
 

11.05.22р. гр.П-22 Конституційне право України 

 

 

Тема 5. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ  

1. Дайте визначення громадянства України:  

1. Постійний правовий зв’язок між особою і державою, що виявляється взаємних правах і обов’язках.  

2. Правовий зв’язок між особою і державою, що виявляється взаємних правах і обов’язках.  

3. Соціальний зв’язок між особою і державою, що виявляється взаємних правах і обов’язках.  

4.Правова приналежність особи до держави, що виявляється взаємних правах і обов’язках.  

5. Необхідний правовий зв’язок між особою і державою, що виявляється взаємних правах і 

обов’язках. 

  

2. Громадянин України – це:  

1. Особа, яка народилася на території України.  

2. Повнолітня особа, яка набула громадянства України в порядку, передбаченому законами України 

та міжнародними договорами.  

3. Особа, яка набула громадянства України в порядку, передбаченому законами України та 

міжнародними договорами.  

4. Особа, яка народилася в Україні і українцем за походженням.  

5. Особа, яка набула громадянства України на підставах, передбачених законами України.  

 

3. Дитина – це:  

1. Немовля.  

2. Особа, яка ще не отримала паспорта.  

3. Особа, яка не отримала атестата про загальну середню освіту.  

4. Особа, віком до 18 років.  

5. Особа, віком до 15 років.  

 

4. Тимчасове посвідчення громадянина України – документ, що посвідчує особу і підтверджує 

її______:  

1. Правоздатність.  

2. Належність до громадянства України.  

3. Дієздатність.  

4. Виборчі права.  

5. Неналежність до громадянства іноземної держави.  

 

5. Назвіть принципи законодавства України про громадянство:  

1. Запобігання виникненню випадків безгромадянства.  

2. Запобігання тероризму.  

3. Неможливості позбавлення громадянства.  

4. Автоматичне набуття громадянства внаслідок народження в Україні.  

5. Неможливості автоматичного набуття громадянства внаслідок укладення шлюбу з громадянином 

України.  

 

6. Громадянами України є:  

1. Особи, які на момент набрання чинності Конституцією України проживали в Україні на законних 

підставах.  

2. Усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності України постійно 

проживали на території України.  

3. Особи, які на момент набрання чинності Законом України „Про громадянство України” від 

13.11.1991 року проживали на території України і мали громадянство СРСР.  

4. Особи, які на момент набрання чинності Законом України „Про громадянство України” від 

13.11.1991 року проживали на території України і не були громадянами інших держав.  

5. Особи, які набули громадянство України відповідно до законів та міжнародних договорів.  

 

7. Серед вказаних категорій осіб визначіть тих, які є громадянами України:  



1. Особи, які на момент набрання чинності Конституцією України проживали в Україні на законних 

підставах.  

2. Усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності України постійно 

проживали на території України.  

3. Особи, які на момент набрання чинності Законом України „Про громадянство України” від 

13.11.1991 року проживали на території України і мали громадянство СРСР.  

4. Особи, які на момент набрання чинності Законом України „Про громадянство України” від 

13.11.1991 року проживали на території України і не були громадянами інших держав.  

5. Особи, які набули громадянство України відповідно до законів та міжнародних договорів.  

 

8. Назвіть нормативні акти, якими регулюються питання громадянства України згідно зі ст. 4 

Закону України “Про громадянство України”:  

1. Положення про паспорт громадянина України.  

2. Закон України „Про правонаступництво України”  

3. Закон України „Про громадянство України”  

4. Конституція України.  

5. Міжнародні договори України.  

 

9. З якого моменту громадяни СРСР, якщо вони постійно проживали на території України, є 

громадянами України:  

1. 16 липня 1990 р.  

2. 24 серпня 1991 р.  

3. 13 листопада 1991 р.  

4. 28 червня 1996 р.  

5. 1 грудня 1991 р.  

 

10. Назвіть документи, що підтверджують громадянство України:  

1. Посвідчення прав водія.  

2. Паспорт громадянина України.  

3. Консульський паспорт.  

4. Посвідчення особи, якій надано статус біженця.  

5. Посвідчення члена екіпажу.  

 

11. Які з названих документів підтверджують громадянство України:  

1. Посвідчення прав водія.  

2. Паспорт громадянина України.  

3. Дипломатичний паспорт.  

4. Військовий квиток.  

5. Посвідчення особи моряка.  

 

12. Документами, що підтверджують громадянство України є:  

1. Довідка, видана за місцем постійного проживання.  

2. Проїзний документ дитини.  

3.Службовий паспорт.  

4. Військовий квиток.  

5. Посвідчення на повернення в Україну.  

 

13. Назвіть підстави набуття громадянства України:  

1. За національним походженням.  

2. За територіальним походженням.  

3. Внаслідок знайдення батьків.  

4. Внаслідок набуття громадянства одним із подружжя.  

5. Внаслідок визнання материнства.  

 

14. Громадянство України набувається:  

1. За народженням.  

2. За територією.  

3. У зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків.  



4. За підставами, передбаченими міжнародними договорами.  

5. Внаслідок поновлення у громадянстві.  

 

15. Особа, яка народилася на території України від осіб без громадянства є громадянином 

України якщо:  

1. Особи без громадянства постійно проживали на території України.  

2. Особи без громадянства - батьки постійно і на законних підставах проживали на території України.  

3. Особи без громадянства набули статус біженця.  

4. Особи без громадянства постійно і на законних підставах проживали на території України і дитина 

не набула громадянства іншої держави.  

5. Вона не набула громадянства іншої держави.  

 

16. Особа, яка народилася на території України від іноземців, є громадянином України, якщо:  

1. Батьки – іноземці на законних підставах проживали на території України.  

2. Батьки – іноземці постійно і на законних підставах проживали на території України.  

3. Іноземці на законних підставах проживали на території України і дитина не набула громадянства 

іншої держави.  

4. Батьки не заперечують набуття дитиною громадянства України.  

5. Батьки відмовляються від іноземного громадянства.  

 

17. З якого моменту особа, яка має право на набуття громадянства України за народженням, є 

громадянином України:  

1. З моменту видачі свідоцтва про народження.  

2. З моменту народження.  

3. З моменту видачі паспорта громадянина України.  

4. З моменту запису у книзі реєстрації народжень.  

5. З моменту, який вкажуть батьки.  

 

18. Що є моментом набуття громадянства України за територіальним походженням:  

1. Дата видання указу Президента.  

2. Дата набуття чинності рішенням суду.  

3. Дата народження. 

 4. Дата реєстрації набуття особою громадянства.  

5. Дата подачі заяви-клопотання про набуття громадянства.  

 

19. Назвіть умови прийняття до громадянства України:  

1. Подання декларації про відсутність іноземного громадянства.  

2. Подання зобов’язання про припинення іноземного громадянства.  

3. Отримання дозволу на імміграцію.  

4. Отримання дозволу на еміграцію.  

5. Проживання на території України протягом п’яти років.  

 

20. При прийнятті до громадянства України іноземець, якому надано притулок в Україні подає:  

1. Докази постійного проживання в Україні.  

2. Докази наявності законних джерел існування.  

3. Декларацію про відмову від іноземного громадянства.  

4. Заяву про припинення іноземного громадянства.  

5. Клопотання про прийняття до громадянства України. 

 

21. Скільки часу особа повинна безперервно на законних підставах проживати на території 

України, щоб бути прийнятою до громадянства України:  

1. 3 роки з моменту надання особи статусу біженці – для біженців.  

2. 3 роки з моменту надання особі притулку – для осіб. Яким надано притулок.  

3. 5 років.  

4. 2 роки для осіб, які перебувають у шлюбі з громадянином України.  

5. 4 роки.  

 



22. На яких осіб не поширюється умова про володіння державною мовою при прийнятті до 

громадянства України:  

1. Біженців.  

2. Осіб, яким надано статус біженця.  

3. Інвалідів.  

4. Осіб, які мають певні фізичні вади.  

5. Осіб, яким надано притулок в Україні.  

 

23. На яких осіб не поширюється умова про наявність законних джерел існування при 

прийнятті до громадянства України:  

1. Біженців.  

2. Осіб, яким надано статус біженця.  

3. Інвалідів.  

4. Осіб, які мають певні фізичні вади.  

5. Осіб, яким надано притулок в Україні.  

 

24. Датою набуття громадянства України внаслідок прийняття до громадянства України є:  

1. Дата заяви про прийняття до громадянства.  

2. Дата виконання всіх умов, передбачених законом.  

3. Дата, коли сплив п’ятирічний термін постійного проживання в Україні.  

4. Дата видачі паспорта громадянина України.  

5. Дата видачі Указу Президента України.  

 

25. Які особи не приймаються до громадянства України:  

1. Особи, що вичинили злочин проти людства.  

2. Особи, що вчинили геноцид.  

3. Особи, що мають фінансові борги у своїй державі.  

4. Особи, що вчинили кримінально-каране діяння.  

5. Особи, що вчинили на території іншої держави діяння, яке визнане законодавством України як 

тяжке або особливо тяжке.  

 

26. З якого моменту стає громадянином України повнолітня особа – особа без громадянства, 

яку усиновили громадяни України:  

1. З моменту видачі паспорта громадянина України.  

2. З моменту реєстрації громадянства.  

3. З моменту видачі нового свідоцтва про народження.  

4. З моменту набрання чинності рішенням суду про усиновлення.  

5. З моменту усиновлення.  

 

27. З якого моменту стає громадянином України дитина-іноземець, над якою встановлено опіку 

чи піклування:  

1. З моменту видачі паспорта громадянина України.  

2. З моменту реєстрації громадянства.  

3. З моменту видачі нового свідоцтва про народження.  

4. З моменту набрання чинності рішенням суду про встановлення опіки чи піклування.  

5. З моменту встановлення опіки чи піклування.  

 

28. Назвіть підстави припинення громадянства України:  

1. Внаслідок вчинення тяжкого злочину.  

2. Внаслідок засудження за вчинення кримінально-караного діяння на території України.  

3. Внаслідок втрати громадянства України.  

4. Внаслідок призначення покарання за наругу над державними символами України.  

5. За підставами, передбаченими міжнародними договорами.  

 

29. Назвіть підстави припинення громадянства України:  

1. Внаслідок вчинення особливо тяжкого злочину.  

2. Внаслідок засудження за вчинення кримінально-караного діяння на території України.  

3. Внаслідок втрати громадянства України.  



4. Внаслідок призначення покарання за наругу над державними символами України.  

5. Внаслідок виходу з громадянства.  

 

30. Вкажіть мінімальний вік дитини, коли потребується особиста згода дитини при набутті нею 

громадянства України:  

1. 10 років.  

2. 14 років.  

3. 16 років  

4. 15 років.  

5. Таких вимог законодавством не передбачено.  

 

31. За яких умов громадянин України може вийти з громадянства України.  

1. Якщо є бажання.  

2. Якщо особа довший час проживає за кордоном.  

3. Якщо особа має дозвіл на працевлаштування за кордоном.  

4. Якщо громадянин України постійно проживає за кордоном згідно з вимогами українського 

законодавства і подав відповідне клопотання.  

5. Якщо громадянин України подав заяву.  

 

32. Дитина, яка відповідно до чинного законодавства України, вважається такою, що постійно 

проживає за кордоном, може вийти з громадянства України:  

1. За власною згодою.  

2. За згодою одного з батьків.  

3. За згодою обох батьків.  

4. За клопотанням одного з батьків.  

5. За дозволом органу опіки і піклування.  

 

33. Вихід з громадянства України допускається, якщо:  

1. Особа набула громадянство іншої держави.  

2. Отримала документ, виданий уповноваженим органом іноземної держави, про те, що громадянин 

України набуте її громадянство, якщо не вийде з громадянства України.  

3. Особа сплатила всі майнові борги в Україні.  

4. Особа не має зобов’язань майнового характеру в Україні.  

5. Особа подала відповідну заяву до уповноважених органів в Україні.  

34. Вихід з громадянства України дітей віком від 14 до 18 років відбувається:  

1. Якщо в них є свідоцтво про народження.  

2. Якщо в них є паспорт громадянина України.  

3. Якщо в них є проїзний документ дитини.  

4. Якщо є їхня згода.  

5. За згодою батьків.  

35. Вкажіть підстави для втрати громадянства України:  

1. Одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої 

держави.  

2. Добровільне набуття громадянства іншої держави у віці 14 років.  

3. Добровільне набуття громадянства іншої держави у віці 21 року.  

4. Добровільний вступ на військову службу, яка відповідно до законодавства іноземної держави не є 

загальним військовим обов’язком.  

5. Набуття іноземного громадянства внаслідок укладення шлюбу.  

36. Назвіть повноваження Президента України щодо громадянства України:  

1.Визначає порядок провадження за заявами з питань громадянства.  

2. Приймає рішення і видає укази про прийняття до громадянства України.  

3. Приймає рішення і видає укази про припинення громадянства України.  

4. Розглядає заяви про прийняття до громадянства України.  

5. Встановлює належність до громадянства України.  

37. Вкажіть повноваження Комісії при Президентові України з питань громадянства:  

1.Визначає порядок провадження за заявами з питань громадянства.  

2. Приймає рішення і видає укази про прийняття до громадянства України.  

3. Приймає рішення і видає укази про припинення громадянства України.  



4. Розглядає заяви про прийняття до громадянства України.  

5. Встановлює належність до громадянства України.  

 

 

 

 


