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Тема дисципліни: Організація роботи Верховної Ради України 

Семінарське заняття 4 

 

Тема: Законодавча процедура у Верховній Раді України 

План 

1. Проаналізуйте право законодавчої ініціативи 

2. Охарактеризуйте законодавчий процес у Верховній Раді України 

3. Проаналізуйте конституційно-правову процедуру застосування права вето 

Президентом України: підстави, порядок та строки 

4. Охарактеризуйте процедуру розгляду законопроектів про внесення змін до 

Конституції України 

5. Охарактеризуйте процедуру трьох читань (порівняльна характеристика) 

 

 

Література 

Базова: 

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

України. – 1996. – № 30 ( зі змінами і доповненнями). 

2. Регламент Верховної Ради України від 10 лютого 2010 року // Відомості 

Верховної Ради України. – 2010. - № 1861-VI (зі змінами і доповненнями). 

Допоміжна 

1. Колодій A.M., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування 

в Україні: Підручник / - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 464 с. 

2. Ярмиш О.Н., Серьогін В.О.. – Державне будівництво та місцеве 

самоврядування в Україні. – Х., 2009.  

3. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : підручник / І. І. 

Бодрова, С. В. Болдирєв, В. О. Величко та ін. ; за ред. С. Г. Серьогіної. — 2-ге вид. 

переробл. та доповн. — Х. : Право, 2011. — 360 с. 

 

Ключові поняття 

закон, законопроект, законодавчий процес, право вето, поправка. 

 

Рекомендовані реферати 

1.  Історико-правові засади розвитку та становлення інституту права вето 

Президента 

2. Затвердження державного бюджету України і контроль за його виконанням 

3. Законодавчий процес в Україні: проблеми теорії і практики 

4. Види законодавчих процедур в Україні та Євросоюзі (порівняльно-правова 

характеристика) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#n1078
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#n1078
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#n1201
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Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів: 

1. Дайте визначення поняттю «право законодавчої ініціативи» 

2. Дайте визначенню поняттю «законодавчий процес» 

3. Які ви можете назвати стадії законодавчого процесу 

4. Дайте визначення поняттю «вето» 

5. В який строк Президент підписує закон? 

 

  

 

Дослідницька робота 

1. Проблеми законотворчої роботи комітетів Верховної ради України 

2. Позитивний досвід правового регулювання вето Президента в зарубіжних 

країнах та можливості його застосування в законодавстві України 
 

 

Методичні рекомендації 

При підготовці відповіді на перше питання слід зазначити що під правом 

законодавчої ініціативи розуміється урегульоване Конституцією, законами України 

та Регламентом право спеціально уповноважених органів та посадових осіб 

порушувати перед органом законодавчої влади питання про ухвалення, зміну чи 

скасування закону, надходження якого тягне за собою обов’язковий розгляд 

порушеного питання парламентом.  

Це право реалізується на першій стадії законодавчого процесу у формі 

пропозиції про прийняття законопроекту у формі готового законопроекту, 

оформленого у відповідності до формально визначених та легально закріплених 

офіційних вимог.  

Відповідно до ст. 93 КУ  право законодавчої ініціативи у Верховній Раді 

України належить: 

 Президентові України; 

 народним депутатам України; 

 Кабінету Міністрів України. 

Кабінет Міністрів України має виключне право на внесення проекту закону про 

Державний бюджет України. 

Право законодавчої ініціативи здійснюється шляхом внесення до Верховної 

Ради: 

1) проектів законів, постанов; 

2) проектів інших актів Верховної Ради; 

3) пропозицій до законопроектів; 

4) поправок до законопроектів. 

В другому питанні слід зазначити, що законодавчий процес (від лат. processus - 

проходження, просування вперед) - це врегульована Конституцією і законами 
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України, діяльність парламенту щодо підготовки, обговорення, прийняття законів та 

їх оприлюднення. Законодавчий процес становлять логічно-послідовні стадії, 

встановлені Законом України "Про Регламент Верховної Ради України". 

Стадії законодавчого процесу - це відносно самостійні комплекси 

процесуальних дій уповноважених суб'єктів у межах законодавчо визначених 

процедур, спрямованих на створення і оприлюднення закону. 

Стадії законодавчого процесу: 

1) внесення (подання) законопроекту до парламенту; 

2) попередній розгляд і обговорення законопроекту у комітетах парламенту; 

3) обговорення, прийняття рішень щодо законопроекту на пленарних 

засіданнях Верховної Ради України, тобто прийняття закону або відхилення 

законопроекту; 

4) підписання, офіційне оприлюднення закону та набрання ним чинності. 

Остання стадія законодавчого процесу обов'язково включає процесуальні дії 

Президента України, оскільки саме за його підписом закон оприлюднюється, за 

умови що цей закон не ветований ним. 

Законодавча процедура (від лат. procedo - проходжу) - це офіційно встановлена 

послідовність дій відповідних суб'єктів, що забезпечують цілеспрямований розвиток 

законодавчого процесу з метою перетворення законопроекту на закон.  

Розгляд законопроектів Верховною Радою України здійснюється за 

процедурою трьох читань: 

перше читання - обговорення основних принципів, положень, критеріїв, 

структури законопроекту та прийняття його за основу; 

друге читання - постатейне обговорення і прийняття законопроекту в другому 

читанні; 

третє читання - прийняття законопроекту, який потребує доопрацювання та 

узгодження, в цілому. 

При відповіді на третє питання необхідно звернутися перш за все до норм 

Конституції України, зокрема в Основному законі не визначено підстави 

застосування права вето Президентом України,  формальною та єдиною підставою є 

незгода Президента України з надісланим на його підпис законом (з його змістом, 

формою, процедурою прийняття тощо). У свою чергу причини такої незгоди можуть 

бути різноманітними. 

Вето (з лат. - забороняю) - це акт, який зупиняє або не допускає набуття 

чинності законами та іншими нормативно-правовими актами (рішеннями) органів 

(посадових осіб). 

Застосування права вето Президентом України спричиняє конкретні правові 

насідки, які безпосередньо впливають на результати законотворчої діяльності 

Верховної Ради України. Тому, використовуючи це право, Президент України 

контролює якість змісту законів, їх конституційність, економічну та соціальну 

обґрунтованість тощо. Однак відносний характер права вето Президента України 
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означає, що за наявності визначених Конституцією України підстав та умов воно 

може бути подолане законодавчим органом 

Правові наслідки застосування права вето Президентом України :  

1) скасування результатів голосування за закон, що надісланий на підписання 

Президенту України;  

2) відкриття процедури повторного розгляду закону, проте вже з урахуванням 

пропозицій і зауважень Президента України;  

3) прийняття або відхилення Верховною Радою України пропозицій і зауважень 

Президента України;  

4) повторне прийняття закону в новій (з урахуванням пропозицій і зауважень 

Президента України) або в попередній (без урахування відповідних пропозицій і 

зауважень) редакції. 

Ст. 94 Конституції України передбачає можливість подолання «вето» - якщо 

під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий Верховною Радою України 

не менш як двома третинами від її конституційного складу, Президент України 

зобов’язаний його підписати та офіційно оприлюднити протягом десяти днів. У разі 

якщо Президент України не підписав такий закон, він невідкладно офіційно 

оприлюднюється Головою Верховної Ради України і опубліковується за його 

підписом. 

При аналізі процедури розгляду законопроектів про внесення змін до 

Конституції України (четверте питання) слід звернутися до положень Глави 26 

Регламенту ВРУ. 

Суб'єктами права подання до Верховної Ради законопроектів про внесення змін 

до Конституції України є Президент України, народні депутати. 

Суб'єкти права подання до Верховної Ради законопроектів про внесення змін 

до Конституції України, пропозицій, поправок до них, пропозицій щодо порядку і 

результатів їх розгляду зазначають у паперовій формі, хто в разі необхідності 

представлятиме їхні правові позиції під час підготовки і розгляду у Верховній Раді та 

її органах поданих ними документів (до трьох осіб). Особами, уповноваженими 

представляти у Верховній Раді та її органах законопроекти про внесення змін до 

Конституції України, пропозиції та поправки до них, подані народними депутатами, 

можуть бути лише народні депутати з числа тих, хто підписав подання про внесення 

до Верховної Ради відповідних законопроектів про внесення змін до Конституції 

України, пропозицій, поправок до них і повноваження яких не припинені; заміна 

таких представників здійснюється шляхом подання звернення з дотриманням вимог 

щодо кількості підписів народних депутатів. 

Законопроект про внесення змін до Конституції України повинен містити 

положення про термін набрання ним чинності як закону. 

Законопроект про внесення змін до розділу I "Загальні засади", розділу III 

"Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України" не 

повинен містити положень про внесення змін до інших розділів Конституції України, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#n1078
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#n1078
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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за винятком лише редакційно уточнюючих змін, які викликані відповідними змінами 

норм розділів I, III, XIII Конституції України. Затвердження всеукраїнським 

референдумом таких редакційно уточнюючих змін до інших розділів Конституції 

України не виключає прийняття в майбутньому Верховною Радою змін до тих же 

положень відповідно до статті 155,  158 Конституції України. 

При формуванні відповіді на п’яте питання студентам слід пам’ятати, що 

законопроекти розглядаються Верховною Радою, як правило, за процедурою трьох 

читань. Розгляд і прийняття законопроекту за процедурою трьох читань включає:  

1. перше читання – обговорення основних принципів, положень, критеріїв, 

структури законопроекту та прийняття його за основу;  

2. друге читання – постатейне обговорення і прийняття законопроекту у 

другому читанні;  

3. третє читання – прийняття законопроекту, який потребує доопрацювання та 

узгодження, в цілому.  

Рішення про проведення повторних перших, других читань законопроектів 

Верховна Рада може приймати не більше двох разів. За рішенням Верховної Ради 

допускається остаточне прийняття законопроекту (крім проектів кодексів і 

законопроектів, які містять понад 100 статей, пунктів) відразу після першого чи 

другого читання:  

• якщо законопроект визнано таким, що не потребує доопрацювання;  

• якщо не надійшло зауважень щодо його змісту від народних депутатів, інших 

суб’єктів права законодавчої ініціативи, юридичного чи експертного підрозділів 

апарату Верховної Ради.  

Під час другого і третього читань розглядаються порівняльні таблиці 

законопроектів, а щодо законопроектів про внесення змін до законів порівняльні 

таблиці розглядаються і в першому читанні. 

Порядок підготовки і розгляду законопроекту Верховною Радою у першому 

читанні регулюється Регламентом ВР (глава 19), Положенням про порядок роботи з 

документами у Верховній Раді (ч.3, п.5.2), Положенням про порядок роботи у 

Верховній Раді із проектами законів, постанов, інших актів Верховної Ради. 

Порядок підготовки і розгляду законопроекту Верховною Радою у другому 

читанні регулюється Регламентом ВР (глава 20), Положенням про порядок роботи з 

документами у Верховній Раді (ч.3, п.5.2), Положенням про порядок роботи у 

Верховній Раді із проектами законів, постанов, інших актів Верховної Ради. 

Порядок підготовки і розгляду законопроекту у третьому читанні Верховною 

Радою регулюється Регламентом ВР (глава 21), Положенням про порядок роботи з 

документами у Верховній Раді (ч.3, п.5.2), Положенням про порядок роботи у 

Верховній Раді із проектами законів, постанов, інших актів Верховної Ради. 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n1669
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n1887
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n2427
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n2429
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n2435
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Додаток 1 

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ 

Метою написання реферату є підтвердження рівня опанування слухачами 

основних положень з обраної тематики, демонстрація знання відповідної літератури, 

вміння аналізувати матеріал, робити узагальнення та самостійні висновки.  

Структура реферату: 

 титульна сторінка; 

 зміст (включаючи план, який повинен розкривати всю суть теми); 

 вступ (має бути обґрунтовано значення обраної теми); 

 основна частина (розкривається тема реферату шляхом висвітлення 

основних питань); 

 висновки (вони мають логічно пов'язуватися із змістом викладеного 

матеріалу); 

 список використаної літератури (необхідно розміщувати в алфавітному 

порядку, якщо при виконанні реферату використовувалися нормативні документи їх 

необхідно розміщувати на початку списку); 

 додатки (не обов’язково, але за можливості можна додати документи, 

схеми  тощо). 

Вимоги до оформлення реферату. 

Обсяг реферативної роботи має складати – 5-10 сторінок. До загального 

обсягу роботи не входять додатки та список використаних джерел.  

Робота має бути надрукована з дотриманням стилістичних і граматичних норм. 

У тексті обов'язково повинні бути посилання на літературу та інші джерела, що 

використовувалися при підготовці реферату. Посилання на літературне джерело 

ставиться у квадратних дужках вказується його порядковий номер у списку 

літератури та конкретна  сторінка, наводиться цитата, точні цифри, дані, наприклад 

[8, с. 179]. 

Текст реферативної роботи викладається державною мовою на стандартних 

аркушах формату А-4 (210 х 297). 

Робота друкується шрифтом Times New Roman, 14 кеглем;  

вирівнювання - “За шириною”;  

міжрядковий інтервал “Полуторний” (1,5 Lines);  

абзацний відступ – п’ять знаків (1,25 см); 

верхнє і нижнє поле – 2 см., ліве – 2 см, праве – 1 см.   

Абзацний відступ має бути однаковим у всьому тексті і дорівнювати п'яти 

знакам (1,25 см). 

Розділи та підрозділи мають містити заголовки, які належить точно 

відтворювати у змісті. Заголовки розділів, як правило, розміщують посередині рядка. 



7 

Назви розділів друкують великими літерами без розділових знаків у кінці, без 

підкреслень. Заголовки розділів слід починати з належного відступу. 

Нумерація сторінок має бути наскрізною. Порядковий номер сторінки 

позначають арабською цифрою і проставляють у правому верхньому куті сторінки. 

Титульний аркуш включається до загальної нумерації сторінок роботи, але номер 

сторінки на титульному аркуші, як правило, не проставляють. Розділи слід 

нумерувати також арабськими цифрами. 

Ілюстративний матеріал – малюнки, графіки, схеми тощо слід розміщувати в 

додатках. На кожний ілюстративний матеріал мають бути посилання в тексті. 

 

Викладач:    Бубнєнкова О.О. 

Модульний контроль № 1 

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ДО 20.10.2021р. 

До уваги студентів! Для опрацювання модульного контролю вам 

рекомендовано: 

Дати відповідь на питання, в залежності від варіанту, та надіслати іх на 

перевірку. 

Для задовільного рівня достатньо просто відповідей за опрацьованим 

матеріалом 

Для достатнього та відмінного рівня вам додатково рекомендовано дати 

відповідь на питання вашого варіанту позначене *. 

Виконані роботи мають містити титульну сторінку, де необхідно зазначити 

наступне: 

Модульний контроль № 1 

з дисципліни «Державне будівництво і місцеве самоврядування» 

Варіант № ___ 

студента-(ки) групи П - __ 

________________________ 
(ПІБ) 

 

Оцінка буде виставлятись з урахуванням повноти відповіді, правильності, 

сучасності підібраних матеріалів та охайності в оформленні (вимоги до оформлення 

наведені в Додатку 1). 

Номер варіанту визначається першою літерою прізвища студента відповідно до 

наведеної таблиці: 
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Варіант № 1 А, Д, З, П 

1. Визначте і охарактеризуйте поняття державного 

будівництва та місцевого самоврядування в Україні 

2. Проаналізуйте організацію роботи Голови 

Верховної Ради України, Першого заступника та 

заступника Голови Верховної Ради України 

3. Проаналізуйте порядок створення та організація 

діяльності тимчасових спеціальних комісій. 

4 * Еволюція парламентаризму в Україні 

Варіант № 2 Г, Ж, К, Ф  

1. Надайте характеристику конституційних 

норм, що регулюють порядок організації і 

діяльності системи органів державної влади та 

місцевого самоврядування 

2. Проаналізуйте порядок утворення та 

функціонування депутатських фракцій. Коаліція 

депутатських фракцій 

3. Проаналізуйте порядок розгляду 

законопроектів про внесення змін до Конституції 

України 

4* Реалізація Конституції України в чинному 

законодавстві 

Варіант № 3 Б, Л, С, Ш 

1. Проаналізуйте конституційний статус 

Верховної Ради України та її склад 

2. Проаналізуйте Регламент Верховної Ради 

України 

3. Визначте зв’язок державного будівництва і 

місцевого самоврядування з іншими галузями права 

4* Особливості підготовки і проведення першої 

сесії Верховної Ради України 

Варіант № 4 В, Н, У,  Х 

1. Проаналізуйте гарантії забезпечення 

діяльності народних депутатів України 

2. Визначте та охарактеризуйте предмет та 

методи правового регулювання державного 

будівництва та місцевого самоврядування в Україні 

3. Охарактеризуйте пленарні засідання та 

засідання комітетів і тимчасових (спеціальних і 

слідчих) комісій Верховної Ради України 

4* Дотримання дисципліни та норм етики 

народними депутатами на пленарному засіданні 

Варіант № 5 Є, М, Т, Ц 

1. Визначте організацію та проведення виборів 

до Верховної Ради України 

2. Охарактеризуйте законодавчий процес в 

Україні 

3. Визначте і проаналізуйте повноваження 

Голови комітету Верховної Ради України  

4* Охарактеризуйте депутатське звернення та 

депутатський запит 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#n1078
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#n1078
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#n1078
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Варіант № 6 І, О, Ч, Я 

1. Проаналізуйте організаційно-правові форми і 

методи роботи Верховної Ради України 

2. Проаналізуйте право «вето» та способи його 

подолання 

3.  Охарактеризуйте форми роботи Верховної 

Ради України 

4*  Коаліція депутатський фракцій як особливий 

суб'єкт конституційно-правових відносин 

Варіант № 7 Щ, Р, Ю 

1. Визначте і охарактеризуйте повноваження 

Верховної Ради України 

2. Визначте та охарактеризуйте правовий статус 

народного депутата України 

3. Проаналізуйте право законодавчої ініціативи 

4*  Проблеми законотворчої роботи комітетів 

Верховної ради України 

 

Виконані завдання в форматі .doc (ворд) надсилайте на перевірку на пошту –  

bubnenkova.work@gmail.com 
 

Додаток 1 

Модульна робота викладається державною мовою на стандартних аркушах 

формату А4 (210 х 297). 

Робота друкується шрифтом Times New Roman, 14 кеглем;  

вирівнювання - “За шириною”;  

міжрядковий інтервал “Полуторний” (1,5 Lines);  

абзацний відступ – п’ять знаків (1,25 см); 

верхнє і нижнє поле – 2 см., ліве – 2 см, праве – 1 см.   

Абзацний відступ має бути однаковим у всьому тексті і дорівнювати п'яти 

знакам (1,25 см). Нумерація сторінок має бути наскрізною. Порядковий номер 

сторінки позначають арабською цифрою і проставляють у правому верхньому куті 

сторінки. 

 

Викладач:    Бубнєнкова О.О. 

mailto:bubnenkova.work@gmail.com
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