
1. Конвенцію про права дитини було прийнято: 

А. 20 листопада 1989 року 

Б. 01 вересня 1945 року 

В. 10 грудня 1948 року 

Г. 20 листопада 1959 року   

2. У якому віці набуття дитиною громадянства України або вихід із 

громадянства України відбувається тільки за її згодою? 

А. від 6 до 18 років 

Б. від 10 до 18 років 

В. від 14 до 18 років 

Г. від 16 до 18 років. 

3. Укажіть, яке слово пропущено у наведеному конституційному 

положенні:  «Юридична відповідальність особи має_____________ 

характер»: 

А. превентивний  

Б. індивідуальний 

В. нормативний 

Г. кримінальний. 

4. Укажіть правильне твердження. Свободи людини –  

А. визначаються державою 

Б. простір, в який держава не може втручатися 

В. найбільш повний перелік прав людини. 

Г. можливість людини діяти за власним розсудом. 

5. Укажіть орган державної влади, який вирішує питання відповідності 

Конституції України законів та інших правових актів: 

А. Президент України 

Б. Верховна Рада України 

В. Верховний Суд України 

Г. Конституційний Суд України. 

6. Укажіть, що Не є обставиною, за якої особа автоматично втрачає 

громадянство України: 

А. добровільне набуття громадянином України громадянства іншої 

держави 

Б. набуття особою громадянства України внаслідок обману 

В. перебування протягом семи років в іншій країні за трудовим 

договором 

Г. добровільний вступ на військову службу іншої держави. 



7. Укажіть орган, який займає особливе місце в системі органів державної 

влади України: 

А. Президент України 

Б. Конституційний Суд України 

В. Верховна Рада України 

Г. Кабінет Міністрів України. 

8. Рішення адміністративного або судового органу по конкретній справі, 

якому надана нормативна сила і яке є зразком для вирішення 

аналогічних справ, - це: 

А. правовий звичай 

Б. правовий прецедент 

В. вирок  

Г. постанова. 

9. Зміст правовідносин – це: 

А.  взаємні юридичні права та обов’язки 

Б. сукупність суб’єктивних прав і обов’язків 

В. безпосередні дії суб’єктів правовідносин 

Г. права та обов’язки учасників правовідносин та їх реалізація.  

10. Монархія, за якої глава держави особисто формує склад уряду, яким 

керує або сам, або через призначеного ним прем’єр-міністра, має 

назву: 

А. парламентська 

Б. абсолютна 

В. змішана 

Г. дуалістична. 

11. Який орган є вищий у системі виконавчої влади за Конституцією 

України? 

А. Кабінет Міністрів 

Б. Президент України 

В. Рада Міністрів 

Г. Центральний виконавчий комітет. 

12. За Конституцією України місцеве самоврядування є: 

А. Органом самоорганізації населення 

Б. Правом  територіальної громади 

В. Місцевою ініціативною громадян 

Г. Повноваженням органів виконавчаї влади. 



13. Назвіть державний орган, який за Конституцією України є гарантом 

додержання прав і свобод людини і громадянина: 

А. Верховна Рада України 

Б. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

В. Президент України 

Г. Конституційний Суд України. 

14. Територіальна громада є: 

А. жителями даного регіону 

Б. первинним суб’єктом місцевого самоврядування 

В. членом відповідної ради 

Г. членом виконавчого комітету. 

15. Територіальні громади: 

А. управляють комунальним майном 

Б. затверджують програми соціального розвитку 

В. вирішують питання місцевого значення 

Г. правильно все вищевикладене. 

16. Найголовніша функція Кабінету Міністрів: 

А. виконавча і розпорядча 

Б. контролююча і відтворююча 

В. організаційна і праова 

Г.  правильно все вищевикладене. 

17. Найвищим органом у системі Законодавчої влади є: 

А. Кабінет Міністрів 

Б. Президент 

В. Верховна Рада 

Г. Контитуційний суд. 

18. Основними ознаками Конституції є: 

А. основний Закон держави 

Б. документ про права і свободу 

В. документ, що регулює зовнішню політику 

Г. документ, що регулює внутрішню політику. 

19. Конституційний Суд України складається: 

А. із 6 суддів 

Б. із 9 суддів 

В. із 18 суддів 

Г. із 12 суддів.  

20. Органи державної влади, це: 



А. організаційно відокремлена автономна частина 

Б. Верховна Рада 

В. Презедент 

Г. Кабінет Міністрів.  


