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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Конституційно-процесуальне право» є юридичною 

дисципліною, що посідає важливе місце в системі підготовки майбутніх фахівців-

юристів. «Конституційно-процесуальне право» є однією з основних навчальних 

дисциплін конституційно-правового циклу, які викладаються студентам 5 курсу 

юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ і є логічним продовження та поглибленням навчального матеріалу, 

засвоєного з курсів «Теорія держави і права», «Конституційне право України», 

«Судові та правоохоронні органи України», «Конституційне право зарубіжних 

країн» тощо. 

Процес розбудови та становлення Української держави збігся з 

реформуванням політичної системи та виникненням нових демократичних 

інститутів публічної влади, формуванням громадянського суспільства, 

утвердженням нових принципів економічної системи, що базуються на ринкових 

відносинах. Це об’єктивно призвело до підвищення ролі конституційно-

процесуального права України як основи вивчення цих процесів. 

Вивчення цієї навчальної дисципліни має на меті допомогти студентам в 

усвідомленні процедури реалізації конституційно-процесуальних норм, освоєнні 

сутності та змісту основних засад здійснення державного будівництва в Україні та 

порядку утворення і організації діяльності органів місцевого самоврядування. 

Навчальна дисципліна «Конституційно-процесуальне право» передбачає 

поглиблене вивчення таких важливих конституційно-правових інститутів та явищ, 

як виборчий порядок України (обрання глави держави, формування парламенту, 

обрання депутатів, голів місцевих рад тощо), інститут прямої демократії (зокрема, 

реалізацію громадянами України права на участь в референдумах, порядок 

створення та функціонування органів самоорганізації населення тощо), реалізацію 

основоположних прав та свобод людини та громадянина в Україні, організацію 

діяльності Верховної Ради України та її органів (законодавчий процес, діяльність 

парламентських комітетів та комісій), порядок організації діяльності органів 

місцевого самоврядування, депутатів та голів місцевих рад, конституційне 

провадження в Україні. 

Належне вивчення навчальної дисципліни «Конституційно-процесуальне 

право» необхідне також і для формування професійного світогляду майбутнього 

юриста, його становлення як високопрофесійного фахівця. 

Навчальна дисципліна «Конституційно-процесуальне право» передбачає 

насамперед одержання студентами знань щодо конституційно-правового досвіду в 

галузі врегулювання державно-владних відносин, захисту конституційних прав 

громадян, осіб без громадянства, іноземців, біженців. Усвідомлення 

багатоманітності розуміння природи конституційно-процесуального права 

України, його предмету, методів, системи, функцій та джерел має позитивний 

вплив на формування правосвідомості та правової культури сучасного юриста. 
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Самостійна та індивідуальна робота – це робота студентів, яка планується 
та виконується по завданню і при методичному керівництві викладача, але без 
його безпосередньої участі. Викладач лише організовує пізнавальну діяльність 
студентів, а студенти самі здійснюють пізнання. 

Самостійна та індивідуальна робота студента є основним засобом оволодіння 
навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних завдань. 

Самостійната індивідуальна робота студентів з навчальної дисципліни 
«Конституційно-процесуальне право» спрямована на забезпечення: 

 системність знань та засобів навчання; 

 володіння розумовими процесами; 

 мобільність і критичність мислення; 

 володіння засобами обробки інформації; 

 здібність до творчої праці. 
 

Основними функціями самостійної та індивідуальнї роботи студентів є:  

 пізнавальна функція – визначається засвоєнням студентом 

систематизованих знань з дисциплін; 

 самостійна функція – формування вмінь і навиків, самостійного їх 

оновлення і творчого застосування; 

 прогностична функція – вмінням студента вчасно передбачати й 

оцінювати як можливий результат, так і саме виконання завдання; 

 коригуюча функція визначається вмінням вчасно коригувати свою 

діяльність; 

 виховна функція – формування самостійності як риси характеру. 

  

Основними принципами організації самостійної та індивідуальнї роботи 

студентів є:  

 принцип інтерактивності, що визначає необхідність співробітництва 

студентів та обміну інформацією не тільки з викладачем, але і з іншими 

студентами; 

 принцип індивідуалізації навчання, що виявляється в обліку викладачем 

індивідуальних психологічних особливостей студента при здійсненні 

педагогічного забезпечення самостійної роботи; 

 принцип регламентації навчання, що відображає необхідність вибору 

стратегії навчання і планування організації самостійної та індивідуальної 

роботи студента (що включає методичні розробки по самостійній роботі 

студентів); 

 принцип опори на базові знання та вміння, що передбачає наявність у 

студента мінімальних навичок роботи з технічними засобами, а також 

уміння раціонально використовувати вільний час для організації 

самостійної та індивідуальної роботи; 
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 принцип випереджального навчання, що забезпечує спрямованість 

самостійної та індивідуальної роботи на активізацію, розвиток розумової 

діяльності студента, формування здатності самостійно прогнозувати, 

вибирати і вирішувати дидактичні завдання, здобувати знання у 

співпраці з іншими студентами, з даної дисципліни; 

 принцип зворотного зв'язку, що дозволяє своєчасно обговорювати та 

корегувати проблемні питання по даній дисципліни; 

 принцип науковості, що дозволяє вирішувати поставлені завдання на 

сучасному рівні наукових знань; 

 принцип наочності, що передбачає представляти інформацію в 

доступному вигляді; 

 принцип зв'язку теорії з практикою, що надає можливість вирішувати 

ситуаційні задачі; 

 принцип доступності і посильності самостійної та індивідуальної 

роботи; 

 принцип обліку трудомісткості навчальної дисциплни і 

оптимального планування самостійної та індивідуальної роботи; 

 принцип міцності засвоєння знань. 
 

Контроль самостійної та індивідуальнї роботи студентів включає: 

 перевірку мультимедійних презентацій; 

 перевірку схем; 

 перевірку рефератів; 

 перевірку творчого завдання; 

 відповіді на тестові питання; 

 виконання практичних завдань; 

 перевірку словникової роботи; 
 перевірку конспекту. 

 

Основні риси навчальної та науково-творчої діяльності, необхідні для 

успішної роботи фахівця, а також характер навчально-пізнавальних проблем і 

завдань, що сприяють формуванню цих рис: 

– самостійність; 

– організованість; 

– творчий підхід; 

– дисциплінованість; 

– креативність. 

Методичні рекомендації для підготовки самостійних та індивідуальних робіт 

з навчальної дисципліни «Конституційно-процесуальне право» розраховані на 

студентів факультету заочного навчання цивільних осіб 
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ТЕМА 1. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ 

ПРАВА, НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

 

I. Підготувати мультимедійні презентації  

на запропоновані теми: 

 Система конституційно-процесуального права: поняття, структура, 

особливості. 

 Принципи конституційно-процесуального права: поняття, види, нормативне 

закріплення. 

 Предмет, завдання та джерела науки конституційно-процесуального права. 

Зв’язок науки конституційного права з іншими суспільними та галузевими 

юридичними науками. 

 

ІІ. Скласти схеми: 

 Система конституційно-процесуального права України. 

 Класифікація конституційно-процесуальних норм: критерії та види. 

 Класифікація конституційно-процесуальних інститутів. 

 Методи конституційно-процесуального права. 

 Суб’єкти конституційно-процесуального права. 

 Джерела конституційно-процесуального права як галузі права. 

 Джерела конституційно-процесуального права як науки. 

 

ІІІ. Тематика рефератів: 

 Місце конституційно-процесуального права в національній системі права. 

 Правовий статус людини і громадянина як інститут конституційно-

процесуального права. 

 Роль та значення рішень Конституційного Суду України в системі джерел 

конституційно-процесуального права. 

 Рішення Європейського суду з прав людини як джерела конституційного права 

України 

 Суб’єкти конституційно-правових відносин в Україні та їх система. 

 Наука конституційного права: сучасний стан та тенденції розвитку. 
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ІV. Вирішити тестові завдання: 

1. Додатковий критерій, який встановив С. Алексєєв, для виокремлення галузей 

права – це: 

а) предмет галузі права; 

б) ознаки галузі права; 

в) суб’єкти та об’єкти галузі права; 

г) юридичний режим (механізм) галузі права; 

д) метод галузі права. 

 

2. Групи суспільних відносин, які, не опосередковуються предметом 

конституційно-процесуального права – це: 

а) відносини, які становлять основоположні засади народовладдя, суверенітету 

народу;  

б) відносини, які опосередковують будівництво, устрій держави як організації 

влади народу і для народу; 

в) відносини, які виникають з права приватної власності; 

г) відносини, які опосередковують основоположні засади функціонування 

держави; 

д) відносини, що визначають характер зв’язків між державою і конкретною 

особою. 

 

3. Система способів, прийомів цілеспрямованого юридичного впливу норм 

конституційного прав на суспільні відносини, що є предметом конституційно-

правового регулювання – це: 

а) предмет конституційно-процесуального права; 

б) конституційно-процесуальне право України; 

в) метод конституційно-процесуального права; 

г) функції конституційно-процесуального права; 

д) режим конституційно-процесуального права. 

 

4. До основних методів конституційно-правового регулювання не належить: 

а) метод зобов’язання; 

б) установчий метод; 

в) метод заборон; 

г) метод дозволу; 

д) уповноважуючий метод. 
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5. Система конституційно-процесуального права як галузі права – це: 

а) сукупність засобів зовнішнього вираження конституційно-правових норм; 

б) внутрішня структура конституційного права України, що обумовлена 

системними зв’язками між її нормами, інститутами та принципами, які знаходяться 

у відповідній підпорядкованості; 

в) сукупність чи система норм конституційного права, які регулюють 

однорідні, взаємопов’язані суспільні відносини і створюють відносно самостійну 

групу; 

г) сукупність ідей, знань, концепцій, доктрин щодо суспільних відносин в сфері 

державного та суспільного ладу, в сфері реалізації конституційних прав та свобод, а 

також формування і функціонування органів державної влади і місцевого 

самоврядування; 

д) сукупність заходів та прийомів впливу на конституційно-правові відносини. 

 

6. Конституційно-правові норми – це: 

а) формально визначені, встановлені чи санкціоновані Українським народом 

або державою, правила поведінки, що регулюють суспільні відносини, які є 

предметом конституційного права, і забезпечуються всіма засобами впливу, що 

передбачені чинним законодавством; 

б) головний, єдиний правовий акт чи сукупність таких актів, які встановлюють 

загальні принципи суспільного чи державного устрою, форми безпосередньої 

демократії, встановлюють порядок організації та діяльності органів державної влади 

та самоврядування, закріплюють конституційні права та свободи людини і 

громадянина; 

в) система та сукупність внутрішньо узгоджених норм, які закріплюють і 

регулюють основи соціальної та економічної структури суспільства, її політичну, 

економічну і соціально-духовну сферу, особливості правового положення 

особистості, порядок формування, повноваження та взаємозв’язок органів державної 

влади і місцевого самоврядування; 

г) група суспільних відносин, яка складається в процесі здійснення державної 

влади, що регулюється нормами конституційного права; 

д) система поглядів, ідей, концепцій щодо регулювання конституційно-

правових відносин, що виникають в суспільстві. 

 

7. Норми конституційно-процесуального права України, які мають абсолютно-

визначений характер та передбачають єдиний варіант правомірної поведінки 

суб’єктів конституційно-процесуального права – це: 

а) диспозитивні норми; 

б) матеріальні норми; 

в) норми загального змісту; 

г) імперативні норми; 

д) норми-принципи. 
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8. Норма конституційного права України, яка закріплена в ст. 7 Конституції 

України: «В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування» – 

відноситься до: 

а) диспозитивних норм; 

б) матеріальних норм; 

в) імперативних норм; 

г) конкретних норм; 

д) норм-дефініцій. 

 

9. Ст. 117 Конституції України: «Кабінет Міністрів України в межах своєї 

компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов’язковими до виконання» – 

це: 

а) зобов’язуюча норма; 

б) диспозитивна норма; 

в) уповноважуюча норма; 

г) тимчасова норма; 

д) надзвичайна норма. 

 

10. Норми конституційно-процесуального права, які є правилами поведінки, що 

набувають сили імперативної норми, призупиняючи повно або частково дію інших 

конституційних норм за умови введення в Україні або в окремих її місцевостях 

надзвичайного стану – це : 

а) зобов’язуючі норми; 

б) диспозитивні норми; 

в) виключні норми; 

г) постійні норми; 

д) норми-дефініції. 

 

11. Норми конституційно-процесуального права України, які належать до 

норм загального змісту – це: 

а) імперативні і диспозитивні норми; 

б) процесуальні норми; 

в) уповноважуючі і забороняючі норми; 

г) норми-принципи і норми-дефініції; 

д) матеріальні норми. 
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12. Ст. 98 Конституції України: «Контроль за використанням коштів 

Державного бюджету України від імені Верховної Ради України здійснює 

Рахункова палата» відображає: 

а) диспозитивну норму; 

б) конкретну за змістом норму; 

в) норму-принцип; 

г) загальну за змістом норму; 

д) декларативну норму. 

 

13. Санкції конституційно-процесуального права України, які виражаються у 

формулах: «обмежуються законом», «захищаються законом», «захищаються 

державою» – це: 

а) прямі санкції; 

б) абсолютно-визначені санкції; 

в) альтернативні санкції; 

г) відносно-визначені санкції; 

д) бланкетні санкції. 

 

14. Елемент структури конституційно-правової норми, що визначає саму 

модель правил вольової поведінки або діяльності суб’єктів конституційного права, 

незалежно від їх волі, і містить правовий припис про їх діяльність в умовах, 

передбачених гіпотезою – це: 

а) структура конституційного права; 

б) норма конституційного права; 

в) санкція норми конституційного права; 

г) диспозиція норми конституційного права; 

д) гіпотеза норми конституційного права. 

 

15. Інститут конституційного права України – це: 

а) основний складовий елемент системи конституційного права України, який 

об’єднує відносно обособлену групу взаємообумовлених та взаємопов’язаних норм 

конституційного права, що регулюють конкретні сторони чи елементи суспільних 

відносин, врегульованих конституційним правом України; 

б) будь-яка група норм права, яка має юридичні властивості; 

в) система поглядів, ідей, концепцій про дії конституційно-правових норм і 

виникаючих в суспільстві конституційно-правових відносин; 

г) сукупність засобів зовнішнього вираження конституційно-правових норм; 

д) головний, єдиний правовий акт чи сукупність таких актів, які встановлюють 

загальні принципи суспільного чи державного устрою, форми безпосередньої 

демократії, встановлюють порядок організації та діяльності органів державної влади 

та місцевого самоврядування, закріплюють конституційні права та свободи людини і 

громадянина. 
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16. На думку, В. Шаповала за ступенем узагальнення конституційно-правові 

інститути класифікуються на: 

а) охоронні, регулятивні; 

б) загальні, головні, що звичайно входять до складу загальних та початкові;  

в) первинні, вторинні; 

г) прості, складні, змішані; 

д) загальні, спеціальні. 

 

17. Відповідно до структурно-функціональної спрямованості інститут 

передвиборної агітації – це: 

а) основний інститут; 

б) підгалузь права; 

в) генеральний інститут; 

г) субінститут; 

д) комплексний міжгалузевий інститут. 

 

18. Пріоритетним суб’єктом конституційно-процесуальних відносин є: 

а) народ; 

б) органи державної влади; 

в) органи місцевого самоврядування; 

г) органи державної влади та місцевого самоврядування та їх посадові особи; 

д) територіальні громади. 

 

19. Метод науки конституційно-процесуального права, що дає можливість 

зберегти та розвинути принцип цілісності у вивченні того чи іншого предмета 

дослідження, охопити не тільки основні, а й усі подібні явища і, таким чином, 

встановити та проаналізувати у сукупності цілий процес появи та розвитку 

відповідного предмета, встановити його основні зв’язки, зони впливу – це: 

а) метод системного підходу; 

б) метод зобов’язання; 

в) імперативний метод; 

г) догматичний метод; 

д) метод аналізу. 

 

20. Система знань у галузі конституційно-процесуального права, одержаних 

наукою конституційно-процесуального права та практикою конституційного 

будівництва і реалізації конституційно-процесуального права – це: 

а) галузь конституційно-процесуального законодавства; 

б) наука конституційно-процесуального права; 

в) предмет конституційно-процесуального права; 

г) метод конституційно-процесуального права;  

д) навчальна дисципліна конституційно-процесуального права. 
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V. Виконати практичні завдання: 

Практичне завдання №1 

Народні депутати подали законопроект, в якому пропонується внести зміни 

до ч. 2 ст. 5 та інших статей Конституції, зокрема, замість терміна «народ» слід 

уживати «електорат (дієздатні громадяни України, які досягли 18 років)» у 

відповідних відмінках. На думку авторів законопроекту, це більше відповідатиме 

реальному стану речей, оскільки такого суб'єкта конституційного права, як народ, 

не існує. Це зніме всі питання, пов’язані з відповідністю норм виборчих законів 

Конституції України, згідно з якими вибори вважаються такими, що відбулися, 

якщо в них взяв участь навіть один виборець. 

Висловіть Вашу позицію з приводу цього законопроекту. Дайте розгорнуту 

характеристику статусу (поняття, об'єм правосуб’єктності, відносини, в які 

вступає суб’єкт, тощо) такого суб’єкта конституційного права, як народ. 

 

Практичне завдання №2 

Вставте замість трьох крапок пропущені слова у нижче наведеному фрагменті 

тексту та вкажіть, з якого нормативно-правового акта його наведено: 

«закони України, інші акти Верховної Ради України, акти Президента 

України, Кабінету Міністрів України не пізніш як у ... строк після їх прийняття у 

встановленому порядку і підписання підлягають ... державною мовою в офіційних 

друкованих виданнях. Офіційними друкованими виданнями є: ...; газета 

«Урядовий кур'єр». 
Офіційними друкованими виданнями, в яких здійснюється офіційне 

оприлюднення законів та інших актів Верховної Ради України, є також ..., 
«Відомості Верховної Ради України». Офіційним друкованим виданням, в якому 
здійснюється офіційне оприлюднення законів, актів Президента України, є також 
інформаційний бюлетень ...». 

Варіація. Вкажіть видання, у яких також офіційно оприлюднюються чинні 
міжнародні договори України, правові акти органів державної влади, які не 
визначені у вище наведеному фрагменті тексту нормативно-правового акта (не 
менше п'ятьох видань). 

 

Практичне завдання №3 
Визначте, які елементи конституційної норми закріплено в нижче наведених 

статтях Конституції України. Завдання виконується письмово: 

а) 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; 
б) ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за 

вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених 
законом; 
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в) громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається 

державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для 

них плату відповідно до закону; 

г) відмова скласти присягу має наслідком втрату депутатського мандата; 

г) у разі скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує 

матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням; 

д) Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України 

в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину; 

е) матеріальна чи моральна шкода, завдана фізичним або юридичним особам 

актами і діями, що визнані неконституційними, відшкодовується державою у 

встановленому законом порядку. 

 

Практичне завдання №4 

Кабінет Міністрів України від імені Уряду України підписав міжнародний 

договір з Єгиптом та Лівією 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 та Лівією у галузі космічного співробітництва 

строком ще на три роки. 

Скажіть будь ласка, чи потрібно ратифікувати протокол про продовження 

дії міжнародного договору, який вже був ратифікований парламентом? 

 

VІ. Словникова робота: 

конституційно-процесуальне право, предмет конституційно-процесуального 

права, метод конституційно-процесуального права, конституційно-процесуальні 

норми, система конституційно-процесуального права, джерела конституційно-

процесуального права, наука конституційно-процесуального права, методологія 

науки конституційно-процесуального права, конституційно-процесуальне право 

як навчальна дисципліна. 
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ТЕМА 2. ВИБОРЧИЙ І РЕФЕРЕНДНИЙ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ В 

КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ 

 

I. Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 

 

 Порядок формування складу Верховної Ради України. 

 Порядок проведення виборів Президента України. 

 Референдний процес: предмет всеукраїнського референдуму, учасники та їх 

конституційно-правовий статус, нормативно-правова регламентація. 

Відповідальність за порушення порядку проведення референдуму. 

 Місцеві референдуми в Україні: поняття, види, основні засади організації і 

проведення. 

 

ІІ. Скласти схеми: 

 Виборчий процес в Україні: конституційно-правова характеристика. 

 Стадії виборчого процесу. 

 Гарантії виборів в Україні. 

 Класифікація виборів в Україні. 

 Відповідальність за порушення виборчого законодавства України. 

 Відповідальність за порушення порядку проведення референдуму. 

 

ІІІ. Тематика рефератів: 

 Виборчі права громадян в Україні та механізми їх реалізації. 

 Права громадян на народне волевиявлення: історичні та теоретико-правові 

аспекти виборів. 

 Гарантії всеукраїнського референдуму. 

 Запровадження пропорційної виборчої системи в практиці українського 

парламентаризму: позитивні та негативні аспекти. 

 Проблеми конституційно-правової відповідальності за порушення законодавства 

про вибори. 

 Проблема становлення єдиної системи міжнародних виборчих стандартів. 

 Голосування та встановлення результатів виборів: проблеми правового 

регулювання. 

 Сучасне дослідження проблем законодавства про вибори народних депутатів. 
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ІV. Вирішити тестові завдання: 

1. Вибори у широкому розумінні – це: 

а) голосування громадян, які проживають на певних територіях за кандидатур, 

що висунуті до складу представницького органу або на заміщення певної посади; 

б) техніка голосування, яка використовується в галузі публічного і приватного 

права для визначення, хто буде обраний до складу відповідних державних органів; 

0в) техніка голосування, яка використовується в галузі приватного права для 

визначення , хто буде обраний до складу відповідних державних органів; 

г) техніка голосування, яка використовується в галузі публічного права для 

визначення, хто буде обраний до складу відповідних державних органів; 

д) сукупність норм конституційного права, які регулюють процес обрання 

кандидатів у представницькі органи і на виборні посади. 

 
2. Конституційний зміст ст. 69 Основного Закону держави полягає в тому, що 

народне волевиявлення здійснюється через: 
а) всеукраїнські референдуми та вибори;  
б) всеукраїнські референдуми, місцеві референдуми та вибори; 
в) вибори, референдуми та інші форми безпосередньої демократії;  
г) вибори, референдуми та інші форми голосування;  
д) вибори, референдуми та інші форми безпосередньої та опосередкованої 

демократії. 
 
3. Згідно з Конституцією України вибори до органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування є: 
а) рівноправними; 
б) гуманними; 
в) відкритими; 
г) вільними; 
д) незалежними. 
 
4. Згідно зі ст. 71 Конституції України виборцям не гарантується:  
а) вільне волевиявлення; 
б) таємниця голосування; 
в) загальне виборче право; 
г) доступність інформації про кандидатів; 
д) пряме волевиявлення. 
 
5. Здійснити активне виборче право не можуть громадяни України, які: 
а) визнані судом недієздатними; 
б) перебувають на строковій військовій службі;  
в) перебувають за кордоном;  
г) перебувають у місцях позбавлення волі за вироком суду;  
д) визнані судом обмежено дієздатними. 
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6. Виборцями є громадяни України, які:  

а) постійно проживають на території України; 

б) мають право голосу; 

в) досягли 16-річного віку; 

г) не мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не 

погашена і не знята у встановленому законом порядку; 

д) проживають в Україні протягом останніх десяти років. 

 

7. Зміст принципу прямих виборів полягає у тому, що:  

а) виборець має належати до певної територіальної громади; 

б) громадянам забезпечуються умови для вільного формування своєї волі; 

в) громадяни України обирають депутатів безпосередньо шляхом голосування 

за кандидатів у депутати; 

г) на день виборів виборець має бути громадянином України; 

д) кожен виборець бере участь у виборах на рівних засадах.  

 

8. Для забезпечення вільного волевиявлення військовослужбовців строкової 

служби:  

а) у військових частинах обмежується передвиборча агітація; 

б) голосування відбувається в особливо укріплених кабінах для голосування; 

в) видаються бюлетені спеціальної форми; 

г) надається відпустка для участі у голосуванні; 

д) видається спеціальне посвідчення. 

 

9. Принцип таємності голосування передбачає, що: 

а) розповсюдження інформації про вибори забороняється; 

б) на виборчому бюлетені зазначається лише дата народження та домашня 

адреса виборців; 

в) кожен виборець бере участь у виборах на засадах анонімності; 

г) громадянам забезпечуються умови для відкритого формування своєї волі; 

д) контроль за волевиявленням виборців забороняється.  

 
10. Віковий ценз, що встановлюється до кандидата на виборну посаду міського 

голови:  
а) 18 років; 
б) 21 рік; 
в) 25 років; 
г) 30 років; 
д) 35 років. 
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11. «Ценз осілості» як вимога до кандидатів в народні депутати України 
означає, що кандидатом може бути особа, яка проживає на території України:  

а) протягом останніх трьох років; 
б) протягом останніх п’яти років; 
в) протягом останніх семи років; 
г) протягом п’яти років; 
д) протягом останніх десяти років. 
 
12. До проживання в Україні за Законом України «Про вибори народних 

депутатів України» від 17 листопада 2011 року не належить: 
а) проживання на міжнародній космічній станції за згодою державних органів 

України; 
б) перебування на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором 

України; 
в) перебування громадян України у встановленому законодавством порядку у 

відрядженні за межами України в закордонних дипломатичних установах України, 
міжнародних організаціях та їх органах; 

г) перебування на полярній станції України; 
д) перебування у складі формування Збройних Сил України, дислокованого за 

межами України. 
 

13. Перший нормативний акт писаного виборчого права України – це: 

а) Конституція України 1710 року гетьмана Пилипа Орлика; 

б) Конституція СРСР 1936 року; 

в) «Положення про вибори до Верховної Ради УРСР» від 21 лютого 1938 року; 

г) Конституція УНР 1918 року; 

д) Універсали УНР 1917-1918 років. 

 

14. Виходячи з поділу гарантій актів прямого народовладдя на загальні і 

спеціальні, основною загальною гарантією актів прямого народовладдя є: 

а) умови волевиявлення; 

б) засоби волевиявлення; 

в) усвідомлення особою свого волевиявлення; 

г) контроль за здійсненням волевиявлення; 

д) забезпечення реалізації рішення, прийнятого безпосередньо народом. 

 

15. Основною політичною гарантією актів прямого народовладдя є: 

а) існування розвинутої суспільної системи; 

б) стійкі історичні традиції; 

в) фінансово-матеріальне забезпечення їх реалізації; 

г) існування демократичного правового режиму в державі; 

д) існування високої правової культури суспільства. 
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16. Абсентеїзм – це: 
а) порушення законодавства про вибори; 
б) відсутність активного права на участь у виборах; 
в) відсутність пасивного права на участь у виборах; 
г) неприйняття участі у виборах виборцями; 
д) порушення законодавства про вибори. 
 
17. До допоміжних інститутів прямої демократії не належить: 
а) петиція; 
б) всенародне обговорення; 
в) опитування; 
г) відкликання; 
д) абдикація. 
 
18. Документом, який не може підтверджувати особу та громадянство 

України виборця на виборах є: 
а) службовий паспорт;  
б) паспорт громадянина для виїзду за кордон; 
в) дипломатичний паспорт; 
г) військовий квиток; 
д) службова перепустка. 
 

19. Виборча квота – це: 

а) кількість голосів, необхідних для вибору хоча б одного депутату з того чи 

іншого списку депутатів; 

б) кількість депутатів у виборчому бюлетені; 

в) кількість голосів, що може віддати виборець за одного депутата; 

г) кількість голосів, що має виборець; 

д) грошова застава, яку повинен внести кандидат, щоб зареєструватися. 

 

20. Виборчий поріг в Україні складає: 

а) 1 % голосів; 

б) 2 % голосів; 

в) 3 % голосів; 

г) 4 % голосів; 

д) 5 % голосів. 
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V. Виконати практичні завдання: 

Практичне завдання №1 
Політична партія розпочала кампанію з проведення референдуму щодо змін 

до Конституції України. У 18 областях України було проведено збори 
ініціативних груп щодо проведення референдуму. Учасниками зборів схвалено 
пропозиції про проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою 
щодо змін до Конституції та затверджено формулювання тих питань, які 
запропоновано винести на всеукраїнський референдум: 1. Чи підтримуєте Ви 
президентську форму правління, за якої Президент України обирається 
всенародно, є главою держави і очолює уряд України? 2. Чи підтримуєте Ви 
парламентську форму правління, за якої посада Президента України скасовується, 
уряд України призначається і звільняється Верховною Радою України, а Прем’єр-
міністр України є главою держави? 3. Чи підтримуєте Ви обрання та відкликання 
суддів народом? 4. Чи підтримуєте Ви розширення прав місцевого 
самоврядування з наданням усім органам місцевого самоврядування права 
формувати власні виконавчі органи? 5. Чи підтримуєте Ви встановлення дієвого 
контролю за владою через надання конституційного статусу парламентській 
опозиції? 6. Чи підтримуєте Ви скасування недоторканності вищих керівників 
держави, народних депутатів України та суддів? 7. Чи підтримуєте Ви 
позбавлення мандатів депутатів усіх рівнів, які порушили обіцянки перед 
народом? 8. Чи підтримуєте Ви спрощення процедур проведення всеукраїнських і 
місцевих референдумів для залучення народу до безпосереднього здійснення 
влади? 

Чи всі з цих питань можуть бути предметом всеукраїнського референдуму? 
Чи може бути прийнята нова редакція або внесені зміни до Конституції 

України на всеукраїнському референдуму? 
Які мають бути дії Центральної виборчої комісії? 

 
Практичне завдання №2 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини звернувся до 
Конституційного Суду України з конституційним поданням, у якому просив 
визнати неконституційними Закони України «Про вибори народних депутатів 
України» та «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», якими встановлено 
пропорційну систему виборів. На думку суб’єкта права на конституційне подання, 
пропорційний тип виборчої системи суперечить конституційним принципам 
рівного і прямого виборчого права, закріпленим ст. 71 Конституції України, 
оскільки за такої виборчої системи, по-перше, виборці голосують не 
безпосередньо за кандидатів, а за виборчі списки політичних партій, а по-друге, 
позапартійний громадянин чи член політичної партії, яка не бере участі у виборах, 
не можуть реалізувати своє пасивне виборче право. 

Складіть проект рішення Конституційного Суду України за результатами 
розгляду такого подання. 

Яке значення мають конституційні принципи участі громадян у виборах? 
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Практичне завдання №3 

Визначте з нижче наведених видів виборів суб'єктів їх призначення. 

Встановіть, який вид виборів не потребує спеціального рішення та проводиться 

згідно строків, встановлених Конституцією України у зв'язку із закінченням 

конституційного строку повноважень? Завдання виконується письмово: 

а) позачергові вибори народних депутатів України; 

б) чергові вибори голів сільських, селищних і міських рад; 

в) повторні вибори Президента України; 

г) чергові вибори депутатів Верховної Ради АРК; 

г) перші місцеві вибори в Запорізькій області; 

д) чергові вибори народних депутатів України; 

е) позачергові вибори депутатів місцевих рад; є) проміжні вибори депутатів 

селищної ради; 

ж) чергові вибори Президента України; 

з) позачергові вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 

и) повторні вибори голів сільських, селищних та міських рад; 

і) чергові вибори депутатів місцевих рад. 

 

Практичне завдання №4 

Визначте за такими видами виборчих систем: 1) мажоритарна виборча система 

відносної більшості; 2) мажоритарна виборча система абсолютної більшості; 3) 

пропорційна виборча система жорстких списків нижче наведені вибори до органів 

влади в Україні. Встановіть також, які з них проводяться в одномандатних, а які в 

багатомандатних округах. Завдання виконується письмово у формі таблиці або 

схеми: 

а) вибори депутатів районних рад; 

б) вибори Голів міських рад; 

в) вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 

г) вибори депутатів міських рад;  

ґ) вибори Президента України; 

д) вибори депутатів сільських рад; 

е) вибори народних депутатів України; 

є) вибори депутатів районних рад у містах; 

ж) вибори депутатів селищних рад; 

з) вибори депутатів обласних рад; 

и) вибори Голів селищних, сільських рад. 
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VІІ. Словникова робота: 

народовладдя, безпосередня демократія, народне волевиявлення, вибори, принципи 

виборів, виборчий корпус, суб’єктивне виборче право, активне виборче право, 

пасивне виборче право, рівне виборче право, виборчі цензи, необраність, 

несумісність, легітимні вибори, вільні вибори, загальні вибори, справедливі вибори, 

парламентські вибори, регіональні вибори, муніципальні вибори, прямі вибори, 

непрямі вибори, виборча система (в широкому та вузькому значенні), 

мажоритарна виборча система, пропорційна виборча система, виборча квота, 

змішана виборча система, виборчий процес, стадії виборчого процесу, суб’єкти 

виборчого процесу, виборчі округи, уніномінальні виборчі округи, поліномінальні 

виборчі округи, виборчі дільниці, виборчі органи, Центральна виборча комісія, 

грошова застава, передвиборна агітація, принципи передвиборної агітації, 

таємне голосування, інформація, інформаційне забезпечення, інформаційні 

відносини, фінансування виборів, фінансові операції, референдум, плебісцит, 

предмет референдуму, формула референдуму, конституційний референдум, 

вирішальний референдум, консультативний референдум, обов’язковий 

референдум, факультативний референдум, місцевий референдум, референдний 

процес. 
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ТЕМА 3. КОНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ: 

ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТ 

 

I. Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 

 Процедура реалізації особистих прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

 Порядок реалізації політичних прав і свобод громадян України. 

 Порядок реалізації соціальних, економічних та культурних прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

 Порядок реалізації конституційних обов’язків людини і громадянина в Україні. 

 

ІІ. Скласти схеми: 

 Класифікація основних прав і свобод людини і громадянина. 

 Документи, які підтверджують громадянство України. 

 Право громадян на звернення. 

 Умови прийняття до громадянства України. 

 Механізм захисту прав і свобод людини. 

 Міжнародний захист прав людини: особливості регламентації. 

 

ІІІ. Тематика рефератів:  

 Конституція України та міжнародні стандарти в сфері прав і свобод людини. 

 Гарантії правового захисту прав і свобод людини і громадянина. 

 Особливості конституційно-правового положення іноземних громадян та осіб 

без громадянства в Україні. 

 Особливості правового статусу українців, які проживають за кордоном. 

 Вдосконалення форм і методів діяльності Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини. 

 Система національних засобів захисту прав людини (в контексті положень 

Конвенції про захист прав і основних свобод людини). 

 Розвиток концепції прав людини під впливом глобалізаційних та інтеграційних 

процесів. 

 

ІV. Вирішити тестові завдання: 

1. Зміст ліберальної концепції прав людини полягає у тому, що: 

а) права людини встановлюються державою; 

б) людина має певні невід’ємні від її буття права, реалізація яких залежить від 

держави; 

в) права людини не мають своєї реалізації окремо від держави; 

г) кожна людина від моменту її народження наділена невід’ємними правами; 

д) кожний громадянин держави є суб’єктом певних правовідносин, у процесі 

яких він набуває суб’єктивні права та юридичні обов’язки. 
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2. До структурних елементів конституційно-правового статусу людини і 

громадянина не належить: 

а) права, свободи і обов’язки як основи конституційного статусу особи; 

б) громадянство, правосуб’єктність;  

в) юридичні гарантії як умови реалізації прав, свобод та обов’язків; 

г) принципи правового статусу особи як вихідні засади; 

д) політичний абсентеїзм. 

 

3. Права людини – це: 

а) суб’єктивні права; 

б) об’єктивні права; 

в) законні права; 

г) демократичні права; 

д) конституційні права. 

 

4. Права, свободи та обов’язки людини та громадянина регламентує: 

а) 1 розділ Конституції України; 

б) 10 розділ Конституції України; 

в) 12 розділ Конституції України;  

г) 2 розділ Конституції України; 

д) 8 розділ Конституції України. 

 

5. Кількість статей Конституції України, що закріплюють права, свободи та 

обов’язки людини і громадянина: 

а) 27 статей; 

б) 31 стаття; 

в) 44 статті; 

г) 13 статей; 

д) 48 статей. 

 

6. Стаття Конституції України, що закріплює невід’ємне право на життя – 

це: 

а) стаття 21; 

б) стаття 29; 

в) стаття 27; 

г) статті 42; 

д) статті 58. 
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7. Кількість статей Конституції України, що встановлює основні обов’язки 

громадянина:  

а) 8 статей Конституції України; 

б) 14 статей Конституції України; 

в) 6 статті Конституції України; 

г) 4 статті Конституції України; 

д) 10 статей Конституції України. 

 

8. Певне коло дій, покладених на особу Конституцією України та безумовних 

для виконання – це: 

а) конституційні обов’язки; 

б) конституційні права; 

в) конституційні свободи; 

г) конституційні гарантії; 

д) конституційна відповідальність. 

 

9. Конституцією України не передбачено обов’язок: 

а) сплачувати податки та інші збори; 

б) приймати участь у виборах та референдумах; 

в) проходити військову службу; 

г) неухильно додержуватись Конституції та законів України; 

д) не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. 

 

10. Наслідком порушення обов’язку шанувати державні символи України є: 

а) притягнення до конституційної відповідальності; 

б) притягнення до адміністративної відповідальності; 

в) притягнення до кримінальної відповідальності; 

г) притягнення до дисциплінарної відповідальності; 

д) притягнення до цивільної відповідальності. 

 
11. Альтернативна служба існує для тих громадян, які : 
а) за станом свого здоров’я не можуть проходити військову службу; 
б) не мають бажання служити в армії; 
в) не досягли 18 річного віку, але мають бажання здобути військову 

спеціальність; 
г) за своїми світоглядними та релігійними переконаннями не можуть нести 

військову службу; 
д) знаходяться поза межами України. 
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12. Принцип безпосередньої дії прав і свобод людини і громадянина передбачає, 
що: 

а) конституційні права і свободи людини і громадянина поширюються на 
кожного безпосередньо; 

б) конституційні права і свободи людини і громадянина діють незалежно від 
того, чи конкретизовані вони у відповідних нормативних актах; 

в) конституційні права і свободи людини і громадянина діють, якщо для них 
передбачено конкретний механізм реалізації; 

г) конституційні права і свободи людини і громадянина здійснюються особою 
особисто; 

д) конституційні права і свободи людини і громадянина завжди конкретизовані 
у відповідних нормативних актах. 

 

13. Вихідним у забезпеченні правової справедливості і стабільності 

конституційного ладу України є принцип: 

а) верховенства Конституції України; 

б) принцип демократизму; 

в) верховенства закону; 

г) верховенства права; 

д) наукового обґрунтування. 

 

14. Безперервне проживання на території України – це проживання в Україні 

особи, якщо: 

а) її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 80 днів, а в 

сумі за рік – 170 днів; 

б) її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а в 

сумі за рік – 180 днів; 

в) її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 60 днів, а в 

сумі за рік – 180 днів; 

г) її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 85 днів, а в 

сумі за рік – 210 днів; 

д) її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 70 днів, а в 

сумі за рік – 160 днів. 

 

15. Конституційний принцип рівноправ’я не передбачає: 

а) рівність прав жінки і чоловіка; 

б) рівність перед судом; 

в) рівний доступ громадян до публічних посад; 

г) рівність прав і обов’язків у шлюбі кожного з подружжя; 

д) рівність в соціально-економічній сфері життя. 
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16. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків» було прийнято: 

а) 8 вересня 2005 р.; 

б) 8 жовтня 2005 р.; 

в) 8 вересня 2006 р.; 

г) 8 жовтня 2006 р.; 

д) 18 вересня 2005 р. 

 

17. Виходячи зі змісту ч. 1 ст. 21 Конституції України вірним є положення: 

а) усі громадяни є вільні і рівні у своїх правах та обов’язках;  

б) усі люди є вільні і рівні у своїх правах та обов’язках; 

в) усі громадяни є вільні у своїй гідності та правах; 

г) усі громадяни є рівні у своїй гідності та правах; 

д) усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. 

 

18. Особисті права і свободи людини і громадянина: 

а) створюють юридичні умови для активної участі громадянина в сфері 

соціально-економічного та культурного життя суспільства; 

б) пов’язані з участю громадянина в сфері політичного життя суспільства, 

наданням йому можливості для участі в управлінні державою, суспільним життям; 

в) забезпечують рівноправність громадян перед судом і законом; 

г) гарантують недоторканність особи та її гідності; 

д) гарантують індивідуальний розвиток кожної особи. 

 

19. До особистих конституційних прав і свобод людини і громадянина не 

належить: 

а) право на вільний розвиток своєї особистості; 

б) право на повагу до гідності; 

в) право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої 

кореспонденції; 

г) право на свободу пересування й вільний вибір місця проживання; 

д) право мирно, без зброї збиратися та проводити збори, мітинги, походи й 

демонстрації. 

 

20. Право на свободу думки та слова закріплене в ст. 34 Конституції України 

належить до групи: 

а) політичних прав і свобод; 

б) соціально-економічних прав і свобод; 

в) соціально-політичних прав і свобод; 

г) особистих прав і свобод; 

д) соціально-культурних прав і свобод. 
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VІ. Виконати практичні завдання: 

Практичне завдання №1 

Громадянин О. направив звернення до Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини. У зазначеному документі О. просив Уповноваженого 

звернутися до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо 

відповідності ст. 51 Основного Закону ч. 1 ст. 199 Сімейного кодексу України 

(далі – СК України). Адже, на його думку, ч. 1 ст. 199 СК України, згідно з якою 

«якщо повнолітні дочка, син продовжують навчання і у зв'язку з ним потребують 

матеріальної допомоги, батьки зобов’язані утримувати їх до досягнення двадцяти 

трьох років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу», покладає 

на нього додатковий обов’язок, не передбачений Конституцією України. 

Дайте правову оцінку даному зверненню. 

Які обов’язки людини і громадянина передбачені Конституцією України? 

 
Практичне завдання №2 

До Верховної Ради України було подало проект щодо внесення змін до 
Розділу II Конституції України, а саме виключити такі соціальні права, як право на 
достатній життєвий рівень, право на житло, право на працю тощо й передбачити 
право на соціальний захист для людей похилого віку (на гідне та незалежне життя, 
участь у соціальному та культурному житті) та людей з фізичними вадами (на 
заходи, призначені для забезпечення їх незалежності, соціальної та професійної 
інтеграції і участі в суспільному житті). Також запропоновано доповнити нормою 
наступного змісту: «Держава зобов’язується в індивідуальному порядку і в 
порядку міжнародної допомоги та співробітництва, зокрема, в економічній і 
технічній галузях, задіяти усі наявні ресурси і використати можливості для того, 
щоб поступово забезпечити повне здійснення соціально-економічних прав усіма 
належними способами». 

Наскільки доцільними з конституційної точки зору є такі зміни? 
Дайте розгорнуту характеристику другому поколінню прав людини. 

 
Практичне завдання №3 

Основоположник доктрини природних невідчужуваних прав людини Джон 
Локк основним правом громадян вважав право на життя, свободу та майно. 
Декларація незалежності США 1776 р. проголосила право на життя, свободу і 
прагнення до щастя. Французька Декларація прав людини і громадянина 1789 р. 
основними назвала право на свободу, власність, безпеку та опір пригнобленню. 

Конституція України 1996 р. у ст. 21 закріпила принцип, згідно з яким права і 
свободи людини визнані невідчужуваними і непорушними, а право людини на 
життя – невід’ємним правом кожної людини (ст. 27). 

Чи можна всі закріплені в Конституції України права і свободи вважати 
невідчужуваними, непорушними, природними? Які, на Вашу думку, права людини і 
громадянина, крім закріплених у Конституції України, є найбільш актуальними 
для нашої країни в сучасних умовах? Своє рішення аргументуйте політичними і 
юридичними доводами. 



48 

Практичне завдання №4 
Громадянин України К., який подав документи на вихід з громадянства 

України з наміром набуття громадянства Болгарії під час відпочинку в Туреччині 
був затриманий за підозрою в торгівлі наркотичними засобами, звернувся до 
консульства України в Туреччині з проханням про допомогу. Відмова у допомозі з 
боку консульської установи України обґрунтовувалася втратою правових зв’язків 
гр. К. з Україною внаслідок підготовки документів щодо набуття ним 
громадянства Болгарії. Однак дипломатичний представник Болгарії у Туреччині 
також відмовив у допомозі гр. К., вказуючи, що подібні дії завдали значної шкоди 
авторитету та іміджу його держави. 

Дайте правову оцінку діям дипломатичних і консульських установ обох 
держав. 

У яких випадках держава може відмовитися від надання допомоги своїм 
громадянам? 

 
Практичне завдання №5 

Громадянка України А., депутат Харківської міської ради, після укладання 
шлюбу з громадянином Італії Т. автоматично набула громадянства чоловіка, хоча 
й бажала надалі виконувати функції депутата міської ради відповідно до вимог 
Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» і не мала наміру змінювати 
громадянство Україна. У зв’язку з наявністю одночасно громадянства двох держав 
А. висловила занепокоєння та звернулася за консультацією. 

Проаналізуйте ситуацію, що склалася, підготуйте і обґрунтуйте відповідь 
на звернення А. 

 
VІ. Словникова робота: 

абсолютне суб’єктивне право, відносне суб’єктивне право, свобода людини і 
громадянина, конституційний обов’язок громадянина і людини, правовий статус, 
індивідуальний статус особи, родовий (спеціальний) статус особи, галузевий 
статус особи, конституційно-правовий (базовий) статус особи, конституційно-
правовий статус людини і громадянина як конституційно-правовий інститут, 
принципи конституційно-правового інституту прав і свобод людини і 
громадянина, конституційні права, свободи та обов’язки, загальна 
правоздатність, дієздатність, громадянство, принципи громадянства, філіація, 
принцип «права крові», принцип «права ґрунту», натуралізація, індивідуальна 
натуралізація, натуралізація внаслідок правонаступництва держав, іноземець, 
імміграція, іммігрант, міграція, апатриди, біпатриди, біженці, природні права і 
свободи людини, громадянські права, економічні права, соціальні права, культурні 
права, політичні права і свободи, конституційні обов’язки людини і громадянина, 
механізм реалізації прав і свобод людини і громадянина, система гарантій 
конституційних прав, свобод та обов’язків, організаційні гарантії, юридичні 
гарантії, механізм захисту прав і свобод людини і громадянина, право на захист, 
право на звернення, адвокат, первинна правова допомога, вторинна правова 
допомога, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. 
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ТЕМА 4. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ 

ПАРЛАМЕНТСЬКОГО ПРАВА В УКРАЇНІ 

 

I. Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 

 Ідея парламентаризму та її реалізація в Україні. Сутнісні та функціональні 

аспекти існування парламентаризму. 

 Конституційна доктрина законодавчої влади в Україні. Поняття та ознаки 

Верховної Ради України як органу законодавчої влади. 

 Склад Верховної Ради України. Функції Верховної Ради України: поняття, 

зміст. 

 

ІІ. Скласти схеми: 

 Внутрішня структура Верховної Ради України. 

 Функції Верховної Ради України. 

 Склад Верховної Ради України. 

 

ІІІ. Тематика рефератів:  

 Зародження і основні етапи розвитку парламентаризму в Україні. 

 Концептуальні засади становлення парламентаризму як політико-правового 

явища. 

 Соціально-економічна обумовленість парламентаризму як політичного режиму 

і форми організації. 

 Сучасна характеристика конституційної моделі парламентаризму в Україні 

 Поділ влади як основа конституційного ладу і його роль у формуванні 

парламентаризму в сучасній Україні. 

 Багатопартійність як необхідна умова парламентаризму та основа 

конституційного ладу. 

 Перспективи розвитку парламентаризму в Україні. 

 

ІV. Вирішити тестові завдання: 
1. Термін «парламент» – французького походження і в перекладі означає: 

а) «верховенство», «верховна влада»; 

б) «говорити» або «місце, де говорять»; 

в) «устрій, встановлення»; 

г) «угода», «узгодження»; 

д) «законодавчий орган». 
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2. Проблема бікамералізму – це  

а) проблема контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини та 

громадянина та їх захист; 

б) проблема вибору пропорційної чи мажоритарної виборчої системи; 

в) проблема вибору однопалатної чи двопалатної структури парламенту; 

г) проблема виявлення результатів виборів; 

д) внесення змін до Конституції України. 
 

3. Бікамеральний парламент – це: 

а) однопалатний парламент; 

б) двопалатний парламент; 

в) парламент, що представляє інтереси певної групи населення; 

г) парламент, до складу якого входять дві домінуючі партії; 

д) парламент, що містить дві депутатські фракції. 
 

4. Реактивний парламент – це: 

а) парламент, який при взаємодії з виконавчою владою домінує; 

б) парламент, при взаємодії якого з виконавчою владою домінує виконавча 

влада; 

в) парламент, що відіграє вирішальну роль при прийнятті законів, у формуванні 

чи відставці уряду; 

г) парламент, який існує лише для того, щоб забезпечити легальність режиму; 

д) парламент, який контролюється виконавчою владою. 
 

5. Легіслатура парламенту – це: 

а) період, в який повинні відбутися вибори; 

б) період повноважень парламенту; 

в) парламентський орган, що забезпечує організацію його роботи; 

г) проміжок часу між сесіями Верховної Ради України; 

д) проміжок часу, в який проводяться сесії Верховної Ради. 
 

6. Конституційно-правовий акт, що став основою для зміни природи, функцій і 

повноважень Верховної Ради УРСР – це: 

а) Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року; 

б) Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року; 

в) Конституція України від 28 червня 1996 року; 

г) Закон України «Про вибори народних депутатів» від 18 жовтян 2001 року; 

д) Закон України «Про статус народного депутата України» від 25 вересня 

1997 року.  
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7. Статус Верховної Ради України як єдиного органу законодавчої влади 

означає: 

а) привілейоване становище Верховної Ради України; 

б) Верховна Рада України є однопалатним парламентом; 

в) інших органів законодавчої влади, тобто уповноважених приймати правові 

акти у формі із юридичною силою закону, в Україні немає; 

г) визнання провідної ролі парламенту у здійсненні державних функцій; 

д) Верховна Рада України наділяється спеціальними завданнями в бюджетній 

сфері. 

 

8. Виходячи із змісту Конституції України до розкриття змісту постійно 

діючого характеру українського парламенту не належить: 

а) строк повноважень Верховної Ради України становить п’ять років; 

б) народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній 

основі; 

в) Верховна Рада України працює сесійно; 

г) чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і 

першого вівторка вересня кожного року; 

д) Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше ніж на п’ятий 

день після офіційного оголошення результатів виборів. 

 

9. Кількісний склад Верховної Ради України відповідно до Конституції України: 

а) 450 народних депутатів; 

б) 250 народних депутатів; 

в) 400 народних депутатів; 

г) 350 народних депутатів; 

д) 500 народних депутатів. 

 

10. Конституцією України не передбачено створення Верховної Радою України 

такого допоміжного органу, як: 

а) тимчасова слідча комісія;  

б) комітет Верховної Ради України; 

в) тимчасова спеціальна комісія;  

г) Апарат Верховної Ради України; 

д) Конституційна Асамблея. 
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11. Лобіювання в парламенті – це: 

а) вплив на рішення в парламенті в інтересах соціально незахищених категорій 

населення; 

б) вплив на рішення в парламенті в інтересах окремих політичних чи 

соціальних груп; 

в) вплив на рішення в парламенті в інтересах всього суспільства; 

г) вплив на рішення в парламенті на основі всеукраїнського референдуму; 

д) вплив на рішення в парламенті з недодержанням конституційного 

законодавства. 

 

12. Парламентська коаліція – це: 

а) стійке організоване об’єднання двох або більшої кількості депутатських 

фракцій чи груп з метою вироблення і реалізації ними узгоджених рішень щодо 

спільної позиції з питань, які розглядаються парламентом; 

б) підфракційне формування, метою якого є вироблення і реалізації узгоджених 

рішень щодо спільної позиції з питань, які розглядаються парламентом; 

в) об’єднання деяких політичних партій, метою якого є вироблення і реалізації 

узгоджених рішень щодо спільної позиції з питань, які розглядаються парламентом; 

г) об’єднання прибічників певної загальнонаціональної програми, метою якого 

є її реалізація; 

д) об’єднання депутатів та інших політичних діячів, метою якого є створення 

опозиційної програми розвитку держави та вироблення стратегічного розвитку 

країни. 

 

13. Зміст «американської» моделі відносин в парламентських фракціях полягає 

в наступному: 

а) наявність тісного політичного зв’язку членів парламентських фракцій; 

б) встановлення жорсткого і суворого підпорядкування партійній дисципліні; 

в) встановлення неухильного виконання політичної програми відповідної 

фракції; 

г) волевиявлення депутатів при прийнятті законів не пов’язано з їх партійною 

належністю; 

д) здійснення прямого впливу уряду на волевиявлення депутатів, а не членів 

фракції. 

 

14. За Конституцією України Верховна Рада України є повноважною за умови 

обрання не менш як: 

а) 2/3 від конституційного складу; 

б) 1/2 від конституційного складу; 

в) 50% + 1 від конституційного складу; 

г) 3/4 від конституційного складу; 

д) 4/5 від конституційного складу. 
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15. Для зміни положень Конституції України Верховною Радою України 

необхідно зібрати голоси народних депутатів у кількості: 

а) 50% + 1 від конституційного складу Верховної Ради України; 

б) 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України; 

в) 3/4 від конституційного складу Верховної Ради України; 

г) 1/2 від конституційного складу Верховної Ради України; 

д) 1/3 від конституційного складу Верховної Ради України. 

 

16. До основних напрямів реалізації функції парламентського контролю не 

належить: 

а) контроль за діяльністю Кабінету Міністрів України; 

б) парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод 

людини і громадянина та їх захист; 

в) бюджетно-фінансовий контроль; 

г) парламентський контроль з окремих питань безпосередньо чи через 

тимчасові спеціальні і тимчасові слідчі комісії; 

д) надання законом згоди на обов’язковість міжнародних договорів України та 

денонсація міжнародних договорів України. 

 

17. До демократичних функцій парламенту не належить: 

а) законодавча функція; 

б) бюджетна функція; 

в) контрольна функція; 

г) наглядова функція; 

д) установча функція. 

 

18. Функція Верховної Ради України, здійснення якої належить до її виключної 

компетенції: 

а) зовнішньополітична функція; 

б) державотворча функція; 

в) законодавча функція; 

г) фінансово-бюджетна функція; 

д) політична функція. 

 

19. Контрольною функцією Верховної Ради України не охоплюється 

повноваження щодо: 

а) призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого 

самоврядування; 

б) прийняття рішення про направлення запиту до Президента України; 

в) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України; 

г) формування комітетів Верховної Ради України; 

д) обрання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 
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20. До засобів здійснення контрольної функції парламентом не належить: 

а) депутатський запит; 

б) законодавча ініціатива; 

в) можливість створення спеціальних контрольних органів; 

г) щорічний звіт уряду парламентові; 

д) можливість ведення депутатських розслідувань. 

 

V. Виконати практичні завдання: 

Практичне завдання: 

Заповніть нижче наведену таблицю щодо порівняння законодавчих органів 

України, США, Роcійської Федерації, Великобританії, Франції, Німеччини, 

Канади, Італії та Іспанії. Завдання виконується письмово. 

 

№ 

з/п 

Країна Структура За способом 

конституційного 

закріплення 

повноважень 

Кількість 

парламентарів 

Строк 

повноважень 

парламентарів 

 

1. 

 

Україна 

    

 

2. 

 

США 

    

3. 

 

Російська 

Федерація 

  

 

 

4. 

 

Велика 

Британія 

    

5. 

 

Франція 

   

 

6. Німеччина     

7. 

 

Канада 

   

 

8. 

 

Італія 

   

 

9. 

 

Польща 

   

 

10. 

 

Іспанія 
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VІ. Словникова робота: 

народне представництво, парламентаризм, парламент, активні парламенти, 

реактивні парламенти, маргінальні парламенти, мінімальні парламенти, 

легіслатура, монокамерні парламенти, бікамеральні парламенти, функції 

парламенту України, повноваження Верховної Ради України, депутатський 

корпус, народний депутат України, депутатський мандат, імперативний 

мандат, вільний мандат, депутатське звернення, депутатський запит, система 

гарантій діяльності народного депутата, депутатська недоторканність, 

депутатський імунітет, депутатський індемнітет, керуючі органи парламенту, 

спікер, парламентські комітети, тимчасові комісії, тимчасові спеціальні комісії, 

депутатські групи, парламентські фракції, парламентська більшість, 

парламентська опозиція, лобіювання, лобістське бюро, парламентський 

контроль, омбудсмен (Уповноважений Верховної Ради України з прав людини), 

Рахункова палата, парламентські сесії, чергові сесії, позачергові сесії, пленарні 

засідання, голосування, законодавчий процес, стадії законодавчого процесу, 

законодавча ініціатива, установча процедура. 

 

Нормативні акти: 
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України. — 1996. — № 30. — Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України 

«Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21 лютого 

2014 р. // Офіційний вісник України. — 2014. — № 19. — Ст. 583). 

 Про визначення порядку обчислення скликань Верховної Ради України : Закон 

України від 1 лютого 2000 року // Відомості Верховної Ради України. — 

2000. — № 8. — Ст. 52. 

 Про комітети Верховної Ради України : Закон України від 4 квітня 1995 року (зі 

змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 19. — 

Ст. 134. 

 Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання 

ними чинності : Указ Президента від 10 червня 1997 року (зі змінами і допов.) // 

Урядовий кур’єр. — 1997. — № 107-108. 

 Про Рахункову палату : Закон України від 11 липня 1996 року (зі змінами і 

допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 43. — Ст. 212. 

 Про статус народного депутата України : Закон України від 17 листопада 

1992 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — 

№ 3. — Ст. 17. 

 Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини : Закон України 

від 23 грудня 1997 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради 

України. — 1998. — № 20. — Ст. 99.  

 Регламент Верховної Ради України від 10 лютого 2010 року (зі змінами і 

допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 14-15, № 16-17. — 

Ст. 133. 
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ТЕМА 5. ПАРЛАМЕНТСЬКІ ПРОЦЕДУРИ: 

ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ 

 

I. Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 
 Процедура внесення змін і доповнень до Конституції України. 

 Розгляд законодавчих пропозицій, законопроектів, поправок: розгляд 

законопроектів у першому читанні; розгляд законопроектів у другому читанні; 

розгляд законопроектів у третьому читанні. 

 Процедура надання Верховною Радою України згоди на притягнення до 

кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народних депутатів і 

суддів. 

 Інавгурація Президента України: поняття та загальна характеристика. 

 

ІІ. Скласти схеми: 

 Парламентські процедури: поняття, види та їх характеристика. 

 Стадії бюджетного процесу: загальні засади. 

 Стадії законодавчого процесу. 

 Принципи парламентського контролю. 

 

ІІІ. Тематика рефератів: 

 Порядок здійснення парламентського контролю за обігом бюджетних коштів. 

 Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод 

людини і громадянина. 

 Негативні та позитивні риси законодавчого процесу в Україні. 

 Теоретичні та практичні питання депутатської етики в Україні. 

 Парламентська процедура в зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аналіз. 

 

ІV. Вирішити тестові завдання: 
1. Встановлені чинним законодавством процедури розгляду і прийняття актів 

Верховною Радою України можна класифікувати на: 

а) загальні і спеціальні; 

б) основні і додаткові; 

в) допоміжні і загальні; 

г) основні і допоміжні; 

д) строкові та безстрокові. 
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2. До вимог до кандидата на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини належать:  

а) досягнення на день обрання 40 років, володіння державною мовою, наявність 

високих моральних якостей, досвід правозахисної діяльності та проживання 

протягом останніх п’яти років в Україні; 

б) громадянство України, досягнення на день обрання 40 років, володіння 

державною мовою, наявність високих моральних якостей, досвід правозахисної 

діяльності та проживання протягом останніх п’яти років в Україні; 

в) громадянство України, досягнення на день обрання 40 років, володіння 

державною мовою, досвід правозахисної діяльності та проживання протягом 

останніх п’яти років в Україні; 

г) громадянство України, досягнення на день обрання 35 років, володіння 

державною мовою, наявність високих моральних якостей, досвід правозахисної 

діяльності та проживання протягом останніх п’яти років в Україні; 

д) громадянство України, досягнення на день обрання 40 років, володіння 

державною мовою, проживання протягом останніх п’яти років в Україні. 

 

3. Строк повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини: 

а) 3 роки; 

б) 4 роки; 

в) 5 років; 

г) 7 років; 

д) безстроково. 

 

4. Суб’єкт, що здійснює призначення на посаду і звільнення з посади 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: 

а) Верховна Рада України таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів; 

б) Верховна Рада України відкритим голосуванням шляхом подання бюлетенів; 

в) громадяни України таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів; 

г) Президент України за поданням Верховної Ради України; 

д) Президент України. 

 

5. Акти реагування Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – 

це: 

а) листи; 

б) пропозиції; 

в) подання; 

г) скарги; 

д) запити. 
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6. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини не проводить 

провадження на підставі: 

а) звернень громадян; 

б) за власною ініціативою; 

в) звернень іноземців, осіб без громадянства; 

г) звернень народних депутатів України; 

д) звернень громадських організацій. 

 

7. Контроль за використанням коштів Державного бюджету від імені 

Верховної Ради України здійснює: 

а) Національний банк України; 

б) Омбудсмен; 

в) Рахункова палата; 

г) Представник Президента у Верховній Раді України; 

д) Генеральний прокурор України. 

 

8. До повноважень Лічильної комісії Верховної Ради України належить: 

а) контроль за використанням коштів Державного бюджету; 

б) попередній розгляд висновків і пропозицій щодо ратифікації і денонсації 

міжнародних договорів та угод; 

в) організація голосувань і визначення їх результатів; 

г) проведення розслідування з питань, що представляють суспільний інтерес; 

д) забезпечення здійснення установчого процесу. 

 

9. Лічильна комісія обирається: 

а) Верховною Радою України; 

б) Президентом України; 

в) Головою Верховної Ради України; 

г) Президентом України за поданням Голови Верховної Ради України; 

д) Центральною виборчою комісією. 

 

10. У Верховній Раді України не існує комітету: 

а) з питань правової політики; 

б) з питань соціальної політики і праці; 

в) з питань бюджету; 

г) з питань комп’ютерної злочинності; 

д) з питань свободи слова та інформації. 
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11. До повноважень комітетів Верховної Ради України не належить: 

а) здійснення законопроектної роботи; 

б) підготовка до розгляду питань, що віднесені до компетенції Верховної Ради 

України; 

в) участь у третьому читанні законопроектів; 

г) попередній розгляд питань, що віднесені до компетенції Верховної Ради 

України; 

д) опрацювання документів, які подані щодо законопроектів. 

 

12. Формами роботи комітетів Верховної Ради України є: 

а) засідання, слухання; 

б) семінари, обговорення; 

в) конференції; 

г) збори, сесії; 

д) наради, конференції. 

 

13. Для проведення закритого засідання Верховної Ради України необхідно 

зібрати голоси: 

а) 1/3 від конституційного складу Верховної Ради України; 

б) 1/2 від конституційного складу Верховної Ради України; 

в) більшості від конституційного складу Верховної Ради України; 

г) 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України; 

д) 3/4 від конституційного складу Верховної Ради України. 

 

14. Сесійний період роботи Верховної Ради України розпочинається: 

а) у понеділок; 

б) у четвер; 

в) у п’ятницю; 

г) у вівторок; 

д) у середу. 

 

15. Місцем проведення засідань Верховної Ради України є: 

а) будинок Верховної Ради України (м. Київ, вул. Грушевського, 5); 

б) будинок Верховної Ради України (м. Київ, вул. Банкова, 11); 

в) Адміністрація Президента України; 

г) будинок уряду (м. Київ, вул. Грушевського, 12/2); 

д) адміністративна споруда Верховної Ради України. 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
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16. Для доповіді народного депутата у Верховній Раді України надається не 

менше: 

а) 30 хвилин; 

б) 20 хвилин; 

в) 10 хвилин; 

г) 5 хвилин; 

д) 3 хвилини. 

 

17. Співдоповідь народного депутата у Верховній Раді України не може 

тривати менше: 

а) 30 хвилин; 

б) 20 хвилин; 

в) 10 хвилин; 

г) 5 хвилин; 

д) 3 хвилин. 

 

18. Акти, що приймається на засіданнях Верховної Ради України за 

результатами обговорення питань щодо законопроектів – це: 

а) рішення; 

б) рекомендації; 

в) висновки; 

г) постанови; 

д) інструкції. 

 

19. Згідно з Регламентом рішеннями Верховної Ради є акти Верховної Ради:  

а) вироки, рішення, постанови, ухвали; 

б) закони, постанови, резолюції, декларації, звернення, заяви; 

в) експертні висновки, закони, ухвали, резолюції; 

г) закони, укази, постанови, накази, статути, заяви; 

д) висновки, звернення, вироки, заяви, ухвали. 

 

20. Рішення Верховної Ради України приймаються шляхом голосування: 

а) виключно на її пленарних засіданнях; 

б) на її позапленарних засіданнях; 

в) на її пленарних засіданнях та на засіданнях Ради національної безпеки; 

г) на будь-яких засіданнях за умови присутності 2/3 від конституційного складу 

Верховної Ради України; 

д) на її пленарних та позапленарних засіданнях. 
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V. Виконати практичні завдання: 

Практичне завдання №1 

З метою врегулювання тривалої кризи Верховна Рада України за попереднім 

погодженням із Президентом України прийняла постанову про призначення 

позачергових виборів народних депутатів та Президента України. До 

Конституційного Суду України звернулися 50 народних депутатів із поданням про 

визнання цієї постанови неконституційною. 

Проаналізуйте повноваження парламенту з питань виборчого процесу. 

Яке рішення має ухвалити суд? 

 

Практичне завдання №2 

Верховна Рада України прийняла Закон України «Про систему виконавчої 

влади». Президент нашої держави визнав цей акт таким, що не відповідає 

Конституції України, не підписав його і поставив питання про розпуск парламенту 

в тому випадку, якщо він самостійно не виправить ситуації та не скасує 

результатів попереднього голосування по Закону. Верховна Рада України 

поголилася з вимогами глави держави і прийняла постанову про скасування 

результатів голосування по схваленню цього Закону в цілому. 

Яким чином Верховна Рада України може скасувати прийнятий Закон? 

Надайте правову оцінку діям парламенту щодо скасування результатів 

голосування. 

 

VІ. Словникова робота: 

парламентські процедури, загальні парламентські процедури, спеціальні 

парламентські процедури, спеціальний ускладнений порядок розгляду питань, 

спеціальний спрощений порядок розгляду питань, законодавча ініціатива, 

суб’єкти права подання, ініціатор подання, законопроект, альтернативний 

законопроект, пов’язані законопроекти, пояснювальна записка до законопроекту, 

альтернативні законопроекти, тимчасова спеціальна комісія, всенародне 

обговорення, пропозиції і зауваження, бюджетний процес, стадії бюджетного 

процесу, основні напрями бюджетної політики, процедура трьох читань, 

бюджетний висновок Верховної Ради, перше читання, повторне перше читання, 

друге читання, повторне друге читання, третє читання, повторне третє 

читання, процедура внесення змін до Конституції України, інавгурація, 

інавгураційна промова, імпічмент, спеціальна тимчасова слідча комісія, висновок 

про звинувачення Президента України, ратифікація Верховною Радою України 

міжнародних договорів, денонсація Верховною Радою України міжнародних 

договорів. 
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ТЕМА 6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ 

НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ 

 

I. Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 

 Конституційно-правовий статус народного депутата України. Підстави і 

порядок виникнення та припинення повноважень народного депутата України. 

 Організаційно-правові форми діяльності народних депутатів у Верховній Раді. 

Депутатський запит та депутатське звернення. 

 Порядок призначення, права та обов'язки помічника-консультанта народного 

депутата України. 

 

ІІ. Скласти схеми: 

 Підстави дострокового припинення повноважень народного депутата України. 

 Процедура припинення повноважень народного депутата України. 

 Депутатський імунітет та депутатський індемнітет. 

 Порядок призначення помічника-консультанта народного депутата України. 

 Гарантії діяльності народного депутата України. 

 

ІІІ. Тематика рефератів:  

 Законодавство про вибори народних депутатів України: актуальні проблеми 

теорії і практики. 

 Депутатська недоторканність: конституційно-правовий аналіз. 

 Гарантії забезпечення статусу народного депутата України. 

 Гарантії здійснення повноважень народним депутатом України. 

 

ІV. Вирішити тестові завдання: 

1. Відповідно до Конституції України повноваження Верховної Ради України 

припиняються: 

а) у день зазначеному у Регламенті Верховної Ради України; 

б) у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового 

скликання; 

в) на наступний день після оголошення результатів виборів нового складу 

Верховної Ради України; 

г) з моменту зняття з посади Голови Верховної Ради України; 

д) у день виборів нового складу Верховної Ради України. 
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2. Відповідно до Конституції України повноваження Верховної Ради України 

не можуть бути достроково припинені: 

а) протягом 30 днів з дня обрання Верховної Ради України; 

б) в останні шість місяців строку повноважень Голови Верховної Ради України;  

в) протягом одного року з дня її обрання; 

г) в останні шість місяців строку повноважень Президента України; 

д) в останні три місяці строку повноважень Президента України. 
 

3. До повноважень Голови Верховної Ради України не належить: 

а) організація роботи засідання Верховної Ради України; 

б) організація роботи Апарату Верховної Ради України; 

в) призначення першого заступника Голови Верховної Ради України; 

г) підписання актів, що прийняті Верховною Радою України; 

д) надання слова депутатам для виступу. 

 

4. До повноважень Верховної Ради України не належить: 

а) призначення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою; 

б) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики; 

в) усунення Президента з поста в порядку імпічменту; 

г) найменування і перейменування населених пунктів і районів; 

д) призначення голови Державної податкової адміністрації України. 

 

5. До повноважень Верховної Ради України не належить: 

а) прийняття законів України; 

б) призначення всеукраїнського референдуму; 

в) внесення змін до Конституції України; 

г) утворення системи судів; 

д) усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури 

(імпічменту). 

 

6. До установчих повноважень Верховної Ради України не належить: 

а) надання згоди на призначення Прем’єр-міністра Президентом України; 

б) внесення змін до Конституції України; 

в) призначення половини складу Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення; 

г) призначення третини складу Конституційного Суду України; 

д) обрання суддів безстроково. 
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7. До бюджетних повноважень Верховної Ради України не належить: 

а) затвердження Державного бюджету України; 

б) внесення змін до Державного бюджету України; 

в) контроль за виконанням Державного бюджету України; 

г) прийняття рішення щодо звіту про виконання Державного бюджету України; 

д) розробка проекту закону про Державний бюджет України. 

 
8. Народним депутатом України може бути: 
а) громадянин України, який на день виборів досяг 21 року, має право голосу і 

проживає на території України протягом останніх 10-ти років; 
б) особа, яка на день виборів досягла 21 року, має право голосу і проживає на 

території України протягом останніх 5-ти років; 
в) громадянин України, який на день виборів досяг 21 року, має право голосу і 

проживає на території України протягом останніх 10-ти років;  
г) громадянин України, який на день виборів досяг 30 років, має право голосу і 

проживає на території України протягом останніх 10-ти років; 
д) громадянин України, який на день виборів досяг 21 року, має право голосу і 

проживає на території України протягом останніх 5-ти років. 
 
9. Громадянин України може бути обраним до Верховної Ради України по 

досягненню: 
а) 18 років; 
б) 20 років; 
в) 21 року; 
г) 35 років; 
д) 25 років. 

 
10. Згідно з Законом України «Про статус народного депутата України» від 

17 листопада 1992 року повноваження народного депутата України починаються з 
моменту: 

а) складання присяги; 
б) виявлення результатів виборів; 
в) видачі тимчасового посвідчення народного депутата України; 
г) реєстрації в Центральній виборчій комісії; 
д) проведення першого засідання. 
 
11. Присягу народним депутатам новообраної Верховної Ради України 

зачитує: 
а) Голова Верховної Ради України попереднього скликання; 
б) Голова Конституційного Суду України; 
в) Президент України; 
г) найстарший за віком народний депутат Верховної Ради України; 
д) Голова Верховного Суду України. 
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12. Відповідно до Закону України «Про статус народного депутата України» 

від 17 листопада 1992 року після набуття депутатських повноважень народний 

депутат України одержує: 

а) депутатське посвідчення та нагрудний знак народного депутата України; 

б) депутатське посвідчення та булаву народного депутата України;  

в) депутатське посвідчення та мандат народного депутата України; 

г) депутатське посвідчення та мантію народного депутата України; 

д) депутатське посвідчення. 

 

13. Народний депутат не має права на зайняття наступним видом діяльності: 

а) викладацька; 

б) наукова робота; 

в) підприємницька; 

г) літературна діяльність; 

д) художня та мистецька діяльність. 

 

14. Згідно з Законом України «Про статус народного депутата України» від 

17 листопада 1992 року народний депутат не має права: 

а) порушувати питання про перевірку діяльності підприємств, установ, 

організацій, розташованих на території України, щодо яких є дані про порушення 

ними законодавства; 

б) ставити питання про недовіру складу органів, утворених Верховною Радою 

України; 

в) займатися адвокатською діяльністю; 

г) вносити пропозиції щодо порядку голосування; 

д) звертатись із запитами, ставити запитання доповідачам, головуючому на 

засіданні, вимагати відповідей на запит. 

 

15. Згідно з Законом України «Про статус народного депутата України» від 

17 листопада 1992 року народний депутат має право: 

а) залучатись як експерт органами у кримінальному провадженні, а також 

займатися адвокатською діяльністю; 

б) входити до складу керівництва, правління чи ради юридичної особи, що має 

на меті одержання прибутку;  

в) одержувати від іноземних урядів винагороду; 

г) використовувати свій депутатський мандат у цілях, не пов’язаних з 

депутатською діяльністю; 

д) одержувати оплату за викладацьку діяльність. 
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16. Підставою дострокового припинення повноважень народного депутата є:  

а) набрання законної сили рішенням по цивільній справі;  

б) відсутність на трьох або більше засіданнях Верховної Ради України без 

поважної причини;  

в) припинення діяльності політичної партії, за списком якої він був обраний;  

г) важка хвороба;  

д) набрання законної сили обвинувальним вироком.  

 

17. До підстав дострокового припинення повноважень народного депутата 

Верховної Ради України не належить: 

а) смерть; 

б) складення повноважень за особистою заявою; 

в) набрання законної сили обвинувального вироку щодо нього; 

г) якщо за позбавлення депутата повноважень проголосувало 1/3 Верховної 

Ради України; 

д) виїзд з України в іншу державу на постійне місце проживання. 

 

18. Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата у 

випадку порушенням ним вимог щодо несумісності депутатського мандата 

приймає: 

а) Верховна Рада України; 

б) Конституційний Суд України; 

в) Вищий адміністративний суд України;  

г) Голова Верховної Ради України; 

д) комітет Верховної Ради України з питань регламенту та депутатської етики. 

 

19. Підставою для притягнення народного депутата України до кримінальної 

відповідальності є:  

а) пред’явлення обвинувачення; 

б) подання Генерального прокурора України; 

в) згода Кабінету Міністрів України; 

г) згода Верховної Ради України; 

д) подання Президента України. 

 

20. Подання до Верховної Ради України про надання згоди на притягнення до 

кримінальної відповідальності народного депутата України подає: 

а) Президент України; 

б) Голова Верховного Суду України; 

в) Генеральний прокурор України; 

г) Голова Конституційного Суду України; 

д) Прем’єр-Міністр України. 
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V. Виконати практичні завдання: 

Практичне завдання №1 
Прокурор району порушив кримінальну справу проти народного депутата 

України Ш. і викликав його для пред’явлення звинувачення у вчиненні злочину. 

Адвокат Ш. звернувся до адміністративного суду зі скаргою на дії прокурора, 

в якій просить суд скасувати постанову про порушення кримінальної справи проти 

народного депутата Ш. та визнати дії прокурора незаконними. 

Чи є в суду правові підстави для задоволення скарги адвоката? 

У чому полягає порядок притягнення народного депутата України до 

кримінальної відповідальності? 

 

Практичне завдання №2 
Розглянувши депутатський запит народного депутата С. з вимогою падати 

інформацію про стан злочинності й відповідні копії звітів, начальник обласного 

УМВС України К. відмовився це зробити, обґрунтовуючи свої дії тим, що такі 

дані становлять інформацію про діяльність органів досудового слідства і не 

можуть бути надані громадянам на підставі їх запитів. 

Чи обґрунтованою є відмова К. у наданні інформації за депутатським 

запитом народного депутата С? 

 

VІ. Словникова робота: 

народний депутат, депутатське звернення, депутатський запит, мандат, 

імперативний мандат, вільний мандат, депутатське звернення, депутатський 

запит, система гарантій діяльності народного депутата, депутатська 

недоторканність, депутатський імунітет, депутатський індемнітет, керуючі 

органи парламенту, спікер, парламентські комітети, тимчасові комісії, 

тимчасові спеціальні комісії, депутатські групи, парламентські фракції, 

парламентська більшість, парламентська опозиція, лобіювання, лобістське бюро, 

парламентський контроль, омбудсмен (Уповноважений Верховної Ради України з 

прав людини), Рахункова палата, парламентські сесії, чергові сесії, позачергові 

сесії, пленарні засідання, голосування, законодавчий процес, стадії законодавчого 

процесу, законодавча ініціатива, установча процедура. 

 

Нормативні акти: 

 Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради 

України. — 1996. — № 30. — Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України 

«Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21 лютого 

2014 р. // Офіційний вісник України. — 2014. — № 19. — Ст. 583). 

 Про визначення порядку обчислення скликань Верховної Ради України : Закон 

України від 1 лютого 2000 року // Відомості Верховної Ради України. — 

2000. — № 8. — Ст. 52. 
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 Про комітети Верховної Ради України : Закон України від 4 квітня 1995 року (зі 

змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 19. — 

Ст. 134. 

 Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання 

ними чинності : Указ Президента від 10 червня 1997 року (зі змінами і допов.) // 

Урядовий кур’єр. — 1997. — № 107-108. 

 Про Рахункову палату : Закон України від 11 липня 1996 року (зі змінами і 

допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 43. — Ст. 212. 

 Про статус народного депутата України : Закон України від 17 листопада 1992 

року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — 

№ 3. — Ст. 17. 

 Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини : Закон України 

від 23 грудня 1997 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради 

України. — 1998. — № 20. — Ст. 99.  

 Регламент Верховної Ради України від 10 лютого 2010 року (зі змінами і 

допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 14-15, № 16-17. — 

Ст. 133. 
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ТЕМА 7. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ЗАСАДИ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

 

I. Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 

 Порядок формування та припинення діяльності Кабінету Міністрів України. 

 Організація діяльності Кабінету Міністрів України. Акти Кабінету Міністрів 

України. 

 Порядок взаємодії Кабінету Міністрів України з іншими органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування. 

 

ІІ. Скласти схеми: 

 Система органів виконавчої влади в Україні. 

 Акти органів виконавчої влади в Україні. 

 Взаємодія органів виконавчої влади з іншими державними органами. 

 Адміністративна реформа в Україні. 

 Функції виконавчої влади в Україні. 

 Співвідношення понять «орган виконавчої влади» та «орган державного 

управління». 

 

ІІІ. Тематика рефератів: 

 Правові проблеми адміністративної реформи в Україні. 

 Центральні органи виконавчої влади в Україні: поняття, види, призначення. 

 Конституційно-правові засади становлення та розвитку державної служби в 

Україні. 

 Конституційно-правовий статус міністерств України: основні теоретичні 

питання. 

 Особливості урядового контролю за нормотворчою діяльністю Президента 

України. 

 Позапарламентська відповідальність Кабінету Міністрів України: сучасний 

стан та перспективи правового регулювання. 

 Роль місцевих державних адміністрацій та місцевих рад в системі органів 

виконавчої владі в Україні. 

 Адміністративно-правове забезпечення євроінтеграційних процесів у діяльності 

органів виконавчої влади України. 

 Органи внутрішніх справ в організаційно-правовому механізмі реалізації 

виконавчої влади в Україні. 
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ІV. Вирішити тестові завдання: 

1. Провідна функція Кабінету Міністрів України: 

а) представницька функція; 

б) економічна функція; 

в) контрольно-наглядова функція; 

г) виконавча функція; 

д) управлінська функція. 

 

2. До принципів діяльності Кабінету Міністрів України не належить: 

а) верховенство права; 

б) законність; 

в) рівність; 

г) поділ державної влади; 

д) безперервність. 

 

3. Склад Кабінету Міністрів України: 

а) Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-

міністри, міністри; 

б) Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, три віце-прем’єр-

міністри, шістнадцять міністрів; 

в) Прем’єр-міністр України, три віце-прем’єр-міністри, міністри; 

г) Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, міністри; 

д) Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, три віце-прем’єр-

міністри, міністри. 

 

4. Посадовий склад (кількість та перелік посад) новосформованого Кабінету 

Міністрів України визначається: 

а) Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України одночасно з 

призначенням персонального складу Кабінету Міністрів України; 

б) Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України після 

призначення персонального складу Кабінету Міністрів України; 

в) Президентом України за поданням Верховної Ради України одночасно з 

призначенням персонального складу Кабінету Міністрів України; 

г) Президентом України за поданням Верховної Ради України не пізніше ніж 

через 15 днів після призначення персонального складу Кабінету Міністрів України; 

д) Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра одночасно з 

призначенням персонального складу Кабінету Міністрів України. 

 



97 

5. До складу Кабінету Міністрів України не входить: 

а) Міністр енергетики та вугільної промисловості України; 

б) Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України; 

в) Міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки 

України; 

г) Міністр соціальної політики України; 

д) Міністр промислової політики України. 

 

6. Членами Кабінету Міністрів України можуть бути громадяни України, які: 

а) мають право голосу, вищу освіту; 

б) мають право голосу, вищу освіту та володіють державною мовою; 

в) мають право голосу, вищу освіту та стаж роботи у галузі права не менше 

п’яти років; 

г) мають право голосу, вищу освіту, стаж роботи у галузі права не менше п’яти 

років та володіють державною мовою; 

д) мають право голосу, вищу освіту, досягли 25 років та володіють державною 

мовою. 

 

7. Термін, протягом якого Кабінет Міністрів України, відставку якого 

прийнято Президентом України, за його дорученням продовжує виконувати свої 

повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України: 

а) 10 днів; 

б) не довше 30 днів; 

в) 60 днів; 

г) не довше ніж 60 днів; 

д) 90 днів. 

 

8. Державний орган, перед яким відповідальний Кабінет Міністрів України: 

а) народ України; 

б) Конституційний Суд України; 

в) Президент України; 

г) Верховна Рада України; 

д) Кабінет Міністрів України. 

 

9. Кабінет Міністрів України підконтрольний і підзвітний: 

а) народу України; 

б) Конституційному Суду України; 

в) Президенту України; 

г) Верховній Раді України; 

д) Прем’єр-міністру України. 
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10. До основних завдань Кабінету Міністрів України не належить: 

а) вжиття заходів щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина, 

створення сприятливих умов для вільного і всебічного розвитку особистості; 

б) розроблення і виконання загальнодержавних програм економічного, 

науково-технічного, соціального, культурного розвитку, охорони довкілля, а також 

розроблення, затвердження і виконання інших державних цільових програм; 

в) здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності та національної 

безпеки України, громадського порядку, боротьби із злочинністю, ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій; 

г) спрямування та координація роботи міністерств, інших органів виконавчої 

влади; 

д) затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього; 

контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішень щодо 

звіту про його виконання. 

 

11. До основних повноважень Кабінету Міністрів України у сфері економіки 

та фінансів не належить: 

а) забезпечує проведення державної економічної політики, здійснює 

прогнозування та державне регулювання національної економіки;  

б) забезпечує розроблення і виконання загальнодержавних програм 

економічного та соціального розвитку;  

в) визначає доцільність розроблення державних цільових програм з 

урахуванням загальнодержавних пріоритетів та забезпечує їх виконання; 

г) затверджує загальнодержавні програми економічного та соціального 

розвитку;  

д) здійснює відповідно до закону управління об’єктами державної власності. 

 

12. До основних повноважень Кабінету Міністрів України у сферах соціальної 

політики, охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони 

навколишнього природного середовища та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій не належить: 

а) забезпечує проведення державної соціальної політики, вживає заходів щодо 

підвищення реальних доходів населення та забезпечує соціальний захист громадян;  

б) відповідно до закону проводить консультації з іншими сторонами 

соціального діалогу щодо проектів законів, інших нормативно-правових актів з 

питань формування і реалізації державної соціальної та економічної політики, 

регулювання трудових, соціальних, економічних відносин; 

в) затверджує державні програми соціальної допомоги, у сфері охорони 

здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколишнього 

природного середовища та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

г) забезпечує підготовку проектів законів щодо державних соціальних 

стандартів і соціальних гарантій;  
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д) забезпечує розроблення та виконання державних програм соціальної 

допомоги, вживає заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів 

соціального захисту інвалідів, пенсіонерів та інших непрацездатних і 

малозабезпечених верств населення. 

 

13. До основних повноважень Кабінету Міністрів України у сферах правової 

політики, законності, забезпечення прав і свобод людини та громадянина не 

належить:  

а) затверджує загальнодержавні програми у сферах правової політики, 

законності, забезпечення прав і свобод людини та громадянина;  

б) забезпечує проведення державної правової політики; 

в) здійснює контроль за додержанням законодавства органами виконавчої 

влади, їх посадовими особами, а також органами місцевого самоврядування з питань 

виконання ними делегованих повноважень органів виконавчої влади; 

г) вживає заходів щодо захисту прав і свобод, гідності, життя і здоров'я людини 

та громадянина від протиправних посягань, охорони власності та громадського 

порядку, забезпечення пожежної безпеки, боротьби із злочинністю, запобігання і 

протидії корупції; 

д) здійснює заходи щодо забезпечення виконання судових рішень органами 

виконавчої влади та їх керівниками. 

 

14. До основних повноважень Кабінету Міністрів України у сфері зовнішньої 

політики не належить: 

а) забезпечує у межах своїх повноважень зовнішньополітичну діяльність 

України, розробляє та затверджує державні програми в цій сфері;  

б) забезпечує відповідно до закону про міжнародні договори вирішення питань 

щодо укладення та виконання міжнародних договорів України;  

в) здійснює заходи щодо забезпечення виконання судових рішень органами 

виконавчої влади та їх керівниками; 

г) приймає рішення про придбання за кордоном у власність України 

нерухомого майна (будівництво, реконструкцію об'єктів) для потреб закордонних 

дипломатичних установ України;  

д) погоджує програми перебування офіційних закордонних делегацій, до складу 

яких входять представники Кабінету Міністрів України, та інші пов’язані з цим 

документи.  
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15. До основних повноважень Кабінету Міністрів України у сфері національної 

безпеки та обороноздатності не належить: 

а) здійснює заходи щодо охорони та захисту державного кордону України і 

території України;  

б) здійснює заходи щодо зміцнення національної безпеки України, розробляє та 

затверджує державні програми з цих питань;  

в) здійснює заходи щодо забезпечення боєздатності Збройних Сил України, 

визначає у межах бюджетних асигнувань на оборону чисельність громадян України, 

які підлягають призову на строкову військову службу і навчальні збори;  

г) вживає заходів щодо забезпечення обороноздатності України, оснащення 

Збройних Сил України та інших утворених відповідно до закону військових 

формувань;  

д) здійснює заходи щодо кадрового забезпечення органів виконавчої влади. 

 

16. До основних повноважень Кабінету Міністрів України у сфері 

вдосконалення державного управління не належить: 

а) здійснює заходи щодо охорони та захисту державного кордону України і 

території України;  

б) здійснює заходи щодо кадрового забезпечення органів виконавчої влади; 

в) розробляє і здійснює заходи, спрямовані на вдосконалення системи органів 

виконавчої влади з метою підвищення ефективності їх діяльності та оптимізації 

витрат, пов'язаних з утриманням апарату управління;  

г) приймає рішення щодо забезпечення представництва інтересів Кабінету 

Міністрів України під час розгляду справ у Конституційному Суді України;  

д) вживає в межах своїх повноважень заходів щодо заохочення та приймає 

відповідно до закону рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності 

посадових осіб, які призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом 

Міністрів України. 

 

17. До повноважень Прем’єр-Міністра України не належить: 

а) формування проекту порядку денного засідання Кабінету Міністрів України; 

б) вступ у відносини з урядами іноземних держав, проведення переговорів і 

підписання міжнародних договорів відповідно до Закону та актів Президента 

України; 

в) прийняття рішення про визнання іноземних держав; 

г) внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо 

затвердження голів спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, що 

утворюються на підставі міжнародних договорів, укладених від імені Кабінету 

Міністрів України; 

д) скликання засідання Кабінету Міністрів України та головує на них. 
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18. Порядок проведення засідань Кабінету Міністрів України, підготовки та 

прийняття рішень, інші процедурні питання його діяльності визначає: 

а) Регламент Кабінету Міністрів України; 

б) Порядок діяльності Кабінету Міністрів України; 

в) Закон України «Про Кабінет Міністрів України»; 

г) Статут Кабінету Міністрів України; 

д) Правила діяльності Кабінету Міністрів України. 

 

19. Засідання Кабінету Міністрів України вважається повноважним, якщо на 

ньому присутні: 

а) більше ніж половина посадового складу Кабінету Міністрів України; 

б) половина посадового складу Кабінету Міністрів України; 

в) весь склад Кабінету Міністрів України; 

г) 200 членів посадового складу Кабінету Міністрів України; 

д) 150 членів посадового складу Кабінету Міністрів України. 

 

20. Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає: 

а) постанови і розпорядження; 

б) укази і розпорядження; 

в) постанови і рішення; 

г) укази і постанови; 

д) рішення і розпорядження. 

 

V. Виконати практичні завдання: 

Практичне завдання №1 

Міністром закордонних справ України від імені України був укладений 

міжнародний договір з однією із арабських країн про спільні зусилля в боротьбі з 

тероризмом. Під впливом міжнародної дипломатії Президент України, 

посилаючись на свої конституційні повноваження з визначення основних напрямів 

зовнішньої політики України, визнав неправомірним підписання договору і 

оголосив про його розірвання. У свою чергу влада цієї арабської країни почала 

вимагати пояснень, оскільки жодних підстав вважати Міністра закордонних справ 

на момент укладання договору неуповноваженою особою не було. 

Дайте відповіді на питання. 

1. Чи має Міністр закордонних справ повноваження укладати міжнародні 

договори від імені України? 

2. Чи вправі Президент визнавати неправомірними дії Міністра закордонних 

справ? 

3. Чи має значення для вирішення даної справи норма Конституції, яка 

встановлює, що Президент представляє Україну всередині держави та за 

кордоном? 
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Практичне завдання №2 

Міністр культури та туризму звернувся до Прем’єр-міністра України з 

проханням надати йому щорічну оплачувану відпустку. Останній відмовив йому, 

посилаючись на те, що напередодні ним як Прем’єр-міністром видано 

розпорядження, відповідно до якого у зв’язку з проведенням через три місяці 

важливого міжнародного саміту в місті Київ уряд переходить на посилений режим 

роботи, який передбачає відсутність вихідних днів. Крім того, Прем’єр-міністр 

зазначив, що згідно із чинним законодавством Міністр як член уряду є політичною 

особою, тобто на нього не поширюється трудове законодавство. А отже, він не має 

права на щорічну оплачувану відпустку. 

Розкрийте правовий зміст поняття «політична особа». 

Дайте правовий аналіз цій ситуації. 

 

Практичне завдання №3 

Президент України за поданням Кабінету Міністрів України звільнив 

Павленка з посади Голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. 

Підставою цьому - суттєве погіршення економічних показників Дніпропетровської 

області. Президент України також до узгодження відповідної кандидатури з 

Кабінетом Міністрів України, іншим своїм Указом на вакантну посаду призначив 

тимчасово виконуючого обов'язки громадянина України Смирнова. Останній до 

цього перебував на посаді Заступника Голови Секретаріату Президента України. 

Як Ви вважаєте, чи була дотримана процедура призначення Смирнова на 

посаду Голови Дніпропетровської ОДА виходячи з вище наведених фактів та 

обставин? 

 

Практичне завдання №4 

Вирішіть юридичне рівняння користуючись наведеними нижче позначеннями 

букв для отримання мінімальної кількості народних депутатів України, яка 

необхідна для надання згоди Верховною Радою України про призначення 

Президентом України Прем'єр-міністра України. Завдання виконується письмово: 

(а + b) + (с - (d+f)) 

(р + х) - (у + z) 

а - кворум народних депутатів України, необхідний для прийняття 

Верховною Радою України Резолюції недовіри Кабінету Міністрів України; 

b - кількість членів Кабінету Міністрів України, які входять за посадою до 

Ради національної безпеки та оборони України; 

с - кворум народних депутатів України, необхідний для прийняття 

Верховною Радою України рішення про схвалення Програми діяльності Кабінету 

Міністрів України; 

d - кількість видів актів, які видає у межах своїх повноважень Кабінет 

Міністрів України; 
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f - кількість міст України, які мають особливості здійснення у них виконавчої 

влади; 

р - кількість віце-прем'єр-міністрів, яка встановлена Конституцією України; 

х - кількість суб'єктів, перед якими підконтрольний та підзвітний Кабінет 

Міністрів України; 

у - кількість членів Кабінету Міністрів України, які входять за посадою до 

Вищої ради юстиції; 

z - строк, протягом якого не може розглядатися питання про відповідальність 

Кабінету Міністрів України, після схвалення парламентом Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України. 

 

Практичне завдання №5 

Вкажіть Членів Кабінету Міністрів України, через яких спрямовується та 

координується Кабінетом Міністрів України діяльність нижче наведених 

центральних органів виконавчої влади. Завдання виконується письмово: 

а) Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами 

України; 

б) Державна служба морського та річкового транспорту України; 

в) Державна фіскальна служба України; 

г) Державна інспекція України з питань праці; 

ґ) Державна пенітенціарна служба України; 

д) Державне агентство з питань електронного урядування; 

е) Державна архітектурно-будівельна інспекція України; 

є) Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за 

наркотиками; 

ж) Пенсійний фонд України; 

з) Державна міграційна служба України; 

и) Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. 

 

VІ. Словникова робота: 

виконавча влада, державне управління, виконавчо-розпорядча діяльність, 

«правозастосовна влада», система виконавчої влади в Україні, функції виконавчої 

влади, суб’єкти виконавчої влади, виконавчі органи загальної компетенції, 

виконавчі органи спеціальної компетенції, місцеві органи державної виконавчої 

влади, уряд, Кабінет Міністрів України, Програма діяльності Кабінету 

Міністрів, постійні органи Кабінету Міністрів, консультативні органи Кабінету 

Міністрів, резолюція недовіри Кабінету Міністрів України, відставка уряду, 

Прем’єр-міністр, Перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністр, міністр, 

міністерство, Державні комітети, Центральні органи виконавчої влади зі 

спеціальним статусом, державна служба, державні службовці, урядові органи 

державного управління, конституційно-правова відповідальність міністрів, 

місцеві державні адміністрації, місцеве управління, принцип поєднання 
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централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, завдання місцевих 

державних адміністрацій, об’єкт діяльності місцевих державних адміністрацій, 

функціональні повноваження місцевих державних адміністрацій, галузеві 

повноваження місцевих державних адміністрацій, акти органів виконавчої влади. 

 

Нормативні акти: 

 Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради 

України. — 1996. — № 30. — Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України 

«Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21 лютого 

2014 р. // Офіційний вісник України. — 2014. — № 19. — Ст. 583). 

 Про державну службу : Закон України від 10 грудня 2015 року // Відомості 

Верховної Ради України. — 2016. — № 4. — Ст. 43. 

 Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27 лютого 2014 року (зі 

змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2014. — № 13. — 

Ст. 222. 

 Про центральні органи виконавчої влади : Закон України від 17 березня 

2011 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 

2011. — № 38. — Ст. 385. 

 Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 9 квітня 1999 року (зі 

змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 20-

21. — Ст. 190. 

 Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : Указ 

Президента України від 9 грудня 2010 року (зі змінами і допов.) // Офіційний 

вісник України. — 2010. — № 94. 

 Про систему центральних органів виконавчої влади : Указ Президента 

України від 15 грудня 1999 року (зі змінами і допов.) // Офіційний вісник 

України. — 1999. — № 50.  

 Про склад Кабінету Міністрів України : Указ Президента України від 

15 грудня 1999 року (зі змінами і допов.) // Урядовий кур’єр. — 1999. — 

№ 237. 

 

Спеціалізована література: 

1. Christopher M. Conservatives, the Supreme Court, and the Constitution: Judicial-

Government Relations / M. Christopher // Osgoode Hall Law Journal. — 2016. — 

Vol. 12, Issue 7. — P. 3-35. 

2. Авер’янов В. Б. «Подвійний» центр виконавчої влади: особливості 

взаємовідносин глави держави і уряду в Україні / В. Б. Авер’янов // Бюлетень 

Міністерства юстиції України. — 2010. — № 4-5. — С. 21-32. 

3. Авер’янов В. Б. Закон про Кабінет Міністрів України у світлі Конституції 

України / В. Б. Авер’янов // Часопис Київського університету права. — 2007. — 

№ 2. — С. 3-8. 



105 

4. Авер’янов В. Організація виконавчої влади потребує реформування / 

В. Авер’янов, В. Дерець, А. Пухтецька // Право України. — 2009. — № 12. — 

С. 39-46. 

5. Авер’янов В. Організація виконавчої влади: необхідність усунення внутрішніх 

суперечностей / В. Авер’янов // Право України. — 2009. — № 5. — С. 30-34. 

6. Авер’янов В. Принцип верховенства права у сфері виконавчої влади: питання 

теорії та практика реалізації / В. Авер’янов // Право України. — 2010. — 

№ 3. — С. 72-75. 

7. Авер’янов В. Центральні органи виконавчої влади України: концептуальний 

підхід до класифікації в контексті адміністративної реформи в Україні / 

В. Авер’янов // Вісник Академії правових наук України. — 1999. — № 1. — 

С. 42-50. 

8. Берназюк Я. О. Особливості урядового контролю за нормотворчою діяльністю 

Президента України / Я. О. Берназюк // Бюлетень Міністерства юстиції 

України. — 2013. — № 7. — С. 41-48. 

9. Битяк Ю. Виконавча влада в Україні / Ю. Битяк, О. Святоцький // Право 

України. — 2009. — № 12. — С. 30-38. 

10. Битяк Ю. Конституційно-правові засади становлення та розвитку державної 

служби в Україні / Ю. Битяк // Вісник Академії правових наук України. — 

1998. — № 2. — С. 75-79. 

11. Борденюк В. Деякі аспекти співвідношення системи органів виконавчої влади 

та виконавчих органів місцевого самоврядування / В. Борденюк // Юридична 

Україна. — 2005. — № 5. — С. 16-18. 

12. Бублик Г. Матеріальне та фінансове забезпечення реалізації делегованих 

повноважень місцевим органам влади відповідно до чинного законодавства 

України / Г. Бублик // Юридична Україна. — 2004. — № 11. — С. 21-25. 

13. Волощук О. Т. Відповідальність уряду у сучасних демократичних державах 

(політико-правовий аналіз) / О. Т. Волощук // Бюлетень Міністерства юстиції 

України. — 2012. — № 9. — С. 32-41. 

14. Глухов М. Співпрацюють і представницька, і виконавча влада / М. Глухов // 

Віче. — 2002. — № 8. — С. 41-45. 

15. Горбатенко В. Конституційні засади проведення адміністративної реформи в 

Україні та удосконалення системи органів виконавчої влади / В. Горбатенко // 

Юридична Україна. — 2003. — № 3. — С. 59-62. 

16. Горшкова Н. Г. Особенности процессуальной деятельности исполнительной 

власти в правотворческой сфере / Н. Г. Горшкова // Право и политика. — 

2002. — № 7. — С. 24-27. 

17. Гребьонкіна Л. Мета та завдання державної та виконавчої служби / 

Л. Гребьонкіна // Право України. — 2000. — № 2. — С. 13-14.  

18. Дем’янчук О. Проблеми реформування виконавчої влади в Україні: завдання, 

підходи і процедури / О. Дем’янчук // Вибори та демократія. — 2005. — № 3. — 

С. 34-40. 



106 

19. Дробуш І. Розмежування функцій органів місцевого самоврядування та органів 

державної виконавчої влади / І. Дробуш // Право України. — 2001. — № 10. — 

С. 20-24. 

20. Дудченко О. Особливості правового статусу колегій центральних органів 

виконавчої влади незалежної України / О. Дудченко // Право України. — 

2009. — № 10 — С. 238-242. 

21. Єзеров А. А. Сучасні проблеми конституційно-правової організації виконавчої 

влади / А. А. Єзеров // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2010. — 

№ 2. — С. 51-59. 

22. Железняк Н. Міністерство юстиції України – провідний орган у забезпеченні 

реалізації державної правової політики / Н. Железняк // Право України. — 

2000. — № 8. — С. 38-41.  

23. Заєць А. Здійснення принципів правової держави як засіб вдосконалення 

виконавчої влади / А. Заєць // Вісник Академії правових наук України. — 

1999. — № 2. — С. 12-16. 

24. Кафарський В. Кабінет Міністрів України: проблеми формування в нових 

політико-правових умовах / В. Кафарський. — 2006. — № 6. — С. 8-14. 

25. Кафарський В. Правові засади функціонування Кабінету Міністрів України / 

В. Кафарський // Право України. — 2006. — № 6. — С. 3-8. 

26. Кикоть П. Міністерство – центральний орган виконавчої влади України / 

П. Кикоть // Право України. — 2000. — № 1. — С. 35-37. 

27. Кірмач А. Дисциплінарна відповідальність та службове розслідування щодо 

державних службовців / А. Кірмач // Підприємництво, господарство і право. — 

2010. — № 12 (169). — С. 37-41. 

28. Коваленко А. Методологічні проблеми функціонального аналізу виконавчої 

влади / А. Коваленко // Нова політика. — 2000. — № 6. — С. 14- 17. 

29. Коваленко А. Уряд та урядова діяльність як базовий елемент функціонування 

виконавчої влади / А. Коваленко // Нова політика. — 2001. — № 1. — С. 34-38. 

30. Коліушко І. Про запровадження у сферу виконавчої влади посад державних 

політичних діячів / І. Коліушко, В. Тимощук // Право України. — 2000. — 

№ 2. — С. 10-13. 

31. Коломоєць Т. Методи контролю за діяльністю органів місцевого 

самоврядування України при реалізації ними повноважень у сфері публічного 

управління: пошук оптимального варіанту / Т. Коломоєць // Юридична 

Україна. — 2012. — № 4. — С. 20-24. 

32. Коломоєць Т. Патріотизм та служіння українському народу – принцип 

державної служби: деякі теоретико-правові та нормативні аспекти / 

Т. Коломоєць // Право України. — 2014. — № 3. — С. 198-205. 

33. Крупчан О. Загальна характеристика змісту компетенції органів виконавчої 

влади / О. Крупчан // Юридична Україна. — 2013. — № 8. — С. 45-49. 

34. Крупчан О. Компетенція центральних органів виконавчої влади / О. Крупчан // 

Вісник Академії правових наук України. — 2000. — № 2. — С. 47-59. 



107 

35. Крупчан О. Методологія досліджень діяльності органів виконавчої влади в 

науці адміністративного права / О. Крупчан // Юридична Україна. — 2013. — 

№ 9. — С. 22-27. 

36. Майданник О. Парламентський контроль за функціонуванням виконавчої влади 

в Україні: питання теорії / О. Майданник // Право України. — 2010. — № 5. — 

С. 102-108. 

37. Макаренко О. Щодо співвідношення понять «орган виконавчої влади» та 

«орган державного управління» / О. Макаренко // Право України. — 2000. — 

№ 6. — С. 23-26. 

38. Малиновський В. Співвідношення та взаємозв’язок виконавчої влади і 

державного управління / В. Малиновський // Нова політика. — 2001. — № 5. — 

С. 18-23. 

39. Мартинюк Р. Компетенційний дуалізм виконавчої влади: державно-правовий 

досвід П’ятої Французької Республіки та України / Р. Мартинюк // Право 

України. — 2011. — № 1. — С. 200-208. 

40. Михеєнко Р. Виконавча влада і конституційні статуси Президента України та 

Кабінету Міністрів України / Р. Михеєнко // Право України. — 2000. — № 8. — 

С. 24-28.  

41. Мулявка Д. Врегулювання поведінки професійних державних службовців – 

вимога часу / Д. Мулявка, М. Глубіш // Підприємництво, господарство і 

право. — 2007. — № 4. — С. 69-72. 

42. Нижник Н. Верховна Рада і Кабінет Міністрів: правило симетрії / Н. Нижник // 

Віче. — 2002. — № 4. — С. 3-8. 

43. Павленко Р. Парламент і уряд. Як оптимізувати механізм відносин / 

Р. Павленко // Віче. — 2002. — № 4. — С. 7-11. 

44. Параниця С. П. Суть нормотворчої діяльності центральних органів виконавчої 

влади / С. П. Параниця // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2015. — 

№ 8. — С. 65-71. 

45. Пахомов І. Механізм підвищення ефективності системи державної служби в 

нових умовах розвитку держави / І. Пахомов, Т. Пахомова // Право України. — 

2009. — № 10. — С. 102-107. 

46. Петришин О. Державна служба в Україні: особливості загальної теорії права / 

О. Петришин // Вісник Академії правових наук України. — 2001. — № 2. — 

С. 34-37. 

47. Петришин О. Державна служба як проблема теорії держави і права / 

О. Петришин // Вісник Академії правових наук України. — 2000. — № 1. — 

С. 21-25. 

48. Петришин О. Поняття посадової особи державного апарату / О. Петришин // 

Вісник Академії правових наук України. — 2000. — № 2. — С. 37-42. 

49. Романюк І. Щодо ролі правоохоронних органів України у забезпеченні права 

особи на безпеку / І. Романюк // Підприємництво, господарство і право. — 

2010. — № 9. — С. 9-11. 



108 

50. Рудик П. А. Про зміни правового статусу Кабінету Міністрів України 

відповідно до нової редакції Конституції України / П. А. Рудик // Часопис 

Київського університету права. — 2007. — № 1. — С. 59-66.  

51. Совгиря О. Види та правова природа актів Кабінету Міністрів України / 

О. Совгиря // Юридична Україна. — 2011. — № 8 (104). — С. 39-45. 

52. Совгиря О. Конституційно-правовий статус уряду: межі та понятійний апарат 

дослідження проблеми / О. Совгиря // Підприємництво, господарство і 

право. — 2011. — № 2. — С. 3-6. 

53. Совгиря О. Правова природа Програми діяльності Уряду / О. Совгиря // 

Юридична Україна. — 2010. — № 9 (93). — С. 25-31. 

54. Совгиря О. Прийняття актів Кабінетом Міністрів України як процесуальна 

форма закріплення його рішень / О. Совгиря // Право України. — 2012. — 

№ 11-12. — С. 279-286. 

55. Совгиря О. В. Позапарламентська відповідальність Кабінету Міністрів України: 

сучасний стан та перспективи правового регулювання / О. В. Совгиря // 

Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2013. — № 2. — С. 38-44. 

56. Француз-Яковець Т. А. Особливості взаємодії двопалатного парламенту з 

органами виконавчої влади в практиці сучасних демократичних держав / 

Т. А. Француз-Яковець // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2011. — 

№ 7. — С. 27-33. 

57. Чикурлій С. Конституційно-правовий статус міністерств України: основні 

теоретичні питання / С. Чикурлій // Підприємництво, господарство і право. — 

2007. — № 3. — С. 115-120. 

58. Чикурлій С. О. Конституційно-правові аспекти організаційно-правових форм 

діяльності Кабінету Міністрів України / С. О. Чикурлій // Бюлетень 

Міністерства юстиції України. — 2004. — № 9. — С. 115-125. 

59. Чмелюк В. Роль місцевих державних адміністрацій та місцевих рад в системі 

органів виконавчої владі в Україні / В. Чмелюк // Бюлетень Міністерства 

юстиції України. — 2012. — № 10. — С. 142-147. 

60. Чорнолуцький Р. В. Принципи нормопроектної діяльності органів виконавчої 

влади України / Р. В. Чорнолуцький // Держава і право : зб. наук. праць. 

Юридичні і політичні науки. — К., 2016. — № 71. — С. 173-190. 

61. Шаповал В. Виконавча влада в контексті форм державного правління (теорія і 

практика світового конституціоналізму) / В. Шпаовал // Право України. — 

2015. — № 12. — С. 92-100. 

62. Шаповал В. Виконавча влада в Україні в контексті форми державного 

правління (досвід до прийняття Конституції України 1996 р.) / В. Шаповал // 

Право України. — 2016. — № 3. — С. 200-212. 

 



109 

ТЕМА 8. ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ 

КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

I. Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 
 Процедура призначення, складення присяги, звільнення та притягнення до 

відповідальності суддів Конституційного Суду України.  

 Процедури обрання та припинення повноважень Голови Конституційного Суду 

України та його заступників. 

 Порядок розгляду справ Конституційним Судом України. 

 Порядок прийняття рішень та надання висновків Конституційним Судом 

України. Порядок виконання рішень Конституційного Суду України. 

 

ІІ. Скласти схеми: 

 Внутрішня структура Конституційного Суду України. 

 Конституційно-правова регламентація статусу Конституційного Суду України. 

 Форми звернення до Конституційного Суду України. 

 Колегії Конституційного Суду України. 

 Статус суддів Конституційного Суду України. 

 

Тематика рефератів: 

 Правова природа актів Конституційного Суду України. 

 Теорія та практика реалізації рішень Конституційного Суду України. 

 Інститут конституційної юстиції в зарубіжних країнах. 

 Конституційний Суд України у системі органів контрольної влади. 

 Вплив Конституційного Суду України на процес законотворчості в Україні. 

 Конституційний Суд України як гарант дотримання конституційних принципів 

демократичної, правової держави. 

 Правові акти Конституційного Суду України як джерела сучасного 

конституційно-процесуального права України. 

 

ІV. Вирішити тестові завдання: 

1. Ідея створення Конституційного Суду в Україні вперше була 

матеріалізована: 

а) ще у 1990 році, після ідеї розпаду Радянського Союзу; 

б) відразу ж після здобуття незалежності; 

в) у Концепції судово-правової реформи в Україні, схваленої Верховною Радою 

України у 1992 році; 

г) у Законі України «Про Конституційний Суд України» 1993 року;  

д) у Законі України «Про Конституційний Суд України» 1996 року. 
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2. Відповідно до концепції судово-правової реформи з’їзд суддів України мав 

право: 

а) призначати лише трьох суддів Конституційного Суду України; 

б) призначати чотирьох суддів до складу Конституційного Суду України; 

в) від судової гілки державної влади призначати шістьох суддів 

Конституційного Суду України; 

г) призначати дев’ять професійних суддів Конституційного Суду України; 

д) лише пропонувати Верховній Раді України три кандидатури для призначення 

на посади суддів. 

 
3. Система конституційного правосуддя України належить: 
а) до англосаксонського виду; 
б) до американського виду; 
в) до східного виду; 
г) до європейського виду; 
д) до змішаного виду. 
 
4. Єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні є: 
а) Верховна Рада України;  
б) Президент України; 
в) Конституційний Суд України; 
г) Кабінет Міністрів України; 
д) Верховний Суд України. 
 
5. До ознак судового контролю, що здійснюється Конституційним Судом 

України не належить: 
а) форма професійного державного контролю, вища серед спеціалізованих 

форм контрольної діяльності; 
б) контрольна, правоохоронна діяльність заснована на перевазі юрисдикційних 

рис; 
в) поширюється тільки на сферу управління; 
г) спеціалізований механізм охорони нормативного акта вищої юридичної сили 

– Конституції України; 
д) судовий конституційний контроль є вищою (після референдуму) формою 

конституційного контролю. 
 

6. Одним із завдань Конституційного Суду України є: 
а) гарантування безпеки працівників суду; 
б) надання висновків про відповідність Конституції України чинних 

міжнародних договорів України; 
в) здійснення судового контролю за всіма гілками влади; 
г) у визначених законом випадках перегляд своєї правової позиції; 
д) вирішення питань щодо законності актів органів державної влади. 
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7. До повноважень Конституційного Суду України не належить вирішення 

питань про відповідність Конституції України: 

а) законів Верховної Ради України; 

б) правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 

в) актів сільської, селищної, міської ради; 

г) актів Президента України; 

д) актів Кабінету Міністрів України. 

 

8. Твердження, що не може бути характеристикою Конституційного Суду 

України: 

а) політична неупередженість і незаангажованість для Конституційного Суду 

України є найкращим способом досягнення максимального ефекту його рішень; 

б) Конституційний Суд не є і не повинен бути політичним органом, тому що 

робота, яку він виконує, має надзвичайно важливе політичне значення; 

в) єдиними політичними принципами, якими судді мають керуватися при 

здійсненні правосуддя, є принципи, що знайшли своє втілення у Конституції 

України і з суто політичних перетворилися на принципи права; 

г) інтерпретаційні акти Конституційного Суду України – це додаткові 

нормативно-правові акти, метою яких є уточнення, зміна або роз’яснення правових 

норм, прийнятих раніше; 

д) Конституційний Суд України вирішує питання про призначення суддів на 

посади самостійно. 

 

9. Питання щодо конституційності чинного міжнародного договору 

розглядається Конституційним Судом України за конституційним поданням: 

а) Президента України, Кабінету Міністрів України; 

б) Верховної Ради України; 

в) Міністра закордонних справ України; 

г) не менш ніж 45 народних депутатів Верховної Ради України; 

д) Прем’єр-міністра України. 

 

10. Строк повноважень судді Конституційного Суду України: 

а) три роки; 

б) шість років; 

в) дев’ять років; 

г) дванадцять років; 

д) безстроково. 
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11. Суддею Конституційного Суду України може бути: 

а) громадянин України, який на день призначення досяг сорока років, має вищу 

юридичну освіту, стаж практичної, наукової або педагогічної роботи за фахом не 

менше десяти років, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом 

останніх двадцяти років; 

б) громадянин України, який на день призначення досяг сорока п’яти років, має 

вищу юридичну освіту, стаж роботи за фахом не менше десяти років, володіє 

державною мовою і проживає в Україні протягом останніх десяти років; 

в) громадянин України, який на день призначення досяг сорока років, має вищу 

юридичну освіту, стаж роботи за фахом не менше десяти років, проживає в Україні 

протягом останніх десяти років; 

г) громадянин України, який на день призначення досяг двадцяти п’яти років, 

має вищу юридичну освіту, стаж роботи за фахом не менше трьох років, володіє 

державною мовою; 

д) особа, яка на день призначення досягла сорока років, має вищу юридичну 

освіту, стаж практичної, наукової або педагогічної роботи за фахом не менше десяти 

років, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом останніх десяти 

років. 

 

12. Однією з вимог до кандидата на посаду судді Конституційного Суду 

України є: 

а) досягти на день призначення на посаду 25-ти років; 

б) мати представницький мандат; 

в) мати стаж роботи в галузі юриспруденції 3 роки; 

г) проживати на території України протягом останніх 20-ти років; 

д) попередньо займатися політичною діяльністю не менш року. 

 

13. Моментом вступу на посаду судді Конституційного Суду України є: 

а) складення ним присяги судді Конституційного Суду України; 

б) видання постанови про призначення на посаду судді Конституційного Суду 

України; 

в) опублікування загального складу суду в офіційних виданнях; 

г) перше урочисте засідання Конституційного Суду України; 

д) передача трудової книжки в Секретаріат Конституційного Суду України. 

 

14. Суб’єктом внесення пропозиції щодо кандидатур на посади суддів 

Конституційного Суду України за квотою Верховної Ради України може бути: 

а) голови депутатських комітетів; 

б) голови депутатських груп (фракцій); 

в) 1/2 народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради 

України; 
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г) не менш ніж 1/3 народних депутатів України від конституційного складу 

Верховної Ради України; 

д) Голова Верховної Ради України або не менш як 1/4 народних депутатів 

України від конституційного складу Верховної Ради України. 

 

15. До підстав звільнення з посади судді Конституційного Суду України не 

належить: 

а) припинення його громадянства; 

б) закінчення строку призначення; 

в) порушення суддею присяги; 

г) досягнення суддею 60-річного віку;  

д) визнання його безвісно відсутнім. 

 

16. У разі припинення повноважень судді Конституційного Суду України строк 

призначення з’їздом суддів України іншої особи становить: 

а) три тижні; 

б) місяць; 

в) півтора місяці; 

г) три місяця; 

д) шість місяців. 

 
17. До повноважень Голови Конституційного Суду України не належить: 
а) приведення Президента України до присяги; 
б) висловлення своєї думки з приводу майбутнього рішення справи; 
в) організація роботи Секретаріату Конституційного Суду України; 
г) вирішення питань щодо використання бюджету Конституційного Суду 

України; 
д) скликання пленарних засідань Конституційного Суду України. 
 
18. Організаційне, науково-експертне, інформаційно-довідкове та інше 

забезпечення діяльності Конституційного Суду України здійснює: 
а) Секретаріат Конституційного Суду України; 
б) Апарат Конституційного Суду України; 
в) постійні комісії Конституційного Суду України; 
г) інформаційний відділ Конституційного Суду України; 
д) Управління справами Конституційного Суду України. 
 
19. Секретаріат Конституційного Суду України очолює: 
а) Голова Конституційного Суду України; 
б) один із заступників Голови Конституційного Суду України; 
в) суддя, старший за віком; 
г) науковий консультант судді Конституційного Суду України; 
д) керівник. 
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20. Строк повноважень Голів постійних комісій Конституційного Суду 

України: 

а) рік; 

б) три роки; 

в) чотири роки; 

г) дев’ять років; 

д) безстроково. 

 

V. Виконати практичні завдання: 

Практичне завдання №1 

До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання, 

підписане 43 народними депутатами, щодо офіційного тлумачення ст. 8 

Конституції України. У поданні зазначалося, що «хоча в ч. 1 ст. 8 Конституції 

України проголошено принцип верховенства права, однак у ч. 2 закріплено 

принцип юридичного верховенства Конституції України. А оскільки, як зазначено 

в Преамбулі, Конституція України – це Основний Закон, то фактично в Україні діє 

принцип верховенства закону, а не верховенства права». На підставі такого 

аналізу ст. 8 Основного Закону народні депутати вимагали від Конституційного 

Суду України офіційно визнати, що наведене конституційне положення слід 

розуміти як верховенство закону. 

Складіть і обґрунтуйте проект відповідного рішення Конституційного Суду 

України. 

 

Практичне завдання №2 

Президент України видав указ про звільнення Новикова з посади судді 

Конституційного Суду України на підставі порушення ним присяги судді КСУ. 

При цьому жодного розслідування з даного приводу проведено не було. 

Наступним Указом Глава держави призначив суддею КСу громадянина України 

Панасенка. У Верховній Раді України більшість народних депутатів України не 

погодилися з означеними актами Президента України та звернулися з 

конституційним поданням до Конституційного Суду України щодо їх 

конституційності. Також парламентарі відмовилися приводити до присяги 

новопризначеного суддю КСУ до винесення рішення органом конституційної 

юрисдикції у даній справі. 

Чи дотримано Президентом України процедуру звільнення та призначення 

суддів Конституційного Суду України у даному разі? Дайте конституційно-

правову оцінку діям народних депутатів України. 
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Практичне завдання №3 

Заповніть таблицю щодо порівняння спеціалізованого конституційного 

контролю у СІЛА, Франції, федеративній Республіці Німеччина та Україні. 

Встановіть, до яких моделей конституційного контролю належать дані держави? 

Завдання виконується письмо: 

 

№ 

з/п 

Критерії США Франція ФРН Україна 

1. Органи конституційного 

контролю (КК) 

    

2. Суб'єкти звернення до органів 

конституційного контролю 

    

3. Предмети  

конституційного контрою 

    

4. Повноваження органів 

конституційного  

контролю щодо здійснення: 

а) попереднього КК; 

б) подальшого КК; 

в) факультативного КК; 

г)обов'язкового КК; 

г)абстрактного КК; 

д) конкретного КК; 

е) матеріального КК;  

є) формального КК 

    

5. Ступінь централізованості 

конституційного  

контролю 

    

6. Порядок формування органів 

конституційного контролю 

    

7. Строк повноважень  

органів конституційного 

контролю 

    

8. Кваліфікаційні вимоги до 

посадових осіб  

органів конституційного 

контролю 
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Практичне завдання №4 

Вирішіть юридичне рівняння користуючись наведеними нижче позначеннями 

букв для отримання максимальної кількості представників суб'єкта права на 

конституційне подання, які можуть взяти участь у розгляді справи. Завдання 

виконується письмово: 

(а + b + с) - (d - f) 

р + х + у + z 

а - ценз осілості, встановлений для громадян України, які можуть бути 

призначені на посаду судді Конституційного Суду України; 

b - вік, з досягненням якого громадянин України може бути суддею 

Конституційного Суду України; 

с - мінімальна кількість років стажу практичної, наукової або педагогічної 

роботи за фахом, встановлена для громадянин України, які можуть бути суддею 

КСУ; 

d - мінімальна кількість суддів Конституційного Суду України, необхідна для 

визнання засідання Суду повноважним; 

f - строк, протягом якого Президент України призначає суддю КСУ, у разі 

припинення повноважень судці, який призначався Президентом України; 

р - кількість суддів Конституційного Суду України, яких призначає Верховна 

Рада України; 

х - строк, протягом якого з'їзд суддів України призначає суддю КСУ, у разі 

припинення повноважень судді, який призначався з'їздом суддів України; 

у - кількість суб'єктів права направлення конституційного подання до 

Конституційного Суду України щодо конституційності Закону України; 

z - максимальний строк провадження у справах за конституційними 

зверненнями. 

 
Практичне завдання №5 

Визначте із наведених нижче органів влади, які не є суб'єктами права на 
конституційне подання щодо конституційності законів та інших правових актів 
Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Завдання виконується письмово: 

а) Генеральна прокуратура України; 
б) Уповноважений ВРУ з прав людини; 
в) не менш як 45 депутатів обласної ради; 
г) Кабінет Міністрів України; 
ґ) Верховна Рада Автономної Республіки Крим; 
д) Служба безпеки України; 
е) Президент України; 
є) Центральна виборча комісія; 
ж) Верховна Рада України; 
з) Національний банк України; 
и) Верховний Суд України. 



117 

VІ. Словникова робота: 

Конституційний Суд України, конституційна юстиція, конституційна 

юрисдикція, конституційне правосуддя, принципи функціонування 

Конституційного Суду України, суддя Конституційного Суду України, гарантії 

діяльності Конституційного Суду України, функції Конституційного Суду 

України, конституційний контроль, офіційне тлумачення конституційно-

правових норм, конституційність, акти Конституційного Суду України, 

конституційне подання, Регламент Конституційного Суду України, 

конституційне звернення, колегії суддів, конституційне провадження, предмет 

конституційного провадження. 
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ТЕМА 9. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ЗАСАДИ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

I. Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 

 Порядок діяльності, підстави та порядок дострокового припинення 

повноважень сільських, селищних, міських голів.  

 Голова районної, обласної, районної в місті ради: процедура обрання, 

повноваження, порядок дострокового припинення повноважень. 

 Порядок формування, склад та організація роботи виконавчих органів 

сільських, селищних, міських та районних у містах рад.  

 Організація роботи депутатів місцевих рад. Порядок підготовки та прийняття 

актів місцевих рад. 

 

ІІ. Скласти схеми: 

 Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні. 

 Гарантії місцевого самоврядування. 

 Функції територіальних громад. 

 Сучасні моделі місцевого самоврядування. 

 Припинення дії та відміна актів органів місцевого самоврядування. 

 Перспективи розвитку місцевого самоврядування в ході адміністративної 

реформи. 

 Співвідношення місцевого самоврядування, держави і громадянського 

суспільства в Україні. 

 

ІІІ. Тематика рефератів: 

 Питання кодифікації законодавства про місцеве самоврядування. 

 Пріоритетні напрями розвитку місцевого самоврядування в Україні. 

 Процес формування місцевого самоврядування як сучасного конституційно-

правового явища. 

 Сучасний конституційно-правовий статус місцевого самоврядування в 

зарубіжних країнах. 

 Територіальна громада – основа місцевого самоврядування в Україні. 

 Статут територіальної громади як засіб реалізації конституційного права 

громадян на участь у місцевому самоврядуванні. 

 Місцевий уповноважений з прав територіальної громади в механізмі захисту 

прав людини. 

 Організаційно-господарські повноваження органів місцевого самоврядування: 

проблеми теорії та практики. 
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ІV. Вирішити тестові завдання: 

1. Твердження, що не належить до розкриття змісту місцевого 

самоврядування як категорії сучасного конституціоналізму: 

а) місцеве самоврядування як право територіальної громади самостійно 

вирішувати питання місцевого значення; 

б) місцеве самоврядування як один з пріоритетних інститутів громадянського 

суспільства; 

в) місцеве самоврядування як засада конституційного ладу; 

г) місцеве самоврядування як специфічна форма народовладдя; 

д) місцеве самоврядування як один з елементів системи державних органів 

України. 

 

2. До основних принципів місцевого самоврядування в Україні не належить: 

а) поєднання єдиноначальності та колегіальності; 

б) народовладдя; 

в) законність; 

г) гласність; 

д) виборність. 

 

3. Згідно з Указом Президента України «Про День місцевого самоврядування» 

днем місцевого самоврядування в Україні є: 

а) 25 листопада; 

б) 4 грудня; 

в) 5 грудня; 

г) 6 грудня; 

д) 7 грудня. 

 

4. Датою прийняття Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

є: 

а) 4 лютого 1994 року; 

б) 1 січня 1995 року; 

в) 28 червня 1996 року; 

г) 21 травня 1997 року; 

д) 1 вересня 1998 року. 

 

5. Вперше в Україні на конституційному рівні місцеве самоврядування 

закріплене в: 

а) Конституції Пилипа Орлика; 

б) Конституції УРСР 1919 року; 

в) Конституції УРСР 1929 року; 

г) Конституції УРСР 1937 року; 

д) Конституції України 1996 року. 



127 

6. До характерних рис місцевого самоврядування не належить: 

а) демократизм; 

б) децентралізованість; 

в) самостійність; 

г) гарантованість Конституцією України; 

д) підзвітність місцевим органам виконавчої влади. 

 

7. Місцеве самоврядування в Україні – це: 

а) право та спроможність органів державної влади в межах закону здійснювати 

регулювання й управління суттєвою частиною суспільних справ, які належать до 

їхньої компетенції в інтересах місцевого населення; 

б) гарантоване державою право та реальна здатність Українського народу 

самостійно або під відповідальність органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування вирішувати важливі питання в межах Конституції і законів України; 

в) право та спроможність органів законодавчої влади в межах закону 

здійснювати регулювання й управління суттєвою частиною суспільних справ, які 

належать до їхньої компетенції, в інтересах населення всієї країни; 

г) це гарантоване державою право та реальна здатність органів державної влади 

самостійно або під відповідальність органів і посадових осіб вирішувати питання 

національного значення в межах Конституції і законів України; 

д) гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади – 

жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, 

селища, міста – самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб 

місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах 

Конституції і законів України. 

 

8. Гарантоване державою право та реальна здатність територіальної 

громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів 

кількох сіл, селища, міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в 

межах Конституції і законів України – це визначення наведено із: 

а) Європейської хартії місцевого самоврядування; 

б) Конституції України; 

в) Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

г) Всесвітньої декларації місцевого самоврядування; 

д) доктринальне визначення. 
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9. Громадівська теорія місцевого самоврядування характеризується 

наступними ідеями: 

а) територіальна громада наполягає на повній самостійності органів 

самоврядування, діє за принципом «дозволено все, що не заборонено законом», 

змішує самоврядні територіальні одиниці з різного роду приватноправовими 

об’єднаннями (промисловими компаніями, благодійними фондами, тощо); 

б) територіальна громада є недержавним за своєю природою утворенням, має 

власну компетенцію в сфері неполітичних відносин, до яких держава байдужа, а 

саме – в місцевих громадських і господарських справах; 

в) територіальна громада є незалежною від держави органічною корпорацією, 

що склалася природним шляхом, відповідно й її право на самоврядування 

виводиться з природи територіальної громади, має такий самий природний та 

невідчужуваний характер, як права і свободи людини; 

г) територіальна громада – це особлива організація державної влади, що 

ґрунтується на виборних началах, де компенсація органів місцевого самоврядування 

визначається державою, діє за принципом «дозволено те, що передбачено законом», 

на відміну від центрального управління місцеве самоврядування здійснюється не 

державними чиновниками, а за допомогою місцевих спільнот, місцевих жителів, 

зацікавлених у місцевому самоврядуванні. 

д) територіальна громада визнавалася залежною від держави корпорацією, що 

склалася законним шляхом, відповідно до неї право на самоврядування виводиться з 

природи держави. 

 

10. Державна теорія місцевого самоврядування характеризується наступними 

ідеями: 

а) територіальна громада наполягає на повній самостійності органів 

самоврядування, діє за принципом «дозволено все, що не заборонено законом», 

змішує самоврядні територіальні одиниці з різного роду приватноправовими 

об’єднаннями (промисловими компаніями, благодійними фондами, тощо); 

б) територіальна громада є недержавним за своєю природою утворенням, має 

власну компетенцію в сфері неполітичних відносин, до яких держава байдужа, а 

саме – в місцевих громадських і господарських справах; 

в) територіальна громада є незалежною від держави органічною корпорацією, 

що склалася природним шляхом, відповідно й її право на самоврядування 

виводиться з природи територіальної громади, має такий самий природний та 

невідчужуваний характер, як права і свободи людини; 

г) територіальна громада – це особлива організація державної влади, що 

ґрунтується на виборних началах, де компенсація органів місцевого самоврядування 

визначається державою, діє за принципом «дозволено те, що передбачено законом», 

на відміну від центрального управління місцеве самоврядування здійснюється не 

державними чиновниками, а за допомогою місцевих спільнот, місцевих жителів, 

зацікавлених у місцевому самоврядуванні. 
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д) територіальна громада визнавалася залежною від держави корпорацією, що 

склалася законним шляхом, відповідно до неї право на самоврядування виводиться з 

природи держави. 

 

11. Система місцевого самоврядування у вузькому значенні: 

а) певний організаційно-правовий механізм здійснення місцевого 

самоврядування, в межах окремої адміністративно-територіальної одиниці; 

б) право населення адміністративно-територіальних одиниць безпосередньо або 

через обрані ними органи місцевого самоврядування вирішувати в межах 

Конституції і законів значну частину державних і громадських справ; 

в) сукупність всіх організаційно-правових форм та інститутів, через які 

здійснюється в Україні місцеве самоврядування; 

г) владний вплив держави на різноманітні суспільні процеси в межах 

адміністративно-територіальних одиниць, який здійснюється державними органами 

виконавчої влади та посадовими особами, що призначаються центральною владою і 

підзвітні їй; 

д) сукупність державних органів, які здійснюють місцеве самоврядування. 

 

12. Система місцевого самоврядування у широкому значенні: 

а) певний організаційно-правовий механізм здійснення місцевого 

самоврядування, в межах окремої адміністративно-територіальної одиниці; 

б) право населення адміністративно-територіальних одиниць безпосередньо або 

через обрані ними органи місцевого самоврядування вирішувати в межах 

Конституції і законів значну частину державних і громадських справ; 

в) сукупність всіх організаційно-правових форм та інститутів, через які 

здійснюється в Україні місцеве самоврядування; 

г) владний вплив держави на різноманітні суспільні процеси в межах 

адміністративно-територіальних одиниць, який здійснюється державними органами 

виконавчої влади та посадовими особами, що призначаються центральною владою і 

підзвітні їй; 

д) сукупність державних органів, які здійснюють місцеве самоврядування. 

сукупність державних органів, які здійснюють місцеве самоврядування. 

 

13. До елементів системи місцевого самоврядування не належить: 

а) територіальна громада; 

б) обласна рада; 

в) районна державна адміністрація; 

г) виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; 

д) органи самоорганізації населення. 
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14. До специфічних рис органу місцевого самоврядування як самостійного виду 

органів публічної влади не належить: 

а) орган місцевого самоврядування утворюється з метою виконання завдань та 

функцій місцевого самоврядування; 

б) орган місцевого самоврядування не входить до системи органів державної 

влади; 

в) орган місцевого самоврядування наділяється владними повноваженнями з 

метою вирішення питань місцевого значення; 

г) орган місцевого самоврядування фінансується за рахунок державного 

бюджету; 

д) орган місцевого самоврядування становлять громадяни України, які є або 

депутатами місцевих рад або муніципальними службовцями. 

 

15. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 

21 травня 1997 року первинним суб’єктом місцевого самоврядування в Україні, 

основним носієм його функцій і повноважень є: 

а) сільська, селищна, міська рада; 

б) органи самоорганізації населення; 

в) територіальна громада села, селища, міста; 

г) виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; 

д) сільський, селищний, міський голова. 

 

16. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 

21 травня 1997 року від імені та в інтересах територіальних громад права 

суб’єкта комунальної власності здійснюють: 

а) виконавчі комітети відповідних рад; 

б) відповідні ради; 

в) голова відповідних рад; 

г) відділи відповідних рад; 

д) управління відповідних рад. 

 

17. Реєстрація статуту територіальної громади м. Дніпропетровськ 

здійснюється: 

а) органами місцевого самоврядування; 

б) Міністерством юстиції України; 

в) міським управлінням юстиції;  

г) не підлягає реєстрації; 

д) районними, міськрайонними (у разі утворення) управліннями юстиції. 
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18. Процедура підготовки і прийняття статуту територіальної громади 

встановлюється в: 

а) Конституції України; 

б) Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

в) Законі України «Про територіальну громаду»; 

г) Положенні «Про державну реєстрацію статутів територіальних громад»; 

д) процедура підготовки і прийняття статуту територіальної громади не 

визначена в чинному законодавстві.  

 

19. Відповідно до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» 

від 10 липня 2010 року вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за 

наступною виборчою системою: 

а) за мажоритарною системою відносної більшості; 

б) за мажоритарною системою кваліфікованої більшості; 

в) за мажоритарною системою абсолютної більшості; 

г) за системою пропорційного представництва політичних партій; 

д) за змішаною системою. 

 
20. Чергові вибори до органів місцевого самоврядування відбуваються: 
а) після п’яти років повноважень; 
б) в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень; 
в) в останню неділю жовтня четвертого року повноважень; 
г) в останню неділю останнього року повноважень; 
д) в останню неділю березня п’ятого року повноважень. 
 

V. Виконати практичні завдання: 

Практичне завдання №1 

На сесії міської ради прийнято рішення «Про дострокове припинення 

повноважень міського голови». «За» проголосувало 74 із 100 депутатів міської 

ради. Своє рішення рада мотивувала тим, що міський голова порушує 

Конституцію України та закони України, права і свободи громадян, а також не 

забезпечує здійснення наданих йому законом повноважень. Зважаючи на те, що у 

рішенні не було чіткого посилання на конкретні факти порушення законів 

України, норм Конституції України та не вказано конкретних фактів 

незабезпечення здійснення міським головою наданих йому повноважень, міський 

голова прийняв розпорядження про зупинення дії вказаного рішення міськради. 

Дайте правову оцінку рішенню міськради та розпорядженню міського 

голови. 

Якими мають бути подальші дії міськради (інших компетентних органів 

публічної влади)? 

 



132 

Практичне завдання №2 

Депутат міської ради Р. звернувся до місцевого суду з адміністративним 

позовом проти міської ради. У позові депутат обґрунтовує і доводить незаконність 

деяких рішень міської ради і просить визнати їх незаконними. 

Суд, вирішуючи питання про прийняття позову до розгляду, дійшов 

висновку, що депутат міської ради є неналежним суб’єктом звернення до суду і не 

має таких повноважень, як звернення до суду для визнання рішення органу 

місцевого самоврядування незаконним. 

Суд відмовив депутату Р. у порушенні провадження у справі за його позовом 

і зазначив, що тільки за умови отримання депутатом Р. довіреностей від всіх 

виборців, що голосували за список партії, за яким його було обрано депутатом, і 

подання їх до суду можливо порушити провадження за його позовом. 

Проаналізуйте повноваження депутатів місцевих рад у сфері захисту прав і 

законних інтересів виборців. 

Чи вірно вчинив суд в цьому випадку? 

 

Практичне завдання №3 

Селищна рада більшістю голосів прийняла рішення про проведення місцевого 

референдуму з питання отримання селищем статусу міста районного значення. 

Цей референдум відбувся, і жителями селища ради було схвалене. 

На підставі рішення селищної комісії по проведенню референдуму за 

розпорядженням Голови Верховної Ради України внесено зміни до Реєстру 

населених пунктів України. 

Прокоментуйте ці рішення. 

Дайте правову оцінку цим діям. 

 

Практичне завдання №4 

Вирішіть юридичне рівняння користуючись наведеними нижче позначеннями 

букв для отримання конституційного строку повноважень місцевих рад. Завдання 

виконується письмово: 

(а + b + с) – d 

х + у + z 

а - максимальний склад місцевої ради, що може бути встановлений в 

адміністративно-територіальній одиниці з чисельністю виборців понад 2 

мільйони; 

b - граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування, 

який встановлюється для чоловіків; 

с - мінімальний склад місцевої ради, що може бути встановлений в 

адміністративно-територіальній одиниці з чисельністю виборців від 100 тисяч до 

250 тисяч; 
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d - мінімальний склад місцевої ради, що може бути встановлений в 

адміністративно-територіальній одиниці з чисельністю виборців від 250 тисяч до 

500 тисяч; 

х - вік, з досягненням якого громадянин України може бути обраний депутатом 

місцевої ради; 

у - вік, з досягненням якого громадянин України може бути обраний головою 

сільської, селищної та міської ради; 

z - конституційний строк повноважень голови сільської, селищної та міської 

ради. 

 

Практичне завдання №5 
Встановіть, до якої категорії посад службовців органів місцевого 

самоврядування, та якого рангу належать нижче наведені посади. Завдання 

виконується письмово у формі таблиці: 

а) Заступник Севастопольського міського голови; 

б) Радник Голови Алчевської районної ради з юридичних питань; 

в) Київський міський голова; 

г) Секретар Донецької міської ради; 

ґ) Голова Закарпатської обласної ради; 

д) Керуючий справами виконавчого комітету Артемівської районної ради м. 

Луганська; 

е) Голова Куянівської сільської ради;  

є) Голова Конотопської районної ради; 

ж) Спеціаліст виконавчого органу Жовтневої селищної ради; 

з) Голова постійної комісії з питань бюджету Київської міської ради; 

и) Заступник Полтавського міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради; 

і) Голова Ленінської районної ради м. Луганська. 

Варіація. Вкажіть з вище наведених посад, на які з них громадяни України:  

1) обираються територіальною громадою;  

2) обираються відповідною радою;  

3) затверджуються відповідною радою;  

4) призначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної, 

районної у місті, обласної ради на конкурсній основі. 

 

VІ. Словникова робота: 

місцеве самоврядування, англо-американська (англосаксонська) система, 

континентальна (романо-германська або європейська) система, іберійська 

система, радянська система (система рад та їх виконавчих комітетів), 

магдебурзьке право, державницька теорія місцевого самоврядування, 

громадівська теорія місцевого самоврядування, теорія муніципального дуалізму, 

демократична децентралізація, адміністративна децентралізація, 
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територіальна громада, місцевий референдум, представницький орган місцевого 

самоврядування, районні ради, обласні ради, загальний склад ради, склад ради, 

правомочний склад ради, виконавчі органи рад, органи самоорганізації населення, 

посадова особа місцевого самоврядування, делеговані повноваження, право 

комунальної власності, місцевий бюджет, районний бюджет, обласний бюджет, 

поточний бюджет, бюджет розвитку, мінімальний бюджет місцевого 

самоврядування, мінімальний рівень соціальних потреб самооподаткування.  
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

Підготовка до семінарських занять допомагає глибше вивчити основні теми 

дисципліни «Конституційно-процесуальне право», оволодіти вмінням самостійно 

працювати з Конституцією України, законами, іншими нормативно-правовими 

актами та спеціалізованою літературою. 

Самостійна робота здійснюється у таких формах: 

 виконання домашніх завдань; 

 складання схем, таблиць з тем курсу «Конституційно-процесуальне 

право»; 

 підготовка наукових доповідей та рефератів з тем, зазначених в 

програмі курсу; 

 складання процесуальних документів; 

 робота як з нормативними актами внутрішнього законодавства, так і з 

міжнародними актами, а також тлумачення їх відповідно до конкретних 

обставин; 

 доопрацювання матеріалів лекції шляхом пошуку додаткової 

спеціалізованої літератури та опрацювання нормативно-правових актів; 

 робота в інформаційних мережах; 

 опрацювання додаткової спеціалізованої літератури; 

 складання конспектів тем, що виносяться на самостійне вивчення. 

Підготовка до семінарських занять передбачає вирішення ситуаційних задач з 

відповідної теми. Вирішення ситуаційних задач передбачає ретельне вивчення 

всіх питань семінарського заняття, ознайомлення з рекомендованою літературою, 

опрацювання та детальний аналіз нормативних джерел з відповідної теми. 

Розглядаючи конкретне завдання, необхідно дослідити всі обставини казусу і 

чітко відповісти на поставлені після завдання питання. Відповіді мають носити 

розширений та обґрунтований характер, обов’язково із посиланням на норми того 

чи іншого нормативного акту, а також на монографічне або навчально-методичне 

джерело, яке використовувалося. 

Складаючи схеми чи таблиці, необхідно ознайомитися зі всіма матеріалами 

відповідної теми, опрацювати нормативно-правові акти та іншу спеціалізовану 

літературу. Виклад матеріалу в схемах та таблицях повинен бути стислим, 

максимально інформованим. Текстову інформацію, що подано в схемах та 

таблицях, потрібно ретельно перевірити на відсутність орфографічних, 

граматичних чи стилістичних помилок. Схеми, таблиці мають бути подані на 

електронному носії та у роздрукованому вигляді. Усі схеми повинні бути 

підписані і обов’язково сформовані в окрему папку. 
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ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

Однією з форм організації навчального процесу в умовах кредитно-модульної 

системи є індивідуальна робота студентів. 

Індивідуальна робота студентів з дисципліни «Конституційно-процесуальне 

право» може включати: 

 написання наукових статей та тез наукових доповідей; 

 участь у наукових та науково-практичних конференціях, конкурсах, 

олімпіадах, наукових засіданнях, науково-практичних семінарах, 

колоквіумах тощо; 

 участь у роботі наукового гуртка кафедри загальноправових дисциплін 

з питань конституційно-процесуального права; 

 анотацію прочитаної додаткової літератури з навчальної дисципліни, 

бібліографічний опис літератури; 

 зібрання постатейного матеріалу та письмовий аналіз конституційно-

процесуального законодавства України; 

 розробка мультимедійних презентацій у вигляді спеціально 

підготовленого слайд-шоу, де матеріал подається у вигляді схем, 

діаграм, статистичних даних тощо; 

 написання наукових доповідей, рефератів та їх презентація на 

семінарських заняттях. 

Вибір видів індивідуальної роботи здійснюється студентом за власними 

інтересами та попереднім узгодженням з викладачем. Тематику та форму 

індивідуальної роботи студент отримує на початку навчального року і здає роботу 

у визначені строки. Організацію, контроль та оцінювання якості виконання 

індивідуальної роботи студентів здійснює науковий керівник. Індивідуальна 

робота подається на кафедру для перевірки до початку екзаменаційної сесії. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ МОДУЛЬНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО 

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

 

Принципи і види контролю знань студентів з дисципліни  

«КОНСТИТУЦІЙНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО» 

 

Контроль знань є складовою багатогранного навчального процесу в 

Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ і являє собою 

організацію зворотного зв’язку як засобу управління навчально-виховним процесом.  

Показники контролю знань студентів – основа для судження про результаті 

навчання та для вирішення таких питань, як ступінь опанування навчальної програми, 

переведення на наступний курс.  

Результати контролю знань слугують основним показником, за яким оцінюється 

робота окремого студента, академічної групи, курсу, факультету в цілому, а також 

робота викладача. 

За умови вірної організації контроль знань слугує і навчальним, виховним, 

організаційним, розвиваючим, методичним та іншим цілям. 

Контроль знань ґрунтується на таких основних принципах: 

• перевірка й оцінка знань студентів мають відображати рівень засвоєння 

знань та стимулювати студентів до досягнення нових успіхів; 

• перевірка й оцінювання знань мають проводитися систематично, планово, у 

нерозривному зв’язку з усім процесом навчання; послідовно з поступовим 

ускладненням завдань, змісту й методики; 

• перевірка й оцінювання знань здійснюються з урахуванням індивідуальних 

особливостей і особистих успіхів кожного окремого студента; 

• диференціація оцінок має здійснюватися за заздалегідь визначеними 

об'єктивними критеріями; 

• оцінка знань студента повинна відповідати істинній якості та кількості 

засвоєних знань, умінь і навичок. 

Контроль знань з дисципліни «Конституційно-процесуальне право», що 

викладається на кафедрі загальноправових дисциплін складається з двох блоків 

планових заходів: 

1) модульний контроль знань студентів; 

2) підсумковий контроль знань студентів. 
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Оцінювання модульного контролю студента 

Модульний контроль знань студента є невід’ємною частиною всього 

навчального процесу й засобом виявлення ступеня засвоєння студентом програмного 

матеріалу. Модульний контроль роботи студента впродовж семестру має: 

• допомагати студентові в організації його роботи; 

• привчати студента до систематичного опрацювання матеріалу й підготовки до 

сприйняття наступних тем із програми дисципліни; 

• виявити ступінь відповідальності студента та його ставлення до роботи, 

причини, що перешкоджають виконувати навчальну програму; 

• стимулювати активність та інтерес студента у вивченні дисципліни; 

• виявити обсяг, глибину та якість сприйняття студентом матеріалу, який 

вивчається; 

• визначити прогалини в знаннях та способи їх усунення; 

• виявити рівень опанування навичками самостійної роботи.  

Оцінювання модульного контролю студента в семестрі проводиться за двома 

основними напрямами (об’єктами контролю): 

1) систематичність та активність роботи на семінарських заняттях; 

2) виконання завдань для самостійного опрацювання. 

 

Підсумковий контроль знань студентів 

Підсумковий контроль знань студентів охоплює результати оцінювання 

модульного контролю та екзамен. Метою підсумкового контролю знань є 

визначення дійсного рівня та змісту знань студентів з конкретної дисципліни за 

обсягом, якістю, глибиною та вмінням застосовувати одержані знання у практичній 

діяльності відповідно до моделі конкретного освітньо-кваліфікаційного рівня. 

Підсумковий контроль знань з цієї дисципліни проводиться у формі екзамену. 

Питання до екзамену є вузловими, узагальненими, комплексними, потребують 

творчого підходу під час побудови відповіді та вміння синтезувати отримані знання. 

Питання до екзамену відбираються в межах програмних питань, що становлять 

зміст навчальної дисципліни. Програмні питання доводяться до студентів на початку 

навчального семестру. 

Передумовою для успішного складання екзамену з дисципліни є поточна робота 

протягом семестру. 
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РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 

УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

«КОНСТИТУЦІЙНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО» 

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про рейтингову систему оцінювання успішності навчання 

(далі – РСО), які встановлюють особливості рейтингу з кредитних модулів, 

методику його розрахунку та принципи використання, розробляється, 

обговорюється й ухвалюється до початку семестру, в якому вивчається дисципліна 

«Конституційно-процесуальне право», на початку навчального року доводиться до 

студентів протягом навчального року залишаються незмінними.  

1.2. В основу РСО покладено поопераційний контроль і накопичення 

рейтингових балів за різнобічну навчально-пізнавальну діяльність студентів у 

процесі навчання. 

Метою рейтингової системи оцінювання є: 

- інтенсифікація навчального процесу та підвищення якості підготовки фахівців; 

- підвищення мотивації студентів до активного, свідомого навчання, 

систематичної самостійної роботи протягом семестру та відповідальності за 

результати навчальної діяльності; 

- встановлення постійного зворотного зв’язку з кожним студентом та своєчасне 

коригування його навчальної діяльності; 

- забезпечення змагальності та здорової конкуренції в навчанні; 

- підвищення об’єктивності оцінювання рівня підготовки студентів; 

- зменшення психологічних, емоційних і фізичних перевантажень у період 

екзаменаційних сесій. 
1.3. Положення про РСО є додатком до робочої навчальної програми 

дисципліни «Конституційно-процесуальне право».  
1.4. Основою для розробки РСО є розподіл аудиторного часу на певні види 

навчальних занять, які заплановані в робочих навчальних планах, модульні 
контролі, індивідуальні завдання тощо.  
 

2. Система оцінювання 
2.1. У Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ 

встановлюється єдина максимальна сума балів – 100 балів. Тобто, це максимально 
можлива сума балів за всі види робіт з даного модуля: семінарські, практичні та 
інші заняття; контрольні роботи; самостійне вивчення першоджерел, тем і 
розділів; робота за індивідуальним планом; колоквіуми, написання тез тощо.  

2.2. Оцінка всіх модульних завдань визначається на основі розроблених 
кафедрою загальноправових дисциплін критеріїв. Складова модульного контролю 
має бути не більше 40 балів. 

2.3. Встановлюються максимальні суми балів за виконання: завдань, 
виконаних у рамках аудиторних занять, – 30 балів, самостійної роботи, виконання 
індивідуальних завдань – 30 балів, завдань, винесених на модульний контроль, – 
40 балів.  
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2.4. Студентам, які повністю виконали навчальний план, позитивно 
атестовані з дисципліни «Конституційно-процесуальне право» за результатами 
модульних контролів (отримали 60 балів і вище) на останньому тижні 
теоретичного навчання за їх згодою в заліково-екзаменаційній відомості 
проставляється рейтинговий бал і відповідна оцінка за 4-х бальною шкалою. 

2.5. За бажанням студент може складати підсумковий екзамен з метою 
підвищення оцінки, отриманої за результатами модульних контролів. Складова 
екзаменаційного контролю має бути не більше 40 балів. 

2.6. Викладач зобов’язаний розробити конкретний перелік робіт, які 
зобов’язаний виконати студент, та критерії їх оцінки (чіткі критерії оцінювання 
модулів, самостійної роботи, індивідуального завдання, контрольної роботи і т.п.) 
та довести їх до відома студентів на початку вивчення дисципліни 
«Конституційно-процесуальне право». 

2.7. Під час контролю систематичності та активності роботи студентів оцінці 
можуть підлягати: відвідування семінарських і практичних занять, активність та 
рівень знань при обговоренні питань семінарів, результати виконання 
лабораторних робіт, проведення розрахунків, завдання для самостійного вивчення, 
підготовка рефератів та їх презентація, участь у студентських конференціях, 
гуртках, наукових конкурсах та олімпіадах, інші форми робіт. 

2.8. Кафедра загальноправових дисциплін і викладачі можуть встановлювати 
заохочувальні бали за активну участь в обговоренні навчального матеріалу, творче 
виконання завдань, за додаткову індивідуальну роботу, яка сприяє поглибленому 
вивченню курсу «Конституційно-процесуальне право» (написання і захист 
реферату, огляд літератури, участь у науковій роботі, публікації статей, 
олімпіадах, конференціях, виставках, заявках на винаходи тощо), а також 
вилучати бали за пропуски занять, несвоєчасне виконання завдань тощо. Слід 
однак мати на увазі, що під час додаткового нарахування балів їх загальна сума не 
повинна перевищувати максимально допустиме значення.  

 

3. Переведення значення рейтингових оцінок  
з кредитного модуля в ECTS та традиційні оцінки 

3.1. Встановлюється порядок перерахунку рейтингових показників100-
бальної університетської шкали оцінювання в традиційну бальну шкалу та 
європейську шкалу ECTS: 

За шкалою 
ECTS 

За національною шкалою 
За шкалою 

навчального 
закладу  

А відмінно 90–100 
ВС добре 75–89 
DE задовільно 60–74 
FX незадовільно з можливістю повторного складання 35–59 
F незадовільно з обов’язковим повторним курсом 1–34 

FX означає: «незадовільно» – необхідно виконати певну додаткову роботу 
для успішного складання; 

F означає: «незадовільно» – необхідна значна подальша робота. 
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Розподіл балів, які отримують студенти: 

Розподіл балів за різними формами контролю для дисциплін, з яких 

навчальним планом передбачено один модульний контроль протягом семестру 

МОДУЛЬ (М) 

Е
К

З
А

М
Е

Н
 (

Е
) 

Поточний контроль 

(ПК) 
Модульний контроль 

(МК) 
Аудитор

на робота 

Самостійна 

робота 

Індивідуальн

а робота 

≤30 ≤15 ≤15 

≤60 ≤40 

Підсумкова оцінка (П)=М=ПК+МК≤100 
Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену 

(П)=ПК+Е≤100 ≤40 

 

Розподіл балів за різними формами контролю для дисциплін, з яких 

навчальним планом передбачено два модульних контролі протягом семестру 

МОДУЛЬ 1 (М1) МОДУЛЬ 2 (М2) 

Е
К

З
А

М
Е

Н
 (

Е
) 

Поточний контроль 1 

(ПК1) 

м
о

д
у

л
ь

н
и

й
 

к
о

н
т
р

о
л

ь
 (

М
К

1
) Поточний контроль 2 

(ПК2) 

м
о

д
у

л
ь

н
и

й
 

к
о

н
т
р

о
л

ь
 (

М
К

2
) 

Аудито

рна 

робота 

Самості

йна 

робота 

Індивідуал

ьна робота 

Аудито

рна 

робота 

Самості

йна 

робота 

Індивідуал

ьна робота 

≤30 ≤15 ≤15 ≤30 ≤15 ≤15 

≤60 ≤40 ≤60 ≤40 

М1=ПК1+МК1≤100 М2 = ПК2 + МК2 ≤ 100 

Підсумкова оцінка (П)= 
М1+М2 

≤100 
2 

Підсумкова оцінка у 

випадку складання 

екзамену(П) = 

ПК1+ПК2 
+Е≤100 ≤40 

2 
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Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на семінарських та практичних заняттях 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на 
високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 
навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному 
обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та 
правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в 
основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 
передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі 
з неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та 
правозастосовної практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні 
навички та вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 
заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у 
знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння 
сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі 
з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого 
усунення. 

1 

Студент не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює 
терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає змістовні 
помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, необхідними 
для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової 

роботи, практики 

для заліку 

90-100 А Відмінно  

 

зараховано 
83-89 В 

добре  
75-82 С 

68-74 D 
задовільно  

60-67 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (ЗАЛІКУ) 

З КУРСУ «КОНСТИТУЦІЙНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО» 

 

Залік є остаточною формою контролю з навчальної дисципліни 

«Конституційно-процесуальне право», засобом виявлення і оцінки результатів 

навчального процесу.  

Мета заліку полягає у завершенні курсу вивчення «Конституційно-

процесуальне право», оцінити рівень отриманих студентами знань. 

 

Критерії оцінювання: 

«Відмінно» – якщо студент глибоко у повному обсязі засвоїв програмний 

матеріал; вичерпно та послідовно, грамотно й логічно його висловлює; вільно 

володіє понятійним апаратом з навчальної дисципліни; виявляє вміння самостійно 

узагальнювати та висловлювати матеріал, не допускаючи помилок. 

«Добре» – якщо студент твердо знає програмний матеріал, грамотно і по суті 

висловлює його, не допускає важливих неточностей у відповіді на запитання; має 

незначні зауваження під час надання відповідей. 

«Задовільно» – якщо студент засвоїв основний матеріал, але не знає окремих 

подробиць, допускає неточності, недостатньо правильні формулювання, порушує 

послідовність у викладенні програмного матеріалу та вагається при виконанні 

завдань, не вміє обґрунтовувати власні судження та наводи власні приклади. 

«Незадовільно» – якщо студент не знає більшої частини програмного 

матеріалу, допускає суттєві помилки, з великими труднощами відповідає на 

питання, не володіє понятійним апаратом з курсу. 

 

 

1. Поняття, предмет та метод конституційно-процесуального права як галузі 

права. 

2. Система конституційно-процесуального права: поняття, структура, 

особливості. 

3. Норми конституційно-процесуального права: поняття, класифікація, 

структура. 

4. Принципи конституційно-процесуального права: поняття, види, нормативне 

закріплення. 

5. Джерела конституційно-процесуального права як галузі права. 

6. Предмет, завдання та джерела науки конституційно-процесуального права. 

Зв’язок науки конституційного права з іншими суспільними та галузевими 

юридичними науками. 

7. Конституційне право України як навчальна дисципліна: поняття, система, 

функції. 

8. Принципи конституційно-процесуального права: поняття, види та їх 

характеристика. 
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9. Поняття та види форм безпосереднього народовладдя в Україні 

10. Порядок формування складу Верховної Ради України. 

11. Порядок проведення виборів Президента України.  

12. Правові проблеми фінансування виборів.  

13. Правове забезпечення контролю за використанням коштів, що виділяються з 

Державного бюджету України на підготовку проведення виборів та 

референдумів. 

14. Відповідальність за порушення законодавства про вибори. 

15. Референдний процес: предмет всеукраїнського референдуму, учасники та їх 

конституційно-правовий статус, нормативно-правова регламентація. 

16. Відповідальність за порушення порядку проведення референдуму. 

17. Місцеві референдуми в Україні: поняття, види, основні засади організації і 

проведення. 

18. Процедура реалізації особистих прав і свобод людини і громадянина в 

Україні. 

19. Порядок реалізації політичних прав і свобод громадян України. 

20. Порядок реалізації соціальних, економічних та культурних прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

21. Порядок реалізації конституційних обов’язків людини і громадянина в 

Україні. 

22. Порядок набуття та припинення громадянства України. 

23. Порядок набуття та втрати статусу біженця та закордонного українця. 

24. Формування парламентського права у процесі державотворення. 

25. Перспективи розвитку парламентаризму як форми правління в Україні.  

26. Парламентське право як підгалузь конституційно-процесуального права. 

27. Конституційна доктрина законодавчої влади в Україні. Поняття та ознаки 

Верховної Ради України як органу законодавчої влади. 

28. Склад Верховної Ради України. 

29. Функції Верховної Ради України: поняття, зміст. 

30. Шляхи підвищення ефективності функціонування Верховної Ради України. 

31. Поняття і види парламентських процедур.  

32. Поняття законодавчого процесу та законодавчої процедури. 

33. Поняття, суб’єкти та процедура реалізації права законодавчої ініціативи.  

34. Розгляд законопроектів у першому-третьому читаннях: характеристика 

процедури.  

35. Порядок підписання і оприлюднення (промульгації) законів.  

36. Процедура повторного розгляду законів із вмотивованими і 

сформульованими пропозиціями Президента України. 

37. Процедура внесення змін і доповнень до Конституції України.  

38. Бюджетний процес: поняття, стадії та їх характеристика. 

39. Інавгурація Президента України: поняття та загальна характеристика. 
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40. Імпічмент Президента України: поняття, стадії. Аналіз існуючої вітчизняної 

моделі імпічменту.  

41. Порядок затвердження указів глави держави.  

42. Ратифікація та денонсація Верховною Радою України міжнародних договорів. 

43. Процедура надання Верховною Радою України згоди на притягнення до 

кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народних депутатів і 

суддів. 

44. Конституційно-правовий статус народного депутата України. 

45. Підстави і порядок виникнення та припинення повноважень народного 

депутата України. 

46. Організаційно-правові форми діяльності народних депутатів у Верховній 

Раді. Депутатський запит та депутатське звернення. 

47. Організація роботи народного депутата України з виборцями.  

48. Порядок призначення, права та обов'язки помічника-консультанта народного 

депутата України. 

49. Органи виконавчої влади та інші державні органи, підпорядковані 

Президентові України. 

50. Порядок формування та припинення діяльності Кабінету Міністрів України. 

51. Організація діяльності Кабінету Міністрів України.  

52. Акти Кабінету Міністрів України. 

53. Порядок взаємодії Кабінету Міністрів України з іншими органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування. 

54. Організація діяльності центральних органів виконавчої влади України. 

55. Організація діяльності місцевих державних адміністрацій.  

56. Процедура призначення суддів Конституційного Суду України. 

57. Процедури звільнення та притягнення до відповідальності суддів 

Конституційного Суду України.  

58. Процедури обрання та припинення повноважень Голови Конституційного 

Суду України та його заступників. 

59. Структурна організація Конституційного Суду України. 

60. Процедура внесення конституційного подання і конституційного звернення. 

61. Форми діяльності Конституційного Суду України. 

62. Порядок розгляду справ Конституційним Судом України. 

63. Порядок прийняття рішень та надання висновків Конституційним Судом 

України. Порядок виконання рішень Конституційного Суду України. 

64. Поняття та система місцевого самоврядування в Україні: загальна 

характеристика. 

65. Загальні збори громадян за місцем проживання, місцеві ініціативи та 

громадські слухання як форми безпосередньої участі громадян у вирішенні 

питань місцевого значення. 

66. Місцеві вибори як основна форма безпосереднього здійснення 

територіальними громадами права на місцеве самоврядування. 
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67. Порядок скликання, підготовки та проведення сесій місцевих рад. 

68. Порядок діяльності, підстави та порядок дострокового припинення 

повноважень сільських, селищних, міських голів.  

69. Голова районної, обласної, районної в місті ради: процедура обрання, 

повноваження, порядок дострокового припинення повноважень. 

70. Порядок формування, склад та організація роботи виконавчих органів 

сільських, селищних, міських та районних у містах рад.  

71. Організація роботи постійних та тимчасових контрольних комісій місцевих 

рад. 

72. Президія (колегія) та виконавчий апарат районної, обласної ради: склад, 

повноваження. 

73. Організація роботи депутатів місцевих рад. 

74. Порядок підготовки та прийняття актів місцевих рад. 

75. Відносини місцевих рад з місцевими державними адміністраціями. 
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ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

 
Тема 1. Конституційно-процесуальне право як галузь права, наука і 

навчальна дисципліна 
1) г; 2) в; 3) в; 4) д; 5) б; 6) а; 7) г; 8) б; 9) в; 10) в; 11) г; 12) б; 13) д; 14) г; 15) а; 

16) б; 17) д; 18) а; 9) а; 20) д. 
 
Тема 2. Виборчий і референдний процеси в Україні в контексті сучасних 

державотворчих процесів 
1) б;2) в;3) г; 4) г; 5) а;6) б;7) в;8) г;9) д;10) а;11) б; 12) а; 13) а; 14) д; 15) г; 

16) г; 17) д; 18) д; 19) а; 20) д. 
 
Тема 3. Конституційний механізм захисту прав людини: процесуальний 

аспект 
1) г;2) д;3) а; 4) г; 5) д;6) в;7) г;8) а;9) б;10) в;11) г; 12) б; 13) г; 14) б; 15) д; 

16) а; 17) д; 18) г; 19) д; 20) а. 
 
Тема 4. Теоретико-правові проблеми парламентського права в Україні 
1) б; 2) в; 3) б; 4) б; 5) б; 6) а; 7) в; 8) б; 9) а; 10) д; 11) б; 12) а; 13) г; 14) а; 15) б; 

16) д; 17) г; 18) в; 19) г; 20) б. 
 
Тема 5. Парламентські процедури: поняття, види, правова регламентація 
1) а; 2) б; 3) в; 4) а; 5) в; 6) д; 7) в; 8) в; 9) а; 10) г; 11) в; 12) а; 13) г; 14) г; 15) а; 

16) в; 17) г; 18) в; 19) б; 20) а. 
 
Тема 6. Організація роботи народних депутатів України 
1) б; 2) г; 3) в; 4) д; 5) г; 6) б; 7) д; 8) д; 9) в; 10) а; 11) г; 12) а; 13) в; 14) в; 15) д; 

16) д; 17) г; 18) в; 19) г; 20) в. 
 
Тема 7. Конституційно-процесуальні засади організації та 

функціонування виконавчої влади в Україні 
1) г;2) в;3) д; 4) а; 5) в;6) б;7) г;8) в;9) г;10) д;11) г; 12) в; 13) а; 14) в; 15) д; 

16) а; 17) в; 18) а; 19) а; 20) а. 
 
Тема 8. Проблеми організації та діяльності конституційної юстиції в 

Україні 
1) в;2) д;3) г; 4) в; 5) в;6) б;7) в;8) д;9) а;10) в;11) а; 12) г; 13) а; 14) д; 15) г; 

16) г; 17) б; 18) а; 19) д; 20) б. 
 
Тема 9. Конституційно-процесуальні засади організації та 

функціонування місцевого самоврядування в Україні 
1) д;2) а;3) д; 4) г; 5) а;6) д;7) д;8) в;9) а;10) г;11) а; 12) в; 13) в; 14) г; 15) в; 

16) б; 17) в; 18) д; 19) а; 20) б. 
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ДЛЯ НОТАТОК 



 158 

ДЛЯ НОТАТОК 



 159 

 

 
 

 

 

Методичне видання 
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