
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ  

до співбесіди з кандидатами на участь у  

Програмі стажування молоді в Апараті Верховної Ради України 

у 2022 році  

 

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. 

 Скільки гілок влади в Україні та які їх функції? 

 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? 

 На яку територію поширюється суверенітет України?  

 Назвіть приклади цілей сталого розвитку України до 2030 року. 

 До яких міжнародних організацій входить Україна? 

 

Блок питань 2. Верховна Рада України 

 

 Що таке Верховна Рада України відповідно до Конституції України? 

 Назвіть основні функції Верховної Ради України та їх зміст. 

 Яка структура Верховної Ради України. 

 Скільки комітетів 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 України? 

 Коли згідно з Конституцією України 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 Верховній Ради України ІХ 

скликання? Назвіть найбільші. 

 Які парламентські фракції формують коаліцію? Назвіть їх лідерів. 
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 Які парламентські фракції належать до опозиції? Назвіть їх лідерів. 

 Яким чином приймаються рішення на пленарних засіданнях Верховної Ради 

України, коли відбувається голосування? 

 Що таке «система стримувань і противаг» у демократичних системах управління? 

 Які партії перемогли на останніх парламентських виборах в Україні? 

 Які функції покладено на Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини. 

 Які функції та повноваження покладені на Рахункову палату України. 

 Який орган затверджує державний бюджет 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? 

 Яким Законом України визначається статус народного депутата України? 

 Які функції здійснює Апарат Верховної Ради України? Яким нормативним 

документом визначені його основні завдання та функції? 

 

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? 

 Ким і в якому порядку призначається на посаду Прем'єр-міністр України? 
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Блок питань 5. Законотворення 

 

 Законодавчий процес у Верховній Раді України та його елементи. 

 Який механізм ухвалення закону України? 

 Кому належить право законодавчої ініціативи? 

 Скільки читань має пройти законопроект до моменту його прийняття (ухвалення)? 

 До кого має право звернутися із запитом народний депутат України? 

 Яка процедура підписання закону після прийняття його депутатами? 

 Яка 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 слід розуміти під зверненнями громадян? 

 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? 

 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? 

 Що таке електронна петиція? 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 секретаріаті якого Ви б хотіли пройти 

стажування, хто голова цього комітету? 

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

 Чому Ви обрали саме цей структурний підрозділ? 
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 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 / 

секретаріатів комітетів Верховної Ради України? 

 Назвіть функції комітетів Верховної Ради України? 

 Чим визначені предмети відання комітетів Верховної Ради України? 

 Перелік об’єктів контролю комітетів Верховної Ради України. 

 За діяльністю яких органів влади комітети Верховної Ради України не можуть 

здійснювати контроль? 

 Як на Вашу думку можна тлумачити поняття “Етика державного службовця”? 

 Якими особистими та діловими якостями має володіти державний службовець? 

 Чи володієте Ви практичними знаннями в частині опрацювання нормативно-

правових актів, підготовки інформаційно-аналітичних і довідкових матеріалів, 

узагальнення та аналізу практики застосування законодавства? 

 

Прес-служба 

 

 Якими законодавчими актами регулюється діяльність журналіста? 

 Яким має бути кодекс етики працівника засобів масової інформації? 

 Як розпізнати фейкові новини? 

 Що таке фактчекінг і як його здійснювати? 

 Запропонуйте декілька запитань до Голови Верховної Ради України. 

 Сформуйте перелік матеріалів до прес-кіту для підсумкової прес-конференції 

Голови Парламенту. 

 Які види соціальних мереж Ви знаєте і що впливає на збільшення охоплення 

читачів? 

 Який час для виставлення публікацій у соціальних мережах  найбільше 

ефективний для збільшення аудиторії та з яким кроком? 

 Скільки інформаційних агентств ви знаєте і які? Назвіть державні ЗМІ. 

 З якими програмами фоторедакторів Ви знайомі? Чи є у Вас досвід опрацювання 

фото і створення колажів та інфографік? 

 Розкажіть про правила написання «не зважаючи» - разом чи окремо і в яких 

випадках. 

 

Інформаційне управління  

 

 Який термін дії Постанови про порядок висвітлення роботи Верховної Ради 

України? 

 Які ви знаєте стратегічні документи, покликані підвищити рівень довіри до 

Верховної Ради України та сприйняття її як ефективної інституції серед громадян 

України? 

  Які офіційні інформаційні ресурси є у розпорядженні Верховної Ради України?  

 Які вам відомі медійні канали Верховної Ради України у соціальних мережах? 

Назвіть їхні особливості.  
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  Як ви розумієте поняття «імідж», «бренд», «репутація», у чому їх різниця та 

значення для Верховної Ради України?  

  Які основні нормативні акти регламентують висвітлення діяльності органів 

державної влади в Україні? 

  Чи знайомі Ви з законодавством України у сфері освіти, культури, бібліотечної 

справи та інформації?  

  Чи маєте Ви уяву про забезпечення бібліотечних процесів (комплектування, 

облік, оброблення, зберігання та використання бібліотечного фонду, організація 

та використання каталогів, ведення та використання автоматизованих баз даних, 

обслуговування читачів)?  

  Чи відвідували Ви Верховну Раду України у якості екскурсанта? Якщо – «так!», 

то які б креативні підходи або ідеї Ви би застосували під час проведення відкритих 

відвідувальних заходів у парламенті України?  

  Чи є у Вас досвід роботи гіда-екскурсовода?  

  Що на Вашу думку може бути Вашою «візитною карткою»? (досягнення, 

захоплення).  

  Як Ви вважаєте, чи існують особливості здійснення моніторингу висвітлення 

ЗМІ діяльності єдиного законодавчого і вищого представницького органу 

держави / Комітету Верховної Ради України?  

  Які основні принципи роботи сучасних систем аналізу медіа контенту? 

   Які засоби поширення інформації з’явилися останнім часом, крім традиційних 

ЗМІ?  

  Які інформаційні ресурси задіяні для висвітлення діяльності Українського 

парламенту?  

  З якими закордонними практиками висвітлення діяльності законодавчих органів 

Ви знайомі і які з них можуть бути корисними для висвітлення діяльності 

Верховної Ради України? 

 

Управління забезпечення міжпарламентських зв'язків 
 

 У якому році було підписано Угоду про асоціацію між Україною та ЄС? 

 Скільки країн, які межують з Україною, є членами ЄС та НАТО? 

 Скільки країн входить до ЄС? 

 Назвіть країни «Великої сімки». 

 Назвіть країни «Нормандського формату». 

 

Управління кадрів 

 

 Які основні завдання та функції Управління кадрів Апарату Верховної Ради 

України? 

 Якими законами України регулюються питання проходження державної служби в 

Апараті Верховної Ради України? 

 З якими міжнародними проектами та програмами співпрацює Управління кадрів 

Апарату Верховної Ради України з питань розвитку персоналу? 

 Які форми та види професійного навчання державних службовців Ви знаєте? 
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Секретаріат Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної 

політики 

 

 Який законодавчий акт є правовою основою для кодексів чи стандартів 

професійної етики осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування? 

 Який повний перелік спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії 

корупції? 

 Який орган державної влади затверджує загальні правила етичної поведінки 

державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування? 

 Які особи не відносяться до виборних осіб у розумінні Закону України “Про 

запобігання корупції”? 

 Який статус Національного агентства з питань запобігання корупції? 

 Яким органом визначається Порядок і методологія проведення антикорупційної 

експертизи проектів нормативно-правових актів? 

 Який орган здійснює постійний моніторинг та щорічний аналіз і перегляд 

державної політики виконання Закону у сфері захисту викривачів? 

 

Секретаріат Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики   
 

 Назвати головні функції комітетів Верховної Ради України 

 Яким чином здійснюється висвітлення діяльності комітету Верховної Ради 

України? 

 За допомогою яких заходів здійснюється контрольна функція комітету 

Верховної Ради України?  

 Перелік об’єктів контролю комітетів Верховної Ради України 

  За діяльністю яких органів влади комітети Верховної Ради України не можуть 

здійснювати контроль?  

 Перелічити предмети відання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної 

політики (декілька).  

 Які акти міжнародного права діють у сфері охорони культурної спадщини? 

 Що таке публічна інформація? 

 Хто має право подавати запит на публічну інформацію? 

 

Секретаріат Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики 

та природокористування 

 

 Принципи екологічного законодавства і права. 

 Природокористування як природна умова існування людини і суспільства: 

загальне і спеціальне природокористування. 

 Державна охорона надр: державний контроль і нагляд за веденням робіт з 

вивчення, використання й охорони надр. 

 Основні вимоги щодо забезпечення охорони вод і водних об'єктів та їх 

законодавче закріплення. 

https://jurisprudence.club/ekologicheskoe-pravo-uchebnik/printsipi-ekologichnogo-zakonodavstva-60059.html
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 Правовий режим водоохоронних зон і зон санітарної охорони, прибережних 

захисних смуг, смуг відводу, берегових смуг водних шляхів. 

 Економічні та екологічні функції лісів і стан законодавства про охорону лісових 

ресурсів: співвідношення природоохоронних вимог лісового і земельного 

законодавства. 

 Законодавство про охорону рослинного світу та природних рослинних ресурсів 

загальнодержавного і місцевого значення. 

 Державне управління і державний контроль в галузі охорони, захисту і 

відтворення рослинного світу. 

 Правові заходи щодо охорони тваринного світу та їх зміст. 

 Особливості охорони тваринного світу на територіях і об'єктах природно-

заповідного фонду. 

 Державне управління та державний контроль в галузі організації й охорони 

природно-заповідного фонду. 

 Поняття та класифікація відходів. 

 Правові заходи охорони довкілля на транспорті. 

 Види зон надзвичайної екологічної ситуації та їх правовий статус та 

характеристика правового режиму: зони екологічної катастрофи, зони підвищеної 

екологічної небезпеки і зони екологічного лиха. 

 Законодавчі вимоги щодо запобігання утворенню відходів та екологічно безпечні 

засоби поводження з ними. 

 Атмосферне повітря як об'єкт правової охорони: структура і зміст Закону "Про 

охорону атмосферного повітря". 

 

Секретаріат Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та 

житлово-комунальних послуг 

 

 Яким Законом України визначено класифікацію житлово-комунальних послуг та 

систему взаємовідносин, що виникатимуть у процесі надання та споживання цих 

послуг? 

 Які послуги  належать до житлово-комунальних? 

 Яким чином встановлюються ціни (тарифи) на житлово-комунальні послуги? 

 Який державний орган уповноважений захищати права споживачів житлово-

комунальних послуг? 

 Яким Законом України визначено засади забезпечення комерційного обліку 

послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого 

водопостачання? 

 Яким Законом України визначаються правові засади функціонування ринку 

природного газу України? 

 Який центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом здійснює 

державне регулювання в енергетиці? 

 Який Закон України визначає основні правові, економічні та організаційні засади 

діяльності нафтогазової галузі України та регулює відносини, пов'язані з 

особливостями користування нафтогазоносними надрами, видобутком, 
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транспортуванням, зберіганням та використанням нафти, газу та продуктів їх 

переробки? 

 Який документ підписано Україною з Європейським Союзом для посилення 

співробітництва у сфері енергетики, з урахуванням зобов’язань Сторін стосовно 

виконання Договору про заснування Енергетичного Співтовариства? 

 Який основний напрямок розвитку нафтогазової галузі для досягнення 

енергетичної незалежності України? 

 Об’єднана енергетична система (ОЕС) України, та її складові? 

 Що таке енергосервісний договір (ЕСКО-механізм). Ваше ставлення до даного 

механізму, плюси та мінуси його запровадження? 

 Що таке «зелений» тариф та хто його встановлює. Ваше ставлення до даного 

питання? 

 Які основні зобов’язання України встановлені Директивою 2017/27/ЄС, стан їх 

виконання в Україні та можливі шляхи для забезпечення виконання цих 

зобов’язань?  

 Законодавча база України у сфері використання ядерної енергії. 

 Міжнародне право в Україні у сфері використання ядерної енергії. 

 Правові та організаційні засади дозвільної діяльності у сфері використання 

ядерної енергії,  а також загальні положення регулювання суспільних відносин, 

що виникають під час її провадження. 

 Цивільна відповідальність за ядерну шкоду. 

 Закон України, який визначає правові, економічні та організаційні засади 

функціонування електроенергетичної галузі України та регулює відносини з 

виробництва, передачі, розподілу, купівлі та продажу електричної енергії? 

 Сегменти нового ринку електричної енергії України та їх учасники? 

 Який Закон України визначає правові та організаційні засади надання і 

використання земельних ділянок для розміщення об'єктів енергетики, 

встановлення та дотримання правового режиму земель спеціальних зон об'єктів 

енергетики? 

 Одиниця споживання електричної енергії? 

 Назвіть основоположний закон у сфері вугільної промисловості (гірничої 

діяльності).  

 Які основні проблеми державного сектору вугільної промисловості Ви знаєте?  

 

Секретаріат Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, 

медичної допомоги та медичного страхування      

 

 Скільки народних депутатів України входять до складу Комітету з питань 

здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування? Хто очолює 

Комітет? 

 Чи знаєте Ви, які законопроекти зараз знаходяться на розгляді в Комітеті 

Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного 

страхування? Назвіть їх. Які з них, на Вашу думку, повинні стати законами? Чому? 

Які законопроекти не можна приймати і чому?  
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 Які органи державної влади в сфері охорони здоров’я Ви знаєте? Коротко 

опишіть, чим займається профільний Комітет Верховної Ради України, 

Міністерство охорони здоров’я України, Національна служба здоров’я України? 

Які повноваження в сфері охорони здоров’я мають органи місцевого 

самоврядування? 

 Виберіть одну з нагальних проблем в охороні здоров’я нашої країни та 

запропонуйте шляхи її вирішення. Чи можливо її вирішення без внесення змін до 

законів? 

 Якби у Вас була можливість запропонувати законопроект у сфері охорони 

здоров’я, про що б він був?  

 У чому полягає суть медичної реформи, що розпочалася у 2018 році? Назвіть, на 

Вашу думку, три її головні позитивні сторони, три негативні. Обґрунтуйте.  

 Що таке програма медичних гарантій? Як вона повинна затверджуватися 

відповідно до законодавства? Як це відбувається на практиці? 

 Що таке страхова медицина? Чому вона досі не запроваджена в Україні? 

 Різні країни світу використовують різні стратегії стримування та протидію 

поширенню COVID-19. Які з цих стратегій Ви знаєте і вважаєте потрібними для 

запровадження в Україні? 

 Чи доцільно легалізувати в Україні медичний канабіс? Обґрунтуйте свою точку 

зору. 

 Чи дозволено в Україні купувати ліки через інтернет? Якщо заборонено, чи можна 

це дозволити? Чому не можна? 

 До Комітету звернулися мешканці декількох сіл, обурені закриттям 

кардіологічного відділення у районній лікарні. Яким чином Комітет має 

реагувати? Який з органів державної влади чи місцевого самоврядування 

уповноважений вирішувати це питання?  

 До Комітету звернувся громадянин з вимогою внести зміни до наказу 

Міністерства охорони здоров’я про порядок вибору сімейного лікаря. Як потрібно 

відповісти заявнику? Чи може Комітет внести зміни до наказу МОЗ? 

 Пацієнти звернулися до Комітету з вимогою поновити можливість виклику 

лікарів на первинці (сімейних, педіатрів, терапевтів) для надання медичної 

допомоги на дому. Як Ви ставитеся до такої ініціативи? Обґрунтуйте свою точку 

зору. 

 

Секретаріат Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої 

політики та міжпарламентського співробітництва    
 

 Що таке зовнішня політика?  

 Що таке дипломатія? 

 Якими нормативно-правовими актами регулюється зовнішньополітична 

діяльність? 

 Якими нормативно-правовими актами врегульовані питання ратифікації та 

денонсації міжнародних договорів? 

 Які ви знаєте види міжнародних договорів? 
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 Хто має право вести переговори і підписувати міжнародні договори України без 

спеціальних повноважень? 

 Яким шляхом може надаватися згода України на обов'язковість для неї 

міжнародного договору? 

 Що означає термін «договірна держава»? 

 Що означає термін «депозитарій міжнародного договору»? 

 Яким шляхом здійснюється ратифікація міжнародних договорів України? 

 Дайте визначення терміну «ратифікаційна грамота»?   

 У якій формі здійснюється припинення та зупинення дії міжнародного договору 

України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України? 

 Хто є суб’єктом законодавчої ініціативи щодо проектів законів про ратифікацію 

міжнародних договорів? 

 Хто є суб’єктом законодавчої ініціативи щодо проектів законів про денонсацію 

міжнародних договорів? 

 Що таке дипломатична служба? 

 Який з центральних органів виконавчої влади забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері зовнішніх зносин і координує діяльність державних 

органів у сфері зовнішніх зносин? 

 Що таке дипломатична посада? 

 Хто є працівниками дипломатичної служби? 

 Хто є посадовими особами дипломатичної служби?  

 Що таке система органів дипломатичної служби?  

 Коли була підписана Віденська конвенція про міжнародні договори? 

 Які вам відомі міжпарламентські асамблеї?  

  Які вам відомі міжнародні парламентські організації?  

 Що означає принцип «Pacta sunt servanda»? 

 

Секретаріат Комітету Верховної Ради України з питань національної 

безпеки, оборони та розвідки 

 

 Які органи входять до сектору безпеки і оборони України? 

 Чи визначено на законодавчому рівні поняття «сектор безпеки і оборони»? 

 Хто вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра 

оборони України? 

 Хто приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших 

утворених відповідно до законів України військових формувань? 

 Хто приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного 

стану в Україні або в окремих її місцевостях, чи потребує затвердження таке 

рішення? 

 Яким документом визначаються актуальні загрози національній безпеці України 

та відповідні цілі, завдання, механізми захисту національних інтересів України та 

є основою для планування і реалізації державної політики у сфері національної 

безпеки? 

 Назвіть суб’єктів боротьби з тероризмом. 
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 Назвіть акт, в якому зведено переліки відомостей, що згідно з рішеннями 

державних експертів з питань таємниць становлять державну таємницю у 

визначених Законом сферах? 

 Хто визначає державну політику щодо державної таємниці як складову засад 

внутрішньої та зовнішньої політики? 

 Який обсяг видатків на фінансування сектору безпеки і оборони визначено 

Законом України «Про національну безпеку України»? 

 

Секретаріат Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради 

України 

 

 Назвіть нормативно-правову основу діяльності Комітету Верховної Ради України 

з питань правоохоронної діяльності 

 Які предмети відання Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної 

діяльності?  

 Яка чисельність депутатів Комітет Верховної Ради України з питань 

правоохоронної діяльності?  

 Чи визначено на законодавчому рівні поняття «правоохоронна діяльність»?  

 У чому, на Вашу думку, полягає діяльність секретаріату Комітету Верховної Ради 

України з питань правоохоронної діяльності?  

 Які державні органи є правоохоронними?  

 З чого складається кримінальне процесуальне законодавство України?  

 Що становить законодавство України про кримінальну відповідальність?  

 Який державний орган уповноважений на підтримання публічного обвинувачення 

в суді?  

 На який державний орган покладено обов’язок підтримання публічної безпеки і 

порядку?  

 На який державний орган покладається завдання щодо протидії 

правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави?  

 Які, на Вашу думку, законодавчі зміни потрібно ініціювати в межах предмету 

відання Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності? 

Обґрунтуйте. 

 

Секретаріат Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, 

депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України 

 

 Скільки комітетів Верховної Ради України створено у Верховній Раді України IX 

скликання?   

 Чим визначається мінімальна та максимальна кількість осіб, які можуть бути 

обрані до складу одного комітету Верховної Ради України? 

 Який строк повноважень Верховної Ради України, народного депутата України? 

 Які вимоги до громадянина України, якого може бути обрано народним депутатом 

України? 
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 Які є вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами 

діяльності?   

 Які є підстави дострокового припинення повноважень народного депутата 

України? 

 

Секретаріат Комітету Верховної Ради України з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

 

 Загальні засади місцевого самоврядування в Україні. 

 Реформа децентралізації влади та адміністративно-територіального устрою 

України: поточний стан та перспективи проведення. 

 Поняття, принципи, організація та функції державної служби в Україні.   

 Законодавче забезпечення організації та порядку проведення виборів і 

референдумів. 

 

Секретаріат Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та 

інфраструктури      

 

 Загальні засади місцевого самоврядування в Україні. Знання законодавства, що 

стосується роботи Комітету з питань транспорту та інфраструктури: Закон “Про 

Регламент Верховної Ради України”, Закон “Про комітети Верховної Ради 

України”, Закон “Про статус народного депутата України”, Положення про 

Апарат Верховної Ради України 

 Яким законодавчим актом регулюються предмети відання комітетів Верховної 

Ради України? Що входить до предмету відання Комітету Верховної Ради україни 

з питань транспорту та інфраструктури?  

 Як на Вашу думку можна тлумачити поняття “Етика державного службовця”?  

  Якими особистими та діловими якостями має володіти державний службовець?  

 Чи володієте Ви практичними знаннями в частині опрацювання нормативно-

правових актів, підготовки інформаційно-аналітичних і довідкових матеріалів, 

узагальнення та аналізу практики застосування законодавства?  

 Яким документом Україна зобов’язується поступово наблизити законодавство до 

законодавства ЄС?  

 Із чого складається законодавство про залізничний транспорт загального 

користування?  

 Із чого складається законодавство про автомобільний транспорт?  

 Чим регулюються відносини у сфері внутрішнього водного транспорту?  

 На яких видах транспорту Закон України “Про перевезення небезпечних 

вантажів” визначає правові, організаційні, соціальні та економічні засади 

діяльності, пов’язаної з перевезенням небезпечних вантажів? 
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Секретаріат Комітету Верховної Ради України з питань економічного 

розвитку     

 

 Яка кількість підкомітетів створена у Комітеті з питань економічного розвитку? 

 Назвіть підкомітети Комітету з питань економічного розвитку. 

 Яким нормативно-правовим актом затверджуються предмети відання Комітетів? 

 Перерахуйте предмети відання Комітету з питань економічного розвитку.  

 Назвіть кількість членів Комітету з питань економічного розвитку.  

 Яким нормативно-правовим актом затверджується обрання голови, першого 

заступника, заступників, секретаря та членів Комітету? 

 Який нормативно-правовий акт рекомендує для прийняття Верховній Раді 

України Комітет при розгляді Програми діяльності Уряду? 

 

Секретаріат Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної 

політики       

 

 Назвіть предмети відання та структуру Комітету Верховної Ради України з питань 

аграрної та земельної політики. 

 Чи має право Комітет надавати роз’яснення з питань, віднесених до предметів 

його відання, щодо застосування положень законів України, і чи мають такі 

роз’яснення статус офіційного тлумачення? 

 Який орган державної влади опікується питанням ведення державного земельного 

кадастру? 

 Хто приймає рішення про розпорядження землями комунальної власності поза 

межами населених пунктів? 

 Хто сьогодні має право купувати земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення? 

 Які граничні обсяги державної підтримки сільгосптоваровиробників передбачені 

Бюджетним кодексом України? 

 Яку функцію виконує Український державний фонд підтримки фермерських 

господарств та його основні напрямки діяльності?  

 Який орган державної влади опікується питаннями безпечності та якості харчових 

продуктів, а також захистом прав споживачів?  

 Що таке система НАССР?   

 У чому полягає відмінність понять «аквакультура» та «промислове рибальство»? 

 

Корисні посилання: 
https://www.rada.gov.ua/  – офіційний сайт Верховної Ради України 

https://www.kmu.gov.ua/  – офіційний сайт Кабінету Міністрів України 

https://www.president.gov.ua/  – офіційний сайт Президента України 

http://www.interns.org.ua/ – офіційний сайт громадської організації “Ліга 

інтернів”. 

Нормативно-правові акти 
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0 – 

Конституція України 

https://www.rada.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/
http://www.interns.org.ua/
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0
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http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1861-17 – Закон України «Про Регламент 

Верховної Ради України» 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/19-IX#Text – Постанова Верховної Ради 

України від 29 серпня 2019 року № 19-IX «Про перелік, кількісний склад і 

предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання» 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/116/95-%E2%F0#Text – Закон України «Про 

комітети Верховної Ради України» 
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