
 

 

Орієнтовний перелік питань для оцінювання кандидатів  

на участь у Програмі стажування молоді в Апараті Верховної Ради України 

 у 2020 році під час проведення співбесіди 

 

Блок питань 1. Українська держава 

 Який державний устрій України? 

 Яка форма правління України? 

 Перерахуйте конституційні права та обов’язки громадян України. 

 Назвіть державні символи України. 

 Який конституційний статус державної мови та мов національних менших 

України? 

 Назвіть найважливіші функції Української держави. 

 Основні положення та історичне значення Акту проголошення незалежності 

України від 24 серпня 1991 року. 

 Система органів державної влади в Україні. 

 Основні права людини: поняття та класифікація. Конституційні гарантії прав і 

свобод людини та громадянина. 

 Які події стали передумовою повернення парламентсько-президентської форми 

правління в Україні в 2014 році? 
 

Блок питань 2. Верховна Рада України 

 Що таке Верховна Рада України відповідно до Конституції України? 

 Назвіть основні функції Верховної Ради України та їх зміст. 

 Розкажіть про структуру Верховної Ради України. 

 Скільки комітетів та комісій нараховується у Верховної Ради України на цей час? 

 Назвіть керівництво Верховної Ради України. 

 Який термін повноважень Верховної Ради України? 

 Яким вимогам згідно з Конституцією України повинен відповідати народний 

депутат? 

 Коли згідно з Конституцією відбуваються парламентські вибори? 

 Які Ви знаєте типи виборчих систем та яка з них діє в Україні при виборах до 

Парламенту? 

 Хто відкриває перше засідання  Верховної Ради України нового скликання? 

 Скільки скликань  Верховної Ради України було з часів незалежності? 

 Ким і за якої кількості народних депутатів України скликається позачергове 

засідання Верховної Ради України? 

 Скільки депутатських фракцій і груп нараховується у Верховної Ради України             

VIIІ скликання? Назвіть найбільші. 

 Які парламентські фракції формують коаліцію? Назвіть їх лідерів. 

 Які парламентські фракції належать до опозиції? Назвіть їх лідерів. 

 Яким чином приймаються рішення на пленарних засіданнях Верховної Ради 

України, коли відбувається голосування? 
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 Що таке «система стримувань і противаг» у демократичних системах управління? 

 Які партії та політичні блоки перемогли на останніх парламентських виборах в 

Україні? 

 Розкажіть про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 

 Розкажіть про функції та повноваження Рахункової палати України 

 Якими нормативно-правовими актами встановлюється порядок роботи Верховної 

Ради України, її органів та посадових осіб? 

 Де проводяться засідання Верховної Ради України? Чи можуть вони проводитись 

не у будинку Верховної Ради України? Чи були випадки, коли засідання 

проводились не у будинку Верховної Ради України? 

 Які функції здійснює Апарат Верховної Ради України? 
 

Блок 3. Президент України 
 

 Якими повноваженнями наділено Президента України згідно з Конституцією 

України? 

 Який термін повноважень Президента України? 

 Назвіть першого Президента незалежної Української держави? 

 Яким вимогам відповідно до Конституції України повинен відповідати кандидат 

на пост Президента України? 

 Умови дострокового припинення повноважень Президента відповідно до 

Конституції України. 

 У якому році відбудуться наступні Президентські вибори? 

 Хто має право за Конституцією України оголосити імпічмент Президенту 

України? 

 Роль та функції Ради національної безпеки та оборони України відповідно до 

Конституції України. 

 У який спосіб Президент України співпрацює з інститутами громадянського 

суспільства? 

Блок 4. Органи виконавчої влади 

 Назвіть види органів виконавчої влади. 

 Скільки міністерств існує на сьогоднішній день в Україні?  

 Яка система органів виконавчої влади згідно з Конституцією України та принципи 

їх побудови? 

 Яка компетенція та форми діяльності Кабінету Міністрів України? 

 Яким чином Кабінет Міністрів України реалізує свої повноваження? 

Блок питань 5. Законотворення 

 Законодавчий процес у Верховній Раді України та його елементи. 

 Який механізм ухвалення закону України? 

 Кому належить право законодавчої ініціативи? 

 До кого має право звернутися із запитом народний депутат України? 
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 Яка процедура підписання закону після прийняття його депутатами? 

 Процедура прийняття державного бюджету України. 

 Які законопроекти запропонували б ви, якби були народним депутатом України? 

Чому? 

Блок питань 6. Влада і суспільство 

 Які громадські і політичні права мають громадяни України? 

 Розкажіть про право громадян України на вибори. 

 Поясніть різницю між активним та пасивним виборчим правом. 

 Що таке місцеве самоврядування відповідно до Конституції України? 

 Назвіть шляхи доступу громадян до законодавчого процесу. 

 Що таке слухання? Які види слухань існують? Про слухання з яких питань ви 

знаєте? 

 Якими інформаційними джерелами ви користуєтеся, щоб отримати відомості про 

діяльність Верховної Ради України? 

 До яких міжнародних організацій входить Україна? 

 Що таке «третій сектор»? 

 Дайте визначення поняттю громадянське суспільство. Чи можна говорити про 

існування громадянського суспільства в Україні? 

 Як ви вважаєте, чи є сильне громадянське суспільство позитивним феноменом для 

розвитку держави? Обґрунтуйте свою думку. 

 Хто з представників громадського або політичного життя є для Вас прикладом? 

Чому? 

 Хто має право ініціювати та підтримувати електронні петиції. 

 Які органи влади в Україні мають свої сервіси петицій?  

 

Блок питань 7. Місце проходження стажування 

 У якому секретаріаті Комітету  Верховної Ради України або іншому структурному 
підрозділі Апарату  Верховної Ради України ви б хотіли пройти стажування? 

 Скільки народних депутатів у комітеті, у якому ви б хотіли пройти стажування, хто 
Голова? 

 Чим займається структурний підрозділ, у якому ви б хотіли пройти стажування? 

 Чому ви обрали саме цей структурний підрозділ? 

 Яким чином ви б могли застосувати свої здібності, уміння, знання під час 
проходження стажування в обраному структурному підрозділі? 

 Якими нормативно-правовими актами регламентується діяльність комітетів  
Верховної Ради України? 

 Назвіть функції комітетів Верховної Ради України? 
 


