ПИТАННЯ З КУРСУ «КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»
1.

Коли була прийнята Конституція України ?

2.

Яка форма державного устрою в Україні ?

3.
4.

Який головний обов'язок Української держави ?
Яке слово пропущене у наведеному конституційному положенні: "Людина, її
життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні
найвищою __________ цінністю"?

5.

Кому належить земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні
ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її
континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони ?

6.

Укажіть слово (словосполучення), що пропущено у наведеному конституційному
положенні: "Кожна людина має право на свободу та _______ "?

7.

До яких прав належить право брати участь в управлінні державними справами?

8.

Для захисту яких прав працівники мають право на страйк?

9.
10.

Хто має право на об'єднання у політичні партії?
Як називається об'єднання громадян - прихильників певної загальнонаціональної
програми суспільного розвитку, які мають головною метою участь у виробленні
державної політики, формуванні органів влади, місцевого та регіонального
самоврядування і представництво в їх складі?

11.

Як називається об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних
соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних
та інших спільних інтересів?

12.

У якому порядку (на якій підставі) здійснюється заборона діяльності політичних
партій в Україні?

13.

Які особи НЕ приймаються до громадянства України особи?

14.

Хто приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення
громадянства України?

15.

Хто є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні?

16.

Чиїм обов’язком є забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної
рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу?

17.
18.

Які питання вирішуються виключно всеукраїнським референдумом?
З якого віку виникає право голосу на виборах і референдумах у громадян
України?

19.

На які складові поділяється державна влада в Україні?
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20.

Хто має право приймати закони в Україні?

21.

Кому належить право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України?

22.

Укажіть слово, що пропущене у наведеному конституційному положенні:
" _______ органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада
України".

23.

Якого віку має досягти громадянин України на день виборів, щоб стати народним
депутатом України?

24.

Ким призначається Прем'єр-міністр України?

25.

На який строк обирається Президент України?

26.

Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж скількох
строків підряд?

27.

Хто відкриває перше засідання новообраної Верховної Ради України?

28.

Як називається 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?

29.

За рішенням кого припиняються достроково діяльності повноваження народного
депутата України у разі невиконання вимоги щодо несумісності депутатського
мандата з іншими видами на підставі закону?

30.

На який строк обираються депутати місцевих рад згідно з Конституцією України?

31.

Чи обмежує Конституція України використання власності?

32.

Які правові наслідки передбачено Конституцією України в разі незнання законів?

33.

Яке право має Президент України щодо актів Кабінету Міністрів?

34.

Якою є юридична сила постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України,
прийнятих в межах компетенції?

35.

У яких випадках може бути узурпована державна влада?

36.

Ким, згідно Конституції України, відшкодовується матеріальна чи моральна
шкода завдана фізичним або юридичним особам актами, що згодом були визнані
Конституційним Судом України неконституційними?

37.

На кого відповідно до Конституції України покладається оборона України, захист
її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності ?

38.

Чи допускається, згідно Конституції України, розташування іноземних військових
баз на території України?

39.

Чи є вичерпними права і свободи людини і громадянина, закріплені Конституцією
України?
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40.
41.
42.
43.
44.
45.

Відповідно до Конституції України протягом якого часу кожний затриманий має
право оскаржити в суді своє затримання?
У якому випадку, згідно Конституції України, може бути обмежене законом
здійснення права на свободу світогляду і віросповідання?
Хто, відповідно до Конституції України, має право звернення до
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини?
З якою метою, згідно Конституції України, в Україні діє адвокатура?
Чи можна притягнути двічі до юридичної відповідальності за одне й те саме
правопорушення?
Які, згідно Конституції України, правові наслідки відмови особи давати
показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів?

46.

За яких умов народний депутат України може бути притягнений до кримінальної
відповідальності?

47.

Якими правами і свободами користуються, згідно Конституції України, іноземці,
що перебувають в Україні на законних підставах?
Гарантом чого є Президент України?

48.
49.

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

50.

Чи зобов’язана держава згідно до Конституції України піклуватися про
збереження генофонду Українського народу?

51.

Хто здійснює помилування в Україні?

52.

Не пізніше якого строку новообраний Президент України вступає на пост після
офіційного оголошення результатів виборів, з моменту складення присяги
народові на урочистому засіданні Верховної Ради України?

53.

Хто здійснює приведення Президента України до присяги?

54.

На кого покладається виконання обов'язків Президента України у разі
дострокового припинення повноважень його на період до обрання і вступу на
пост нового Президента України?

55.

До повноважень якого органу належить усунення Президента України з поста в
порядку імпічменту?
До повноважень якого органу належить призначення на посади та звільнення з
посад Голови та інших членів Рахункової палати?

56.

57.

Кого призначає на посаду Верховна Рада України?

58.

Хто призначає позачергові вибори до Верховної Ради України?

59.

Хто здійснює парламентський контроль за надходженням коштів до Державного
бюджету України та за їх використанням?

60.

Хто обирає на посаду Голову Верховного Суду України?
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ПИТАННЯ З КУРСУ «ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА»
61.

Яка теорія пов'язує походження держави з приватною власністю?

62.
63.

Відповідно до якої теорії держава походить з сім'ї, є результатом її розростання?
Відповідно до якої теорії держава і право виникли для того, щоб тримати у покорі
завойовані території і народи?

64.

Що таке універсальна політична суверенна організація історично сформованого
суспільства, що управляє його справами і забезпечує права людини?

65.

Дайте визначення політико-правовому режиму?

66.

Як співвідносяться механізм держави та державний апарат?

67.
68.

Які форми правління є основними?
За якої форма правління вища влада в державі належить одній особі і, як правило,
передається в спадщину?

69.

Як називається республіка, в якій президент поєднує повноваження глави
держави і глави уряду?

70.

Як називається форма правління, при якій вища влада належить виборним
органам, які обираються на певний строк, та відповідальними перед виборцями?

71.

Різновидом чого є унітарна держава?

72.

Як називається держава, яка складається з державних утворень, що мають
юридично визначену політичну самостійність?

73.

Що визначає форму державного устрою?

74.

Дія яких норм забезпечується державним примусом?

75.

Як називається форма систематизації права?

76.
77.

Як називається основний принцип існування правової держави?
Які є ознаки норми права?

78.

Що складає зміст правовідносин?

79.

Як називається загальнообов'язкове правило поведінки, що визнане і забезпечене
державою, з якого випливають права й обов'язки учасників суспільних відносин?

80.

Дайте визначення джерелу права.

81.

Як називаються умови, за наявності чи відсутності яких діє правило поведінки?

82.

Як називається право, що належить конкретній особі?

83.

Який акт має вищу юридичну силу?
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84.

Які існують основні функції права?

85.
86.

Які норми характеризують загальнообов'язковість і формальна визначеність?
Як називається прийняте судом рішення, що виступає еталоном для рішення
аналогічних справ?

87.

Що є підставою юридичної відповідальності?

88.

Що належить до джерел права?

89.

Що НЕ включає система права?

90.

Які норми забезпечуються силою державного примусу?

91.

Що є структурним елементом системи права?

92.

Назвіть критерії поділу права на галузі.

93.

Дайте визначення предмету правового регулювання.

94.

Що є первинним структурним елементом системи права?

95.
96.

Частиною чого є санкція?
Як називається частина правової норми, що містить правило поведінки, права й
обов'язки суб'єктів?

97.

Що складає зміст правовідносин?

98.

Як називається офіційний юридичний документ, який прийнятий у процесі
правотворчості уповноваженими органами, що містить правові норми?

99.

Як називаються відносини, що характеризуються об'єктивно визначеними і
юридично закріпленими правами й обов'язками їх учасників?

100. Як називається належна, найбільш доцільна поведінка зобов’язаної особи,

передбачена юридичною нормою?
101. Як називається міра дозволеної поведінки управомоченої особи, передбачена

юридичною нормою?

102. Що належить до обов'язкових структурних елементів правовідносин?
103. Що відноситься до елементів структури правової норми?
104. Що не належить до джерел права?
105. Як називається протиправне діяння суб'єкта, що спричиняє шкоду або створює

загрозу спричинення шкоди особі, суспільству і державі, суперечить нормам
права, і яке тягне застосування державного примусу?
106. Яке з правопорушень відрізняється підвищеним ступенем суспільної небезпеки?
107. Як називається застосування до осіб, винних у скоєнні правопорушення,
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передбачених законом заходів державного примусу, що виражається в обов'язку
правопорушника витерпіти несприятливі наслідки за їх протиправну поведінку?
108. Що НЕ належить до елементів складу правопорушення?
109. Що є підставою юридичної відповідальності?
110. Які є види (форми) державного правління?
111. Які існують форми систематизації нормативно-правових актів?
112. Як називається протиправне винне діяння деліктоздатного суб'єкта, яке завдає

шкоду або створює загрозу заподіяння шкоди особі, суспільству та державі і яке
тягне за собою юридичну відповідальність?
113. Які
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

існують види правопорушення за ступенем суспільної небезпеки
(шкідливості)?
В чому полягає сутність права?
Що визначають основні напрямки правового впливу, що виражають сутність
права?
Який є принцип дії нормативно-правового акту в часі ?
Як називаються норми права, що дозволяють учасникам відносин самим
домовитися про той або інший варіант поведінки?
Які є способи подолання прогалин у праві ?
Які є види реалізації права?
Що виключає юридичну відповідальність ?
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