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Варіант № 1 
Теоретичні питання 

 

1.1. Поняття, предмет, метод, принципи та система державного (конституційного) права зарубіжних країн 

як науки, галузі права і навчальної дисципліни.  

1.2. Загальна характеристика Конституції США. Структура та особливості Конституції США. 

 

Тестові завдання 

 

1.1. Згідно з Конституцією США 1787 р. всі встановлені Конституцією повноваження законодавчої влади 

належать: 

а) Конгресові Сполучених Штатів; 

б) Палаті Сенаторів Сполучених Штатів; 

в) Верховному Суду Сполучених Штатів; 

г) Президентові Сполучених Штатів. 

 

1.2. Згідно з Конституцією США 1787 р. Конгрес Сполучених Штатів складається з: 

а) Сенату і палати Лордів; 

б) Сенату і Палати представників; 

в) Нижньої і Верхньої палат; 

г) Палати сенаторів і Палати представників. 

 

1.3. Генерал губернатор – це: 

а) глава уряду; 

б) глава парламенту; 

в) особа, що виконує функції глави держави від імені Британського монарха в країнах – членах 

Британської Співдружності; 

г) глава нижньої палати парламенту. 

 

1.4.Регентська рада – це 

а) вищий представницький орган держави; 

б) загальнонаціональний орган законодавчої влади; 

в) різновид колегіального глави держави; 

г) спадкоємець монарха. 

 

1.5. Набуття громадянства шляхом автоматичної зміни громадянства при переході частини території від 

одної держави до іншої в конституційному праві зарубіжних держав має назву: 

а) реєстрація; 

б) натуралізація; 

в) оптація; 

г) трансферт. 
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Варіант № 2 
 

Теоретичні питання 

 

2.1. Поняття джерела державного (конституційного) права зарубіжних країн та його значення.  

2.2. Конституційно-правовий статус людини і громадянина в США. Американський Білль про права. 

 

Тестові завдання 

 

2.1. Вкажіть відповідь, у якій правильно зазначено, ким, згідно з Конституцією США 1787 р., здійснюється 

виконавча влада: 

а) Віце-Президентом Сполучених Штатів Америки; 

б) Сенаторами Верхньої палати Конгресу Сполучених Штатів Америки; 

в) Конгресом Сполучених Штатів Америки; 

г) Президентом Сполучених Штатів Америки. 

 

2.2. Вкажіть відповідь, у якій правильно вказано положення Конституції США, що визначають порядок 

проведення виборів Президента Сполучених Штатів Америки: 

а) Вибори Президента Сполучених Штатів Америки проводяться раз у п’ять років; 

б) Вибори Президента Сполучених Штатів Америки, Віце-Президента Сполучених Штатів Америки, який 

обирається на такий самий строк, проводяться одночасно та за однаковими процедурами; 

в) Вибори Президента Сполучених Штатів Америки, Віце-Президента Сполучених Штатів Америки є прямими; 

г) Вибори Президента Сполучених Штатів Америки є прямими, а для проведення виборів Віце-Президента 

Сполучених Штатів Америки обираються виборщики. 

 

2.3. Набуття громадянства шляхом звернення особи до компетентних органів держави, на території якої вона 

проживає, в конституційному праві зарубіжних держав має назву: 

а) визнання громадянства; 

б) поновлення громадянства; 

в) філіація; 

г) натуралізація. 

 

2.4.Регентська рада – це: 

а) вищий представницький орган держави; 

б) загальнонаціональний орган законодавчої влади; 

в) різновид колегіального глави держави; 

г) спадкоємець монарха. 

 

2.5. Вкажіть особливості інституту глави держави в країнах – членах Британської Співдружності Канада, 

Австралія, Нова Зеландія: 

а) главою держави в цих країнах є виборний президент; 

б) главою держави у цих країнах є виборний монарх; 

в) формально главою держави є Британський монарх; 

г) інституту глави держави у цих країнах немає. 
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Варіант № 3 
Теоретичні питання 

 

3.1. Договір як джерело державного (конституційного) права в зарубіжних державах. Внутрішньодержавні і 

міжнародні договори. Міжнародні договори як джерела національного державного (конституційного) права. 

3.2. Вищі федеральні державні органи США. Структура Конгресу і порядок формування Палати представників 

та Сенату.  

 

Тестові завдання 

 

3.1. Згідно з Конституцією США 1787 р., cудова влада Сполучених Штатів здійснюється: 

а) Судами загальної юрисдикції; 

б) Судами, які створені на момент прийняття Конституції Сполучених Штатів Америки; 

в) Лише Верховним Судом Сполучених Штатів Америки; 

г) Верховним Судом і тими нижчими судами, які будуть час від часу створюватись Конгресом. 

 

3.2. Вкажіть номер відповіді, у якій правильно відображено зміст положень Конституції США 1787р. про судову 

владу: 

а) судова влада поширюється на справи про імпічмент, що виникають на основі Конституції; 

б) судова влада поширюється лише на справи, що виникають на основі законів Сполучених Штатів; 

в) судова влада поширюється на всі справи, які вирішуються за законом і правом справедливості, що виникають 

на основі цієї Конституції; 

г) судова влада поширюється лише на спори між штатом чи його громадянами та іноземними державами, 

громадянами чи підлеглими. 

 

3.3. Вкажіть особливості інституту глави держави в країнах – членах Британської Співдружності Канада, 

Австралія, Нова Зеландія: 

а) главою держави в цих країнах є виборний президент; 

б) главою держави у цих країнах є виборний монарх; 

в) формально главою держави є Британський монарх; 

г) інституту глави держави у цих країнах немає. 

 

3.4.Для якого способу набуття громадянства законодавство зарубіжних держав передбачає необхідність 

виконання особою певних умов постійного проживання протягом певного періоду часу, досягнення повноліття, 

наявність законних джерел існування, знання мови тощо: 

а) експатріація 

б) оптація 

в) трансферт 

г) натуралізація. 

 

3.5.Вкажіть юридичні форми колегіального глави держави: 

а) президент; 

б) виборний монарх; 

в) реґент; 

г)  президія вищого представницького органу. 
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Варіант № 4 
 

Теоретичні питання 

4.1. Конституційно-правовий звичай як джерело державного (конституційного) в зарубіжних державах. 

Конституційні угоди. Джерела виникнення конституційно-правових звичаїв. Місце і роль конституційно-

правового звичаю в системі джерел державного (конституційного) права держав із різними правовими 

системами. Особливості конституційно-правового звичаю у країнах англосаксонської системи права. 

4.2.Президент США, його місце в конституційному механізмі. 

 

Тестові завдання 

4.1. Вкажіть номер відповіді, що вірно заповнює пропуск у нижченаведеному положенні Конституції США              

1787 р.: «У кожному штаті повинні користуватись повагою і повною довірою публічні акти, офіційні документи 

і _____________ усякого іншого штату». 

а) Акти Сенаторів; 

б) Судові рішення; 

в) Акти вищих посадових осіб; 

г) Накази. 

 

4.2. У якій відповіді правильно наведено положення Конституції США 1787 р., що гарантує законність 

публічних актів, офіційних документів і судових рішень кожного штату: 

а) Конгрес може через загальні закони встановлювати способи перевірки таких актів, документів і судових 

рішень, а також їх сили; 

б) офіційні документи, публічні акти та судові рішення реєструються у встановленому законом порядку; 

в) кожним штатом повинна встановлюватись особлива процедура прийняття публічних актів, офіційних 

документів і судових рішень; 

г) Конгрес може перевіряти офіційні акти, документи і судові рішення, а також їх силу. 

 

4.3. Набуття громадянства шляхом звернення особи до компетентних органів держави, на території якої вона 

проживає, в конституційному праві зарубіжних держав має назву: 

а) контрасигнація 

б) філіація 

в) натуралізація 

г) усі відповіді є вірними. 

 

4.4.Вкажіть юридичні форми колегіального глави держави: 

а) президент; 

б) виборний монарх; 

в) реґент; 

г)  президія вищого представницького органу. 

 

4.5.Регентська рада – це 

а) вищий представницький орган держави; 

б) загальнонаціональний орган законодавчої влади; 

в) різновид колегіального глави держави; 

г) спадкоємець монарха. 
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Варіант № 5 
Теоретичні питання 

 

5.1. Судовий прецедент як джерело державного (конституційного)  права в зарубіжних державах.  

5.2. Судова влада: поняття, конституційні основи її організації. Федеральні суди, спеціальні федеральні суди. 

Верховний суд США. 

 

Тестові завдання 

 

5.1.  Вкажіть відповідь, у якій правильно відображено порядок внесення поправок до Конституції США 1787 р.: 

а) Конгрес вносить поправки до Конституції США 1787 р., якщо це визнають за необхідне дві третини членів 

Сенату; 

б) Конгрес вносить поправки до Конституції США 1787 р., якщо це визнають за необхідне дві третини членів 

обох Палат Конгресу; 

в) Конгрес вносить поправки до Конституції США 1787 р., якщо це визнають за необхідне дві третини членів 

Палати представників а також буде підтримано більшістю членів Сенату; 

г) Поправки до Конституції США 1787 р. вносяться лише Конвентом, який скликається у передбаченому 

Конституцією порядку. 

 

5.2. Закони британського парламенту, що містять правила поведінки загального характеру та неодноразового 

застосування, звернені до невизначеного кола осіб, мають назву: 

а) звичайні закони; 

б) публічні закони; 

в) привілейовані закони; 

г) монарші закони. 

 

5.3. Вкажіть країни, у яких глава держави зосереджує у своїх руках законодавчу, виконавчу і судову владу: 

а) США; 

б) Великобританія; 

в) Саудівська Аравія; 

г) Польща. 

 

5.4. Принцип права ґрунту при філіації осіб у зарубіжних державах означає, що громадянином даної держави 

стає дитина: 

а) народжена на території цієї держави в тому разі, якщо її батьки є громадянами цієї держави 

б) народжена на території цієї держави, незалежно від громадянства її батьків 

в) батьки якої є громадянами цієї держави, незалежно від місця її народження 

г) незалежно від місця її народження. 

 

5.5.Вкажіть країни, у яких глава держави є невідємною складовою законодавчої гілки влади: 

а) США; 

б) ФРН; 

в) Великобританія; 

г) Росія. 
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Варіант № 6 
 

Теоретичні питання 

 

6.1. Доктрина як джерело державного (конституційного) права. Застосування правової доктрини в судовій 

практиці держав з англосаксонською системою права. 

6.2. Місцеве самоврядування в США. Адміністративно-територіальний поділ штатів. Конституційно-

правовий статус штату. Вищі органи влади штату. Статус федерального округу Колумбія, Пуерто-Рико, 

Гуаму, Віргінських островів, Східного Самоа. 

 

Тестові завдання 

 

6.1. Монарх призначає  Прем’єр-міністром Великобританії: 

а) лідера політичної партії, що отримала більшість місць в Палаті Громад; 

б) лідера політичної партії, що отримала більшість місць в Палаті Лордів; 

в) фахівця в галузі економіки; 

г) лідера політичної партії, що підтримує програму дій монарха. 

 

6.2. На який строк Палата Лордів британського парламенту може відтермінувати промульгацію фінансових 

законопроектів прийнятих Палатою Громад: 

а) на 1 місяць; 

б) на 3 місяці; 

в) на 6 місяців; 

г) на 2 роки. 

 

6.3. Охарактеризуйте місце глави держави у системі розподілу державної влади: глава держави може: 

а) бути невід’ємною складовою законодавчої гілки влади; 

б) носієм виконавчої влади; 

в) бути виведеним поза гілки державної влади; 

г) усі відповіді вірні. 

 

6.4.Вкажіть способи набуття громадянства у зарубіжних державах: 

а) оптація; 

б) денаціоналізація; 

в) націоналізація; 

г) репатріація. 

 

6.5.Вкажіть юридичні форми колегіального глави держави: 

а) президент; 

б) виборний монарх; 

в) реґент; 

г)  президія вищого представницького органу. 
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Варіант № 7 
Теоретичні питання 

 

7.1. Правові принципи як джерела державного (конституційного) права.  

7.2. Загальна характеристика британської конституції, її основні риси і особливості. Монарх як глава держави в 

Об’єднаному королівстві Великої Британії і Північної Ірландії. Інститут реґентства. Порядок 

престолонаслідування. 

 

Тестові завдання 

 

7.1. Помітьте номер відповіді, у якій відображена особливість форми правління держав-членів Британської 

Співдружності: 

а) вони є абсолютними монархіями; 

б) вони є дуалістичними монархіями; 

в) главою держави у цих країнах є Президент, який очолює виконавчу владу; 

г) формальним главою держави у цих країнах є Британський монарх а функції глави держави здійснює 

представник Британської Корони − генерал-губернатор. 

 

7.2. Головнокомандувачем збройними силами Великобританії є: 

а) монарх; 

б) прем’єр-міністр; 

в) спікер Палати Громад; 

г) лорд-канцлер. 

 

7.3. Вкажіть юридичні форми колегіального глави держави: 

а) президент; 

б) виборний монарх; 

в) реґент; 

г) президія вищого представницького органу. 

 

7.4. Вкажіть особливості інституту глави держави в країнах – членах Британської Співдружності Канада, 

Австралія, Нова Зеландія: 

а) главою держави в цих країнах є виборний президент; 

б) главою держави у цих країнах є виборний монарх; 

в) формально главою держави є Британський монарх; 

г) інституту глави держави у цих країнах немає. 

 

7.5. Для якого способу набуття громадянства законодавство зарубіжних держав передбачає необхідність 

виконання особою певних умов постійного проживання протягом певного періоду часу, досягнення повноліття, 

наявність законних джерел існування, знання мови тощо: 

а) експатріація 

б) оптація 

в) трансферт 

г) натуралізація. 
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Варіант № 8 
Теоретичне питання 

 

8.1. Поняття, зміст та соціальні функції конституції. Історичний розвиток терміну «конституція». 

Конституція і конституціоналізм, конституційний лад та конституційний ідеал.  

8.2.Вищі державні органи Об’єднаного королівства Великої Британії і Північної Ірландії. Особливості 

принципу поділу влади.  

 

Тестові завдання 

 

8.1. Писана частина Конституції Великобританії складається з: 

а) статутів законів; 

б) судових прецедентів; 

в) доктринальних джерел; 

г) судових прецедентів, конституційних звичаїв і доктринальних джерел. 

 

8.2. На який строк обирається Палата Громад парламенту Великобританії: 

а) 1 рік; 

б) 4 роки; 

в) 5 років; 

г) 7 років. 

 

8.3. Конституція, у якій вказано термін її дії, має назву:  

а) гнучка;  

б) жорстка; 

в) постійна; 

г) тимчасова. 

 

8.4. У чому полягає зміст представництва верхньої палати парламенту: 

а) є представницькою структурою всієї нації; 

б) є представницькою структуру всього виборчого корпусу; 

в) є представницькою структурою всіх громадян держави; 

г)    є представницькою структурою субєктів федерації або територіальних одиниць та їх органів місцевого 

самоврядування в унітарних державах. 

 

8.5. Правовий звязок якого характеру передбачено щодо особи нормою ст. 11 Конституції ФРН 1949 р.: 

«Усі німці користуються свободою пересування на всій території федерації»: 

а) приналежність осіб до певної етнічної групи; 

б) приналежність осіб до національної меншини; 

в) громадянство; 

г) підданство. 
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Варіант № 9 
Теоретичні питання 

 

9.1. Поняття та загальна характеристика суспільного ладу як предмета регулювання державного 

(конституційного) права зарубіжних країн. Структура суспільного ладу. 

9.2. Парламент Об’єднаного королівства Великої Британії і Північної Ірландії, його структура.  

 

Тестові завдання 

 

9.1. Помітьте номер відповіді, у якій вказано види законів у Великобританії за правовою природою 

суспільних відносин, які вони регулюють: 

а) індивідуальні та корпоративні; 

б) звичайні та надзвичайні; 

в) органічні та неорганічні; 

г) публічні та приватні. 

 

9.2. За формою зовнішнього виразу Конституція Великобританії: 

а) проста; 

б) писана; 

в) гнучка; 

г) неписана. 

 

9.3.За часом дії конституції поділяються на такі види:  

а) гнучкі та жорсткі;  

б) писані та неписані;  

в) постійні та тимчасові;  

г) установчі та октройовані.  

 

9.4. Вкажіть назву конституційно-правового інституту, що передбачає резервування певної кількості місць 

у парламенті для представництва певних соціальних груп, релігій чи територіальних одиниць: 

а) опосередковані вибори; 

б) багатоступеневі вибори; 

в) фіксоване представництво; 

г)  немає вірної відповіді. 

 

9.5. Вкажіть назву конституційно-правового інституту, що передбачає переобрання частини складу палати 

парламенту протягом тривалого загалом терміну її повноважень: 

а) ротація; 

б) корпоративний принцип; 

в) багатоступеневі вибори; 

г) проміжні вибори. 
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Варіант № 10 
Теоретичні питання 

 

10.1. Поняття конституційно-правового правового статусу людини і громадянина в зарубіжних країнах. 

10.2.Виконавча влада Об’єднаного королівства Великої Британії і Північної Ірландії. Уряд і кабінет. 

Структура кабінету, його функції.  

 

Тестові завдання 

 

10.1. Основною адміністративно-територіальною одиницею Великобританії є: 

а) губернія; 

б) штат; 

в) графство; 

г) герцогство. 

 

10.2. Конституція Французької Республіки, та які у сукупності із нею врегульовують питання правового 

статусу людини і громадянина: 

а) Конституція Республіки Франції 1958 року; 

б) Конституція Республіки Франції 1958 року та Декларація прав людини і громадянина Declaration des 

Droits de lHomme et du Citoyen 1789 року; 

в) Конституція Республіки Франції 1958 року та Декларація прав людини і громадянина Declaration des 

Droits de lHomme et du Citoyen 1789 року, а також преамбула Конституції Республіки Франції 1946 року; 

г) Конституція Республіки Франції 1946 року. 

 

10.3. Вкажіть способи формування нижніх палат двопалатних парламентів: 

а) прямі вибори; 

б) призначення усього складу палати главою держави; 

в) делегування представників від органів виконавчої влади субєктів федерації; 

г)  усі відповіді є вірними. 

 

10.4. Вкажіть назву конституційно-правового інституту, що передбачає резервування певної кількості місць 

у парламенті для представництва певних соціальних груп, релігій чи територіальних одиниць: 

а) опосередковані вибори; 

б) багатоступеневі вибори; 

в) фіксоване представництво; 

г) немає вірної відповіді. 

 

10.5.Вкажіть країни, у яких глава держави зосереджує у своїх руках законодавчу, виконавчу і судову владу: 

а) США; 

б) Великобританія; 

в) Саудівська Аравія; 

г) Польща. 
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Варіант № 11 
Теоретичні питання 

 

11.1. Поняття та ознаки громадянства. Поняття і зміст громадянства. Способи та умови набуття 

громадянства. Підстави припинення громадянства. 

11.2. Судова система Об’єднаного королівства Великої Британії і Північної Ірландії.  

 
Тестові завдання 

 

11.1. Конституція Республіки Франції 1958 року може бути змінена: 

а) референдумом; 

б) конституційною радою; 

в) установчими зборами; 

г) конституційними зборами. 

 
11.2. Конституція Республіки Франції 1958 року може бути змінена: 

а) резолюцією уряду; 

б) Конгресом спільним засіданням палат парламенту; 

в) конституційною радою; 

г) конституційними зборами. 

 

11.3. Сенат у Франції формується шляхом: 

а) безпосередніх виборів; 

б) безпосередньо-опосередкованих виборів; 

в) змішаних виборів; 

г) опосередкованих виборів. 

 
11.4.  Вкажіть країни, у яких глава держави є невідємною складовою законодавчої гілки влади: 

а) США; 

б) ФРН; 

в) Великобританія; 

г) Росія. 

 

11.5. Принцип права ґрунту при філіації осіб у зарубіжних державах означає, що громадянином 

даної держави стає дитина: 

а) народжена на території цієї держави в тому разі, якщо її батьки є громадянами цієї держави 

б) народжена на території цієї держави, незалежно від громадянства її батьків 

в) батьки якої є громадянами цієї держави, незалежно від місця її народження 

г) незалежно від місця її народження. 
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Варіант № 12 

Теоретичні питання 

 

12.1. Правове становище іноземних громадян, осіб без громадянства та біженців.  

12.2. Місцеве самоврядування в Об’єднаному королівстві Великої Британії і Північної Ірландії.  

 

Тестові завдання 

 

12.1. Франція не є … республікою замість трьох крапок вставте номер правильної відповіді: 

а) демократичною; 

б) соціалістичною; 

в) соціальною; 

г) світською. 

 

12.2. 3 якою концепцією повязане формування сучасного інституту парламенту: 

а) верховенства права; 

б) представницького правління; 

в) позитивізму; 

г)   суспільного договору. 

 

12.3. Елементом державного Девізу Республіки Франції є: 

а) сестринство; 

б) неподільність; 

в) демократичність; 

г) братерство. 

 

12.4. Конституція, у якій вказано термін її дії, має назву:  

а) гнучка;  

б) жорстка; 

в) постійна; 

г) тимчасова. 

 

12.5. У чому полягає зміст представництва верхньої палати парламенту: 

а) є представницькою структурою всієї нації; 

б) є представницькою структуру всього виборчого корпусу; 

в) є представницькою структурою всіх громадян держави; 

г)  є представницькою структурою субєктів федерації або територіальних одиниць та їх органів 

місцевого самоврядування в унітарних державах. 
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Варіант № 13 
 

Теоретичні питання 

 

13.1. Загальна характеристика інституту конституційних прав і свобод. Еволюція інституту прав і свобод 

людини та громадянина. Основоположні акти зарубіжних держав, присвячені закріпленню прав і свобод 

особи. 

13.2.Загальна характеристика конституції Французької республіки.  Її характерні риси й особливості. 

Конституція і конституційний розвиток Французької республіки. 

 

Тестові завдання 

 

13.1. Елементом державного Девізу Республіки Франції є: 

а) рівність; 

б) неподільність; 

в) демократичність; 

г) сестринство. 

 

13.2. Правління Республікою Францією здійснюється за принципом: 

а) правління народу, з волі народу і для народу; 

б) правління народом без волі народу і для народу; 

в) правління народу задля досягнення суспільного блага; 

г) правління народом з Божою поміччю. 

 

13.3. Кодифікованою є конституція, яка:  

а) складається із сукупності писаних та неписаних джерел;  

б) існує у вигляді одного писаного акту;  

в) прийнята парламентом;  

г) офіційно тлумачиться органом конституційного контролю. 

 

13.4. Вкажіть способи формування нижніх палат двопалатних парламентів: 

а) прямі вибори; 

б) призначення усього складу палати главою держави; 

в) делегування представників від органів виконавчої влади субєктів федерації; 

г) усі відповіді є вірними. 

 

13.5. Вкажіть способи набуття громадянства у зарубіжних державах: 

а) оптація; 

б) денаціоналізація; 

в) націоналізація; 

г) репатріація. 
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Варіант № 14 
 

Теоретичне питання 

 

14.1. Поняття, суть і види правових гарантій конституційних прав і свобод особи у зарубіжних країнах. 

Міжнародно-правовий захист прав людини. Міжнародні органи з захисту прав людини. 

14.2. Вищі державні органи Французької республіки. 

 

Тестові завдання 

 

14.1. Елементом державного Девізу Республіки Франції є: 

а) свобода; 

б) неподільність; 

в) демократичність; 

г) сестринство. 

 

14.2. Національний Гімн Франції: 

а) Франсельєза; 

б) Матьєза; 

в) Марсельєза; 

г) Готьєза. 

 

14.3. Акти, що мають силу закону та прирівнювані до закону в зарубіжних державах, мають назву: 

а) монарші закони; 

б) публічні закони; 

в) приватні закони; 

г) акти делегованого законодавства. 

 

14.4. Якому поняттю відповідає сформульоване відомим французьким вченим Андре Оріу визначення: «... 

це право, що організує під знаком держави-нації мирне співіснування влади і свободи»:  

а) науці державного права;  

б) галузі конституційного права;  

в) конституційному праву зарубіжних країн;  

г) порівняльному конституційному праву. 

 

14.5. Вкажіть назву конституційно-правового інституту, що передбачає резервування певної кількості місць 

у парламенті для представництва певних соціальних груп, релігій чи територіальних одиниць: 

а) опосередковані вибори; 

б) багатоступеневі вибори; 

в) фіксоване представництво; 

г)  немає вірної відповіді. 
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Варіант № 15 

 

Теоретичне питання 

 

15.1. Поняття та структура форми держави. Види форм держави. 

15.2. Президент Французьської республіки: порядок обрання та компетенція. 

 

Тестові завдання 

 

15.1. Вкажіть перші писані конституції у зарубіжних державах: 

а) Конституції США, Польщі, Франції; 

б) Конституції США, Німеччини, Франції; 

в) Конституції Іспанії, Польщі, Росії; 

г) Конституції Франції, Польщі, Росії.  

 

15.2. Сенат у Франції формується шляхом: 

а) безпосередніх виборів; 

б) безпосередньо-опосередкованих виборів; 

в) змішаних виборів; 

г) опосередкованих виборів. 

 

15.3. 3 якою концепцією пов᾽язане формування сучасного інституту парламенту: 

а) верховенства права; 

б) представницького правління; 

в) позитивізму; 

г) суспільного договору. 

 

15.4. Перше визначення поняття конституції, серед нижчеперелічених авторів, було сформульоване:  

а) Генрі Сент-Джоном віконтом Болінгброком у 1733 р.;  

б) Уільямом Блекстоном у 1765 р.; 

в) Фердинантом Лассалем у 1882 р.;  

г) Карлом Шмідтом у 1927 р.  

 

15.5. Охарактеризуйте місце глави держави у системі розподілу державної влади: глава держави може: 

а) бути невід’ємною складовою законодавчої гілки влади; 

б) носієм виконавчої влади; 

в) бути виведеним поза гілки державної влади; 

г) усі відповіді вірні. 
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Варіант № 16 
Теоретичне питання 

 

16.1. Поняття форми правління. Класифікація форм правління. 

16.2. Уряд Французької республіки. 

 

Тестові завдання 

 
16.1. Прем’єр-міністр Російської Федерації призначається Президентом РФ за згодою: 

а) Федеральних зборів; 

б) Радою Федерації Федеральних зборів РФ; 

в) Конституційного суду РФ; 

г) Державної Думи РФ. 

 

16.2. Вкажіть способи формування нижніх палат двопалатних парламентів: 

а) прямі вибори; 

б) призначення усього складу палати главою держави; 

в) делегування представників від органів виконавчої влади субєктів федерації; 

г) усі відповіді є вірними. 

 

16.3. Закон як джерело конституційного права у зарубіжних державах характеризується такими ознаками:  

а) це правило поведінки усного характеру або нормативно-правовий акт, що регулює найважливіші 

суспільні відносини у державі;  

б) це акт договірного характеру, що є результатом суспільного компромісу;  

в) це акт, що приймається вищим представницьким органом за спеціальною процедурою або народом; 

г) це акт міжнародного права.  

 

16.4. Охарактеризуйте місце парламенту у системі розподілу влади президентських республік: 

а) парламент і уряд на чолі з президентом формально незалежні один від одного; 

б) без парламентської довіри уряд працювати не може; 

в) парламент здійснює контроль за діяльністю виконавчої влади та глави держави через фінансові та 

контрольні повноваження; 

г) парламент може виразити недовіру до уряду, що має наслідком відставку уряду. 

 

16.5. Конституція, що існує у вигляді кількох писаних актів, має назву:  

а) складної;  

б) складеної;  

в) кодифікованої;  

г) некодифікованої.  
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Варіант № 17 
 

Теоретичне питання 

 

17.1. Форми державного (територіально-політичного) устрою. 

17.2. Парламент Французької республіки. Структура парламенту. Порядок формування Національних 

зборів і Сенату. 

 

Тестові завдання 

 

17.1. Елементом державного Девізу Республіки Франції є: 

а) рівність; 

б) неподільність; 

в) демократичність; 

г) сестринство. 

 

17.2. Вкажіть способи формування верхніх палат двопалатних парламентів: 

а) прямі вибори; 

б) призначення на посади главою держави; 

в) непрямі вибори; 

г) усі відповіді є вірними. 

 

17.3. Вкажіть різновид республіканської форми правління, при якому глава держави отримує владу 

нелегітимним шляхом та концентрує у своїх руках широкі повноваження, які здійснює при мінімальному 

контролі парламенту: 

а) парламентська республіка; 

б) президентська республіка; 

в) суперпрезидентська республіка; 

г) тоталітарний режим. 

 

17.4. Термін «конституційний закон» застосовується в конституційному праві зарубіжних держав для 

позначення: 

а) актів, що є частиною не кодифікованої конституції; 

б) актів, якими вводяться в дію закони; 

в) актів, прийнятих монархом конституційної монархії; 

г) актів, прийнятих конституційними асамблеями. 

 

17.5. Вкажіть країни, що за формою правління є парламентськими республіками: 

а) США; 

б) Великобританія; 

в) Польща; 

г) Федеративна Республіка Німеччина. 
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Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В. 

  

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

Варіант № 18 
 

Теоретичне питання 

 

18.1. Державний режим як елемент форми держави.  

18.2. Конституційно-правовий статус Ради Міністрів Французької республіки. Акти Ради Міністрів 

Французької республіки. Конституційно-правовий статус Прем'єр-Міністра Французької республіки.  

 

Тестові завдання 

 

18.1. Згідно з Конституцією США 1787 р. Конгрес Сполучених Штатів складається з: 

а) Сенату і палати Лордів; 

б) Сенату і Палати представників; 

в) Нижньої і Верхньої палат; 

г) Палати сенаторів і Палати представників. 

 

18.2. Вкажіть назву конституційно-правового інституту, що передбачає резервування певної кількості 

місць у парламенті для представництва певних соціальних груп, релігій чи територіальних одиниць: 

а) опосередковані вибори; 

б) багатоступеневі вибори; 

в) фіксоване представництво; 

г)  немає вірної відповіді. 

 

18.3. Вкажіть ознаки парламентської республіки як форми правління: 

а) парламентський спосіб формування уряду; 

б) відповідальність уряду виключно перед главою держави; 

в) відсутність інституту контрасигнації; 

г) відсутність у президента права дострокового припинення повноважень парламенту. 

 

18.4. За формою зовнішнього виразу виділяють такі види конституцій:  

а) октройовані;  

б) неписані;  

в) гнучкі;  

г) жорсткі.  

 

18.5. Акти, що мають силу закону та прирівнювані до закону в зарубіжних державах, мають назву: 

а) монарші закони; 

б) публічні закони; 

в) приватні закони; 

г) акти делегованого законодавства. 
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Варіант № 19 
Теоретичні питання 

 

19.1. Поняття, сутність та функції політичних партій в зарубіжних країнах. Партійні системи. 

Багатопартійні системи. Двопартійні системи. Однопартійні системи. 

19.2. Конституція РФ та її розвиток.  

 

Тестові завдання 
 
19.1. Закони британського парламенту, що містять правила поведінки загального характеру та 

неодноразового застосування, звернені до невизначеного кола осіб, мають назву: 

а) звичайні закони; 

б) публічні закони; 

в) привілейовані закони; 

г) монарші закони. 

 

19.2. Вкажіть відповідь, у якій правильно зазначено, ким, згідно з Конституцією США 1787 р., 

здійснюється виконавча влада: 

а) Віце-Президентом Сполучених Штатів Америки; 

б) Сенаторами Верхньої палати Конгресу Сполучених Штатів Америки; 

в) Конгресом Сполучених Штатів Америки; 

г) Президентом Сполучених Штатів Америки. 

 

19. 3. Джерелами конституційного права у зарубіжних державах є:  

а) конституція; 

б) шаріат; 

в) органічний закон; 

г) усі відповіді є вірними.  

 

19.4. Охарактеризуйте місце парламенту у системі розподілу влади президентських республік: 

а) парламент і уряд на чолі з президентом формально незалежні один від одного; 

б) без парламентської довіри уряд працювати не може; 

в) парламент здійснює контроль за діяльністю виконавчої влади та глави держави через фінансові та 

контрольні повноваження; 

г) парламент може виразити недовіру до уряду, що має наслідком відставку уряду. 

 

19.5. За формою зовнішнього виразу виділяють такі види конституцій:  

а) установчі;  

б) октройовані;  

в) писані;  

г) демократичні. 
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Варіант № 20 
 

Теоретичні питання 

 

20.1. Конституційні засади та межі правового регулювання громадських об’єднань в зарубіжних країнах. 

20.2. Загальна характеристика та історичний розвиток Конституції КНР. 

 
Тестові завдання 

 

20.1. Монарх призначає Прем’єр-міністром Великобританії: 

а) лідера політичної партії, що отримала більшість місць в Палаті Громад; 

б) лідера політичної партії, що отримала більшість місць в Палаті Лордів; 

в) фахівця в галузі економіки; 

г) лідера політичної партії, що підтримує програму дій монарха. 

 
20.2. У чому полягає зміст представництва верхньої палати парламенту: 

а) є представницькою структурою всієї нації; 

б) є представницькою структуру всього виборчого корпусу; 

в) є представницькою структурою всіх громадян держави; 
г)  є представницькою структурою субєктів федерації або територіальних одиниць та їх органів місцевого 

самоврядування в унітарних державах. 

 

20.3. 3 якою концепцією повязане формування сучасного інституту парламенту: 

а) верховенства права; 

б) представницького правління; 

в) позитивізму; 
г) суспільного договору. 

 

20.4. За формою зовнішнього виразу виділяють такі види конституцій:  

а) октройовані;  

б) неписані;  

в) гнучкі;  

г) жорсткі.  

 

20.5. Перше визначення поняття конституції, серед нижчеперелічених авторів, було 

сформульоване:  

а) Генрі Сент-Джоном віконтом Болінгброком у 1733 р.;  

б) Уільямом Блекстоном у 1765 р.; 

в) Фердинантом Лассалем у 1882 р.;  

г) Карлом Шмідтом у 1927 р.  
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Варіант № 21 
Теоретичні питання 

 

21.1. Конституційно-правовий статус релігійних громад і церкви в зарубіжних державах. 

21.2. Конституційно-правова природа Основного закону ФРН від 23 травня 1949  р.  

 

Тестові завдання 

 

21.1. Помітьте номер відповіді, у якій відображена особливість форми правління держав-членів 

Британської Співдружності: 

а) вони є абсолютними монархіями; 

б) вони є дуалістичними монархіями; 

в) главою держави у цих країнах є Президент, який очолює виконавчу владу; 

г) формальним главою держави у цих країнах є Британський монарх а функції глави держави здійснює 

представник Британської Корони − генерал-губернатор. 

 

21.2. Вкажіть конституційно-правовий інститут, якому відповідає наступне визначення: „вищий орган 

державної влади вища посадова особа, що формально займає вище місце в ієрархії державних інститутів і 

здійснює верховне представництво країни у внутріполітичному житті та у відносинах з іншими державами: 

а) парламент; 

б) уряд; 

в) глава держави; 

г)  представницький орган. 

 

21. 3. Вкажіть ознаки парламентської республіки як форми правління: 

а) обрання глави держави позапарламентським способом; 

б) наявність інституту парламентської відповідальності уряду; 

в) відсутність інституту контрасигнації; 

г) відсутність у президента права дострокового припинення повноважень парламенту нижньої палати. 

 

21.4. Органічними законами у зарубіжних державах вважають нормативно-правові акти, які:  

а) приймаються в тому ж порядку, що й звичайні закони; 

б) регулюють лише приватноправові відносини; 

в) вносять зміни і доповнення до конституції;  

г) приймаються на основі бланкетних норм конституції. 

 

21. 5. Вкажіть країни, що за формою правління є парламентськими республіками: 

а) США; 

б) Великобританія; 

в) Польща; 

г) Федеративна Республіка Німеччина. 
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Варіант № 22 
Теоретичні питання 

 

22.1. Поняття і суть виборчого права зарубіжних країн. Поняття та види виборчих систем. Виборчий процес в 

зарубіжних країнах: поняття, стадії.  

22.2. Вищі федеральні державні органи ФРН. Федеральний уряд, його склад. Порядок формування уряду. Пов-

новаження уряду. Конституційно-правовий статус Федерального канцлера.  

 

Тестові завдання 

 

22.1. Головнокомандувачем збройними силами Великобританії є: 

а) монарх; 

б) прем’єр-міністр; 

в) спікер Палати Громад; 

г) лорд-канцлер. 

 

22.2. Охарактеризуйте місце глави держави у системі розподілу державної влади: глава держави може: 

а) бути невід’ємною складовою законодавчої гілки влади; 

б) носієм виконавчої влади; 

в) бути виведеним поза гілки державної влади; 

г) усі відповіді вірні. 

 

22.3.  Вкажіть різновид республіканської форми правління, при якому глава держави отримує владу 

нелегітимним шляхом та концентрує у своїх руках широкі повноваження, які здійснює при мінімальному 

контролі парламенту: 

а) парламентська республіка; 

б) президентська республіка; 

в) суперпрезидентська республіка; 

г) тоталітарний режим. 

 

22.4. Конституційними законами у зарубіжних державах вважають такі види законів:  

а) які приймаються главою держави;  

б) які деталізують положення законодавства ЄС; 

в) які регулюють окремі найважливіші питання, вказані в Конституції та мають вищу юридичну силу, ніж 

звичайні закони;  

г) які приймаються від імені народу. 

 

22.5. Набуття громадянства шляхом звернення особи до компетентних органів держави, на території якої вона 

проживає, в конституційному праві зарубіжних держав має назву: 

а) контрасигнація 

б) філіація 

в) натуралізація 

г) усі відповіді є вірними. 
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Варіант № 23 

Теоретичні питання 

 

23.1. Місце і роль парламенту серед вищих органів держави в зарубіжних країнах. Парламент і 

парламентаризм. Класифікація парламентів зарубіжних країн. Конституційно-правове регулювання 

структури парламентів у зарубіжних країнах. 

23.2. Загальна характеристика конституції Японії.  

 

Тестові завдання 

 

23.1. Конституція Республіки Франції 1958 року може бути змінена: 

а) референдумом; 

б) конституційною радою; 

в) установчими зборами; 

г) конституційними зборами. 

 

23.2. Вкажіть країни, у яких глава держави є невідємною складовою законодавчої гілки влади: 

а) США; 

б) ФРН; 

в) Великобританія; 

г) Росія. 

 

23.3.Вкажіть назву конституційно-правового інституту, що передбачає резервування певної кількості 

місць у парламенті для представництва певних соціальних груп, релігій чи територіальних одиниць: 

а) опосередковані вибори; 

б) багатоступеневі вибори; 

в) фіксоване представництво; 

г) немає вірної відповіді. 

 

23.4. Конституційне право зарубіжних держав - це: 

а) галузь права; 

б) галузь права та навчальна дисципліна; 

в) галузь законодавства; 

г) усі відповіді є вірними. 

 

23.5. Вкажіть способи формування однопалатних парламентів: 

а) прямі вибори; 

б) багатоступеневі вибори;  

в) призначення частини складу парламенту главою держави; 

г) усі відповіді є вірними. 
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Варіант № 24 
Теоретичні питання 

 

24.1. Поняття і юридична природа інституту глави держави в зарубіжних країнах. Еволюція інституту глави 

держави у зарубіжних країнах. Місце глави держави в системі поділу влади. Моделі інституту глави 

держави. 

24.2. Загальна характеристика конституційного ладу Швейцарії. Конституція Швейцарської Конфедерації 

1999 р. Історичний розвиток конституціоналізму Швейцарії.  

 

Тестові завдання 

 

24.1. Конституція Республіки Франції 1958 року може бути змінена: 

а) резолюцією уряду; 

б) Конгресом спільним засіданням палат парламенту; 

в) конституційною радою; 

г) конституційними зборами. 

 

24.2.Вкажіть країни, у яких глава держави є одноособовим носієм виконавчої влади: 

а) США; 

б) Великобританія; 

в) Польща; 

г) Росія. 

 

24.3. Змістом якої із юридичних дисциплін є сукупність знань щодо систематизації та інтерпретації 

конституційно-правових норм, інститутів та практики їх реалізації в даній країні: 

а) конституційного права конкретної держави; 

б) загальної теорії конституційного права; 

в) історії конституційного права; 

г) конституційного права зарубіжних держав. 

 

24.4. Вкажіть види сучасної монархічної форми правління у зарубіжних державах: 

а) парламентська монархія; 

б) дуалістична монархія; 

в) виборна монархія; 

г) усі відповіді є вірними. 

 

24. 5.Вкажіть ознаки парламентської республіки як форми правління: 

а) обрання глави держави позапарламентським способом; 

б) наявність інституту парламентської відповідальності уряду; 

в) відсутність інституту контрасигнації; 

г) відсутність у президента права дострокового припинення повноважень парламенту нижньої палати. 
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Варіант № 25 
Теоретичні запитання 

 

25.1. Монарх: особливості конституційно-правового статусу. Порядок  та системи престолоспадкування. 

Представник британського монарха у державах – британських домініонах. 
25.2. Законодавча влада у Швейцарії. Федеральні збори. 

 

Тестові завдання 

 
25.1. Сенат у Франції формується шляхом: 

а) безпосередніх виборів; 

б) безпосередньо-опосередкованих виборів; 

в) змішаних виборів; 

г) опосередкованих виборів. 

 
25.2. Вкажіть країни, у яких глава держави зосереджує у своїх руках законодавчу, виконавчу і судову владу: 

а) США; 

б) Великобританія; 

в) Саудівська Аравія; 

г) Польща. 

 

25.3. Термін «конституційний закон» застосовується в конституційному праві зарубіжних держав 

для позначення: 

а) актів, що є частиною не кодифікованої конституції; 

б) актів, якими вводяться в дію закони; 

в) актів, прийнятих монархом конституційної монархії; 

г) актів, прийнятих конституційними асамблеями. 
 

25.4.  Вкажіть ознаки парламентської республіки як форми правління: 

а) парламентський спосіб формування уряду; 

б) відповідальність уряду виключно перед главою держави; 

в) відсутність інституту контрасигнації; 

г) відсутність у президента права дострокового припинення повноважень парламенту. 
 

25.5. Органічними законами у зарубіжних державах вважають нормативно-правові акти, які:  

а) приймаються в тому ж порядку, що й звичайні закони; 

б) регулюють лише приватноправові відносини; 

в) вносять зміни і доповнення до конституції;  

г) приймаються на основі бланкетних норм конституції. 
 

Провідний викладач __________ Лаврик Г.В. 

Провідний викладач___________ Боберська К.Г. 
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Варіант № 26 
 

Теоретичні питання 

 

26.1. Конституційно-правовий статус президента в зарубіжних державах. Порядок обрання. Інститут віце-

президента. Припинення повноважень президента. Інститут контрасигнатури. Інститут імпічменту: поняття, 

форми здійснення. 

26.2.Виконавча влада у Швейцарії. Федеральна Рада Швейцарії. Федеральний канцлер. 

 

Тестові завдання 

 

26.1. Франція не є … республікою замість трьох крапок вставте номер правильної відповіді: 

а) демократичною; 

б) соціалістичною; 

в) соціальною; 

г) світською. 

 

26.2. Вкажіть юридичні форми одноособового глави держави: 

а) президент; 

б) парламент; 

в) регентська рада; 

г) Прем’єр-міністр. 

 

26.3. Конституційними законами у зарубіжних державах вважають такі види законів:  

а) які приймаються главою держави;  

б) які деталізують положення законодавства ЄС; 

в) які регулюють окремі найважливіші питання, вказані в Конституції та мають вищу юридичну силу, ніж 

звичайні закони;  

г) які приймаються від імені народу. 

 

26.4. Вкажіть види сучасної монархічної форми правління у зарубіжних державах: 

а) парламентська монархія; 

б) дуалістична монархія; 

в) виборна монархія; 

г) усі відповіді є вірними. 

 

26.5. Вкажіть назву конституційно-правового інституту, що передбачає переобрання частини складу палати 

парламенту протягом тривалого загалом терміну її повноважень: 

а) ротація; 

б) корпоративний принцип; 

в) багатоступеневі вибори; 

г) проміжні вибори. 
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Варіант № 27 
 

Теоретичні питання 

 

27.1. Місце уряду в системі вищих органів держави. Класифікація урядів зарубіжних країн. Порядок 

формування і структура урядів у зарубіжних країнах. Підстави і порядок припинення повноважень уряду. 

Відповідальність уряду та його членів у зарубіжних країнах.  

27.2.Судова влада у Швейцарії. Федеральний Верховний суд – найвищий федеральний судовий орган. 

 

Тестові завдання 

 

27.1. Основною адміністративно-територіальною одиницею Великобританії є: 

а) губернія; 

б) штат; 

в) графство; 

г) герцогство. 

 

27.2. Вкажіть юридичні форми колегіального глави держави: 

а) президент; 

б) виборний монарх; 

в) реґент; 

г) президія вищого представницького органу. 

 

27.3. Вкажіть варіанти відповідей, що не є джерелами галузі конституційного права в зарубіжних державах: 

а) конституційні угоди; 

б) судові прецеденти; 

в) внутрішньодержавні публічно-правові договори; 

г) концепція розподілу влади. 

 

27.4. Закон як джерело конституційного права у зарубіжних державах характеризується такими ознаками:  

а) це правило поведінки усного характеру або нормативно-правовий акт, що регулює найважливіші 

суспільні відносини у державі;  

б) це акт договірного характеру, що є результатом суспільного компромісу;  

в) це акт, що приймається вищим представницьким органом за спеціальною процедурою або народом; 

г) це акт міжнародного права.  

 

27.5. Джерелами конституційного права у зарубіжних державах є:  

а) конституція; 

б) шаріат; 

в) органічний закон; 

г) усі відповіді є вірними.  
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Варіант № 28 
 

Теоретичні питання 

 

28.1. Поняття судової влади та її місце в механізмі поділу влади в зарубіжних країнах. Поняття судової 

системи. Конституційно-правові принципи організації і діяльності судових систем. Моделі судових систем.  

28.2.Адміністративно-територіальний устрій Швейцарії. Статус столиці Берну та міста Лозанна. 

 

Тестові завдання 

 

28.1. Помітьте номер відповіді, у якій вказано види законів у Великобританії за правовою природою 

суспільних відносин, які вони регулюють: 

а) індивідуальні та корпоративні; 

б) звичайні та надзвичайні; 

в) органічні та неорганічні; 

г) публічні та приватні. 

 

28.2. Вкажіть особливості інституту глави держави в країнах – членах Британської Співдружності Канада, 

Австралія, Нова Зеландія: 

а) главою держави в цих країнах є виборний президент; 

б) главою держави у цих країнах є виборний монарх; 

в) формально главою держави є Британський монарх; 

г) інституту глави держави у цих країнах немає. 

 

28.3. Вкажіть варіанти відповідей, що не є джерелами галузі конституційного права в зарубіжних державах: 

а) конституційні угоди; 

б) судові прецеденти; 

в) внутрішньодержавні публічно-правові договори; 

г) г) концепція розподілу влади. 

 

28.4.Якому поняттю відповідає сформульоване відомим французьким вченим Андре Оріу визначення: «... 

це право, що організує під знаком держави-нації мирне співіснування влади і свободи»:  

а) науці державного права;  

б) галузі конституційного права;  

в) конституційному праву зарубіжних країн;  

г) порівняльному конституційному праву. 

 

28.5.Конституційне право зарубіжних держав - це: 

а) галузь права; 

б) галузь права та навчальна дисципліна; 

в) галузь законодавства; 

г) усі відповіді є вірними. 

 

Провідний викладач __________ Лаврик Г.В. 
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Варіант № 29 
 

Теоретичні питання 

 

29.1. Поняття місцевого самоврядування в зарубіжних країнах. Основні системи (моделі) місцевого 

самоврядування. Сучасні проблеми й основні напрямки реформування системи місцевої влади в 

зарубіжних країнах. 

29.2. Загальна характеристика Конституції Італії 1947 р. Взаємовідносини Італійської держави і Ватикану.  

 

Тестові завдання 

 

29.1. Писана частина Конституції Великобританії складається з: 

а) статутів законів; 

б) судових прецедентів; 

в) доктринальних джерел 

г) судових прецедентів, конституційних звичаїв і доктринальних джерел. 

 

29.2. Регентська рада – це 

а) вищий представницький орган держави; 

б) загальнонаціональний орган законодавчої влади; 

в) різновид колегіального глави держави; 

г) спадкоємець монарха. 

 

29.3.Вкажіть види сучасної монархічної форми правління у зарубіжних державах: 

а) парламентська монархія; 

б) дуалістична монархія; 

в) виборна монархія; 

г) усі відповіді є вірними. 

 

29.4. Змістом якої із юридичних дисциплін є сукупність знань щодо систематизації та інтерпретації 

конституційно-правових норм, інститутів та практики їх реалізації в даній країні: 

а) конституційного права конкретної держави; 

б) загальної теорії конституційного права; 

в) історії конституційного права; 

г) конституційного права зарубіжних держав. 

 

29.5. Вкажіть способи формування однопалатних парламентів: 

а) прямі вибори; 

б) багатоступеневі вибори;  

в) призначення частини складу парламенту главою держави; 

г) усі відповіді є вірними. 
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Варіант № 30 
 

Теоретичні питання 

 

30.1. Правова природа Європейського Союзу. Організаційна структура Європейського Союзу. Поняття та 

структура права Європейського Союзу. Вплив права Співтовариства на правові системи держав-членiв.  

30.2. Конституція Іспанії від 29 грудня 1978 р.: політико-правова природа.  

 

Тестові завдання 

 

30.1. Національний Гімн Франції: 

а) Франсельєза; 

б) Матьєза; 

в) Марсельєза; 

г) Готьєза. 

 

30.2. Прем’єр-міністр Російської Федерації призначається Президентом РФ за згодою: 

а) Федеральних зборів; 

б) Радою Федерації Федеральних зборів РФ; 

в) Конституційного суду РФ; 

г) Державної Думи РФ. 

 

30.3.Монарх призначає Прем’єр-міністром Великобританії: 

а) лідера політичної партії, що отримала більшість місць в Палаті Громад; 

б) лідера політичної партії, що отримала більшість місць в Палаті Лордів; 

в) фахівця в галузі економіки; 

г) лідера політичної партії, що підтримує програму дій монарха. 

 

30.4.За часом дії конституції поділяються на такі види:  

а) гнучкі та жорсткі;  

б) писані та неписані;  

в) постійні та тимчасові;  

г) установчі та октройовані.  

 

30.5. Вкажіть назву конституційно-правового інституту, що передбачає переобрання частини складу палати 

парламенту протягом тривалого загалом терміну її повноважень: 

а) ротація; 

б) корпоративний принцип; 

в) багатоступеневі вибори; 

г) проміжні вибори. 

 

 

 


