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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній 

ступінь  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 4.5 

 

Галузь знань 

08 «Право» 

 

Обов’язкова 

Спеціальність 081 

«Право» 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин 135 

2-й 1-2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 5,5 

Освітньо-професійна 

програма ОС 

Магістра 

16 год. 12 

Практичні 

32 год. 8 

Самостійна робота 

87 год. 115 

Вид контролю: іспит 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 1:1,8 

для заочної форми навчання – 1:5,8 

Мова навчання: українська. 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета викладання дисципліни — вивчення проблемних аспектів 

функціонування парламенту в системі органів публічної влади. Вивчення 

дисципліни, зокрема, передбачає глибокий аналіз практики розгляду 

Конституційним Судом України справ про конституційно-правовий статус 

Верховної Ради України й народних депутатів України. 

Завданнями вивчення дисципліни «Парламентаризм в Україні: проблеми 

теорії та практики» є аналіз конституційного законодавства України, актів 

Конституційного Суду України, навчальної та монографічної літератури, 

вирішення аналітичних завдань та практичних казусів; навчити осіб, які 

здобувають ступінь «Магістр», застосовувати теоретичні положення на 

практиці. 
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Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 

студенти повинні: 

знати концептуальні положення методології наукових досліджень 

концепцій народного представництва, його поняття і властивості, особливостей 

формування і реалізації українського парламентаризму, тенденції його 

розвитку, проблеми функціонування інститутів народного представництва та 

здійснення практичної діяльності з їх використання в практиці державного 

будівництва в Україні; знати зміст міжнародних стандартів діяльності 

політичних партій та статусу парламентарів, гарантій діяльності виборних 

посадових осіб і протидії корупції, зміст національних джерел парламентського 

права, практику їх застосування і тлумачення; конституційно-правові засоби 

розв’язання правових конфліктів, що можуть виникати у сфері розподілу 

компетенції між вищими органами державної влади; 

уміти  здійснювати критичний аналіз, оцінку і синтез нових ідей, 

поглядів, концепцій у сфері теорії та практики парламентаризму; вміти 

застосовувати отримані знання для використання в практичній діяльності, 

пов'язаної із застосуванням норм парламентського права; володіти навичками 

експертної оцінки, методами юридичного аналізу та тлумачення джерел 

парламентського права; аналізувати практичні ситуації й розробляти 

обґрунтування правових  рішень в діяльності Верховної Ради України та в її 

відносинах з іншими органами публічної влади в Україні. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ДОКТРИНА ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В НАУЦІ 

КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА І ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПАРЛАМЕНТУ 

Тема 1. Парламентаризм як категорія науки конституційного права і 

політико-правова практика 

Світовий парламентаризм як доктрина і політична практика: історико-

правові аспекти виникнення і розвитку. Етапи розвитку парламентаризму в 

Україні. Основні підходи до визначення поняття парламентаризму. Ознаки та 

принципи парламентаризму. Загальне поняття парламентаризму. 

Класифікація різновидів парламентаризму. Незавершений парламентаризм. 

Парламентське правління. Моністичний парламентаризм. Дуалістичний 
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парламентаризм. Раціоналізований парламентаризм. Парламентський 

міністеріалізм. 

 

Тема 2. Функції та повноваження парламенту. Компетенційна 

характеристика Верховної Ради України. 

Види і типи парламентів.  Функціональна характеристика парламенту. Явні 

і латентні функції сучасної легіслатури.  

Конституційна компетенція Верховної Ради України. Законодавчі 

повноваження. Установчі повноваження. Номінаційні повноваження. Бюджетні 

повноваження. Контрольні повноваження та конституційно-парвові механізми 

їх забезпечення. Проблеми реалізації парламентського контролю. Зовнішньо-

політичні повноваження. Квазісудові повноваження. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ 

ПАРЛАМЕНТСЬКОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА 

 

Тема 3. Парламентське представництво в Україні та шляхи 

вдосконалення структури Верховної Ради України. Проблема 

бікамералізму 

Парламентське представництво та його різновиди в конституційній 

практиці. Історичні витоки і сучасні тенденції зарубіжного бікамеризму. 

Верхні палати сучасного парламенту. Повноваження верхньої палати 

парламенту і види верхніх палат. Порядок формування верхніх палат сучасного 

парламенту 

Переваги і недоліки двопалатної організації парламенту. Організація 

законотворчого процесу в двопалатному парламенті. 

 

Тема 4. Парламентські політичні партії як  організаційно-правова 

основа українського парламентаризму. Конституційно-правовий статус 

політичних партій в Україні. 

Функції політичних партій. Поняття політичних партій. Типи політичних 

партій. Різновиди партійних систем. Основні підходи до конституційно-

правового регулювання діяльності політичних партій в європейських країнах. 

Стандарти Ради Європи щодо належної практики щодо політичних партій. 

Свобода об’єднання в політичні партії. Критерії правомірності втручання 

держави в право на свободу об’єднання в політичні партії згідно з практикою 

ЄСПЛ. 
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Конституційно-правові засоби державного контролю за наданням 

політичним партіям коштів та їх витратами. Державно-правові механізми 

забезпечення прозорості фінансування політичних партій та виборчих кампаній 

 

 

Тема 5. Конституційно-правове регулювання фракційної структури 

Верховної Ради України. Правовий статус народного депутата України. 

Депутатські фракції і групи як різновиди парламентських об’єднань: 

поняття і умови формування. Конституційно-правовий статус депутатських 

фракцій і груп. 

Поняття і типи представницького мандату парламентарія в науці 

конституційного права. 

Конституційно-правове регулювання представницького мандату 

парламентарія. 

Фракційна дисципліна та система засобів її забезпечення  в практиці 

зарубіжного парламентаризму. Проблема міжфракційних переходів. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 

Тема 6. Проблеми конституційно-правового регулювання відносин 

між Президентом, Парламентом і Урядом в Україні 

Система стримувань і противаг як конституційний механізм забезпечення 

дії засади поділу державної влади: поняття та основні принципи дії. Система 

стримувань і противаг у трикутнику «президент-парламент-уряд» у класичній 

та нетипових напівпрезидентських республіках (на прикладі Франції, Польщі, 

України). Парламентський спосіб (модель) формування уряду за 

конституційним законодавством зарубіжних країн. Інвеститура уряду: поняття, 

конституційно-правовий зміст, особливості регулювання в окремих зарубіжних 

державах. 

Вотум недовіри та його різновиди. Резолюція осуду. Розпуск парламенту 

(нижньої палати): підстави і порядок реалізації в Україні. Відставка уряду: 

підстави і порядок реалізації за конституційним правом України. 

 

Тема 7. Коаліція депутатських фракцій як суб’єкт конституційного 

права України. Конституційно-правовий статус парламентської опозиції 
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Конституційно-правовий зміст поняття «парламентська опозиція». 

Правовий статус парламентської опозиції у зарубіжних країнах 

(Великобританія, ФРН, Франція, Італія, Іспанія, Португалія). 

Поняття “парламентська опозиція” у конституційному праві України. 

Становлення та перспективи правового регулювання статусу парламентської 

опозиції в Україні. Законодавче закріплення правового статусу парламентської 

опозиції на сучасному етапі. Джерела конституційно-правового регулювання 

статусу парламентської опозиції. Питання вдосконалення правового 

регулювання статусу парламентської опозиції в Україні. 

 

Тема 8. Законодавчий процес і проблеми конституційно-правового 

регулювання лобістської діяльності в Україні 

Лобізм і лобістські відносини: теоретико-конституційна характеристика. 

Поняття лобізму (лобістської діяльності, лобіювання). Структура лобістських 

відносин. Класифікація видів, форми  методів лобізму. Сучасні тенденції у 

розвитку методів лобіювання і їх відображення їх у законодавстві про 

лобіювання. 

 

Конституційно-правові форми лобіювання у правотворчому процесі в 

країнах загального та континентального права. Конституційно-правові засади 

лобіювання у правотворчому процесі Європейського Союзу. 

Лобістські відносини в органах державної влади України: проблеми 

конституційно-правового регулювання. Лобістські можливості у Верховній 

Раді України. Лобізм і глава держави. Лобізм і органи виконавчої влади. 

Конституційно-правове регулювання лобіювання в Україні: Проблеми та 

перспективи 

Конституційно-правові основи лобізму в Україні. Законодавчі ініціативи й 

механізми узгодження інтересів. Концепція закону про регулювання 

лобістської діяльності. 
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4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього 
у тому числі 

Усього 
у тому числі 

л с прк інд ср л с прк інд ср 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

ДОКТРИНА ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В НАУЦІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА І 

ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРЛАМЕНТУ 

Тема 1. 
Парламентаризм як 

категорія науки 

конституційного 

права і політико-

правова практика 

14 2 4 --- --- 10 18 2 2 --- --- 14 

Тема 2. 

Функціональна 

характеристика 

парламенту. 

Компетенційна 

характеристика 

Верховної Ради 

України. 

 

14 2 4 --- --- 10 16 2 --- --- --- 14 

Разом –  

зм. Модуль 1 
28 4 8 --- --- 20 34 4 2 --- --- 28 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО 

ПРЕДСТАВНИЦТВА 

Тема 3. 
Парламентське 

представництво в 

Україні та шляхи 

вдосконалення 

структури Верховної 

Ради 

України. Проблема бі-

камералізму 

 

16 2 4 --- --- 10 16 2 --- --- --- 14 

Тема 4. 
Парламентські 

політичні партії як  

16 2 4 --- --- 10 18 2 2 --- --- 14 
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організаційно-правова 

ос-нова українського 

парламен-таризму. 

Конституційно-

правовий статус 

політичних партій в 

Україні. 

 

Тема 5. 
Конституційно-

правове регулювання 

фракційної структури 

Верховної Ради 

України. Правовий 

статус народного 

депутата України. 

16 2 4 --- --- 10 18 2 2 --- --- 14 

Разом –  

зм. Модуль 2 
48 8 8 --- --- 30 58 6 4 --- --- 48 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. 

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В УКРАЇНІ 

Тема 6. 
Проблеми 

конституційно-

правового 

регулювання відносин 

між Президентом, 

Парламентом і 

Урядом в Україні 

16 2 4 --- --- 10 14 --- --- --- --- 14 

Тема 7. 
Коаліція 

депутатських фракцій 

як суб’єкт 

конституційного 

права України. 

Конституційно-

правовий статус 

парламентської 

опозиції 

16 2 4 --- --- 10 18 2 2   14 

Тема 8. Законодавчий 

процес і проблеми 

конституційно-пра-

вового регулювання 

лобістської діяльності 

23 2 4 --- --- 17 12 --- --- --- --- 17 
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в Україні 

Разом –  

зм. Модуль 3 
55 4 12 --- --- 37 49 2 2 --- --- 45 

Усього годин 135 16 32 --- --- 87 135 12 8 --- --- 115 
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Практичні  заняття (денна - 32 год., заочна – 8 год.) 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кіль-

кість 

годин 

(денна) 

Кіль-

кість 

годин 

(заочна) 

I. II. III.  

1.  Парламентаризм як категорія науки конституційного 

права і політико-правова практика 
4 

2 

2.  Функціональна характеристика парламенту. 

Компетенційна характеристика Верховної Ради 

України. 

4 

 

3.  Парламентські політичні партії як  організаційно-

правова основа українського парламентаризму. 

Конституційно-правовий статус політичних партій в 

Україні. 

4 

2 

4.  Парламентське представництво в Україні та шляхи 

вдосконалення структури Верховної Ради України. 

Проблема бікамералізму 

4 

 

5.  Конституційно-правове регулювання фракційної 

структури Верховної Ради України. Правовий статус 

народного депутата України. 

4 

2 

6.  Проблеми конституційно-правового регулювання 

відносин між Президентом, Парламентом і Урядом в 

Україні 

4 

 

7.  Коаліція депутатських фракцій як суб’єкт 

конституційного права України. Конституційно-

правовий статус парламентської опозиції 

4 

2 

8.  Законодавчий процес і проблеми конституційно-пра-

вового регулювання лобістської діяльності в Україні 
4 

 

 Всього: 32 8 

 

Самостійна робота (денна - 42 год., заочна – 115 год.) 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

(денна) 

Кількість 

годин 

(заочна) 

I. II. III.  

1.  Розкрийте основні напрямки реформування 

конституційно-правового забезпечення діяльності 

парламенту в Україні 

5 

12 

2.  Схарактеризуйте конституційно-правовий 

механізм реалізації представницької функції 

Верховної Ради України 

5 

12 
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3.  Виокремте й проаналізуйте сучасні тенденції 

розвитку парламентаризму в Європі 
5 

12 

4.  Дайте змістову характеристику теоретико-

методологічних засад дослідження 

парламентаризму 

5 

12 

5.  Схарактеризуйте конституційно-правовий 

механізм реалізації установчої функції Верховної 

Ради України. 

5 

12 

6.  Виокремте й проаналізуйте фактори, що 

зумовлюють труднощі у становленні й розвитку 

парламентаризм в Україні 

2 

12 

 

7.  Розкрийте конституційно-правовий механізм 

дострокового припинення повноважень Верховної 

Ради України 

5 

12 

8.  Визначте передумови конституційно-правового 

закріплення структури Верховної Ради України 
2 

11 

9.  Схарактеризуйте конституційно-правовий механізм 

формування парламентських фракцій і забезпечення 

фракційної дисципліни 

3 

10 

10.  Розкрийте конституційно-правові механізми 

взаємодії комітету Верховної Ради з іншими 

органами парламенту  

5 

10 

Всього: 42 115 

 

 

5. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Знання та навички студентів, отримані при засвоєнні навчальної 

дисципліни «Парламентаризм в Україні: проблеми теорії та удосконалення 

практики», оцінюється за рейтинговою системою. 

Форми поточного контролю включають: оцінювання виконання домашніх 

самостійних завдань, тестів та контрольних робіт, виконаних студентами під 

час практичних занять.  

Студент може отримати максимально 50 балів за усні відповіді або 

виконання тестів чи контрольних робіт, задач та інших завдань на практичних 

заняттях.  

Неготовність до заняття або незадовільна відповідь (розв'язання задачі) 

також підлягають відповідній оцінці і студенту виставляється “0” балів. 

Студент повинен перездати незадовільну оцінку протягом двох тижнів і 

отримати позитивну оцінку, яка враховується під час визначення середнього 

балупоточної успішності. Не перескладена заборгованість тягне виставлення за 

іспит оцінки «0» FX.  
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Формою підсумкового контролю знань та навичок студентів по 

дисципліні є іспит, на якому результати їх навчальної роботи оцінюються за 

весь період вивчення дисципліни за 50 – бальною шкалою. Іспит проводиться в 

усній формі. 

 

За результатами вивчення дисципліни при складанні іспиту студент 

отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як 

середньозважене оцінок за поточну успішність і оцінки за іспит.  

 

 

 

6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО НАРАХОВУЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ 

 

Розподіл балів, які отримують студенти для екзамену 

 

Поточна 

успішність 

Іспит  Сума 

Т1-Т8 Т1-Т8  

50 50 100 
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Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для 

екзаменів і заліків). 

 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з 

дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну 

успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів; 

 при оформленні документів за екзаменаційну сесію 

використовується таблиця відповідності оцінювання знань 

студентів за різними системами. 

 

Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 
За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з 

диференційованого 

заліку 

 

Залік 

90 – 100 А Відмінно Відмінно  

 

Зараховано 

81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

 

90-100 балів (відмінно) - виставляється студенту, який дав повну і 

правильну відповідь на всі питання, що базуються на знанні нормативно-

правових актів, судової практики та спеціальної літератури. Прояви уміння 

застосування набуті знання до конкретних суспільно-економічних ситуацій та 

здібності аналізу джерел вивчення даного курсу. 

 

81-89 балів (дуже добре) - виставляється студенту, який дав не цілком 

повну але правильну відповідь на всі питання, що базується на знанні предмету. 

 

71-80 балів (добре) - виставляється студенту, який дав повну і правильну 

відповідь, але не на всі питання, або відповідь не базується на всіх складових 

джерелах вивчення. Тобто знав нормативно-правовий акт та судову практику 

але не знав інформації, що міститься у спеціальній літературі, чи інформації, 

яка міститься у інших джерелах. Однак у підсумку його відповідь повинна 

базуватись не менше ніж на двох базових джерелах.  

 

61-70 балів (задовільно) - виставляється студенту, який не дав вичерпної 

детальної відповіді на питання контрольних завдань і яка базується тільки на 

одному із рекомендованих джерел вивчення матеріалу. 
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51-60 балів (достатньо) - виставляється студенту, який не дав вичерпної 

(достатньої) відповіді на питання контрольних завдань та не може назвати 

джерела інформації навчальної дисципліни. 

 

0-50 балів (незадовільно) - виставляється студентові, який виявив значні 

прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, допустив принципові 

помилки у виконанні передбачених програмою завдань, незнайомий з 

основною юридичною літературою з дисципліни. 
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7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна 

 

1. Шаповал В.М. Основи теорії парламентаризму / Ін-т законодавства 

Верховної Ради України. – К. : Парламент. вид-во, 2015. – 136 с. 

2. Лінецький С.В., Крижанівський В.П. Коментар до Регламенту Верховної 

Ради України / Відділ демократії і врядування Місії USAID в Україні. – 

730 с. URL: 

http://radaprogram.org/sites/default/files/publications/komentar_do_reglamen

tu-berez-2015.pdf 

3. Ришелюк А. М. Законотворчість в Україні /А.М. Ришелюк. К. : Ін-т 

законодавства Верховної Ради України, 2015. – 333 с. 

 

 

Нормативно-правові акти 

 

1. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.96 // Відомості Верховної 

Ради від 23.07.96. – 1996.  № 30.  Ст. 141.  

2. Про внесення змін до Конституції України : Закон України № 2222-IV від 

08.12.2004 // ВВРУ.  2005.  № 2.  Ст. 44. 

3. Про Регламент Верховної Ради України : Закон України від 10.02.2010 № 

1861-VI. // Відомості Верховної Ради України (ВВР).  2010.  N 14-15, 

N 16-17.  Ст.133. 

4. Про політичні партії України : Закон України від 5 квітня 2001 р. // Голос 

України, 12 травня 2001 року зі змінами // Голос України, 02 серпня 2005 

року. 

5. Про статус народного депутата України : Закон України // Відомості 

Верховної Ради. – 1993.  № 3.  Ст. 17 (В редакції Закону від 

22.03.2001, ВВР, 2001, 42, ст. 212, із змінами, внесеними згідно із 

Законами  від 04.07.2002, ВВР, 2002, № 35, ст.264, від 12.09.2002, ВВР, 

2002, №43, ст.314). 

6. Про комітети Верховної Ради України : Закон України // Відомості 

Верховної Ради України.  1995.  № 19.  Ст.134 (Із змінами, 

внесеними згідно Закону від 14.07.98 р., ВВР, 1998, № 40-41, ст. 250, 

Закону від 10.02.2000 р., ВВР, 2000, № 12, ст..96, Закону від 22.02.2000 р., 

ВВР, 2000, № 13, ст. 107). 

7. Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і 

тимчасові спеціальні комітети Верховної Ради України. Закон України від 

15 січня 2009 р. // Глос України, 21 березня 2009 р. 

8. Про особливості звільнення з посад осіб, які суміщають депутатський 
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мандат з іншими видами діяльності. Закон України від 08 липня 2005 р. 

//Голос України, 02 серпня 2005р. 

9. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 7 жовтня 2010 року // 

Відомості Верховної Ради України.  2011, N 9.  ст.58  

10. Про вибори народних депутатів України : Закон України від 17.11.2011 р. 

// Відомості Верховної Ради України.  2012.  № 10-11.  ст.73. 

11. Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень 

Конституційного Суду України, особливостей провадження у справах за 

конституційним зверненням та недопущення зловживань правом на 

конституційне подання. Закон України від 19 березня 2009 року // Голос 

України, 13 травня 2009 р. 

12. Про всеукраїнський референдум : Закон України від 6 листопада 2012 р. // 

Голос України. №226 від 28 листопада 2012 р. 

13. Про Конституційний Суд України : Закон України від 16 жовтня 1996 

року // Голос України, 22 жовтня 1996 р. 

14. Про Рахункову палату : Закон України // Відомості Верховної Ради. -   

1996. - № 43. - Ст. 212. 

15. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини : Закон 

України // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 20. - Ст. 99. (із 

змінами від 02.10.2012 р.) 

16. Про внесення змін до Закону України "Про Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини" щодо національного превентивного 

механізму : Закон України від 02 жовтня 2012 р. // Голос України, 03 

листопада 2012 року. 

 

Практика Конституційного Суду України 

1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення 

положення "на наступній черговій сесії Верховної Ради України", яке 

міститься у статті 155 Конституції України від 15.03.2016 № 1-рп/2016. 

URL:http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-16 

2. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) частини дев'ятої статті 61, частини третьої статті 

105 Закону України „Про вибори народних депутатів України“, пункту 3 

розділу II „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про 

внесення змін до Закону України „Про вибори народних депутатів України“ 

щодо виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого 

списку партії у багатомандатному окрузі“ (справа про виключення 

кандидатів у народні депутати України з виборчого списку політичної 

партії) від 21.12.2017 № 3-р/2017. URL: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-17 

3. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) пункту 7 частини другої статті 42 Закону 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-16
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-16
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-16
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-16
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-17
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України "Про вищу освіту" від 20.12.2017 № 2-р/2017.URL: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-17 

4. Висновок Конституційного Суду України від 10.07.2012 р. № 1-в/2012 у 

справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо 

відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України 

щодо недоторканності вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа 

про внесення змін до статей 80, 105, 126, 149 Конституції України) // 

Офіційний вісник України. 2012 р., № 55, стор. 71, стаття 2214. 

5. Рішення Конституційного Суду України від 25.01.2012 № 3-рп/2012 
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ПАКЕТ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 

спеціального курсу «Парламентаризм в Україні: проблеми теорії та вдосконалення 

практики» 

 

1.Які із зазначених нижче осіб можуть бути членами політичних партій в Україні: 

- апатриди 

- іноземці 

- біженці 

- громадяни України 

- особи, які потребують тимчасового захисту 

 

2.Вкажіть, які із нижче перелічених осіб НЕ можуть бути членами політичних партій в 

Україні: 

- громадяни України, які постійно проживають в Україні 

- біженці 

- дієздатні громадяни України 

- повнолітні громадяни України 

- народні депутати України 

 

3.Які заходи, згідно із Законом України «Про політичні партії в Україні», може бути 

вжито до політичної партії у разі порушення нею Конституції та законів України: 

- анулювання реєстраційного свідоцтва 

- примусове видворення членів вищого керівного органу політичної партії за межі України 

- попередження про недопущення незаконної діяльності 

- попередження про можливу заборону політичної партії 

- конфіскація майна політичної партії 

 

4.У яких із зазначених нижче органах влади допускається створення організаційних 

структур політичних партій (оберіть правильну відповідь): 

- виконавчі органи місцевого самоврядування 

- органи судової влади 

- органи виконавчої влади 

- місцеві ради 

- державні підприємства 

 

5.У яких із зазначених нижче органах влади допускається діяльність організаційних 

структур політичних партій (оберіть правильну відповідь): 
- Верховна Рада України 

- державні установи 

- державні підприємства 

- державні навчальні заклади 

- військові формування 

 

6.Вкажіть, які обов’язки виникають у Президента України у випадку, якщо повернутий 

ним до Верховної Ради України закон прийнятий не менш як двома третинами від 

конституційного складу Верховної Ради України за результатами його повторного 

розгляду: 

- офіційно оприлюднити закон за підписом Голови Верховної Ради України 

- повернути закон на доопрацювання до Кабінету Міністрів України 

- підписати та офіційно оприлюднити закон протягом десяти днів 

- повернути закон до Верховної Ради України на додаткове доопрацювання 
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- офіційно оприлюднити закон протягом наступної чергової сесії Верховної Ради України 

 

7.Якими із зазначених нижче видів нормативно-правових актів можуть визначатись 

гарантії конституційних прав і свобод людини і громадянина (оберіть правильну 

відповідь): 

- виключно законами України 

- виключно Конституцією України 

- законами України і постановами Верховної Ради України 

- законами України, постановами Верховної Ради України та указами Президента України 

- законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України та 

постановами Кабінету Міністрів України 

 

8.Вкажіть, якими із зазначених нижче видів нормативно-правових актів може 

визначатись порядок проведення виборів і референдумів: 

- виключно Конституцією України 

- законами України і Регламентом Верховної Ради України 

- законами України і нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України 

- виключно законами України 

- законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, 

постановами Кабінету Міністрів України 

 

9.Вкажіть, хто із нижче перелічених суб’єктів має право ініціювати розгляд Верховною 

Радою України питання про відповідальність Кабінету Міністрів України: 

- Прем’єр-міністр України  

- Перший віце-прем’єр-міністр України  

- Віце-прем’єр-міністр України 

- Президент України 

- Голова Верховної Ради України 

 

10.Яка кількість голосів народних депутатів України достатня для ініціювання 

розгляду Верховною Радою України питання про відповідальність Кабінету Міністрів 

України (оберіть правильну відповідь): 

- 45 

- 100 

- 150 

- 226 

- 300 

 

11.Яка кількість голосів народних депутатів України достатня для прийняття 

Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України (оберіть 

правильну відповідь): 

- 45 

- 100 

- 150 

- 226 

- 250 

 

12.На якій підставі Президент України може достроково припинити повноваження 

Верховної Ради України (оберіть правильну відповідь): 

- систематичне нехтування Верховною Ради України законними вимогами Президента 

України 

- неодноразові грубі порушення народними депутатами України норм депутатської етики 
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- протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання Верховної Ради України не 

можуть розпочатися 

- протягом тридцяти днів однієї чергової сесії не призначено Прем’єр-міністра України за 

поданням Президента України  

- якщо цього вимагають інтереси національної безпеки 

 

13.Які види органів створюються у Верховній Раді України для виконання 

контрольних функцій (оберіть правильну відповідь): 
- депутатські групи 

- лобістські об’єднання 

- депутатські фракції 

- парламентські фракції 

- комітети Верховної Ради України 

 

14.Які види органів створюються у Верховній Раді України для підготовки питань 

(оберіть правильну відповідь): 

- депутатські групи 

- об’єднання за інтересами 

- парламентські фракції 

- комітети Верховної Ради України 

- групи тиску 

 

15.Які види органів створюються у Верховній Раді України для попереднього розгляду 

питань (оберіть правильну відповідь): 
- депутатські групи 

- тимчасові спеціальні комісії 

- депутатські фракції 

- парламентські фракції 

- тимчасові слідчі комісії 

 

16.Вкажіть, яка кількість голосів народних депутатів України достатня для прийняття 

Верховною Радою України рішення про утворення тимчасової слідчої комісії: 

- 100 

- 150 

- 226 

- 250 

- 300 

 

17.Вкажіть, які із зазначених нижче посадових осіб призначаються Верховною Радою 

України за поданням Президента України: 

- Прем’єр-міністр України 

- Віце-прем’єр-міністри України 

- Перший віце-прем’єр-міністр України 

- міністри 

- заступники міністрів 

 

18.Вкажіть, які із зазначених нижче посадових осіб призначаються Верховною Радою 

України за поданням Прем’єр-міністра України: 

- Віце-прем’єр-міністри України 

- Генеральний прокурор 

- Міністр оборони України 

- Міністр закордонних справ України 
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- голови обласних державних адміністрацій 

 

19.Вкажіть, які із зазначених нижче посадових осіб звільняються з посади за рішенням 

Верховної Ради України: 

- голова обласної державної адміністрації 

- голова районної державної адміністрації 

- міський голова 

- посадові особи органів місцевого самоврядування 

- віце-прем’єр-міністри України 

 

20.Вкажіть, для звільнення з посади яких із зазначених нижче посадових осіб необхідна 

згода Верховної Ради України: 

- Голова Адміністрації Президента України 

- голова обласної державної адміністрації 

- голова районної державної адміністрації 

- Генеральний прокурор 

- службові особи органів місцевого самоврядування 

 

21.Яким вимогам виборчим цензам має відповідати кандидат у народні депутати 

України (оберіть правильну відповідь): 

- досягнення на день виборів 18-річного віку 

- досягнення на день виборів 21-річного віку 

- вільне володіння державною мовою 

- володіння державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування 

- наявність постійних джерел існування в Україні 

 

22.Вкажіть, якими нормативно-правовими актами визначаються повноваження 

Верховної Ради України: 

- Конституцією та законами України 

- Конституцією, законами України і постановами Верховної Ради України 

- лише Конституцією України 

- Конституцією та Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» 

- Конституцією, законами України і указами Президента України 

 

23.Вкажіть, якими нормативно-правовими актами визначаються повноваження 

народних депутатів України: 

- Конституцією та законами України 

- Конституцією, законами України і постановами Верховної Ради України 

- лише Конституцією України 

- Конституцією та Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» 

- Конституцією, законами України і міжнародними договорами України 

 

24.Вкажіть, якими нормативно-правовими актами встановлюється порядок роботи 

Верховної Ради України: 

- Конституцією, законами України і постановами Верховної Ради України 

- лише Конституцією України 

- лише Регламентом Верховної Ради України 

- Конституцією, законами України і указами Президента України 

- Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України 

 

25.Вкажіть, які із зазначених нижче повноважень має коаліція депутатських фракцій у 

Верховній Раді України: 
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- призначення Голови Верховної Ради України 

- обрання заступника Голови Верховної Ради України 

- обрання Прем’єр-міністра України 

- внесення Президенту України пропозицій щодо кандидатури Прем’єр-міністра України 

- внесення пропозицій Президенту України щодо кандидатури Голови Верховної Ради 

України 

 

26.Вкажіть, які правові наслідки виникають у разі невходження народного депутата 

України, обраного від політичної партії, до складу депутатської фракції цієї партії: 

- автоматично припиняється членство в політичній партії, за виборчим списком якої було 

обрано народного депутата України 

- повноваження такого народного депутата України припиняються достроково за рішенням 

вищого керівного органу відповідної політичної партії 

- повноваження такого народного депутата України тимчасово призупиняються 

- народний депутат України вважається позапартійним 

- народному депутату України оголошується попередження про неприпустимість 

неконституційних дій 

 

27.Вкажіть, які правові наслідки виникають у разі виходу народного депутата України, 

обраного від політичної партії, зі складу депутатської фракції цієї партії: 

- автоматично припиняється членство в політичній партії, за виборчим списком якої було 

обрано народного депутата України 

- повноваження народного депутата України припиняються достроково за рішенням вищого 

керівного органу відповідної політичної партії 

- народний депутат України вважається таким, що вибув 

- оголошується офіційне попередження про неприпустимість незаконних дій 

- депутат оголошується мажоритарним 

 

28.Вкажіть, які правові наслідки виникають у разі виключення народного депутата 

України, обраного від політичної партії, зі складу депутатської фракції цієї партії: 

- автоматично припиняється членство в політичній партії, за виборчим списком якої було 

обрано народного депутата України 

- повноваження народного депутата України припиняються достроково за рішенням вищого 

керівного органу відповідної політичної партії 

- повноваження такого народного депутата України тимчасово призупиняються 

- депутат вважається позафракційним 

- громадянство народного депутата України автоматично припиняється 

 

29.Вкажіть, який суб’єкт наділений правом прийняти рішення про дострокове 

припинення повноважень народного депутата України, обраного від політичної партії, 

у разі його виходу зі складу депутатської фракції цієї партії: 

- вищий керівний орган відповідної політичної партії 

- лідер відповідної політичної партії 

- Голова Верховної Ради України 

- Заступник Голови Верховної Ради України 

- коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України 

 

30.Вкажіть, із якого моменту припиняються повноваження народного депутата 

України, обраного від політичної партії, у разі його невходження до складу 

депутатської фракції цієї партії: 

- з наступного дня після прийняття рішення про дострокове припинення повноважень 

народного депутата України 
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- з дня невходження народного депутата України до складу депутатської фракції відповідної 

партії 

- з моменту складення народним депутатом присяги 

- через десять днів після офіційного оприлюднення рішення про дострокове припинення 

повноважень народного депутата України 

- з дня прийняття рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата 

України 

 

 

 


