імпічменту Верховною Радою
України?
783. Як класифікують конституційно-правові відносини за формою?
784. Як класифікують конституційно-правові відносини за територією дії?
785. Як класифікують конституційно-правові відносини за часом?
786. Що є первинним елементом конституційно-правових відносин?
787. Як класифікують органи державної влади за способом формування?
788. Як класифікують органи державної влади за територією?
789. Який орган державної влади є виборним?
790. Який орган державної влади є виборним?
791. Який орган державної влади є тимчасовим?
792. Які суб’єкти конституційного права представляють муніципальну
публічну владу?
793. Які суб’єкти належать до органів і посадових осіб місцевого
самоврядування?
794. Як поділяються конституційні обов’язки людини?

795. У чому
відносин?

втілюється

юридичний

зміст

конституційно-правових

796. Що є об’єктом конституційно-правових відносин?
797. Який об’єкт конституційно-правових відносин належить до політичної
сфери?
798. Який об’єкт конституційно-правових відносин належить до соціальної
сфери?
799. Який об’єкт конституційно-правових відносин належить до культурної
сфери?
800. Що передбачає потенціал впливу громадянського суспільства на
державу?
801. У чому полягає ідеальна
громадянського суспільства?

модель

взаємовідносин

держави

і

802. Який різновид громадських об’єднань встановлює Закон України «Про
громадські об’єднання»?
803. На яких принципах створюються і діють громадські об’єднання?
804. Що є головною ознакою громадських об’єднань?
805. Який вік членів молодіжних громадських організацій?
806. У якому випадку забороняється утворення і діяльність політичних
партій?
807. Протягом якого строку з дня реєстрації здійснюється утворення
політичної партії?
808. Які органи здійснюють державний контроль за законним та цільовим
використанням політичними партіями коштів, виділених з державного
бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності?
809. Як припиняють свою діяльність політичні партії?
810. Які із заходів можуть бути вжиті у разі порушення політичними
партіями Конституції України та законів України?

811. Що є головним обов’язком держави відповідно до Конституції
України?
812. Яка із функцій державного ладу є зовнішньою?
813. Яка із складових належить до організаційно-економічного механізму
держави?
814. Яка із складових належить до політичного механізму держави?
815. Яка із складових належить до організаційно-соціального механізму
держави?
816. Яка із складових належить до організаційно-культурного (духовного)
механізму держави?
817. Який принцип місцевого самоврядування передбачає раціональний
розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування різних
рівнів?
818. Який принцип місцевого самоврядування передбачає наявність власних
повноважень?
819. Який принцип місцевого самоврядування передбачає передачу
конституційних повноважень і бюджетних коштів від державних органів
органам місцевого самоврядування?
820. Яким із нижче зазначених суб’єктів розглядається питання про
дострокове припинення повноважень народного депутата України,
призначеного на посаду члена Кабінету Міністрів України?
821. Що із перерахованого позбавить особу можливості стати членом
Кабінету Міністрів України?
822. Що із нижче наведеного належить до гарантій права на інформацію?
823. Що означає право на одержання інформації?
824. Що означає право на поширення інформації?
825. Що із перерахованого нижче охоплюється поняттям «публічна
інформація з обмеженим доступом»?
826. Що означає принцип спрощеної процедури доступу до публічної
інформації?

827. В яких випадках допускається обмеження права особи на доступ до
інформації?
828. Право на невідкладне оприлюднення якої із нижче зазначеної
інформації мають громадяни України?
829. Який із перерахованих документів НЕ підтверджує громадянство
України?
830. Змістом якого принципу є заборона втручання органів державної влади,
органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого
самоврядування у виборчий процес?
831. Що із перерахованого НЕ належить до засад здійснення виборчого
процесу?
832. Які види виборів проводяться у разі коли вибори Президента України
визнані такими, що НЕ відбулися?
833. Що із наведеного нижче НЕ буде вважатись гарантією діяльності
кандидатів на пост Президента України?
834. Ким із нижче наведених суб’єктів і в який спосіб призначаються
вибори Президента України?
835. Який з конституційних обов’язків належить іноземцям та апатридам,
що на законних підставах перебувають в Україні?
A.
Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.
836. Яка особа володіє пасивним виборчим правом на виборах до Верховної
Ради України?
837. Що є однією із підстав для реалізації пасивного виборчого права на
виборах Президента України?
838. Що із перерахованого нижче НЕ є конституційною вимогою, що
висувається до особи, яка може бути обрана Президентом України?
839. У якому правовому документі вперше закладено основи концепції прав
людини?
840. Які характеристики основних прав і свобод людини є визначальними?

841. Який суб’єкт має право подавати заяву до Європейського суду з прав
людини?
842. Як називається держава в якій не існує жодної офіційної (державної)
релігії і жодного офіційного віросповідання?
843. Що з наведеного НЕ є складовою свободи вираження поглядів?
844. Який характер має право на свободу думки?
845. Що з наведеного НЕ є складовою права на свободу вираження
поглядів?
846. Референдум НЕ допускається щодо законопроектів з яких питань?
847. Який суб’єкт публічної влади повноважний
всеукраїнський референдум за народною ініціативою?

проголошувати

848. Що із вказаного НЕ належить до повноважень Верховної Ради
України?
849. Що із вказаного належить до повноважень Верховної Ради України?
850. У якому випадку Президент України має право достроково припинити
повноваження Верховної Ради України?
851. Чим починається і завершується кожна сесія Верховної Ради України?
852. Хто НЕ виступає суб’єктом законодавчої ініціативи відповідно до
Конституції України?
853. Що є специфічною ознакою конституційно-правової відповідальності?
854. Хто належить до колективних суб’єктів конституційно-правової
відповідальності?
855. Яка із перелічених конституційно-правових санкцій є додатковою?
856. Що таке ретроспективна відповідальність?
857. Що із запропонованого належить до джерел конституційного права
України?
858. Яким нормативно-правовим
конституційного права України?

актом

визначена

система

джерел

859. Чи є чинними нормативно-правові акти, прийняті до вступу в дію
Конституцією України?
860. У яких випадках нормативно-правові акти мають зворотну дію в часі?
861. Яким чином побудувати із запропонованих джерел конституційного
права правильну ієрархію?
862. Ким може бути внесений до Верховної Ради України законопроект про
внесення змін до Конституції України?
863. В якому випадку Конституція України НЕ може бути змінена?
864. Коли закон України набирає чинності?
865. Яким нормативно-правовим актом передбачено перелік питань, які
визначаються та встановлюються виключно законами України?
866. Що із перерахованого слугує прикладом конституційно-правового
договору/угоди?
867. Відповідно до Конституції ї України «єдиним джерелом влади в
Україні є народ». Хто належить до категорії «народ України»?
868. Що із переліченого належить до принципів суспільного ладу?
869. Що можна визначити як форму відображення ставлення індивіда чи
суспільства в цілому до положень Конституції України?
870. Яка із функцій конституційної правосвідомості полягає у забезпеченні
отримання, накопичення та систематизації знань про правові явища?
871. На яку категорію осіб покладається обов’язок шанувати державні
символи України?
872. Що вкладається в зміст державного суверенітету?
873. На яких засадах здійснюється організація державної влади?
874. Який принцип Конституція України НЕ відносить до основних принципів
державного ладу?
875. Які просторові межі державного суверенітету?

876. Яка кількість голосів громадян України, які мають право голосу,
необхідна для проголошення Всеукраїнського референдуму?
877. Що НЕ належить до повноважень Конституційного Суду України?
878. Який суб'єкт владних повноважень приймає відкличні грамоти
дипломатичних представників іноземних держав?
879. Яка із зазначених підстав НЕ є підставою для звільнення судді
Конституційного Суду України?
880. Який із зазначених органів НЕ призначає суддів Конституційного Суду
України?
881. Який із перелічених заходів врегулювання конфлікту інтересів НЕ є
заходом зовнішнього контролю за здійсненням повноважень особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування?
882. Який із нижче наведених недержавних самоврядних інститутів
забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів
правової допомоги на професійній основі?
883. Що із перерахованого нижче НЕ належить до принципів здійснення
адвокатської діяльності?
884. Змістом якого принципу здійснення адвокатської діяльності є
обов'язкова вимога не розголошувати та не передавати приватну інформацію
про особу третім особам без згоди її власника?
885. Який із нижче наведених суб’єктів має право на внесення пропозицій
щодо кандидатури на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав
людини?
886. Який із нижче наведених органів утворюється для забезпечення
діяльності Уповноваженого Верховної Ради з прав людини?
887. Якою із нижче наведених видів діяльності НЕ має право займатися
Уповноважений Верховної Ради з прав людини?
888. Що із наведеного нижче буде вважатись підставою для звільнення
особи з посади Уповноваженого Верховної Ради з прав людини?
889. Що із нижче наведеного належить до підстав припинення повноважень
Уповноваженого Верховної Ради з прав людини?

890. Який із нижче зазначених суб’єктів здійснює парламентський контроль
за дотриманням права на доступ до публічної інформації?
891. Що із нижче перерахованого належить до обов’язків Уповноваженого
Верховної Ради з прав людини і після припинення його повноважень?
892. Які з нижче зазначених актів є актами реагування Уповноваженого
Верховної Ради з прав людини?
893. Що з нижче наведеного НЕ є підставою для провадження справ та
призначення перевірок Уповноваженим Верховної Ради з прав людини?
894. Який із нижче зазначених суб’єктів наділений правом здійснювати
моніторингові перевірки стану додержання встановлених прав і свобод
людини і громадянина органами Національної поліції?
895. Що із наведеного нижче буде вважатись гарантією діяльності
Уповноваженого Верховної Ради з прав людини?
896. Що із нижче наведеного НЕ є принципом побудови системи
судоустрою України?
897. Що із наведеного нижче належить до прав Уповноваженого Верховної
Ради з прав людини?
898. Які питання вирішує Конституційний Суд України?
899. Якою із нижче зазначених видів діяльності НЕ має право займатися
суддя Конституційного Суду України?
900. Якою із нижче зазначених видів діяльності має право займатися суддя
Конституційного Суду України?
901. Що із наведеного нижче НЕ належить до підстав дострокового
припинення повноважень Президента України?
902. На кого покладається виконання обов’язків Президента України у разі
дострокового припинення його повноважень?
903. Який із нижче зазначених судів є найвищим судом у системі
судоустрою України?
904. Що із нижче наведеного НЕ може бути підставою для звільнення
судді?

905. Що із перерахованого НЕ належить до повноважень Вищої ради
правосуддя?
906. Що із перерахованого належить до повноважень Вищої ради
правосуддя?
907. Яка із нижче наведених ланок НЕ входить до системи судоустрою
України?
908. Якою із нижче наведених видів діяльності мають право займатися
судді, окрім здійснення правосуддя?
909. Який із нижче зазначених суб’єктів входить до Вищої ради правосуддя
за посадою?
910. Який із нижче наведених органів здійснює підтримання публічного
обвинувачення в суді?
911. Який із нижче наведених суб’єктів НЕ входить у склад Верховного
Суду?
912. Яка із нижче зазначених палат НЕ створюється в обов’язковому
порядку у Касаційному адміністративному суді?
913. Яка із нижче зазначених палат НЕ створюється в обов’язковому
порядку у Касаційному господарському суді?
914. Яким із нижче наведених суб’єктів здійснюється обрання та звільнення
з посади Голови Верховного Суду?
915. Який із нижче
самоврядування?

зазначених

суб’єктів

є

суб’єктом

місцевого

916. Який із нижче наведених суб’єктів здійснює управління майном, що є у
комунальній власності?
917. Що із перерахованого НЕ належить до повноважень територіальних
громад або утворених ними органів місцевого самоврядування?
918. Що із перерахованого належить до повноважень територіальних
громад або утворених ними органів місцевого самоврядування?
919. Яким із нижче наведених суб’єктів визначається посадовий склад
новосформованого Кабінету Міністрів?

920. Якою із нижче зазначених видів діяльності НЕ мають права займатися
члени Кабінету Міністрів України?
921. У чому полягає організаційна функція комітетів Верховної Ради
України?
922. У чому полягає контрольна функція комітетів Верховної Ради України?
923. Що із наведеного нижче відноситься до повноважень голови комітету
Верховної Ради України?
924. Що із наведеного нижче відноситься до повноважень секретаря
комітету Верховної Ради України?
925. Який документ приймається за результатами розгляду організаційних
питань на засіданнях комітетів Верховної Ради України?
926. Який мінімум депутатів Верховної Ради України повинен звернутися
до Конституційного Суду України, щоб Суд прийняв до розгляду питання
щодо конституційності закону?
927. За яких умов рішення про створення тимчасових контрольних комісій
сільських, селищних, міських рад вважається прийнятим?
928. Які засоби впливу на депутата має сільська, селищна, міська рада у разі
пропуску ним протягом року більше половини пленарних засідань?
929. Як визначається держава, устрій і діяльність якої відповідає волі
народу, загальновизнаним правам і свободам людини і громадянина ?
930. Чиєю допомогою має право скористатися виборець, який внаслідок
фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень?
931. Що НЕ належить до джерел формування виборчого фонду місцевої
організації партії?
932. Яка вимога не є обов’язковою для кандидата у депутати місцевої ради,
кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови?
933. Якого виду виборчих комісій НЕ існує під час проведення виборів
Президента України?
934. Яка концепція місцевого самоврядування знайшла своє втілення в
Конституції України?

935. Що означає принцип колегіальності місцевого самоврядування?
936. Що означає
самоврядування?

принцип

організаційної

самостійності

місцевого

937. Який з перелічених елементів НЕ входить до системи місцевого
самоврядування?
938. В чому полягає
самоврядування?

реалізація

соціальної

функції

місцевого

939. Яке повноваження в сфері соціального захисту населення відноситься
до самоврядних повноважень виконавчих органів місцевого самоврядування?
940. В якому випадку сільський, селищний, міський голова зобов’язаний
прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який
визначений ними термін?
941. Ким визначається доцільність, порядок та умови відчуження об’єктів
права комунальної власності?
942. В якому випадку сесія місцевої ради вважається правомочною?
943. Як часто скликається сесія місцевої ради?
944. Що являє собою правоздатність особи в конституційно-правових
відносинах?
945. Що являє собою дієздатність особи в конституційно-правових
відносинах?
946. Що являє собою деліктоздатність особи в конституційно-правових
відносинах?
947. Що являє собою зміст конституційно-правових відносин?
948. Хто наділяється спеціальною правосуб’єктністю серед суб’єктів
конституційно-правових відносин?
949. Що являє собою юридичний склад конституційно-правових відносин?
950. Що являє собою об’єкт конституційно-правових відносин?

951. Що із наведеного нижче буде вважатись неправомірною дією?
952. Що із наведеного нижче буде вважатись юридичною подією?
953. З якого моменту в особи виникає конституційна правоздатність?
954. Коли може бути повторно внесена Програма діяльності Кабінету
Міністрів України у випадку її несхвалення?
955. Як часто Верховна Рада України розглядає звіт Кабінету Міністрів
України про хід виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України?
956. Хто звітує перед Кабінетом Міністрів України про хід виконання
Програми діяльності Кабінету Міністрів України в разі відсутності Прем’єрміністра України?
957. Який нормативно-правовий акт приймає Верховна Рада України за
підсумками обговорення звіту Кабінету Міністрів України про хід виконання
Програми діяльності Кабінету Міністрів України?
958. Які повноваження має Верховна Рада України щодо призначення
Генерального прокурора?
959. Які правові наслідки щодо прийняття постанови про висловлення
недовіри Верховної Ради України Генеральному прокуророві?
960. У який термін складає присягу особа, призначена на посаду
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини?
961. Скільки депутатських запитів може бути
пленарному тижні?

внесено на одному

962. Яким чином приймається рішення Верховної Ради України про
звинувачення Президента України?
963. Хто має право вносити на розгляд Верховної Ради України
законопроекти про надання згоди на обов’язковість міжнародних договорів
України?
964. Ким призначається Голова Рахункової палати?
965. Ким призначаються на посади члени Центральної виборчої комісії?
966. Ким призначається на посаду Голова Антимонопольного комітету
України?

967. Ким призначається на посаду Голова Державного комітету телебачення
і радіомовлення України?
968. У який термін приймається Верховною Радою України Закон «Про
Державний бюджет України»?
969. У який термін подається Кабінетом Міністрів України річний звіт про
виконання Закону «Про Державний бюджет України»?
970. Хто вручає новообраному Президентові України офіційні символи
влади Президента України?
971. Хто вручає новообраному
Президента України?

Президентові

України

972. Який вік особи вимагається при призначенні
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини?

посвідчення
на

посаду

973. Що із наведеного НЕ входить до норм конституційного права за таким
критерієм поділу, як за терміном дії?
974. Що із наведеного входить до норм конституційного права за таким
критерієм поділу, як за конкретизацією правового припису?
975. Що із наведеного НЕ входить до інститутів конституційного права за
таким критерієм поділу, як за структурою?
976. Що із наведеного входить до норм конституційного права за таким
критерієм поділу, як за територією дії?
977. Яка із ознак конституційно-правових норм полягає в тому, що вони
встановлюють чи санкціонують правило поведінки, що регулює суспільні
відносини?
978. Що є метою функціонування системи конституціоналізму?
979. Що
із
наведеного
конституціоналізму?

визначає

нормативно-правові

основи

980. Які конституційні обов’язки людини і громадянина НЕ передбачені в
981. Що таке можливість громадянина на отримання пенсій, соціальних
виплат і допомог?

982. Які з нижчезазначених НЕ відносяться до політичних прав людини?
983. Яке з нижчезазначених НЕ відноситься до політичних прав людини?
984. Який характер мають акти всеукраїнського референдуму згідно з
Рішенням Конституційного Суду України від 27 березня 2000 р.?
985. Чи є рішення Європейського суду з прав людини джерелом
конституційного права України і чому?
986. Що НЕ входить до джерел конституційного права органів місцевого
самоврядування?
987. Яка з наступних міжнародно-правових
конституційного права для України?

угод

НЕ

є

джерелом

988. Яке з наступних джерел НЕ відноситься до джерел конституційного
права України?
989. Яке з наступних джерел НЕ відноситься до джерел конституційного
права України?
990. Який з міжнародних договорів
конституційного права України?

можна

991. Яка з наступних міжнародно-правових
конституційного права для України?

віднести
угод

НЕ

до
є

джерел
джерелом

992. Який з міжнародних нормативно-правових актів НЕ є джерелом
конституційного права для України?
993. Який з міжнародних договорів
конституційного права України?

можна

віднести

до

джерел

994. Який з міжнародних договорів
конституційного права України?

можна

віднести

до

джерел

995. Що належить до підзаконних нормативно-правових актів як джерела
конституційного права України?
996. Як називається правовий акт, адресований до невизначеного кола
юридичних та фізичних осіб, державних органів та організацій, виданий
Президентом України?
997. В яких випадках достроково припиняються повноваження Президента

України?
998. Де і ким має бути встановлена неспроможність виконання Президентом
України своїх повноважень за станом здоров’я?
999. Що означає «імпічмент Президента України»?
1000. Якою кількістю голосів Верховна Рада України приймає рішення про
усунення з поста Президента в порядку імпічменту?
1001. На яку особу покладається тимчасове виконання президентських
обов’язків у разі дострокового припинення повноважень Президента
України?
1002. Що означає накладення вето на законопроект?
1003. Протягом якого періоду часу Президент України підписує закон,
беручи його до виконання?
1004. Протягом якого періоду часу Президент України повинен повернути
закон для повторного розгляду?
1005. Як називається процедура підписання та обнародування закону
Президентом України?
1006. Які
України?

види

президентських

виборів,

передбачені

законодавством

1007. На підставі якого нормативно-правового акту проводяться позачергові
вибори Президента України?
1008. Які органи організовують і проводять вибори Президента України?
1009. Хто володіє активним виборчим правом на виборах Президента
України?
1010. Які громадяни НЕ мають права голосу на президентських виборах?
1011. Скільки кандидатів може висунути політична партія на пост
Президента України?
1012. Коли завершується виборчий процес на виборах Президента України?
1013. Який розмір суми грошової застави на виборах Президента України?

1014. У яких випадках грошова застава на виборах Президента України
повертається суб’єкту її внесення (партії чи кандидату на пост Президента
України)?
1015. Який суб’єкт здійснює реєстрацію кандидатів на пост Президента
України?
1016. Які є гарантії щодо кандидатів на пост Президента України?
1017. З якого моменту набуває повноважень новообраний Президент
України?
1018. Який документ вручає новообраному Президентові
Центральна виборча комісія після складення присяги?

України

1019. Протягом скількох днів приймається рішення щодо дострокового
припинення повноважень народного депутата України?
1020. Яка кількість помічників-консультантів може бути у народного
депутата України?
1021. В яких сільських радах виконавчий орган може НЕ створюватись?
1022. Яким документом визначається порядок проведення громадських
слухань?
1023. Які нормативно-правові акти видає сільський, селищний, міський
голова в межах своїх повноважень?
1024. Який метод конституційно-правового регулювання застосовується в
нормі: «Україна є республікою»?
1025. Який метод конституційно-правового регулювання застосовується в
нормі: «Україна є унітарною державою»?
1026. Який метод конституційно-правового регулювання застосовується в
нормі: «Кожен має право на освіту»?:
1027. Що є формою політико-територіальної організації держав?
1028. Який метод конституційно-правового регулювання застосовується в
нормі: «Кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах,
встановлених законом»?:
1029. Який метод конституційно-правового регулювання застосовується в

нормі: «На території України забороняється створення і функціонування
будь-яких збройних формувань, не передбачених законом»?:
1030. Який метод конституційно-правового регулювання застосовується в
нормі: «Використання примусової праці забороняється»?:
1031. Який елемент конституційно-правової норми названий правильно?
1032. Який елемент конституційно-правової норми названий правильно?
A.
заохочення
1033. Яке місто в Україні наділене спеціальним статусом?
1034. Що з нижченаведеного є джерелом конституційного права України?
1035. Що з нижченаведеного є джерелом конституційного права України?
1036. Що з нижченаведеного НЕ є джерелом конституційного права України?
1037. Що із перерахованого
конституційного ладу?

належить

до

спеціальних

гарантій

1038. Якому суб’єкту належить земля, її надра, атмосферне повітря, водні та
інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України ?
1039. Що з зазначеного НЕ належить до системи органів державної влади?
1040. Який із елементів НЕ належить до системи місцевого самоврядування?
1041. Перед ким відповідає держава за свою діяльність?
1042. Який елемент НЕ входить до структури правового статусу людини і
громадянина в Україні?
1043. Який елемент входить до структури правового статусу людини і
громадянина в Україні?
1044. Який елемент входить до структури правового статусу людини і
громадянина в Україні?
1045. Що належить до особистих прав і свобод людини і громадянина?
1046. Що належить до політичних прав та свобод людини і громадянина?
1047. Що належить до соціально-економічних прав та свобод людини і

громадянина?
1048. Що належить до економічних прав та свобод людини і громадянина?
1049. Що належить до соціально-економічних прав та свобод людини і
громадянина?
1050. Що із вказаного є санкцією конституційно-правової відповідальності?
1051. Хто належить до суб’єктів конституційно-правової відповідальності?
1052. Який суб’єкт надає висновок про те, що діяння, в яких звинувачується
Президент України, існують ознаки державної зради або іншого злочину?
1053. Яка виборча система використовується при обрані депутатів сільської,
селищної, міської ради (територіальних громад з кількістю виборців до 10
тисяч)?
1054. Яка виборча система в Україні використовується при обрані депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних
у місті рад, а також депутатів міських, сільських, селищних рад
(територіальних громад з кількістю виборців 10 тисяч і більше)?
1055. Яка виборча система використовується в Україні при обрані міського
(міста з кількістю виборців 75 тисяч і більше осіб) голови?
1056. Яка виборча система використовується в Україні при обрані сільського,
селищного, міського (міста з кількістю виборців до 75 тисяч осіб) голови?
1057. Що є формою політико-територіальної організації держав?
1058. Який метод конституційно-правового регулювання застосовується в
нормі: «Кожен має право на освіту»?
1059. У якому із випадків призначаються проміжні вибори депутата
сільської, селищної ради?
1060. Якого віку повинна досягнути особа, щоб
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини?

зайняти

посаду

1061. Т. Пейн говорив: «Конституції немає, якщо її не можна покласти в
кишеню». Наявність якого виду конституції він мав на увазі?
1062. Що НЕ належить до матеріальних об’єктів конституційно-правових
відносин?

1063. Що з наведеного є прикладом абсентеїзму?
1064. Що НЕ відносять до форм народовладдя?
1065. З якого моменту набирають чинності нормативні акти Кабінету
Міністрів України, що визначають права та обов’язки громадян?
1066. Що з нижче наведеного найбільш повно відображає суть такого
конституційного принципу законотворчості як демократизм?
1067. Вирішення питання про конституційність яких актів НЕ відноситься до
компетенції (повноважень) Конституційного Суду України?
1068. За якої умови територіальний устрій вважається симетричним?
1069. Як визначається
законодавстві України?

поняття

«державного

кордону

України»

в

1070. Що з перерахованого НЕ є елементом системи стримувань і противаг?
1071. Який із наведених органів НЕ є колегіальним за порядком прийняття
рішень?
1072. Яке місце займає Рада Міністрів Автономної Республіки Крим в
системі органів публічної влади?
1073. Для реалізації якого із наведених повноважень Президентові України
потрібна згода Верховної Ради України?
1074. Яка з наведених ознак НЕ притаманна для державної влади в Україні?
1075. Що з зазначеного НЕ є юридичною властивістю Конституції України?
1076. Що з наступного є прикладом політико-правового акту?
1077. Який принцип є характерним для мажоритарної виборчої системи?
1078. Що з переліченого є нормативним актом, який видає Кабінет Міністрів
України?
1079. Громадянин України скоїв злочин на території держави. Що станеться,
якщо він не знав норм законодавства?
1080. Який державний орган здійснює контроль від імені Верховної Ради

України за надходження коштів до Державного бюджету України та їх
використанням?
1081. Коли відбуваються чергові вибори сільських, селищних, міських,
районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів?
1082. Яким нормативно-правовим актом визначається максимальна кількість
осіб, які можуть входити до складу одного комітету Верховної Ради України?
1083. До якого виду за призначенням у механізмі правового регулювання
відноситься норма: «Закон підписує голова Верховної Ради України і
невідкладно направляє його Президентові України»?
1084. Яке значення мають рішення Конституційного Суду України?
1085. Коли набула чинності Конституція України 1996 року?
1086. Що є об’єктами конституційно-правових відносин?
1087. Хто виступає первинним учасником конституційно-правових відносин,
перед яким суб’єкти конституційно-правової відповідальності несуть
юридичну відповідальність?
1088. Народний депутат Ю. є керівником однієї з депутатських фракцій в
новообраній Верховній Раді України. Чи може він бути обраний головою або
секретарем комітету Верховної Ради України?
1089. Хто із нижче наведених суб’єктів конституційно-правових відносин НЕ
може бути притягнутий до конституційно-правової відповідальності?
1090. Який із принципів НЕ відноситься до основних принципів державного
ладу України?
1091. Що НЕ належить до форм безпосередньої участі у вирішенні питань
місцевого значення?
1092. Хто є суб’єктами добровільного об’єднання територіальних громад?
1093. Що є порушенням режиму державного кордону?
1094. Які нормативно-правові акти видає сільський, селищний, міський
голова в межах своїх повноважень?
1095. Який характер взаємовідносин між сільським, селищним, міським
головою та відповідною радою при здійсненні наданих йому повноважень?

1096. Якою є територія України в межах існуючого кордону?
1097. На яких засадах ґрунтується суспільне життя в Україні?
1098. Які акти мають бути доведені до відома населення у порядку,
встановленому законом?
1099. Що гарантується Україною своїм громадянам, які перебувають за її
межами?
1100. Хто має конституційне право на користування рівним правом доступу
до державної служби?
1101. Хто має право на участь в управлінні державними справами?
1102. Кому відповідно до Конституції України належить право на свободу
об’єднання у політичні партії та громадські організації?
1103. Кому гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи
бездіяльності органів державної влади?
1104. Чи обмежуються конституційні права
громадянина в умовах надзвичайного стану?

і

свободи

людини

1105. Які форми народного
Конституцією України?

в

Україні

передбачені

1106. Як Конституція
примусової праці?

України
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1107. Яким органом влади в Україні є Верховна Рада України?
1108. Хто може бути народним депутатом України?
1109. Як обирається конституційний склад Верховної Ради України?
1110. Якими актами
України?

визначаються повноваження народних депутатів

1111. Яку діяльність народні депутати України можуть поєднувати із
депутатським мандатом?
1112. Яким актом встановлюються вимоги щодо несумісності депутатського
мандата?

1113. Що є підставою для втрати мандата народного депутата України?
1114. За що НЕ несуть юридичної відповідальності народні депутати
України?
1115. В якому випадку достроково припиняються повноваження народного
депутата України?
1116. Що належить до повноважень Верховної Ради України у бюджетній
сфері?
1117. Основною функцією якого державного
стабільності грошової одиниці?

органу

1118. Хто
здійснює
парламентський
контроль
конституційних прав і свобод людини і громадянина?

за

є забезпечення
додержанням

1119. Хто за посадою НЕ входить до складу Ради національної безпеки і
оборони України?
1120. Які повноваження має Президент України з мотивів невідповідності
актів Кабінету Міністрів України Конституції?
1121. Хто входить до складу Кабінету Міністрів України?
1122. Ким призначаються на посаду і звільняються з посади голови місцевих
державних адміністрацій?
1123. Яку функцію здійснює прокуратура України?
1124. Який суд є найвищим у системі судоустрою України?
1125. За якими принципами будується система судоустрою України?
1126. Яким органом звільняється з посади Голова Верховного Суду?
1127. Чи можуть законом встановлюватися інші вимоги щодо освіти та стажу
професійної діяльності суддів, ніж ті, що встановлені Конституцією України?
1128. Який стаж професійної діяльності повинна мати особа, яка претендує
на посаду судді?
1129. За поданням якого органу здійснюється призначення судді на посаду?

1130. Які суди розглядають справи у сфері публічно-правових відносин?
1131. Який головний суб’єкт місцевого самоврядування в Україні?
1132. Які органи самоорганізації населення передбачені Конституцією
України?
1133. Хто представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та
міст згідно з Конституцією України?
1134. Коли відбуваються чергові вибори сільських, селищних, міських,
районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів?
1135. Чим визначається статус голів, депутатів і виконавчих органів
сільської, селищної ради та їхні повноваження, порядок утворення,
реорганізації, ліквідації?
1136. Які об’єкти можуть об'єднувати на договірних засадах територіальні
громади сіл, селищ і міст для виконання спільних проектів?
1137. Чим є місцеве самоврядування в Україні?
1138. Яким органом є Верховна Рада Автономної Республіки Крим?
1139. Яким органом є Рада міністрів Автономної Республіки Крим?
1140. 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?
1141. За чиїм рішенням може бути заарештована або триматися під вартою
людина?
1142. На який державний орган покладено обов’язок захищати права і
свободи людини і громадянина?
1143. Який правовий режим церкви і релігійних організацій в Україні?
1144. Яку ідеологію держава може визнати обов’язковою?
1145. Чи обмежує Конституція України використання власності?
1146. Коли Верховна Рада України збирається на першу сесію?

1147. У якому випадку Верховна Ради України збирається на засідання без
скликання?
1148. Призначення на посади та звільнення з посад членів Центральної
виборчої комісії за поданням Президента України належить до повноважень?
1149. Які законопроекти
позачергово?

розглядаються

Верховною

Радою

України

1150. Який строк повноважень обраних (призначених) членів Вищої ради
правосуддя?
1151. До компетенції якого органу належить підтримання публічного
обвинувачення в суді?
1152. Хто звільняє Генерального прокурора України?
1153. Який інститут діє в Україні для надання професійної правничої
допомоги?
1154. Яка форма захисту прав місцевого самоврядування?
1155. Який строк повноважень сільського, селищного, міського голови,
обраного на чергових виборах?
1156. З яких підстав рішення органів місцевого самоврядування зупиняються
у встановленому законом порядку?
1157. До повноважень якого судового органу віднесено вирішення питання
про відповідність Конституції України законів України, здійснювати
офіційне тлумачення Конституції України?
1158. Як обирається (призначається) Голова Конституційного Суду України?
1159. 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?
1160. Через який період може бути поданий до Верховної Ради України
законопроект про внесення змін до Конституції України, який розглядався і
закон не був прийнятий?
1161. За наявності висновку якого органу Верховною Радою України
розглядається законопроект про внесення змін до Конституції України?

1162. До компетенції якого
управління районами в містах?

органу

відноситься

питання

організації

1163. Ким призначається на посаду керівник Апарату Верховної Ради
України?
1164. Хто призначає на посаду та звільняє з посади Керівника Апарату Офісу
Президента України?
1165. На який строк призначається на посаду працівник патронатної служби?
1166. Який орган НЕ входить до системи управління державною службою?
1167. Яким органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів
України?
1168. Перед ким відповідальний Кабінет Міністрів України?
1169. Чим регулюється порядок проведення засідань Кабінету Міністрів
України, підготовки та прийняття рішень, інші процедурні питання
діяльності Уряду України?
1170. Ким визначається посадовий склад новосформованого Кабінету
Міністрів України?
1171. До яких посад належать посади членів Кабінету Міністрів України?
1172. У якій кількості за поданням Прем’єр-міністра України Верховна Рада
України може призначати міністрами осіб, які не очолюють міністерства?
1173. Хто може бути членами Кабінету Міністрів України?
1174. 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?
1175. Який порядок призначення на посаду членів Кабінету Міністрів
України, крім Прем’єр-міністра України, Міністра оборони України і
Міністра закордонних справ України?
1176. Ким призначаються на посаду Міністр оборони України і Міністр
закордонних справ України?
1177. З якого моменту вступає на посаду член Кабінету Міністрів України?

1178. На чому базується програма діяльності Кабінету Міністрів України?
1179. Кого призначає на посаду та звільняє з посади за пропозицією Комісії з
питань вищого корпусу державної служби Кабінет Міністрів України?
1180. Який документ (документи) подається (подаються) Кабінетом
Міністрів України одночасно із звітом про виконання Державного бюджету
України за минулий рік до Верховної Ради України?
1181. Хто представляє інтереси Кабінету Міністрів України у судах?
1182. Які органи складають систему центральних органів виконавчої влади?
1183. Який основний принцип організації діяльності міністерств в Україні?
1184. Хто затверджує положення про міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади?
1185. Що є умовою прийняття до громадянства України?
1186. Що є умовою прийняття до громадянства України?
1187. З якої дати особа набуває громадянство України внаслідок прийняття
до громадянства України?
1188. З якого моменту набуває громадянства України повнолітня особа, яку
усиновили громадяни України?
1189. З якого віку необхідна згода дитини на набуття нею громадянства
України?
1190. Яким чином дитина, яка відповідно до чинного законодавства України,
вважається такою, що постійно проживає за кордоном, може вийти з
громадянства України?
1191. Яким чином відбувається вихід з громадянства України дітей віком від
14 до 18 років?
1192. Що є підставою для втрати громадянства України?
1193. Якими правами та свободами користуються іноземці та особи без
громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах?
1194. Кому надається дозвіл на імміграцію поза квотою імміграції?

1195. Яким категоріям осіб НЕ надається дозвіл на імміграцію?
1196. Яким категоріям осіб НЕ надається дозвіл на імміграцію?
1197. Членами яких об’єднань НЕ можуть бути іноземці та особи без
громадянства?
1198. Ким відповідно до Конституції України є Президент України?
1199. Ким згідно Конституції України є Президент України?
1200. Що є обов’язковою умовою для громадянина України, що має намір
бути обраним Президентом України?
1201. Що є обов’язковою умовою для громадянина України, що має намір
бути обраним Президентом України?
1202. Що НЕ належить до повноважень Президента України?
1203. Коли проводяться чергові вибори Президента України?
1204. Коли вступає на пост новообраний Президент України?
1205. Протягом якого терміну звання Президента України зберігається за
ним?
1206. Що належить до повноважень Президента України?
1207. Що належить до повноважень Президента України?
1208. Що належить до повноважень Президента України?
1209. Хто приймає рішення про неможливість виконання Президентом
України своїх повноважень за станом здоров’я?
1210. З якого питання Президент України призначає всеукраїнський
референдум?
1211. Як називається виборча система, що полягає в тому, що для обрання
кандидата необхідно набрати більше половини голосів виборців, які взяли
участь у голосуванні, тобто 50 % плюс 1 голос?

1212. Як називається виборча система, яка полягає у тому, що обраним
вважається той кандидат, який отримав більшу кількість голосів виборців
(хоча б на один голос) порівняно з іншими кандидатами?
1213. Який вид референдумів передбачає класифікація референдумів за
територією проведення?
1214. Принцип демократії, який означає поєднання волі більшості з
гарантіями прав особи, яка перебуває в меншості – етнічній, релігійній,
політичній; відсутність дискримінації, придушення прав особи, яка не є у
більшості при прийнятті рішень – це:
1215. Принцип демократії, який допускає формування органів влади і
місцевого самоврядування шляхом народного волевиявлення, забезпечує їх
змінюваність, підконтрольність і взаємоконтроль, рівну можливість кожного
реалізувати свої виборчі права – це:
1216. Яка з наведених систем однорідних норм становить субінститут
конституційного права України?
1217. Якою із перелічених ознак володіє виконавча влада в Україні?
1218. Щодо яких законопроектів Кабінет Міністрів України має виключне
право на законодавчу ініціативу?
1219. Протягом якого строку подається до Верховної Ради України Програма
діяльності Кабінету Міністрів України?
1220. Хто зачитує текст присяги члена Кабінету Міністрів України?
1221. Хто виконує повноваження Прем’єр-міністра України, у випадку
смерті Прем’єр-міністра?
1222. За якої умов
повноважними?

засідання

Кабінету

Міністрів

України

будуть

1223. Коли набирають чинності акти Кабінету Міністрів України, які
визначають права і обов’язки громадян?
1224. Яку відповідальність несуть члени Кабінету Міністрів України за
результати діяльності Кабінету Міністрів України?
1225. В чому проявляється принцип колегіальності у роботі Кабінету
Міністрів України?

1226. Який консультативно-дорадчий орган може утворюватися
підготовки рекомендацій щодо виконання завдань міністерства?

для

1227. Що із переліченого є центральним органом виконавчої влади ?
1228. Хто належить до суб’єктів конституційно-правової відповідальності?
1229. З яким статусом можуть створюватися політичні партії в Україні?
1230. Яка з нижче
процесуальною?

зазначених

конституційно-правових

норм

є

1231. Яка з нижче
процесуальною?

зазначених

конституційно-правових

норм

є

1232. Яка з нижче
забороняючою?

зазначених

конституційно-правових

норм

є

1233. Яка з нижче
зобов’язуючою?

зазначених

конституційно-правових

норм

є

1234. Яка з нижче
зобов’язуючою?

зазначених

конституційно-правових

норм

є

1235. Яка з нижче зазначених конституційно-правових норм є нормоюдефініцією?
1236. Що є зовнішньою формою об’єктивації конституційно-правових норм?
1237. Що є джерелом галузі конституційного права?
1238. Що є джерелом галузі конституційного права?
1239. 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?
1240. 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?

1241. Який елемент системи конституційного права України вказує на те, що
він є елементом галузі права?
1242. Який висновок надає Конституційний Суд України за зверненням
Верховної Ради України?
1243. Яка із перелічених вимог НЕ є конституційною вимогою до судді
Конституційного Суду України?
1244. Чим керувалася Верховна Рада України, приймаючи Конституцію
України?
1245. Що означає пряма дія норм Конституції України ?
1246. На чому згідно з рішенням Конституційного Суду України від
02.06.1999 р. негативно позначатиметься наявність у Конституції України
деталізованих положень?
1247. В яких умовах Конституція України НЕ може бути змінена?
1248. Яким вимогам щодо відповідності законопроекту про внесення змін до
Конституції України Конституційний Суд України дає висновок?
1249. Хто має право подавати законопроекти про внесення змін до розділів І,
ІІІ, ХІІІ Конституції України?
1250. Який суб’єкт подає законопроект про внесення змін до Конституції
України (крім розділів І, ІІІ, ХІІІ)?
1251. Яка мінімальна кількість голосів народних депутатів України необхідна
для прийняття законопроекту про внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ
Конституції України?
1252. Назва якого державного свята закріплена Конституцією України?
1253. Які юридичні властивості Конституції?
1254. Яким актом є Конституція України?
1255. Без згоди якого органу влади суддю Конституційного Суду України 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?

1256. Яким органом конституційної юрисдикції згідно із Законом України
«Про Конституційний Суд України» від 13.07.2018 р. є Конституційний Суд
України?
1257. Який мінімальний вік особи, яка може бути призначена суддею
Конституційного Суду України?
1258. За яким винятком без згоди Конституційного Суду України суддю
Конституційного Суду України не може бути затримано або утримувано під
вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом?
1259. Який документ є формою звернення до Конституційного Суду
України?
1260. З яких питань Конституційний Суд України дає висновки?
1261. В якому розділі Конституції України містяться основоположні
принципи конституційного ладу України?
1262. Якими нормативними актами згідно з рішенням Конституційного Суду
України від 30.10.1997 р. встановлюються винятки з конституційних норм?
1263. На які територіальні одиниці поширюється суверенітет України?
1264. Після внесення змін до яких нормативних-правових актів можливе
укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України?
1265. З урахуванням чого встановлюється Великий Державний Герб
України?
1266. Що відноситься до державних символів України?
A.
державний прапор
1267. Скільки голосів у парламенті необхідно для прийняття закону, яким
затверджуються слова Державного Гімну України?
1268. Яка мінімальна кількість голосів народних депутатів потрібна для
прийняття Закону України «Про опис і порядок використання державних
символів України»?
1269. Якою частиною від конституційного складу Верховної Ради України
приймається закон про Великий Державний Герб України?
1270. Якою згідно з Конституцією України є українська мова?

1271. Який суб’єкт конституційного права має своїм повноваженням
ініціювати оголошення війни?
1272. Що є підставами заборони утворення і діяльності політичних партій?
1273. Який суб’єкт здійснює реєстрацію політичних партій?
1274. Який вид автономії гарантує держава національним меншинам?
1275. Протягом якого часу з моменту набуття громадянства України
іноземець повинен припинити перебування у громадянстві іноземної
держави?
1276. Що підтверджує тимчасове посвідчення громадянина України по
відношенню до особи?
1277. Які сесії Верховної Ради України вважаються черговими?
1278. Якими є види сесій Верховної Ради України?
1279. 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”?
1280. 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”?
1281. Яким чином несуть відповідальність
громадянства, які вчинили злочин в Україні?

іноземці

та

особи

без

1282. Яким нормативним актом визначається порядок видачі дозволу на
імміграцію?
1283. Якою НЕ може бути державою визнана жодна релігія?
1284. Яка правова природа професійної спілки?
1285. З яких мотивів примусове відчуження об’єктів права приватної
власності може бути застосоване як виняток?
1286. На чому ґрунтується шлюб відповідно до Конституції України?

1287. Якою є повна загальна середня освіта?
1288. Які конституційні права і свободи мають громадяни, згідно з
Конституцією України?
1289. Яке право на життя має кожна людина згідно з Конституцією України?
1290. Як називається сфера дії приватних інтересів, система суспільних
інституцій, за посередництвом яких задовольняються різноманітні інтереси
індивідів та їх груп?
1291. Що є підставою реалізації виборцями свого права голосу на виборах
народних депутатів України?
1292. Який зміст принципу прямих виборів?
1293. Що означає добровільність участі громадян України у виборах?
1294. Що означає положення «вибори депутатів є вільними»?
1295. Що означає таємниця голосування?
1296. Яка кількість голосів народних депутатів необхідна для проведення
закритого засідання Верховної Ради України?
1297. Якому органу підпорядкована і підзвітна Рахункова палата?
1298. Скільки читань проходить обговорення законопроекту на пленарних
засіданнях Верховної Ради України?
1299. За яким винятком народні депутати України НЕ несуть юридичної
відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті
та його органах?
1300. Протягом якого часу відповідні суб’єкти
депутатське звернення з моменту його одержання?

повинні

розглянути

1301. Скільки представницьких мандатів може мати Президент України?
1302. Що включає система місцевого самоврядування?
1303. З якого моменту починаються повноваження сільського, селищного,
міського голови?
1304. Коли закінчуються повноваження депутата місцевої ради?

1305. Що є основною формою роботи виконавчого комітету сільської,
селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради?
1306. Хто очолює виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради?
1307. Який суб’єкт веде першу сесію новообраної сільської, селищної,
міської ради?
1308. На яких умовах депутати місцевої ради працюють у комісіях?
1309. Перед яким
підзвітний?

суб’єктом депутат місцевої ради відповідальний і

1310. Якій конституційній характеристиці Української держави відповідає
положення: «В Україні визнається і діє принцип верховенства права»?
1311. Що означає верховенство Конституції України?
1312. Що означає пряма дія норм Конституції України?
1313. Що передбачає підвищена стабільність Конституції України?
1314. Якими нормами забезпечується рівність прав жінки і чоловіка,
відповідно до Конституції України?
1315. 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»?
1316. 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»?
1317. Які правомочності відповідно до Конституції України НЕ включає
право на свободу світогляду і віросповідання?
1318. Який обов’язок держави відповідно
кореспондує конституційному праву на житло?

до

Конституції

України,

1319. 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»?
1320. Які із нижчеперелічених конституційних обов'язків належать
іноземцям та апатридам, що на законних підставах перебувають в Україні?
1321. Які із нижчеперелічених конституційних обов'язків належать
іноземцям та апатридам, що на законних підставах перебувають в Україні?
1322. Які із нижчеперелічених конституційних обов'язків належать
іноземцям та апатридам, що на законних підставах перебувають в Україні?
1323. Що є завданням Конституційного Суду України?
1324. З якого моменту набуває повноважень Суддя Конституційного Суду
України?
1325. На якому засіданні і яким чином в Конституційному Суді України
обирається Голова Конституційного Суду?
1326. Як зазначаються видатки на діяльність Конституційного Суду України?
1327. Який
суб’єкт
здійснює
організаційне,
науково-експертне,
інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності Конституційного
Суду України?
1328. Що є формами звернення до Конституційного Суду України?
1329. Яка посадова особа входить до складу Ради національної безпеки і
оборони України?
1330. Яка посадова особа входить до складу Ради національної безпеки і
оборони України?
1331. Що НЕ входить до повноважень Голови Верховної Ради України в
період виконання ним обов’язків Президента України?
1332. Що НЕ входить до повноважень Голови Верховної Ради України в
період виконання ним обов’язків Президента України?
1333. Що НЕ входить до повноважень Голови Верховної Ради України в
період виконання ним обов’язків Президента України?
1334. Ким затверджується персональний склад Комісії при Президентові
України з питань громадянства?

1335. Яким повинен бути повний перелік суб’єктів права на конституційне
подання з питань визнання неконституційними нормативно-правових актів?
1336. Хто із вказаних осіб НЕ може бути обраним народним депутатом
України (припускаючи, що усім іншим конституційним вимогам щодо
пасивного виборчого права ця особа відповідає)?
1337. Що означає депутатський індемнітет?
1338. У якому випадку народний депутат України НЕ несе юридичної
відповідальності за результати голосування у парламенті України?
1339. Який етап є наступним після ініціювання питання про усунення
Президента України з поста в порядку імпічменту більшістю від
конституційного складу Верховної Ради України?
1340. Яка мінімальна кількість народних депутатів має бути у депутатській
фракції, що має право вносити Президентові України пропозицію щодо
кандидатури Прем’єр-міністра України ?
1341. Верховна Рада України була обрана 26 жовтня 2014 року. Яка крайня
дата можливого дострокового припинення повноважень Верховної Ради
України Президентом України?
1342. Яка посадова особа призначаються Президентом України за поданням
Кабінету Міністрів України?
1343. Хто є вищим суб’єктом у системі органів виконавчої влади?
1344. Який із нижче запропонованих актів Президента України скріплюється
підписами Прем’єр-міністра і міністра, відповідального за акт та його
виконання?
1345. Яка має бути вчинена наступна дія після прийняття Верховною Радою
України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України?
1346. В якому з випадків порушено вимоги щодо несумісності депутатського
мандата з іншими видами діяльності?
1347. Які дії вчиняє Голова Верховної Ради України після підписання Закону,
прийнятого Верховною Радою?

1348. 2 вересня 2015 року розпочалася остання сесія Верховної Ради України.
Вкажіть, які питання Верховна Рада України НЕ МОЖЕ розглядати на цій
сесії?
1349. Що є підставами для звільнення судді?
1350. Що є підставою для звільнення судді?
1351. Що є підставою для припинення повноважень судді?
1352. Ким судді призначаються на посаду?
1353. Хто може бути призначений на посаду судді (за умови відповідності
іншим критеріям)?
1354. Що НЕ є основними
Конституції України?

засадами

судочинства

згідно положень

1355. Які повноваження НЕ належать до повноважень Вищої ради
правосуддя?
1356. Який порядок складу та формування Вищої ради правосуддя?
1357. Який із перелічених принципів НЕ є засадою територіального устрою
України?
1358. Після перейменування міста Дніпропетровськ у Дніпро виникла
потреба змінити назву області. Яка мінімальна кількість голосів необхідна
для остаточного ухвалення такого рішення Верховною Радою України?
1359. У якому випадку застосовуються принципи «права крові» і «права
ґрунту» при набутті громадянства?
1360. Скільки днів на рік сумарно особа може перебувати за кордоном, щоб
це не вплинуло на факт безперервного проживання на території України?
1361. З якого моменту громадяни СРСР, якщо вони постійно проживали на
території України, є громадянами України?
1362. Що таке інститут конституційного права?
A.
система норм, що регулюють засади конституційного ладу, правове
положення особи, засади організації та функціонування органів державної
1363. Кого із суб’єктів уповноважена призначати Верховна Рада України?

1364. До якої з перелічених категорій осіб можна віднести осіб, які є
громадянином іншої держави або особами без громадянства, а також
мають українське етнічне походження або є походженням з України?
1365. Який з перелічених документів підтверджує статус закордонного
українця?
1366. Хто з перелічених осіб може отримати статус закордонного українця?
1367. До якого органу звертається особа, яка має намір бути визнаною
біженцем в Україні або особою, яка потребує додаткового захисту?
1368. Яке з перелічених прав НЕ мають особи, які мають статус біженця в
Україні?
1369. Якого з перелічених обов’язків НЕ мають біженці та особи, що
потребують тимчасового захисту?
1370. Зміст якого з перелічених конституційних прав характеризує те, що
«жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним,
науковим чи іншим дослідам»?
1371. Змістом якого конституційного права є заборона катування?
1372. Яке з перелічених конституційних прав та свобод може бути обмежено
із зазначенням строку такого обмеження в умовах воєнного або
надзвичайного стану?
1373. Яке з перелічених конституційних прав та свобод може бути обмежено
із зазначенням строку такого обмеження в умовах воєнного або
надзвичайного стану?
1374. Яке з перелічених конституційних прав та свобод НЕ може бути
обмежено в умовах воєнного або надзвичайного стану?
1375. Яке з перелічених конституційних прав та свобод НЕ може бути
обмежено в умовах воєнного або надзвичайного стану?
1376. Відповідно до ст. 53 Конституції України кожен має право на освіту.
Проте навчання на одному з рівнів освіти є обов’язковим. В якому з
перелічених навчальних закладах навчання є обов’язкове?
1377. До якого моменту особа вважається невинуватою у вчиненні злочину
та не може бути піддана кримінальному покаранню відповідно до
Конституції України?

1378. Кому відповідно до Конституції України гарантується свобода
пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати
територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом?
1379. Протягом якого терміну з моменту затримання особи, у разі наявності
підстави їй повинно бути вручено вмотивоване рішення суду про тримання
під вартою?
1380. Відповідно до Конституції України чи вважається дискримінацією
обмеження державою політичної діяльності іноземців?
1381. Порушення якого конституційного права можна вважати незаконне
примусове поміщення особи в психіатричний заклад?
1382. Кому з перелічених осіб гарантується відповідно до Конституції
України рівне право доступу до державної служби, а також до служби в
органах місцевого самоврядування?
1383. Зміст якого конституційного права передбачає конфіскацію майна
виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених
законом?
1384. У якому з перелічених випадків повноваження народного депутата
України НЕ будуть припиненні?
1385. За якою схемою відбувається розгляд депутатського звернення
народного депутата України?
1386. За якою схемою відбувається розгляд депутатського запиту народного
депутата України?
1387. В чому полягає непорушність діяльності народного депутата України
як гарантія його діяльності?
1388. В чому полягає непорушність діяльності народного депутата України
як гарантія його діяльності?
1389. Який статус має в Україні особа, яка є громадянином України,
іноземцем або особою без громадянства, яка перебуває на території України
на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку
змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з
метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової
окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та
надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру?

1390. Які обставини будуть мати наслідком скасування дії довідки про взяття
на облік внутрішньо переміщеної особи та внесення відомостей про це в
Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб?
1391. Які освітні права мають громадяни України, які проживають на
тимчасово окупованій території, у населених пунктах на лінії зіткнення?
1392. Яким чином регламентується проведення виборів Президента України,
народних депутатів України, всеукраїнського референдуму голосування
громадян України на тимчасово окупованій території відповідно до
законодавства?
1393. Що є характерним для республіки?
1394. При якій формі правління вищі органи державної влади обираються
безпосередньо народом або формуються виборними установами на певний
строк?
1395. Як поділяються республіки залежно від обсягу державно-владних
повноважень президента і парламенту?
1396. При якій формі правління прослідковується поєднання в інституті
президента повноважень глави держави та глави виконавчої влади,
відсутність посади прем’єр-міністра, відповідальність уряду перед
президентом?
1397. При якій формі правління поєднуються ознаки президентської та
парламентської республіки?
1398. Яке положення належить до загальних ознак змішаних республік?
1399. Як проявляється
республіках?

біцефальність

виконавчої

влади

у

змішаних

1400. Що являє собою встановлення державної влади насильницьким шляхом
та зосередження всієї повноти влади в руках однієї особи?
1401. Як називається унікальна форма правління, за якої відсутні традиційні
інститути влади та вважається, що всі державні рішення приймаються усім
народом?
1402. Яка форма державного правління, сформована на основі волі громадян
(народу) правово-політичній системі законодавчих та виконавчих органів

влади, організування і функціонування котрої ґрунтуються на принципі
поділу влади та відповідній системі стримувань і противаг?
1403. Яким чином відбувається взаємодія між громадянським суспільством
та державною владою за умов демократії?
1404. Яке суспільство демократичного типу характеризується плюралізмом в
економіці, політиці, культурі та розвиненими соціальними структурами?
1405. Що є основною ознакою сучасної демократії?
1406. Яка форма демократії є найбільш ефективною для здійснення основних
завдань та функцій правової, демократичної держави?
1407. Як називається основна форма безпосередньої участі громадян в
управлінні державою шляхом формування вищих представницьких органів,
органів місцевого самоврядування, їх персонального складу?
1408. Що належить до імперативних інститутів демократії?
1409. Який принцип демократії полягає в тому, що держава гарантує
існування різних ідей, думок, ідеологічних підходів, можливість їх вільного
висловлення, різного тлумачення окремих явищ суспільного життя?
1410. Яка функція демократії передбачає формування органів державної
влади і органів місцевого самоврядування демократичним шляхом?
1411. Який принцип підрахунку голосів виборців та визначення результатів
виборів покладено в основу пропорційної виборчої системи?
1412. До якого моменту згідно з Конституцією України, батьки зобов’язані
утримувати дітей?
1413. Які форми прямої демократії існують за законодавством України?
1414. Якого віку повинні досягти громадяни України щоб мати право голосу
на референдумах?
1415. Як називається період часу, протягом якого Верховна Рада проводить
пленарні засідання та приймає рішення з питань, віднесених до її відання
Конституції України?
1416. Хто НЕ є суб’єктом конституційно-правової відповідальності?
1417. Що є конституційно-правовою санкцією?

1418. Що є конституційно-правовою санкцією?
1419. Що є конституційно-правовою санкцією?
1420. Що є конституційно-правовою санкцією?
1421. Як визначається конституція згідно договірної теорії її походження?
1422. Як визначається конституція згідно природно-правової теорії її
походження?
1423. Як визначається
походження?

конституція

згідно

теологічної

концепції

її

1424. Яким терміном засвідчуються властивості Конституції України як акту
найвищої юридичної сили?
1425. Що означає верховенство Конституції України?
1426. 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?
1427. Як називається дійсний стан суспільних відносин, які становлять
предмет конституційного регулювання?
1428. Яким із наведених прав володіє народний депутат України?
1429. На якій основі здійснює народний депутат України свої повноваження?
1430. З якого моменту припиняються повноваження народного депутата?
1431. 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?
1432. 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?
1433. Який склад Конституційного Суду України?
1434. Який строк повноважень суддів Конституційного Суду України?
1435. Які суб’єкти призначають суддів Конституційного Суду України?
1436. 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
України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо
офіційного тлумачення Конституції України?
1437. Що є підставою прийняття рішення про дострокове припинення
повноважень Президента України в порядку імпічменту?
1438. Який орган державної влади має право створювати надзвичайні суди в
Україні?
1439. Яка форма децентралізації передбачає створення органів публічної
адміністрації, що здійснюватимуть урядування самостійно?
1440. Який новий інститут запроваджено змінами внесеними до Закону
України «Про місцеве самоврядування»?
1441. Хто є головною посадовою особою територіальної громади?
1442. Хто з посадових осіб представляє інтереси жителів села, селища у
виконавчих органах сільської, селищної, міської ради?
1443. Як називаються представницькі органи, що створюються частиною
жителів, які тимчасово або постійно проживають на відповідній території в
межах села, селища, міста?
1444. 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?

1445. 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?
1446. Як називається засіб одержання депутатом місцевої ради інформації
або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми?
1447. Що може бути підставою відкликання виборцями депутата місцевої
ради?
1448. Яку кількість голосів виборців має бути зібрано на підтримку
пропозиції про відкликання депутата місцевої ради, обраного в
одномандатному виборчому окрузі?
1449. Що таке конфіденційна інформація відповідно до Закону України «Про
доступ до публічної інформації»?
1450. Який контроль здійснюється за забезпеченням доступу до публічної
інформації?
1451. Яким актом затверджується Державний бюджет України та визначено
положення щодо забезпечення його виконання протягом бюджетного
періоду?
1452. Яке визначення терміну «ґендерна рівність»?
1453. Які органи НЕ входять до системи органів виконавчої влади?
1454. Що із наведеного нижче НЕ є підставою припинення повноважень
Кабінету Міністрів України?
1455. Який суб’єкт вносить пропозиції
кандидатури Прем’єр-Міністра України?

Президенту

України

щодо

1456. Хто вносить кандидатуру для призначення на посаду Прем’єр-міністра
України?
1457. Ким призначаються члени Кабінету Міністрів України (крім Міністра
оборони України та Міністра закордонних справ України)?
1458. Хто здійснює виконавчу владу в областях і районах?
1459. Що із наведеного нижче НЕ є елементом системи місцевого
самоврядування в Україні?

1460. Якому явищу відповідає ситуація, коли використовується один із
способів адміністративної організації держави шляхом передачі центром
своїх повноважень на місця?
1461. 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?
1462. Яка ознака притаманна теорії вільної громади?
1463. Що із наведеного нижче НЕ відповідає теорії вільної громади?
1464. Що із наведеного нижче відповідає характеристиці місцевого
самоврядування
відповідно
до
Європейської
Хартії
місцевого
самоврядування?
1465. Де згідно з Європейською Хартією місцевого самоврядування повинно
визнаватись місцеве самоврядування як принцип?
1466. Що із наведеного нижче НЕ відноситься до принципів місцеве
самоврядування в Україні?
1467. Що із наведеного нижче НЕ відноситься до системи місцевого
самоврядування в Україні?
1468. 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?
1469. Коли закінчуються повноваження депутата місцевої ради?
1470. Що є основною формою роботи виконавчого комітету сільської,
селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради?
1471. Який орган визнає незаконність актів місцевої ради з мотивів їх
невідповідності Конституції України?
1472. Хто може бути обраний до складу постійних комісій місцевих рад?
1473. Голова якої із названих постійних комісій ради за рішенням обласної
ради може працювати на постійній основі?

1474. Що із наведеного нижче НЕ є підставою для дострокового припинення
повноважень депутата місцевої ради?
1475. Що із наведеного нижче НЕ зобов'язаний виконувати у виборчому
окрузі депутат місцевої ради?
A.
Підтримувати зв'язок з виборцями, відповідною територіальною
громадою, трудовими колективами і громадськими організаціями, які
висунули його кандидатом у депутати місцевої ради
1476. Що із наведеного нижче НЕ є підставою відкликання виборцями
обраного ними депутата місцевої ради?
1477. Не раніше якого терміну з моменту набуття повноважень може бути
внесена пропозиція про відкликання депутата місцевої ради за народної
ініціативою?
1478. Яким вимогам Конституційний Суд України дає висновок щодо
відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України?
1479. Що є підставою для конституційного звернення?
1480. Що НЕ відноситься до повноважень Комісії при Президентові України
з питань громадянства?
1481. Коли, згідно з Конституцією України може бути застосована
конфіскація майна?
1482. У якому із варіантів невірно названо форму реалізації норм
конституційного права України?
1483. На який державний орган припадає найбільша питома вага у здійсненні
конституційного контролю?
1484. Що означає здійснення внутрішніх та зовнішніх функцій поза владою
інших держав?
1485. Що належить до спеціальних ознак норм конституційного права
України?
1486. Якому із конституційно-правових інститутів відповідає наступне
визначення: «Певні періоди часу, протягом яких Верховна Рада України
збирається на засідання»?

1487. Яким правом НЕ користується особа з статусом закордонного
українця?
1488. Правовим статусом яких осіб встановлено, що вони, вважаються
такими, які постійно проживають в Україні?
1489. Які права НЕ
тимчасовий захист?

передбачені правовим статусом осіб, яким надано

1490. Яку назву має орган 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?
1491. Хто може бути головою комітету Верховної Ради?
1492. Хто може бути членом комітету Верховної Ради?
1493. 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?
1494. З якого моменту припиняються повноваження народного депутата, у
разі дострокового припинення повноважень Верховної Ради України?
1495. В якому випадку порушена процедура формування депутатських
фракцій?
1496. Яку назву має консультативно дорадчий орган, що створюється в
Верховній Раді України для попередньої підготовки і розгляду
організаційних питань роботи Ради?
1497. Хто НЕ входить до складу Погоджувальної ради депутатських фракцій
Верховної Ради України?
1498. Хто головує на засіданнях Погоджувальної Ради?
1499. Який орган Верховної Ради розглядає та ухвалює пропозиції щодо
проектів календарного плану роботи сесії, порядку денного сесії, розкладу
пленарних засідань та тижневого порядку денного пленарних засідань?
1500. Що НЕ відноситься до повноважень Погоджувальної
депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді?

ради

1501. Що НЕ відноситься до повноважень Погоджувальної
депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді?

ради

1502. Що відноситься по повноважень Погоджувальної ради депутатських
фракцій у Верховній Раді?
1503. Що НЕ є предметом відання тимчасової спеціальної комісії?
1504. Як називається орган Верховної Ради України, який може бути
утворений для підготовки і попереднього розгляду питань, а також для
підготовки і доопрацювання проектів законів та інших актів Верховної Ради
на правах головного комітету, якщо предмет правового регулювання таких
проектів не належить до предметів відання комітетів, утворених Верховною
Радою?
1505. Який орган може утворюватися у Верховній Раді України для
проведення розслідування з питань, що становлять особливий суспільний
інтерес?
1506. Хто може бути членом тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України?
1507. Яке рішення НЕ може бути прийняте Верховною Радою України за
результатами роботи тимчасової слідчої комісії?
1508. Коли Верховна Рада України збирається на першу сесію?
1509. Хто відкриває перше засідання Верховної Ради України?
1510. Чим встановлюється порядок роботи Верховної Ради України?
1511. Які правові наслідки настають у разі закінчення строку повноважень
Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану?
1512. Який строк повноважень Генерального прокурора відповідно до
Конституції України?

