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І. ВСТУП 

2022 року кафедрою конституційного права Національного університету 

«Одеська юридична академія» було запропоновано навчальну дисципліну 

вільного вибору студентів «Публічно-правова тестологія». Цю вибіркову 

дисципліну пропоновано для вивчення здобувачам вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня денної форми навчання спеціальностей 081 «Право» і 293 

«Міжнародне право», а також заочної форми навчання спеціальності 081 «Право». 

«Публічно-правова тестологія» є авторською й наразі унікальною в Україні 

навчальною дисципліною, метою викладання якої є формування у здобувачів 

вищої освіти здатності розв’язувати тестові завдання з окремих галузей 

національного публічного права (передусім конституційного права, 

адміністративного права, адміністративного судочинства, цивільного процесу) та 

міжнародного публічного права (включно з міжнародним захистом прав людини) 

з метою покращення підготовки до єдиного фахового вступного випробування з 

права та до спеціалізованих фахових тестів (для суддів, прокурорів, слідчих, 

детективів, державних службовців, адвокатів, нотаріусів тощо). 

Тестування є важливою складовою будь-якої професії з юридичним 

спрямуванням. Вступники до бакалаврату юридичних факультетів закладів вищої 

освіти складають зовнішнє незалежне оцінювання, а до магістратури – єдине 

фахове вступне випробування та єдиний вступний іспит. Здобувачі освіти 

виконують тести на заняттях, складають проміжний, рубіжний, підсумковий 

контроль, державні іспити в тестовій формі у закладах вищої освіти, наприкінці 

навчання яких у магістратурі передбачено складання єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту в тестовій формі. 

Тестування може бути складним викликом (частині здобувачів простіше 

висловити свою думку усно чи письмово розгорнуто, відповівши на запитання), 

але є дієвою формою перевірки знань і навичок як здобувачів вищої освіти і 

вступників до них, так і представників юридичних професій і кандидатів на 

відповідні посади та види діяльності в Україні та поза її межами. 

Нижче для наочності сформовано таблицю з характеристикою професійного 

тестування для окремих посад або видів діяльності в Україні: 

  



 

посада / 

діяльність 

кількість публікація 
зміст 

тестів хв. бази тестів відповідей 

прокурор 100 120 + + 
знання законодавчої 

бази (професійний тест) 

нотаріус 

100 

(80 min) 
120 

- (зразок на 

сайті 

Міністерства 

юстиції) 

- 

теоретична частина 

25 (5 завдань по 5 

питань) 

(20 min) 

60 ситуаційні завдання 

25 (5 ситуацій, 

обрати 5 помилок 

із 10; тести) 

(24 min) 

60 практичні завдання 

суддя 
80 

(75% min) 
120 + - 

належні теоретичні 

знання 

адвокат 

(проєкт 

2018) 

100 

(94 min) 
140 + + 

теоретичні знання у 

галузі права, історії 

адвокатури та 

адвокатської етики 

працівник 

НАБУ 

50 50 
+ - знання законодавства 

100 90 

працівник 

ДБР 
Таємно (для службового користування) 

знання законодавства 

України 
 

студент-

магістр 

права 

100 120 

- - 

єдине фахове вступне 

випробування 

50 (≈75) 
магістерський 

комплексний тест 

магістр 

права 
120 180 - - 

єдиний державний 

кваліфікаційний іспит 

 

Розглядаючи детальніше тестування щодо деяких видів спеціальностей 

юридичного спрямування, наведімо їхні складники та спільні характеристики: 

1) для доступу до майже для будь-якої юридичної професії (крім адвокатів 

поки що, хоча для них пропонувалося з 2018 р. також перейти до професійних 

тестів) передбачено процедуру тестування; 

2) кількість тестів варіюється від 50 до 150 (сукупно в нотаріусів за 

теоретичну та практичну частини); 

3) кількість часу на тестування не стандартизовано та в середньому 

перевищує одну хвилину на тестове завдання; 



4) для більшості професій (крім як для нотаріусів і віднедавна1 працівників 

Державного бюро розслідувань) передбачено оприлюднення всієї бази тестових 

завдань. Це вбачається недоцільним, оскільки іспит у такому разі відображає не 

знання законодавства, а пошук і «зубріння» правильних відповідей на конкретні 

тестові завдання; 

5) для адвокатів (у Концепції 2018 р.) і прокурорів передбачено превентивне 

оприлюднення не лише тестових завдань, а і відповідей, які вважаються 

правильними укладачами. Це так само вважається недоцільним; 

6) структура тестування зазвичай включає лише тестові завдання на вибір 

однієї відповіді з чотирьох. Винятки передбачено для нотаріусів і магістрів права. 

Доцільно й на інші професійні тестування поширити інші типи закритих тестових 

завдань (вибір більшої кількості відповідей, ніж одна, з більшої кількості 

відповідей, ніж чотири; пошук помилок у поданому тексті; тести на послідовність 

і співвідношення тощо); 

7) зміст тестування (у т. ч. перелік дисциплін або джерел права, з яких 

здійснюється тестування) відрізняється залежно від профілю фаху претендентів, 

але загалом можна відзначити знання Конституції України або конституційного 

права, притаманне всім подібним тестуванням (найменше – нотаріусам, найбільше 

– суддям і адвокатам), а також знання Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод і практики Європейського суду з прав людини, 

притаманне більшості подібних тестувань (вбачається за доцільне знання та 

застосування конституційного права та практики застосування вказаної Конвенції 

передбачити в усіх подібних тестуваннях). З огляду на здобуття Україною статусу 

кандидата у члени Європейського Союзу та руху на європейську інтеграцію, 

доцільно також передбачити в таксономічній характеристиці для багатьох 

професійних тестувань завдання з окремих елементів права Європейського Союзу. 

Тестування дозволяє об’єктивно оцінити здібності всіх його учасників. 

Кожен вид завдань має свою характеристику та може бути використаний у тій чи 

іншій ситуації. 

У зв’язку з цим наявна потреба підготовки до подібних іспитів саме з 

акцентом на тестування. Це передбачає не цілковите повторення відповідних 

навчальних дисциплін, а акцентування на: 

1) тестологічно корисних компетентностях – наприклад, якнайменше уваги 

до визначень, до тематики історії, до наукових підходів тощо, натомість 

 
1 На початку діяльності Державного бюро розслідувань (2018 р.) також публікували тести для кандидатів 

на відповідні посади. 



якнайбільше уваги до процедур, послідовностей, класифікацій, кількісних 

показників тощо; 

2) суттєвих актуальних тематиках із урахуванням наявності / відсутності 

конкретних тематик і питань, а також питомої ваги до певних тематик. Наприклад: 

а) з конституційного права відсутні питання про предмет, методи, функції 

конституційного права, його норми, інститути, систему конституційного права, 

конституційне право як науку та навчальну дисципліну, історію конституційного 

розвитку, конституційну реформу та її етапи, конституційно-правові відносини, 

конституційно-правову відповідальність, конституційну конфліктологію. Значно 

більшу увагу присвячено конституційному статусу особи, конституційній юстиції, 

внесенню змін до Конституції України тощо; 

б) з адміністративного права відсутні питання про історію становлення та 

розвитку адміністративного права, методи адміністративного права, норми 

адміністративного права, адміністративно-правові відносини, державне 

управління як категорію адміністративного права, форми та методи державного 

управління, публічне майно, адміністративний нагляд і контроль, 

адміністративно-правовий примус, адміністративне право зарубіжних країн. 

Значно більшу увагу присвячено інструментам публічного адміністрування 

(нормативний акт, адміністративний акт, адміністративний договір, 

адміністративний розсуд), адміністративній процедурі, адміністративним 

послугам, захисту прав приватної особи у сфері публічного адміністрування 

(адміністративне оскарження, перегляд рішення суб’єктом публічного 

адміністрування, який його ухвалив, з ініціативи особи, захист особи з ініціативи 

суб’єкта публічного адміністрування, відшкодування шкоди суб’єктом публічного 

адміністрування); 

в) з адміністративного судочинства відсутні питання про поняття, предмет, 

метод, функції, особливості та структуру адміністративного процесу 

(адміністративного процесуального права), адміністративно-процесуальні норми 

та відносини, суб’єкти адміністративного процесу, систему та структуру 

адміністративних судів, судові витрати, судові виклики та повідомлення, 

процесуальні строки, відновлення втраченого провадження. Значно більшу увагу 

присвячено правилам предметної, інстанційної та територіальної юрисдикції, 

наслідкам їхнього недотримання (порушення), критеріям, за якими суд оцінює 

правомірність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта публічного адміністрування, 

складу суду, відводам, розгляду справ у порядку загального та спрощеного 

позовного провадження, особливостям розгляду типових та зразкових справ, 



зверненню судового рішення до виконання, судовому контролю за його 

виконанням, перегляду судового рішення в адміністративній справі; 

г) з цивільного процесуального права відсутні питання про захист прав і 

законних інтересів фізичних і юридичних осіб, характеристику цивільного 

судочинства, метод цивільного процесуального права, дію норм цивільного 

процесуального права, науку цивільного процесуального права, поняття, ознаки та 

види цивільних процесуальних правовідносин, підстави їхніх виникнення, зміни 

та припинення, елементи цивільних процесуальних правовідносин, судовий збір 

як особливий вид судових витрат, елементи позову, ухвали суду апеляційної 

інстанції, ухвали суду касаційної інстанції, особливості розгляду справ окремого 

провадження, поняття, принципи та значення виконавчого провадження, мета, 

значення та принципи діяльності третейських судів в Україні, вимоги та порядок 

обрання на посаду третейського судді, порядок розгляду та ухвалення рішень 

третейським судом, оскарження рішення третейського суду, провадження у 

справах про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень 

третейських судів, правові засади участі іноземних осіб у цивільному процесі, 

цивільна процесуальна правоздатність і дієздатність іноземних осіб у цивільному 

процесі, представництво іноземних осіб у цивільному процесі, особи, на яких 

покладаються функції захисту іноземних осіб, які беруть участь у цивільному 

процесі, забезпечення наднаціональних гарантій захисту цивільних прав 

іноземних осіб. Значно більшу увагу присвячено учасникам справи, предметній, 

суб’єктній, інстанційній і територіальній юрисдикції, доказам і доказуванню, 

позовному провадженню, перегляду судових рішень тощо; 

ґ) з міжнародного публічного права відсутні питання про: походження 

терміна «міжнародне право»; поняття міжнародного права, його предмет, об’єкт, 

систему та структуру; наукові періодизації історії міжнародного права та теорії 

виникнення міжнародного права, особливості стародавнього міжнародного права, 

міжнародне право періоду Середньовіччя, класичне міжнародне право; погляд 

конституційного права та судової практики окремих держав щодо співвідношення 

міжнародного і національного права; міжнародну правосуб’єктність народу, нації, 

які борються за створення незалежної держави; особливі види міжнародної 

правосуб’єктності (квазідержави); питання міжнародної правосуб’єктності 

транснаціональних компаній; міжнародну правосвідомість, її поняття, суб’єкти, 

структуру та функції; міжнародний правотворчий процес, його сутність і 

принципи, односторонні акти держави в міжнародному правотворчому процесі, 

участь громадськості в ньому; кодифікацію міжнародного права; реалізацію норм 



міжнародного права, її поняття, форми, способи та механізм; міжнародні 

правовідносини, їхні поняття, суб’єкти, зміст і об’єкт, юридичні факти; поняття, 

особливості, типи та види міжнародно-правових санкцій; історію міжнародного 

правосуддя, Постійну палату міжнародного правосуддя; міжнародну законність, її 

поняття, сутність, режим, принципи та структуру; міжнародний правопорядок, 

його сутність і співвідношення з міжнародною законністю та міжнародним 

правом; юридичний статус вимушених переселенців та переміщених осіб; 

інституційний механізм міжнародного екологічного права; міжнародне повітряне 

і космічне право. Значно більшу увагу присвячено нормам, суб’єктам і джерелам 

міжнародного публічного права, співвідношенню міжнародного публічного права 

та національного права, відповідальності за міжнародним публічним правом, 

праву міжнародних договорів і міжнародному гуманітарному праву; 

д) з міжнародного захисту прав людини відсутні питання про: захист прав 

осіб, що належать до національних та мовних меншин, прав корінних народів, прав 

жінок, прав дітей, прав осіб із інвалідністю, прав мігрантів, що працюють, прав 

біженців, прав ув’язнених осіб, прав пацієнтів, Управління Верховного Комісара 

ООН у справах біженців (УВКБ ООН), Процедуру 1235, заборону рабства і 

примусової праці, ніякого покарання без закону, право на шлюб, право на освіту, 

право на вільні вибори, свободу пересування, рішення Європейського суду з прав 

людини у справах «Бочан проти України №2», «Лопеш де Соуза Фернандеш проти 

Португалії», «Сьорінг проти Сполученого Королівства», «Гефген проти 

Німеччини», «Остін та інші проти Сполученого Королівства», «Денісов проти 

України», «Барбулеску проти Румунії», «C.A.C. проти Франції», «Евейда та інші 

проти Сполученого Королівства», «Класс та інші проти Німеччини», «Угорський 

Гельсінський Комітет проти Угорщини», «Аксель Шпрінгер АГ проти 

Німеччини», «Букта та інші проти Угорщини», «Баранкевич проти Росії», 

«Вєренцов проти України», «Фонд “Батьківська турбота”» проти України», 

«Маркс проти Бельгії». Значно більшу увагу присвячено захисту прав людини в 

ООН, праву на повагу до приватного і сімейного життя, житла та кореспонденції, 

міжнародному захисту прав людини під час збройних конфліктів; 

4) міждисциплінарних темах і питаннях, з яких вища ймовірність тестових 

завдань. Під міждисциплінарними маються на увазі схожі у принаймні двох 

дисциплінах теми й/або питання. Приклади наявні в методичних рекомендаціях у 

табличному вигляді. 

З урахуванням спеціалізації автора, обмеженості обсягу вивчення 

дисципліни (кількість аудиторних годин, один семестр викладання), а також 



близькості тематики певних дисциплін на відміну від інших дисциплін, 

пропонується звернути увагу на окремі публічно-правові галузі права, зокрема 

конституційне право, адміністративне право, адміністративне судочинство, 

цивільне процесуальне право, міжнародне публічне право та міжнародний захист 

прав людини. У разі можливості зростання кількості годин аудиторного навчання 

й/або семестрів викладання, доцільно також включити кримінальне право 

(принаймні наголос на покараннях, складі правопорушень тощо та відповідних 

спільних і відмінних рисах із адміністративними правопорушеннями) та 

кримінальне процесуальне право (принаймні наголос на спільних і відмінних 

рисах із іншими галузями процесуального права). На думку автора, найменш 

придатною для вказаних вище цілей систематизації знань є галузь цивільного 

права через її найбільшу несхожість на інші пропоновані на єдиному фаховому 

вступному випробуванні з права галузі національного та міжнародного права. 

Тому робиться акцент не лише у викладанні, а й у назві навчальної дисципліни на 

публічно-правові галузі. 
 

 

  



ІІ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Теоретичний зміст предметної області навчальної дисципліни становлять 

знання щодо особливостей тестового підходу до перевірки знань з окремих 

публічно-правових дисциплін, а також синхронні знання та тестові навички щодо 

тематик, найбільш подібних для вказаних у вступі публічно-правових галузей 

знань (передусім принципи та джерела галузей, органи публічної влади й інші 

суб’єкти публічного адміністрування, гарантії, обмеження та захист прав людини, 

звернення до суду та до Конституційного Суду України, позасудове, судове та 

конституційне провадження, акти суду та Конституційного Суду України). 

З огляду на це першу лекцію з навчальної дисципліни доцільно присвятити 

загальним порадам щодо підготовки до тестів. Зокрема, відповідям на питання: 

1) які позитивні риси тестів порівняно з іншими формами оцінювання та яка 

передісторія запровадження тестів до системи підготовки правників і доступу до 

правничої професії. Доцільно навести також невдалі приклади тестових завдань 

минулих років (зокрема, «тест про кабанчиків» під час вступного іспиту на 

правничу магістратуру до одного з провідних юридичних факультетів України), 

які спричинили появу єдиного для всіх вступників і закладів юридичної вищої 

освіти вступного магістерського іспиту за єдиною програмою, різними 

когнітивними рівнями тощо. Доцільно підкреслити те, що незалежний іспит у 

тестах дозволяє провести: 

а) єдиний іспит до всіх закладів освіти з єдиними умовами (таксономією, 

завданнями, процедурою, контролем, порогом) та водночас відсутністю «тестів 

про кабанчиків»; 

б) широкий конкурс для розподілу державного замовлення завдяки 

спільному рейтингу вступників, що дозволяє відійти від «ручного» розподілу та 

перерозподілу бюджетних місць між закладами освіти на рівні відповідного 

центрального органу виконавчої влади; 

2) що таке таксономія або програма відповідного іспиту; що означає та який 

вплив має когнітивний рівень тестового завдання (з наведенням прикладів) і 

питома вага теми й/або питання таксономії. 

Доцільно навести для наочності приклади тестових завдань про конкретне 

питання з різними когнітивними рівнями. Наприклад, про строк подання 

конституційної скарги: 

Рівень А – знання. 



Який строк з дня набрання чинності остаточним судовим рішенням у справі 

суб’єкта права на конституційну скаргу встановлено для звернення громадянина 

з конституційною скаргою? 

А) 1 місяць. 

B) 2 місяці. 

C) 3 місяці. 

D) 5 місяців. 

 

Рівень В – розуміння. 

У якому випадку Закон України «Про Конституційний Суд України» 

передбачає визнання розгляду конституційної скарги необхідним з мотивів 

суспільного інтересу? 

А) Подання юридичною особою публічного права. 

B) Подання громадянином іноземної держави. 

C) Подання з порушенням строків. 

D) Подання з порушенням її форми. 

 

Рівень C – застосування. 

Остаточне судове рішення у справі набрало чинності 11 вересня 2021 року. 

Який кінцевий строк звернення громадянина з конституційною скаргою? 

А) 11 жовтня 2021 року. 

B) 11 листопада 2021 року. 

C) 11 грудня 2021 року. 

D) 11 березня 2022 року. 

 

Рівень D – аналіз. 

Суд першої інстанції ухвалив рішення у справі громадянина 12 липня 2021 

року, рішення суду апеляційної інстанції набрало чинності 13 серпня 2021 року, а 

рішення Верховного Суду – 11 вересня 2021 року. Який кінцевий строк звернення 

громадянина з конституційною скаргою? 

А) 12 жовтня 2021 року. 

B) 12 листопада 2021 року. 

C) 11 грудня 2021 року. 

D) 11 березня 2022 року; 

3) на які теми та питання звертати більше уваги, на які менше. Для цього, 

зокрема, показати приклади з програми єдиного фахового вступного 



випробування з права та міжнародного права, а також розробити та 

продемонструвати авторську статистику єдиного фахового вступного 

випробування з права та міжнародного права минулих років за окремими 

питаннями та темами; 

4) що є нового у програмі іспиту порівняно з попередніми програмами. Це 

необхідно для привернення уваги до певних тем та/або питань, які, ймовірно, не 

враховано в посібниках для підготовки до таких іспитів (на прикладі єдиного 

фахового вступного випробування з права та міжнародного права); 

5) якою є структура тестового завдання; що означають основа, ключ, 

дистрактори (з наведенням прикладів); 

6) як зменшити час прочитання деяких великих тестових завдань (з 

наведенням прикладів тестових завдань єдиного фахового вступного 

випробування з права минулих років). Доцільно запропонувати здобувачам освіти 

певні тестові завдання з єдиного фахового вступного випробування з права та 

міжнародного права та попросити їх порахувати витрачений час на прочитання 

тестів. За приклад можна взяти такі тестові завдання: 

1. Тест 11 основної сесії ЄФВВ 2021 року: 

Верховна Рада України 302 голосами народних депутатів України прийняла 

Закон «Про внесення змін до ст. 85 Конституції України», змінивши таким чином 

Розділ ІV Конституції України. Прийнятий закон із зазначенням дати 

попереднього схвалення Верховною Радою дати його прийняття та інших 

реквізитів був підписаний Головою Верховної Ради України й невідкладно 

направлений Президентові України для підписання та офіційного оприлюднення. 

Президент України відмовився підписувати закон і повернув його зі своїми 

вмотивованими й сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для 

повторного розгляду. Хто із зазначених суб'єктів діяв з порушенням 

конституційних норм? 

А) Голова Верховної Ради України, оскільки він повинен був невідкладно 

направити закон Президентові України не для підписання й опублікування, а для 

призначення Президентом України всеукраїнського референдуму щодо змін до 

Конституції України 

В) Голова Верховної Ради України, оскільки він повинен був підписати закон 

про внесення змін до Конституції України й опублікувати його за своїм підписом 

С) Президент України, оскільки він не має права вето щодо прийнятих 

Верховною Радою України законів про внесення змін до Конституції України 



D) Верховна Рада України, оскільки закон, яким вносяться зміни до ст. 85 

Конституції України, повинен бути прийнятий 3/4 голосів народних депутатів 

України від конституційного складу Верховної Ради України. 

 

2. Тест 6 додаткової сесії ЄФВВ 2021 року: 

Депутата селищної ради було обрано на посаду секретаря селищної ради. 

На момент обрання його депутатом селищної ради і під час виконання 

депутатських повноважень він також займався підприємницькою діяльністю. Чи 

мав право депутат займатися підприємницькою діяльністю під час виконання 

депутатських повноважень та після обрання його секретарем селищної ради? 

А) Не мав права займатися підприємницькою діяльністю під час виконання 

повноважень депутата селищної ради, але має таке право після обрання його 

секретарем селищної ради 

В) Мав право займатися підприємницькою діяльністю під час виконання 

повноважень депутата селищної ради, але не має такого права після обрання його 

секретарем селищної ради 

С) Мав право займатися підприємницькою діяльністю під час виконання 

повноважень депутата селищної ради та після обрання його секретарем 

селищної ради 

D) Не мав права займатися підприємницькою діяльністю під час виконання 

повноважень депутата селищної ради та після обрання його секретарем 

селищної ради. 

 

3. Тест 8 додаткової сесії ЄФВВ 2020 року: 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, розглянувши питання про звіт 

Ради міністрів Автономної Республіки Крим, визнала діяльність Ради міністрів 

незадовільною і висловила недовіру Голові Ради міністрів Автономної Республіки 

Крим. Хто може призначити нового Голову Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим? 

А) Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим за погодженням із 

Президентом України 

В) Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим за погодженням з 

Прем'єр-міністром України 

С) Верховна Рада Автономної Республіки Крим за погодженням із 

Президентом України 



D) Верховна Рада Автономної Республіки Крим за погодженням із 

Представником Президента України в Автономній Республіці Крим. 

 

4. Тест 8 основної сесії ЄФВВ 2021 року: 

Після обрання громадянина С. на пост Президента України він залишив 

посаду керівника політичної партії П. Разом з тим виконкомом партії йому було 

запропоновано залишитись в її лавах із статусом «Почесний лідер партії П.», що 

не передбачає закріплення за ним жодних адміністративно-розпорядчих 

повноважень. Президент погодився на цю пропозицію. Чи відповідають 

Конституції України такі дії Президента України? 

А) Ні, не відповідають, оскільки на час перебування на посту Президент 

України повинен призупинити своє членство в політичній партії 

В) Так, відповідають, оскільки Президент України може бути членом 

політичної партії 

С) Ні, не відповідають, оскільки членство Президента України в політичній 

партії має бути погоджено із Національним агентством з питань запобігання 

корупції 

D) Ні, не відповідають, оскільки Президент України не може бути членом 

жодної політичної партії. 

 

5. Тест 4 додаткової сесії ЄФВВ 2020 року: 

Співробітники патрульної поліції затримали в міському парку за порушення 

порядку проведення мирних зібрань десять громадян, які без відповідного дозволу 

грали на індійських музичних інструментах та оспівували ім'я Бога. Громадяни 

заперечили й повідомили, що належать до зареєстрованої в установленому 

порядку релігійної громади, а на проведення публічних богослужінь отримали 

відповідний дозвіл від свого релігійного центру. Чи є підстави для притягнення цих 

громадян до відповідальності та чому? 

А) Ні, оскільки після реєстрації члени релігійної громади мають право 

проводити публічні богослужіння без отримання спеціальних дозволів 

В) Так, оскільки для проведення публічного богослужіння потрібно 

отримати дозвіл відділу у справах релігії обласної державної адміністрації 

С) Ні, оскільки члени релігійної громади отримали дозвіл на проведення 

публічного богослужіння від свого релігійного центру 

D) Так, оскільки про проведення публічного богослужіння члени релігійної 

громади мали завчасно повідомити виконавчий комітет міської ради 



 

6. Тест 10 основної сесії ЄФВВ 2020 року: 

Кабінет Міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради України в порядку 

законодавчої ініціативи проєкт закону про ратифікацію міжнародного договору 

України. Верховна Рада більшістю голосів прийняла закон, який Голова Верховної 

Ради України підписав і передав на підпис Президенту України. Президент 

України відмовився підписати вказаний закон, мотивувавши відмову тим, що 

Верховна Рада України порушила процедуру прийняття закону, не отримавши 

висновку Конституційного Суду України про відповідність міжнародного 

договору Конституції України. Хто з указаних суб'єктів конституційно-правових 

відносин діяв з порушенням конституційно-правових приписів і чому? 

А) Голова Верховної Ради України, оскільки його не наділено 

повноваженнями щодо підписування законів про ратифікацію міжнародного 

договору України 

В) Верховна Рада України, оскільки закон про ратифікацію міжнародного 

договору України приймають не менш ніж двома третинами народних депутатів 

України від конституційного складу Верховної Ради України 

С) Кабінет Міністрів України, оскільки його не наділено правом 

законодавчої ініціативи у Верховній Раді України щодо проектів закону про 

ратифікацію міжнародних договорів України 

D) Президент України, оскільки отримання за зверненням Верховної Ради 

України висновку Конституційного Суду України щодо відповідності 

міжнародного договору Конституції України не є обов'язковою умовою 

ратифікації міжнародного договору України 

 

7. Тест 2 основної сесії ЄФВВ 2021 року: 

Громадянин Польщі Ф. подав конституційну скаргу до Конституційного 

Суду України щодо перевірки на відповідність Конституції України Закону 

України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», що було 

застосовано в апеляційному судовому рішенні в його справі (з дня набрання 

законної сили якого сплинуло 4 місяці). Чи має Конституційний Суд України 

визнавати таку скаргу прийнятною та з яких мотивів? 

А) Скарга є прийнятною за всіма критеріями. 

В) Скарга є неприйнятною, оскільки пропущені строки подання 

конституційної скарги. 



С) Скарга є неприйнятною, оскільки заявник міг подати конституційну 

скаргу лише щодо конкретної статті (статей), а не всього Закону. 

D) Скарга є неприйнятною, оскільки невідповідний суб’єкт її подання – 

іноземець. 

 

Усі подані приклади об’єднує те, що для відповіді на них під час іспиту 

немає потреби читати тестове завдання повністю. Починати читати доцільно не з 

основи, звідки починає більшість респондентів, а з варіантів відповіді. У разі 

доцільності прочитання основи можна починати з останнього речення основи. 

Зокрема, варто здобувачам освіти пояснити, що: 

а) для тестів 1, 2, 3 після прочитання варіантів доцільно прочитати останнє 

речення основи. Лише для тесту 1 можна уточнити з основи предмет закону (про 

внесення змін до розділу IV Конституції України), але з варіанта “D” цей предмет 

і так є зрозумілим. Інший текст в основі можна не читати; 

б) для тестів 4, 5, 6 достатньо прочитати лише варіанти відповіді та 

визначити серед них ключ. Час на читання основи в таких тестових завданнях 

доцільно заощадити; 

в) для тесту 7 після прочитання варіантів не зрозумілим є лише варіант В, 

для якого варто віднайти в основі тесту строк подання конституційної скарги. 

Інший текст в основі також можна не читати; 

7) як визначити актуальність, релевантність і корисність посібника для 

підготовки та які типові помилки наявних посібників для підготовки наявні; 

8) які теми та питання є міждисциплінарними, оскільки з цих питань 

імовірність тестів є вищою. 

До прикладу, в таблиці нижче схематично показано схожі питання згідно з 

програмою єдиного фахового вступного випробування з права та міжнародного 

права з навчальних дисциплін «Конституційне право України» та «Міжнародний 

захист прав людини»: 

 

Конституційне право України Міжнародний захист прав людини 

1.1. Принципи конституційного права. 

Людська гідність. Свобода. Рівність і 

заборона дискримінації. … 

13.1. Обсяг та складові заборони дискримінації 

13.2. Зобов’язання держави щодо заборони 

дискримінації 

8.2. Природа прав і свобод людини. Сутність 

прав і свобод людини. … 
1.1. Природа та сутність прав людини 

8.3. Зміст та обсяг захисту особистих свобод: 

право на свободу думки й слова, право на 

доступ до публічної інформації, захист 

5.1. Обсяг та складові права на життя 

5.2. Зобов’язання держави щодо права на життя 



персональних даних, свобода совісті, свобода 

пересування. Критерії обмеження прав 

 

[Адміністративне право: 2.4. … Окремі 

суб’єктивні публічні права та їх реалізація (…, 

право на доступ до публічної інформації)] 

9.1. Обсяг та складові права на свободу думки, 

совісті і релігії 

9.2. Зобов’язання держави щодо права на свободу 

думки, совісті і релігії 

8.4. Політичні права та участь громадян у 

вирішенні питань суспільного значення. 

Свобода мирних зібрань, свобода об’єднань: 

обсяг захисту та критерії обмеження. Рівність 

доступу громадян до публічної служби 

11.1. Обсяг та складові права на свободу зібрань 

та об’єднання 

11.2. Зобов’язання держави щодо права на свободу 

зібрань та об’єднання 

8.5. Економічні права: обсяг захисту та 

критерії обмеження. Право власності, 

заборона свавільного вилучення власності. … 

12.1. Обсяг та складові права на власність 

12.2. Зобов’язання держави щодо права на 

власність 

8.7. Конституційні обмеження у здійсненні 

конституційних прав та свобод людини в 

Україні. Критерії легітимності обмеження прав 

людини: трискладовий тест, значення 

принципу пропорційності 

15.1. Правомірне обмеження прав людини 

8.8. Особливі юридичні стани згідно з 

Конституцією України, умови і порядок 

введення та припинення дії 

15.2. Відступ держави від своїх зобов’язань у сфері 

прав людини за надзвичайних станів 

12.1. Конституційні засади правосуддя 

12.2. Система судів. Засади спеціалізації у 

системі судів 

12.3. Конституційний статус судді. Гарантії 

незалежності суддів. Підстави та порядок 

припинення повноважень суддів і звільнення 

суддів 

12.4. Конституційний статус Вищої ради 

правосуддя. Органи суддівського 

самоврядування 

14.1. Обсяг та складові права на справедливий суд 

та на ефективний̆ засіб юридичного захисту 

14.2. Зобов’язання держави щодо права на 

справедливий суд та на ефективний̆ засіб 

юридичного захисту 

14.3. Практика Європейського суду з прав людини 

щодо права на справедливий̆ суд та на ефективний̆ 

засіб юридичного захисту (справа «Олександр 

Волков проти України», № 21722/11, рішення 

Великої палати 2013 р.; справа «Бурмич та інші 

проти України», №№ 46852/13, 47786/13, 54125/13, 

рішення Великої палати 2017 р.) 

8.3. Практика Європейського суду з прав людини 

щодо права на повагу до приватного життя (…; 

справа «Гуменюк та інші проти України», № 

11423/19, 2021 р.) 

 

Іншим прикладом можуть бути схожі питання згідно з програмою єдиного 

фахового вступного випробування з права та міжнародного права з навчальних 

дисциплін «Конституційне право України» та «Міжнародне публічне право», які 

схематично показано нижче: 
 



Конституційне право України Міжнародне публічне право 

1.2. Система джерел 

конституційного права 

4.1. Поняття та види джерел міжнародного публічного права 

4.2. Міжнародний договір 

4.4. Загальні принципи права 

4.6. «М’яке» міжнародне право 

4.7. Рішення міжнародних судових органів 

1.З. Конституційні засади 

співвідношення національного 

та міжнародного права. 

Доктрина дружнього ставлення 

до міжнародного права 

5.1. Теорії співвідношення міжнародного публічного права і 

національного права 

5.2. Імплементація норм міжнародного публічного права 

5.3. Застосування норм міжнародного публічного права в 

національному правопорядку України 

3.3. Конституційні засади 

державного суверенітету 

України. Принцип територіальної 

цілісності і недоторканності 

державних кордонів України. 

Незалежність України та процеси 

євроатлантичної і європейської 

інтеграції 

 

5.2. Поняття, система та 

принципи державно-

територіального устрою України 

13.1. Поняття та види територій у міжнародному публічному 

праві 

13.2. Поняття територіального верховенства, правова 

природа, склад та підстави зміни державної території 

13.3. Державні кордони та їх правовий режим 

14.2. Класифікація та юридичний статус морських просторів 

згідно з Конвенцією ООН з морського права 1982 р. 

14.3. Правовий статус і режим внутрішніх вод, територіального 

моря, прилеглої зони, виключної економічної зони, 

континентального шельфу, архіпелажних вод, відкритого моря, 

Міжнародного району морського дна, міжнародних проток та 

міжнародних каналів згідно з Конвенцією ООН з морського 

права 1982 р. 

5.5. Особливості юридичного 

статусу тимчасово окупованих 

територій України 

11.8. Правовий режим окупації. Гаазька конвенція та 

Положення про закони і звичаї війни на суходолі 1907 р. 

11.9. Кваліфікація збройного конфлікту на території України 

(від 2014 р. до цього часу) 

8.11. Поняття та принципи 

громадянства України 

10.1. Поняття й основні категорії населення 

10.2. Питання громадянства в міжнародному публічному 

праві. Справа Ноттебома 1955 р. (Міжнародний Суд ООН). 

8.13. Конституційний статус 

іноземців та осіб без 

громадянства. Особливості 

конституційного статусу біженця 

10.3. Правовий статус іноземців, осіб без громадянства та 

осіб з множинним громадянством 

10.7. Правовий статус біженців. Конвенція про статус 

біженців 1951 р. та Протокол до неї 1967 р. Управління 

Верховного Комісара ООН у справах біженців 

 

Також наявні схожі питання згідно з програмою єдиного фахового вступного 

випробування з права та міжнародного права з навчальних дисциплін 

«Конституційне право України» та «Адміністративне право України», які 

схематично показано нижче: 
 

Конституційне право України Адміністративне право України 

1.1. Принципи конституційного права. … 
1.4. Принципи в адміністративному 

праві 



3.6. Принцип верховенства права в системі засад 

конституційного ладу України. Основні елементи 

верховенства права 

4.2. Принципи адміністративної 

процедури 

1.2. Система джерел конституційного права 
1.3. Джерела адміністративного 

права 

4.6. Сутність місцевого самоврядування. Конституційні 

гарантії місцевого самоврядування в Україні. Організаційно-

правова та фінансово-економічна самостійність місцевого 

самоврядування 

4.7. Система місцевого самоврядування в Україні. Загальна 

характеристика конституційного статусу органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування в Україні 

4.8. Предмет відання територіальної громади. Компетенція 

органів місцевого самоврядування. … 

2.3. Правовий статус і види 

суб’єктів місцевого самоврядування 

6.3. Правовий статус службовця в 

органі місцевого самоврядування 

7.2. Поняття та основні види громадських об’єднань. 

Принципи створення та діяльності громадських об’єднань в 

Україні 

7.3. Конституційний статус політичних партій. Порядок 

створення політичних партій. Принципи діяльності 

політичних партій. Заборона політичних партій в Україні 

7.4. Держава і церква в Україні. Відділення церкви від 

держави. Принцип світської держави 

2.5. Особливості неурядової 

організації як суб’єкта 

адміністративного права. Засади 

правового статусу окремих видів 

неурядових організацій 

8.1. Принципи конституційного статусу особи 

8.2. Природа прав і свобод людини. Сутність прав і свобод 

людини. Негативні та позитивні обов’язки держави у сфері 

гарантування прав людини згідно з Конституцією України 

8.9. Особливості юридичного захисту прав внутрішньо 

переміщених осіб 

8.10. Загальна характеристика конституційних обов’язків 

людини та громадянина в Україні 

8.11. Поняття та принципи громадянства України 

8.12. Набуття громадянства України: підстави та умови. 

Обставини, що виключають прийняття до громадянства 

України. Припинення громадянства України 

8.13. Конституційний статус іноземців та осіб без 

громадянства. Особливості конституційного статусу біженця 

2.4. Приватна особа як суб’єкт 

адміністративного права. Окремі 

суб’єктивні публічні права та їх 

реалізація (право на участь в 

ухваленні рішень, право на 

звернення, право на доступ до 

публічної інформації). 

11.1. Місце виконавчої влади в механізмі державної влади. 

Система органів виконавчої влади в Україні 

11.2. Порядок формування і склад Кабінету Міністрів 

України. Демократична підзвітність і підконтрольність 

Кабінету Міністрів України. Солідарна відповідальність 

уряду та відповідальність міністрів 

11.3. Предмет відання та повноваження Кабінету Міністрів 

України. Акти Кабінету Міністрів України 

2.2. Правовий статус і система 

органів виконавчої влади 



13.5. Суб’єкти та форми звернення до Конституційного Суду 

України. Конституційна скарга: поняття, критерії 

прийнятності, особливості розгляду 

13.6. Поняття й характеристика стадій конституційного 

судочинства. Учасники конституційного провадження 

13.7. Поняття та юридична природа актів Конституційного 

Суду України. Види, порядок ухвалення та виконання актів 

Конституційного Суду України. … 

4.4. Стадії адміністративної 

процедури, їх зміст 

5.2. Адміністративне оскарження 

7.4. Провадження в справі про 

адміністративний проступок. 

Оскарження й перегляд постанови в 

справі про адміністративний 

проступок. Виконання постанови 

про накладення адміністративного 

стягнення 

 

Також наявні схожі питання згідно з програмою єдиного фахового вступного 

випробування з права та міжнародного права з навчальних дисциплін 

«Конституційне право України» та «Цивільне процесуальне право України», які 

схематично показано нижче: 
 

Конституційне право України Цивільне процесуальне право України 

1.1. Принципи конституційного 

права. … 

3.6. Принцип верховенства права 

в системі засад конституційного 

ладу України. Основні елементи 

верховенства права 

12.1. Конституційні засади 

правосуддя 

2.1. Поняття та система принципів цивільного судочинства 

2.2. Характеристика окремих принципів цивільного 

судочинства: верховенство права та законодавство, 

відповідно до якого суд вирішує справи; гласність судового 

процесу; відкритість інформації щодо справи; змагальність 

сторін; диспозитивність цивільного судочинства; 

пропорційність у цивільному судочинстві; забезпечення 

права на перегляд справи та оскарження судового рішення; 

обов’язковість судових рішень 

1.2. Система джерел 

конституційного права 
1.3. Цивільне процесуальне законодавство 

12.2. Система судів. Засади 

спеціалізації у системі судів 

13.4. Склад і порядок формування 

Конституційного Суду України. 

Структура та організація діяльності 

Конституційного Суду України 

12.3. Конституційний статус судді. 

Гарантії незалежності суддів. 

Підстави та порядок припинення 

повноважень суддів і звільнення 

суддів 

1.4. Поняття, завдання, види та стадії цивільного 

судочинства 

7.1. Поняття та види цивільної юрисдикції 

3.1. Визначення складу суду. Склад суду. 

16.1. Поняття та сутність апеляційного провадження. Суди 

апеляційної інстанції. 

16.9. Поняття та сутність касаційного провадження. Суд 

касаційної інстанції. 

12.5. Конституційний статус 

прокуратури. Роль адвокатури в 

системі юридичного захисту прав 

людини 

4.9. Участь у судовому процесі органів та осіб, яким законом 

надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб 

5.1. Поняття й види представництва в цивільному процесі 

5.2. Особи, які можуть бути представниками. Особи, які не 

можуть бути представниками. 



5.3. Повноваження представника в суді. Документи, що 

підтверджують повноваження представників 

13.3. Предмет відання та 

повноваження Конституційного 

Суду України. Самообмеження 

юрисдикції Конституційного Суду 

України та доктрина політичного 

питання 

16.7. Повноваження суду апеляційної інстанції 

16.15. Повноваження суду касаційної інстанції 

13.5. Суб’єкти та форми звернення 

до Конституційного Суду України. 

Конституційна скарга: поняття, 

критерії прийнятності, 

особливості розгляду 

13.4. Позовна заява, її зміст і форма. Пред’явлення позову. 

16.4. Форма і зміст апеляційної скарги, порядок її подання 

16.12. Форма і зміст касаційної скарги, порядок її подання 

13.5. Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви, 

відмова у відкритті провадження у справі 

13.6. Поняття й характеристика 

стадій конституційного 

судочинства. Учасники 

конституційного провадження 

1.4. Поняття, завдання, види та стадії цивільного судочинства 

4.1. Склад учасників справи. Процесуальні права та 

обов’язки учасників справи. Неприпустимість зловживання 

процесуальними правами. 

13.6. Відкриття провадження у справі 

16.5. Відкриття апеляційного провадження 

16.13. Відкриття касаційного провадження 

13.7. Підготовче провадження 

13.8. Захист відповідача від пред’явленого позову. Відзив, 

заперечення та зустрічний позов. 

13.9. Врегулювання спору за участю судді 

13.10. Відмова позивача від позову, визнання позову 

відповідачем. Мирова угода сторін. 

13.11. Завдання та строки розгляду справи по суті 

13.12. Відкриття розгляду справи по суті 

13.13. З’ясування обставин справи та дослідження доказів 

13.14. Судові дебати та ухвалення рішення 

13.15. Фіксування судового процесу 

13.16. Зупинення та закриття провадження у справі. 

Залишення позову без розгляду. 

13.20. Розгляд справи у порядку спрощеного позовного 

провадження 

13.21. Умови та порядок проведення заочного розгляду 

справи 

16.6. Апеляційний розгляд 

16.14. Касаційний розгляд 

16.17. Перегляд судових рішень за нововиявленими або 

виключними обставинами 

13.7. Поняття та юридична природа 

актів Конституційного Суду 

України. Види, порядок ухвалення 

та виконання актів 

Конституційного Суду України. … 

13.17. Поняття та види судових рішень. Законність і 

обґрунтованість судового рішення. 

13.18. Порядок ухвалення судових рішень. Проголошення 

судового рішення. 

13.19. Набрання рішенням суду законної сили 



16.8. Постанова суду апеляційної інстанції 

16.16. Постанова суду касаційної інстанції 

17.2. Звернення судових рішень до виконання 

13.7. … порядок … виконання актів 

Конституційного Суду України. 

Особливості юридичної сили рішень 

Конституційного Суду України з 

конституційних скарг 

16.17. Перегляд судових рішень за нововиявленими або 

виключними обставинами 

 

Наявні схожі питання згідно з програмою єдиного фахового вступного 

випробування з права та міжнародного права і з навчальних дисциплін 

«Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в Україні» та 

«Цивільне процесуальне право України», які схематично показано нижче: 
 

Адміністративне право 

України. 

Адміністративне 

судочинство в Україні 

Цивільне процесуальне право України 

1.3. Джерела 

адміністративного права 
1.3. Цивільне процесуальне законодавство 

1.4. Принципи в 

адміністративному праві 
1.4. Поняття, завдання, види та стадії цивільного судочинства 

2.1. Поняття та система принципів цивільного судочинства 

2.2. Характеристика окремих принципів цивільного судочинства: 

верховенство права та законодавство, відповідно до якого суд 

вирішує справи; гласність судового процесу; відкритість інформації 

щодо справи; змагальність сторін; диспозитивність цивільного 

судочинства; пропорційність у цивільному судочинстві; забезпечення 

права на перегляд справи та оскарження судового рішення; 

обов’язковість судових рішень. 

3.1. Визначення складу суду. Склад суду. 

3.2. Підстави для відводу (самовідводу) судді. Порядок вирішення 

заявленого відводу (самовідводу). Наслідки відводу суду (судді). 

4.1. Склад учасників справи. Процесуальні права та обов’язки 

учасників справи. Неприпустимість зловживання процесуальними 

правами. 

4.3. Сторони в цивільному процесі, їхні спеціальні процесуальні 

права та обов’язки 

4.6. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета 

спору 

4.7. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета 

спору 

4.9. Участь у судовому процесі органів та осіб, яким законом надано 

право звертатися до суду в інтересах інших осіб 

5.1. Поняття й види представництва в цивільному процесі 

4.4. Стадії адміністративної 

процедури, їх зміст 

5.2. Адміністративне 

оскарження 

5.3. Інші інструменти 

захисту прав особи 

(перегляд рішення суб’єктом 

публічного адміністрування, 

який його ухвалив, за 

ініціативою особи; захист 

особи з ініціативи суб’єкта 

публічного адміністрування; 

відшкодування шкоди 

суб’єктом публічного 

адміністрування; 

адміністративна юстиція). 

8.1. Загальні положення 

адміністративного 

судочинства: 

- завдання адміністративного 

судочинства; 

- критерії, за якими суд 

оцінює правомірність 



рішень, дій чи бездіяльності 

суб’єкта публічного 

адміністрування; 

- принципи 

адміністративного 

судочинства; 

- правила предметної, 

інстанційної та 

територіальної юрисдикції, 

наслідки їх недотримання 

(порушення); 

- склад суду, відводи;  

- учасники адміністративної 

справи, їх представники, 

інші учасники судового 

процесу; 

- докази та доказування. 

5.2. Особи, які можуть бути представниками. Особи, які не можуть 

бути представниками. 

5.3. Повноваження представника в суді. Документи, що 

підтверджують повноваження представників. 

6.1. Склад інших учасників судового процесу 

6.2. Цивільний процесуальний статус інших учасників судового 

процесу 

7.1. Поняття та види цивільної юрисдикції 

7.2. Предметна та суб’єктна юрисдикція 

7.3. Інстанційна юрисдикція 

7.4. Територіальна юрисдикція (підсудність) 

8.1. Поняття доказів. Належність, допустимість, достовірність, 

достатність доказів. 

8.2 Засоби доказування: письмові, речові та електронні докази, 

висновки експертів, показання свідків 

8.3. Обов’язок доказування та подання доказів. Витребування 

доказів. 

8.4. Предмет доказування. Підстави звільнення від доказування. 

8.5. Оцінка доказів 

8.6. Забезпечення доказів 

8.2. Звернення до 

адміністративного суду. 

Розгляд адміністративних 

справ у порядку загального 

та спрощеного позовного 

провадження. Особливості 

розгляду типових та 

зразкових справ. 

7.4. Провадження в справі 

про адміністративний 

проступок. … 

13.4. Позовна заява, її зміст і форма. Пред’явлення позову. 

13.5. Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви, відмова у 

відкритті провадження у справі 

13.6. Відкриття провадження у справі 

13.7. Підготовче провадження 

13.8. Захист відповідача від пред’явленого позову. Відзив, 

заперечення та зустрічний позов. 

13.9. Врегулювання спору за участю судді 

13.10. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем. 

Мирова угода сторін. 

13.11. Завдання та строки розгляду справи по суті 

13.12. Відкриття розгляду справи по суті 

13.13. З’ясування обставин справи та дослідження доказів 

13.14. Судові дебати та ухвалення рішення 

13.15. Фіксування судового процесу 

13.16. Зупинення та закриття провадження у справі. Залишення 

позову без розгляду. 

13.20. Розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження 

13.21. Умови та порядок проведення заочного розгляду справи 

8.3. Судові рішення в 

адміністративних справах. 

Звернення судового рішення 

до виконання. Судовий 

контроль за виконанням 

судового рішення. Перегляд 

13.17. Поняття та види судових рішень. Законність і обґрунтованість 

судового рішення. 

13.18. Порядок ухвалення судових рішень. Проголошення судового 

рішення. 

13.19. Набрання рішенням суду законної сили 

17.2. Звернення судових рішень до виконання 

17.6. Судовий контроль за виконанням судових рішень 



судового рішення в 

адміністративній справі. 

7.4. … Оскарження й 

перегляд постанови в справі 

про адміністративний 

проступок. Виконання 

постанови про накладення 

адміністративного 

стягнення. 

16.1. Поняття та сутність апеляційного провадження. Суди 

апеляційної інстанції. 

16.2. Право апеляційного оскарження 

16.3. Строк на апеляційне оскарження 

16.4. Форма і зміст апеляційної скарги, порядок її подання 

16.5. Відкриття апеляційного провадження 

16.6. Апеляційний розгляд 

16.7. Повноваження суду апеляційної інстанції 

16.8. Постанова суду апеляційної інстанції 

16.9. Поняття та сутність касаційного провадження. Суд касаційної 

інстанції. 

16.10. Право касаційного оскарження 

16.11. Строк на касаційне оскарження 

16.12. Форма і зміст касаційної скарги, порядок її подання 

16.13. Відкриття касаційного провадження 

16.14. Касаційний розгляд 

16.15. Повноваження суду касаційної інстанції 

16.16. Постанова суду касаційної інстанції 

16.17. Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними 

обставинами 

 

Наявні схожі питання згідно з програмою єдиного фахового вступного 

випробування з права та міжнародного права і з навчальних дисциплін 

«Міжнародний захист прав людини» та «Міжнародне публічне право», які 

схематично показано нижче: 
 

Міжнародний захист прав людини Міжнародне публічне право 

2.1. Статут ООН, Загальна декларація прав людини 

1948 р. 

17.3. Організація Об’єднаних Націй. Статут 

ООН 1945 р. 

18.3. Міжнародний Суд ООН. Статут ООН і 

Статут Міжнародного Суду ООН. 

3.2. Юрисдикція Європейського суду з прав 

людини 

3.3. Процедура звернення до Європейського суду з 

прав людини 

18.4. Регіональні й спеціальні міжнародні 

судові установи 

18.5. Міжнародні арбітражні (третейські) суди 

18.6. Вирішення міжнародних спорів у рамках 

міжнародних організацій 

16.1. Застосування міжнародних стандартів прав 

людини у період збройних конфліктів 

16.2. Захист поранених і хворих у діючих арміях 

16.3. Захист поранених, хворих та осіб, які зазнали 

корабельної аварії, зі складу збройних сил на морі 

16.4. Захист військовополонених 

16.5. Захист цивільного населення під час війни. 

Захист жінок та дітей під час війни 

11.5. Учасники збройного конфлікту 

11.8. Правовий режим окупації. Гаазька 

конвенція та Положення про закони і звичаї 

війни на суходолі 1907 р. 

11.9. Кваліфікація збройного конфлікту на 

території України (від 2014 р. до цього часу) 

 



Інші лекційні заняття рекомендовано присвятити вказаним вище та деяким 

іншим темам і питанням, які є схожими у принаймні двох дисциплін і поясненню 

спільних рис і відмінностей кожного з аспектів у відповідній темі. Увагу варто 

приділяти тестологічно найбільш придатним питанням, таким як строки, 

послідовності, повноваження, підстави, класифікації, процедури тощо. 

Із урахуванням досвіду викладання автора на курсах підготовки до 

вирішення тестів з права (від НУ «Одеська юридична академія», Online Law 

School, Ліги студентів Асоціації правників України тощо), лекційні заняття 

рекомендовано проводити не шляхом усного диктування, а з таблицями та 

презентаціями. Матеріал у такому вигляді полегшує його сприйняття та розуміння. 

Нижче розміщено декілька таких таблиць, які можуть використовуватися під 

час підготовки. 
 

  



Таблиця 1. Групи джерел публічного права 

Назва 

групи 
Зміст Категорії Приклади джерел 

Ф
о
р
м

ал
із

о
в
ан

і 

виражені у формі будь-

якого офіційного 

документу, який 

прийнятий, виданий 

суб’єктом владних 

повноважень або 

укладений за його участі 

конституція Конституція України 

міжнародні 

договори 

Рамкова конвенція ООН про зміну клімату 

Європейська хартія місцевого 

самоврядування  

Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод  

Європейська конвенція про видання 

правопорушників 

кодифіковані 

закони 

Кодекс про адміністративні 

правопорушення, Митний, Податковий, 

Земельний, Водний кодекси; Основи 

законодавства про охорону здоров’я 

звичайні закони 

закони України «Про центральні органи 

виконавчої влади», «Про доступ до 

публічної інформації» 

акти, що мають 

силу закону 
декрети Кабінету Міністрів України 

підзаконні 

нормативні акти 

укази Президента України 

постанови Кабінету Міністрів України 

накази міністерств, інших центральних 

ОВВ 

рішення місцевих рад 

рішення виконавчих комітетів місцевих рад 

розпорядження голів обласних, районних 

державних адміністрацій нормативного 

характеру 

накази, інструкції адміністрацій 

підприємств, установ, організацій під час 

виконання ними делегованих функцій  

юридичні акти 

Європейського 

Союзу 

директиви ЄС, регламенти ЄС 

[але рекомендації та висновки органів ЄС – 

акти м’якого права] 

рішення судових 

і квазісудових 

органів 

рішення Конституційного Суду України 

рішення Європейського суду з прав 

людини 

рішення Верховного Суду 

«м’яке право» – офіційні 

міжнародні документи, 

які мають 

рекомендаційний 

характер і спрямовані на 

рекомендаційні 

акти (декларації, 

рекомендації, 

резолюції) 

міжнародних 

Загальна декларація прав людини 

рекомендації та резолюції Парламентської 

асамблеї Ради Європи 

рекомендації та резолюції Комітету 

міністрів Ради Європи 



регулювання відносин, 

що потребують гнучких 

заходів впливу 

міжурядових 

організацій 

Міжнародний кодекс поведінки 

державних посадових осіб 

декларації ОБСЄ 

деякі договори меморандуми, … 
Н

еф
о

р
м

ал
із

о
в
ан

і 

НЕ мають форму 

документа. 

Критерії визнання 

джерелами: 

1) об’єктивний – тривала 

та загальна практика 

застосування; 

2) суб’єктивний – 

загальна переконаність у 

правомірності 

застосування; 

3) змістовна визначеність 

– можливість 

формулювання у вигляді 

норми 

загальні принципи права 

правова доктрина (погляди вчених) 

норми моралі, традицій та звичаїв 

 

Таблиця 2. Класифікація органів виконавчої влади 

Критерій Назви видів Приклади 

порядок вирішення 

питань 

єдиноначальні 
усі МДА, міністерства, служби, агентства, інспекції, 

бюро 

колегіальні Кабінет Міністрів України, комісії 

обсяг і характер 

компетенції 

загальної компетенції 
1) Кабінет Міністрів України 

2) усі МДА (обласні державні адміністрації, …) 

спеціальної 

(галузевої) 

компетенції 

усі ЦОВВ (Державна податкова служба України, 

Національна поліція, Міністерство оборони), 

територіальні органи міністерств 

масштаб 

діяльності 

(територіальний 

обсяг 

повноважень) 

вищий Кабінет Міністрів України 

центральні (ЦОВВ) 

1) міністерства; 

2) служби (послуги); 

3) інспекції (контроль, нагляд); 

4) бюро (ОРД, досудове розслідування); 

5) агентства (управління держ. власністю); 

6) комісії [колегіальні]; 

7) зі спец. статусом – особливі організація, порядок 

діяльності (Антимонопольний комітет, Фонд держ. 

майна, Держ. комітет телебачення і радіомовлення, 

Національна комісія … регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг) 

місцеві 
1) обласні державні адміністрації 

2) районні державні адміністрації 



3) Київська та Севастопольська міські державні 

адміністрації 

4) районні в місті Києві державні адміністрації 

 

Таблиця 3. Порядок призначення до органів публічної влади 

Посада Хто призначає та в якому порядку? 

Прем’єр-міністр України 

ВРУ за поданням Президента України (за 

пропозицією коаліції депутатських 

фракцій у ВРУ або депутатської фракції, 

до складу якої входить 226 н/д) 

Міністр оборони України 

ВРУ за поданням Президента України 

Міністр закордонних справ України 

Голова Служби безпеки України 

члени Центральної виборчої комісії 

Голова Національного банку України 

глави дипломатичних представництв України в інших 

державах і при міжнародних організаціях 
Президент України 

вище командування Збройних Сил України, інших 

військових формувань 

інші члени Кабінету Міністрів України 

ВРУ за поданням Прем’єр-міністра 

України 

Голова Антимонопольного комітету України 

Голова Державного комітету телебачення і 

радіомовлення України 

Голова Фонду державного майна України 

Генеральний прокурор України Президент України за згодою ВРУ 

Рада Національного банку України 

½ складу – ВРУ, ½ складу – Президент Національна рада України з питань телебачення і 

радіомовлення 

Голова та інші члени Рахункової палати 

ВРУ Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

керівник апарату Верховної Ради України 

Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим 
Верховна Рада АРК за погодженням із 

Президентом України 

керівники ЦОВВ, які НЕ входять до складу КМУ 
КМУ за поданням Прем’єр-міністра 

України 

Голови місцевих державних адміністрацій Президент України за поданням КМУ 

 

  



Таблиця 4. Підстави для відмови у відкритті, закриття провадження 

та повернення, залишення без розгляду позовної заяви в адміністративному 

та цивільному судочинстві 

відмова у 

відкритті 
закриття провадження залишення без розгляду повернення 

1) не підлягає розгляду в порядку 

відповідного судочинства. Суд повинен 

роз’яснити, до юрисдикції якого суду 

віднесено розгляд справи 

 

позивач не усунув 

недоліки позову, 

який залишено без 

руху, у встановлений 

судом строк 

2) є такі, що набрали законної сили, судові 

рішення, постанова, наказ чи ухвала про 

закриття провадження між тими сторонами, 

про той предмет і з тих підстав 

позов подано особою, яка не має процесуальної 

дієздатності 

позов не підписано або підписано особою, яка не має 

права підписувати її, або особою, посадове становище 

якої не вказано 

(але в ЦПК без розгляду: позов від імені 

заінтересованої особи подано особою, яка не має 

повноважень на ведення справи) 

3) у провадженні 

цього чи іншого 

суду є справа зі 

спору між тими 

сторонами, про 

той предмет і з 

тих підстав 

- 

у провадженні цього або 

іншого суду є справа про спір 

між тими самими сторонами, 

про той самий предмет і з тих 

самих підстав 

порушено правила 

об’єднання позовних 

вимог (крім винятків) 

4) позивач або відповідач – померла фізична 

чи припинена юридична особа (в адмін. – за 

винятком СВП), якщо спірні відносини НЕ 

допускають правонаступництва 

КАС: позивач не прибув 

(повторно не прибув, якщо він 

не є суб’єктом владних 

повноважень) у підготовче 

засідання чи у судове 

засідання без поважних 

причин або не повідомив про 

причини неявки, якщо від 

нього не надійшло заяви про 

розгляд справи за його 

відсутності 

ЦПК: належно повідомлений 

позивач повторно не з’явився 

в судове засідання або не 

повідомив про причини 

неявки, крім якщо від нього 

надійшла заява про розгляд за 

його відсутності і нез’явлення 

не перешкоджає розгляду 

до відкриття 

провадження позивач 

подав заяву про 

відкликання позову 

або (у цив.) заяву про 

врегулювання спору 



цив. процес – щодо спору між тими 

сторонами, про той предмет і з тих підстав: 

5) є рішення третейського суду в межах його 

компетенції. Виняток: суд відмовив у видачі 

виконавчого листа на примусове його 

виконання або його скасував і розгляд справи 

в тому самому третейському суді виявився 

неможливим 

6) є рішення суду іноземної держави, визнане 

в Україні в установленому законом порядку 

позивач подав заяву про 

залишення позову без 

розгляду (до початку розгляду 

по суті) 

відсутні підстави для 

звернення прокурора 

до суду в інтересах 

держави або для 

звернення до суду 

особи, якій законом 

надано право 

звертатися до суду в 

інтересах іншої 

особи 

 

у цив. – після відкриття 

провадження у справі між 

сторонами укладено 

угоду про передачу спору 

на вирішення до 

третейського суду, якщо 

тільки суд не визнає, що 

така угода є недійсною, 

втратила чинність або не 

може бути виконана 

дієздатна особа, в інтересах 

якої у встановлених законом 

випадках звернулась інша 

особа, заперечує проти (ЦПК 

– не підтримує) позову і від 

неї надійшла відповідна заява 

 

ЦПК: між сторонами укладено 

угоду про передачу на 

вирішення до третейського 

суду, і від відповідача не 

пізніше початку розгляду 

справи по суті, але до подання 

ним першої заяви щодо суті 

спору надійшли заперечення 

проти вирішення спору в суді, 

якщо тільки суд не визнає, що 

така угода є недійсною, 

втратила чинність або не може 

бути виконана 

позивачем подано до 

цього самого суду 

інший позов (позови) 

до цього самого 

відповідача 

(відповідачів) з тим 

самим предметом та 

з однакових підстав і 

щодо такого позову 

(позовів) на час 

вирішення питання 

про відкриття 

провадження у 

справі, що 

розглядається, не 

постановлена ухвала 

про відкриття або 

відмову у відкритті 

провадження у 

справі, повернення 

позовної заяви або 

залишення позову 

без розгляду. 

Судовий збір у цьому 

випадку НЕ 

повертається 

позивач відмовився від 

позову, у т.ч. частково, і 

відмову прийнято судом 

провадження в справі було 

відкрито за позовом без 

додержання вимог [КАС: ст. 

160, 161, 172; ЦПК: ст. 175, 

177, та не було сплачено 

судовий збір], і позивач не 

усунув цих недоліків у 

встановлений судом строк 

до заяви не додано 

доказів вжиття 

заходів досудового 

врегулювання спору 

у випадку, коли такі 

заходи є 

обов’язковими згідно 

із законом, або (в 

адмін.) на момент 

звернення позивача із 



позовом не сплив 

визначений законом 

строк для досудового 

врегулювання спору 

сторони досягли 

примирення (у цив. – 

уклали мирову угоду і 

вона затверджена судом) 

КАС: 

1) факт пропуску позивачем 

строку звернення до суду 

виявлено судом після 

відкриття провадження і 

позивач не заявить про 

поновлення пропущеного 

строку звернення або якщо 

підстави, вказані ним у заяві, 

будуть визнані судом 

неповажними 

2) після відкриття 

провадження суд дійде 

висновку, що викладений в 

ухвалі про відкриття 

провадження висновок суду 

про визнання поважними 

причин пропуску строку 

звернення до суду був 

передчасним, і суд не знайде 

інших підстав для визнання 

причин пропуску строку 

звернення до суду поважними 

у цив. – подана заява 

про розірвання 

шлюбу під час 

вагітності дружини 

або до досягнення 

дитиною одного року 

без дотримання 

вимог, встановлених 

Сімейним кодексом 

України 

у цив. – відсутній 

предмет спору 

позивач у визначений судом 

строк без поважних причин не 

подав витребувані судом 

докази, необхідні для 

вирішення спору 

в адмін. – якщо СВП 

подав позов із 

вимогою стягнення 

грошових коштів, яка 

ґрунтується на 

підставі рішення 

СВП, до закінчення 

6(3)-місячного 

строку для звернення 

особи до суду, 

визначеного ч. 2 

ст. 122 КАС 

в адмін.: 

1) щодо оскарження НПА 

СВП, якщо оскаржуваний 

НПА або положення 

визнано протиправними і 

нечинними рішенням 

після відкриття провадження 

судом встановлено, що 

позивачем подано до цього 

суду інший позов до цих 

відповідачів з тим предметом 

та з однакових підстав і щодо 

такого позову на час 

в адмін. – не подано 

в зазначений строк 

або вказані підстави 

для поновлення 

визнані неповажними 

(ч. 2 ст. 123) 



суду, яке набрало 

законної сили 

2) щодо оскарження 

індивідуальних актів та 

дій СВП, якщо їх змінено 

або скасовано рішенням 

суду, яке набрало 

законної сили 

3) щодо оскарження РДБ 

СВП, якщо СВП їх 

виправив і відсутні 

підстави вважати, що 

повне відновлення прав 

та інтересів позивача 

неможливе без визнання 

РДБ СВП протиправними 

після такого виправлення 

вирішення питання про 

відкриття провадження у 

справі, що розглядається, не 

постановлена ухвала про 

відкриття або відмову у 

відкритті провадження у 

справі, повернення позовної 

заяви або залишення позову 

без розгляду 

  

ЦПК: позивач у визначений 

судом строк не вніс кошти для 

забезпечення судових витрат 

відповідача і відп-ч подав 

заяву про залишення позову 

без розгляду 

 

  

ЦПК: між сторонами укладено 

угоду про передачу спору на 

вирішення суду іншої 

держави, якщо право її 

укласти передбачене законом 

або МДУ, крім якщо суд 

визнає, що така угода 

суперечить закону або МДУ, є 

недійсною, втратила чинність 

або не може бути виконана 

 

на стадії 

відкриття 
вже відкрите провадження на стадії відкриття 

 

суд постановляє ухвалу, а 

також вирішує питання 

про розподіл між 

сторонами судових 

витрат, повернення 

судового збору з бюджету 

суд постановляє ухвалу, може 

вирішити питання про 

розподіл між сторонами 

судових витрат, про 

повернення судового збору з 

бюджету 

 

повторне звернення з тих предмета і підстав 

та до того відповідача НЕ допускається 

після усунення підстав має право звернутися в 

загальному порядку 

 

  



Таблиця 5. Класифікація прав особи за змістом 

Громадянські (особисті) 

права 
Політичні права 

Соціально-

економічні права 

Культурні 

права 

Екологічні 

права 

«негативні»; 

гарантують індивідуальну 

автономію та свободу, 

захищають від свавілля 

«активні»; 

участь в управлінні 

державою та сусп. 

житті, вплив на д-

ть органів і ГО 

«позитивні»; 

участь у 

виробництві, 

користування та 

розпоряджання 

благами 

збереження й 

розвиток 

національної 

неповторності, 

доступ і роз-к 

духовних 

досягнень 

людства 

використання 

довкілля 

на належну правову 

процедуру: на справедливий 

суд, презумпція 

невинуватості, 

неможливість: покарання 

двічі за те саме 

правопорушення, покарання 

без закону, зворотної сили 

закону 

на асоціацію 

(свободу об'єднання 

у політичні партії 

та громадські 

організації) 

право власності на участь у 

культурному 

житті, 

науковому 

прогресі та його 

застосування 

на безпечне 

для життя і 

здоров’я 

довкілля 

на результати 

інтелектуальної, 

творчої діяльності 

на участь в 

управлінні 

державними 

справами 

на 

підприємницьку 

діяльність, яка не 

заборонена 

законом 

свобода 

літературної, 

художньої, 

наукової, 

технічної 

творчості 

на 

відшкодуванн

я шкоди від 

порушень 

права на 

безпечне 

довкілля 

на життя 

на повагу до гідності 

свобода пересування 
на участь у 

референдумах 

на працю, її 

безпечні умови 

на захист 

інтелектуальної 

власності 

вільного 

доступу до 

інформації 

про стан 

довкілля, про 

якість 

харчових 

продуктів і 

предметів 

побуту та 

право на 

поширення 

такої 

інформації 

свобода совісті на мирні зібрання на страйк 

свобода думки і слова 

вільно обирати і 

бути обраними до 

органів публічної 

влади 

на охорону 

здоров’я, медичну 

допомогу та 

медичне 

страхування 

використання 

вітчизняних і 

світових 

досягнень 

культури й 

мистецтва 

недоторканність особи  
на соціальний 

захист 

на природо-

користування 

недоторканність житла  на житло  

на таємницю листування  
на достатній 

рівень життя 
на освіту 

на сталий 

розвиток 

на звернення на відпочинок   



Права першого покоління. 

Закріплено вперше у ВХВ 1215, Біллі 1689, 

Декларації незалежності США 1776 (виводила ідею 

незалежності колишніх англійських колоній з ідеї 

ПЛ), французькій Декларації ПЛ і громадянина 

1789 

Права другого покоління. 

Офіційне закріплення започатковано 

в ХІХ ст. (у німецькому законодавстві 

про соціальне страхування в 70-х рр.). 

Конституційно визнано у ХХ ст. 

(Конституція Мексики 1917, 

Веймарська конституція Німеччини 

1919) 

Права 

третього 

покоління 

 

Практичні заняття рекомендується проводити таким чином: перед першим і 

кожним наступним непарним заняттям викладач надає студентам посилання на 

пробний тест із певної тематики, який доцільно вирішити до заняття. На 

відповідному занятті студенти та викладач обговорюють тестові завдання та 

відповідні проблемні питання. Якщо є потреба, можливі додаткові позааудиторні 

консультації з обговоренням найбільш проблемних питань загалом (і пробних 

тестів зокрема). А вже на відповідно другому та подальших парних практичних 

заняттях студенти вирішують тест із відповідної теми. Для оцінювання 

рекомендовано враховувати не лише результати тестування, а й логічне пояснення 

студентів після проходження тестування, яке завжди підвищує бал за тест. Цей 

метод викладання значно покращує розуміння студентами теми й успішність 

студентів, які значно краще пишуть тести. 

Цифровізованим різновидом опитування є обмежене у часі тестове 

опитування здобувачів вищої освіти через Google Forms або інші цифрові сервіси. 

Заздалегідь підготовлені викладачем тестові завдання можуть бути відкритого або 

закритого типу, хоча останній тип є більш простим у застосуванні й оцінюванні. 

Цифровізація дозволяє зробити різними порядки тестових завдань і варіантів 

відповідей для всіх присутніх, а також оперативно й об’єктивно оцінити знання та 

швидко обговорити правильні відповіді. 

Наразі, зважаючи на Концепцію реформування юридичної освіти, а також 

структуру єдиного фахового вступного випробування з права, вирішенню 

тестових завдань має бути приділено належну увагу. Окрім традиційного 

розв’язування тестів, пропонується обговорення аргументації вибору варіанта в 

кожному тестовому завданні. До практичного заняття викладач готує певну 

кількість закритих тестів із відповідної теми, серед них можуть бути тести 

зовнішнього незалежного оцінювання минулих років. Здобувач вищої освіти має 

не лише надати відповіді на орієнтовно 8–12 тестових завдань, а й обґрунтувати 

їх, зокрема вказати, чому інші три варіанти відповіді не є правильними або за яких 

умов вони могли бути правильними, яке слово або словосполучення у запитанні 



вказує на правильну відповідь тощо. Навіть у разі якщо студент не знає правильної 

відповіді, то має пояснити власні міркування, демонструючи певні знання з 

навчальної дисципліни та вміння критично й аналітично мислити. 

Наприклад, пробне єдине фахове вступне випробування з права 2017 року 

включало таке тестове завдання: 

Яке із закріплених в Конституції України прав людини НЕ належить до 

переліку прав та свобод, що захищаються Конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 року? 

А. Право на вільні вибори. 

Б. Право на працю. 

В. Право на справедливий суд. 

Г. Право на шлюб. 

Аргументація відповіді на нього може містити відповіді на такі питання: 

а) чи закріплено в Конвенції кожне з указаних прав; б) чи є права, закріплені в 

протоколах до Конвенції, конвенційними правами; в) чи дорівнює право, 

закріплене в ст. 4 Конвенції, праву на працю; г) чим ключ відрізняється від 

дистракторів (з урахуванням класифікації прав людини) та чому не гарантується 

Конвенцією. 

Єдине фахове вступне випробування з права 2016 року включало тестове 

завдання такого змісту: 

Який із принципів виборчого права утверджується закріпленим в Законі 

України «Про вибори Президента України» положенням про те, що громадяни 

України безпосередньо обирають Президента України? 

А Загального виборчого права. 

Б. Рівного виборчого права. 

В. Прямого виборчого права. 

Г. Вільного виборчого права. 

Здобувач вищої освіти має коротко встановити, що означає кожен із 

принципів, вказаних у варіантах відповіді, а також вказати головне слово в 

запитанні, яке є підказкою навіть у тому випадку, якщо здобувач недостатньо 

розуміє зміст принципів виборчого права – таким словом є «безпосередньо». 

Єдине фахове вступне випробування з права 2019 року (додаткова сесія) 

включало тестове завдання такого змісту: 

Після вдалого виступу на фінальній частині Чемпіонату Європи з футболу 

Президент України вирішив надати громадянство України гравцю М. 

національної збірної, який є громадянином Бразилії, та переїхав до України лише 



півроку тому. Отримавши від М. клопотання про прийняття до громадянства 

України та зобов’язання припинити громадянство Бразилії, Президент видав 

відповідний указ. Чи відповідає такий указ Президента України законодавству 

України? 

А. Відповідає. 

Б. Не відповідає, оскільки М. не прожив достатнього часу на території 

України. 

В. Не відповідає, оскільки немає погодження Міністерства внутрішніх 

справ України. 

Г. Не відповідає, оскільки М. повинен мати державні нагороди України. 

Аргументація відповіді на нього може містити відповіді на такі питання: 

а) які є умови прийняття до громадянства України; б) які винятки встановлено 

щодо обов’язковості кожної з умов; в) чи належить особа згідно з фабулою тесту 

до якоїсь із ситуацій, для яких встановлено винятки; г) якщо так, то які умови 

встановлено для такої категорії осіб і чи дотримано їх згідно з фабулою тесту. 

Одним зі способів застосування знань здобувачів вищої освіти і водночас 

використання тестових завдань є розвиток навичок складання ними тестів. 

Домашнє завдання може полягати в тому, що здобувач обирає по 6 – 8 питань на 

семестр із поданого переліку питань і самостійно складає від 1 до 5 закритих тестів 

і надсилає їх викладачу на електронну пошту або шляхом заповнення онлайн-

форми. За змістом ці тести можуть бути, наприклад, такими: 

а) тест на встановлення послідовності – необхідність розташування 

принаймні чотирьох варіантів дій (понять, характеристик) у певній послідовності 

(наприклад, порядок подання конституційної скарги або порядок реєстрації 

громадського об’єднання). Для наочності подано приклад: 

У якій послідовності розміщено в Конституції України види прав людини за 

сферою життєдіяльності? 

А. Екологічні. 

Б. Політичні. 

В. Культурні. 

Г. Громадянські. 

Ґ. Економічні. 

Д. Соціальні; 

б) тест на співвідношення (логічні пари) – встановлення відповідності між 

назвами, умовами, твердженнями, висновками тощо, які логічно взаємопов’язані, 

але розташовані за умовою завдання у різних групах довільним чином. Тест 



передбачає наявність двох стовпчиків, перший із яких має чотири, а другий – 

п’ять–шість слів або словосполучень. Для наочності подано приклад: 

Увідповідніть конкретне право людини та види, до яких це право належить: 

А. Право на життя. 

Б. Право голосу. 

В. Право на достатній життєвий рівень. 

Г. Право на асоціацію. 

1. Громадянське, індивідуальне, першого покоління. 

2. Політичне, індивідуальне, першого покоління. 

3. Політичне, колективне, першого покоління. 

4. Соціальне, індивідуальне, другого покоління. 

5. Громадянське, колективне, першого покоління. 

6. Соціальне, колективне, другого покоління; 

в) ситуаційне завдання з одним ключем (єдино правильним варіантом 

відповіді) і трьома дистракторами (неправильними варіантами відповіді). Для 

теоретичних питань, пов’язаних із предметом, інститутами, нормами тощо, 

рекомендовано складати не ситуаційні завдання, а завдання на застосування теорії. 

Нижче наведено приклад такого завдання: 

У Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року й 

Основному законі Федеративної Республіки Німеччина (ФРН) відсутній принцип 

неприпустимості порушення сутнісного змісту основних прав. Натомість 

Європейський суд з прав людини та Конституційний суд ФРН вивели цей принцип. 

Яку характеристику конституційних прав описано в цьому прикладі? 

А. Імпліцитність 

Б. Експліцитність 

В. Гнучкість 

Г. Фундаментальність 

Ґ. Принциповість 

Д. Жорсткість. 

Серед цілей подібного завдання можна виокремити такі: 1) здобувачі вищої 

освіти застосовують набуті знання для складання тестів; 2) здобувачі вищої освіти 

розуміють технологію складання тестів і ставлять себе на місце автора тестів, що 

може підсвідомо сприяти покращенню розуміння тестів під час вирішення у 

майбутньому; 3) здобувачі вищої освіти набувають навичок тестології; 4) з огляду 

на це, вони краще розуміють відповідне питання; 5) активізація не механічного 

запам’ятовування, а сутнісного розуміння теорії прав людини та правового 



регулювання; 6) можливість використання складених тестів у навчальному 

процесі шляхом вирішення й обговорення з іншими здобувачами вищої освіти; 7) 

урізноманітнення навчання; 8) можливість суміщення цієї форми з іншими 

формами контролю засвоєння знань і вмінь та навичок. 

Насамкінець, вважаю за доцільне надати деякі загальні рекомендації 

щодо ефективного викладання цієї дисципліни: 

1) наявність запису дистанційних лекцій із дисципліни та поширення запису 

в мережі «Ютуб»; 

2) наявність каналу в соціальній мережі «Телеграм» із відповідної 

дисципліни для зручного зв’язку. На ньому, зокрема, викладати посилання на всі 

лекції, які можна переглянути в будь-який час. Також на каналі доцільно 

поширювати посилання на пробні тестування, завдання для практичних занять, 

оголошення тощо; 

3) для підготовки надавати перелік джерел із відповідними сторінками та 

пріоритетністю; 

4) максимально сприяти тому, щоб викладання цієї дисципліни відбувалось 

в останньому семестрі навчання – безпосередньо перед державним бакалаврським 

іспитом і вступним магістерським (ЄФВВ з права та міжнародного права). 

Для зручності методичні рекомендації містять не лише опорні питання до 

занять і практичні завдання, а й тестові завдання закритого типу з кожної теми 

окремо, з принаймні чотирма варіантами відповідей (подекуди з кількома 

ключами). 

  



III. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

з/п Назва теми 

вид занять лекції практичні 

форма навчання денна заочна денна заочна 

 спеціальність 293 081 293 081 

1.  Підготовка до тестів з публічного права: 

загальні методичні рекомендації 
2 4 4 2 2 0 

2.  Принципи та джерела галузей публічного 

права: тестовий вимір 
2 2 1 2 2 0 

3.  Органи публічної влади: тестовий вимір 2 1 1 4 2 1 

4.  Інші суб’єкти публічного адміністрування: 

тестовий вимір 
2 1 1 4 2 1 

5.  Права людини: гарантії, обмеження, захист 2 4 2 4 4 1 

6.  Звернення до суду та до Конституційного 

Суду України: тестовий вимір 
2 0 0 2 1 0 

7.  Позасудове, судове та конституційне 

провадження: тестовий вимір 
2 2 1 4 2 1 

8.  Акти суду та Конституційного Суду України: 

тестовий вимір 
2 0 0 2 1 0 

 ЗАГАЛОМ 16 14 10 24 16 4 

 

  



ІV. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 

 

Тема 1. Підготовка до тестів з публічного права: 

загальні методичні рекомендації 

 

Мета вивчення: визначити роль тестування в системі підготовки правників і 

доступу до правничої професії, змістовно охарактеризувати поняття «таксономія 

(програма) іспиту», «когнітивний рівень тестового завдання», «питома вага», 

виявити пріоритетність тем і питань таксономії та тематично схожі питання з 

публічно-правових дисциплін, з’ясувати структуру тестового завдання та 

зменшити час на прочитання великих тестових завдань, проаналізувати тестові 

зошити єдиного фахового вступного випробування з права та міжнародного права 

2016—2021 років, виявити орієнтири для ефективного вивчення та викладання 

дисципліни «Публічно-правова тестологія». 

 

Питання 

1. Тестування в системі підготовки правників і доступу до правничої професії. 

Професійні тестування. 

2. Таксономія (програма) іспиту. Когнітивний рівень тестового завдання, питома 

вага. 

3. Пріоритетність тем і питань таксономії. 

4. Структура тестового завдання. 

5. Час на прочитання великих тестових завдань. 

6. Тематично схожі питання з публічно-правових дисциплін. 

7. Аналіз тестових зошитів єдиного фахового вступного випробування з права та 

міжнародного права 2016—2021 років. 

8. Орієнтири для ефективного вивчення та викладання дисципліни «Публічно-

правова тестологія». 

 

Завдання до практичного заняття:  

1. Проаналізувати теми та питання Програми предметного тесту єдиного 

фахового вступного випробування для вступу на спеціальності 081 «Право» та 293 

«Міжнародне право», а також ознайомитися зі структурою (теми та питання) 

навчальної дисципліни «Публічно-правова тестологія» та відповісти на такі 

запитання: 



1. Які теми й окремі питання публічно-правових дисциплін Програми 

предметного тесту єдиного фахового вступного випробування з 

навчальних дисциплін «Конституційне право України», 

«Адміністративне право України», «Кримінальне право України» та 

«Міжнародне публічне право» перетинаються, але через обмежений 

обсяг часу не згадані в структурі навчальної дисципліни «Публічно-

правова тестологія» та яку питому вагу та рівні компетентності 

передбачено для відповідних тем? 

2. Які теми й окремі питання публічно-правових дисциплін Програми 

предметного тесту єдиного фахового вступного випробування з 

навчальних дисциплін «Конституційне право України» та «Міжнародне 

публічне право» перетинаються, але через обмежений обсяг часу не 

згадані в структурі навчальної дисципліни «Публічно-правова 

тестологія» та яку питому вагу та рівні компетентності передбачено для 

відповідних тем? 

 

2. Ознайомитися з будь-яким тестовим зошитом єдиного фахового 

вступного випробування (наприклад, основної сесії 2021 року) та підготуватися до 

змістовного обговорення таких питань: 

1. Чи всі питання тестового зошиту (з публічно-правових дисциплін) 

відповідають Програмі предметного тесту єдиного фахового вступного 

випробування для вступу на спеціальності 081 «Право» та 293 

«Міжнародне право»? Яким саме питанням і темам Програми відповідає 

кожне з тестових завдань? Які тестові завдання не відповідають 

Програмі? 

2. Чи дотримано в тестовому зошиті (з публічно-правових дисциплін) 

питому вагу окремих питань Програми предметного тесту єдиного 

фахового вступного випробування? 

3. Яка питома вага тестових завдань з питань, які передбачено структурою 

навчальної дисципліни «Публічно-правова тестологія», у тестовому 

зошиті (з публічно-правових дисциплін)? 

4. Які тестові завдання з однієї дисципліни могли бути наявні серед питань 

іншої дисципліни? 

5. Які наявні поради, рекомендації й орієнтири для ефективного викладання 

дисципліни «Публічно-правова тестологія»? 

 



Тема 2. Принципи та джерела галузей публічного права: 

тестовий вимір 

 

Мета вивчення: виявити спільне та відмінне у принципах і джерелах галузей 

національного та міжнародного публічного права; розкрити детально окремі 

закономірності принципів і джерела публічного права; виявити тестологічно 

корисні компетентності з цієї тематики та надати їм змістовну характеристику. 

 

Питання 

1. Принципи конституційного права. Людська гідність. Свобода. Народний 

суверенітет. Республіканізм. Засади конституційного ладу. Конституційні 

засади державного суверенітету. 

2. Принципи в адміністративному праві. 

3. Принципи адміністративного та цивільного судочинства: система, 

характеристика окремих принципів. 

4. Основні принципи міжнародного публічного права: функції, природа, ознаки, 

класифікація, зміст. 

5. Рівність і заборона дискримінації: обсяг, складові, зобов’язання держави. 

Практика Європейського суду з прав людини щодо заборони дискримінації 

(справи «Пічкур проти України», «D.H. та інші проти Чеської Республіки»). 

Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. 

Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. 

Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю. 

6. Верховенство права як принцип публічного права. Основні елементи 

верховенства права. 

7. Пропорційність у публічному праві. 

8. Система джерел національного публічного права. 

9. Конституція як джерело публічного права: сутність, установча природа, 

юридичні властивості (верховенство, пряма дія, стабільність, горизонтальний 

ефект), функції, реалізація, порядок ухвалення та внесення змін. 

10. Поняття та види джерел міжнародного публічного права. Норми міжнародного 

публічного права: поняття, характерні риси, види, ієрархія, кодифікація. 

Природа юридично обов’язкової сили міжнародного публічного права. 

11. Міжнародний договір: сторони, укладення, дія та дійсність, тлумачення, 

припинення. Право міжнародних договорів: джерела, принципи. 



12. Міжнародний звичай. Загальні принципи права. Рішення міжнародних 

міжурядових організацій. Рішення міжнародних судових органів. 

Односторонні акти держав. 

13. «М’яке» міжнародне право як джерело публічного права. 

14. Співвідношення національного та міжнародного права. Доктрина дружнього 

ставлення до міжнародного права. Імплементація норм міжнародного права. 

Застосування норм міжнародного публічного права в національному 

правопорядку України. 

15. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: принципи 

тлумачення, особливості застосування в національному правопорядку. 

Європейська соціальна хартія (переглянута). Хартія основоположних прав 

Європейського Союзу. 

16. Статут ООН, Загальна декларація прав людини. Міжнародний пакт про 

громадянські і політичні права. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і 

культурні права. Конвенція ООН про права дитини.  

 

Завдання до практичного заняття:  

1. Проаналізувати теми та питання Програми предметного тесту єдиного 

фахового вступного випробування для вступу на спеціальності 081 «Право» та 293 

«Міжнародне право» та відповісти на такі запитання: 

1. Які теми й окремі питання дисципліни «Конституційне право України» 

стосуються теми заняття (принципи та джерела галузей публічного 

права) та яку питому вагу та рівні компетентності передбачено для 

відповідних тем? 

2. Які теми й окремі питання дисципліни «Адміністративне право України» 

стосуються теми заняття та яку питому вагу та рівні компетентності 

передбачено для відповідних тем? 

3. Які теми й окремі питання дисципліни «Адміністративне судочинство в 

Україні» стосуються теми заняття та яку питому вагу та рівні 

компетентності передбачено для відповідних тем? 

4. Які теми й окремі питання дисципліни «Цивільне процесуальне право 

України» стосуються теми заняття та яку питому вагу та рівні 

компетентності передбачено для відповідних тем? 

5. Які теми й окремі питання дисципліни «Кримінальне право України» 

стосуються теми заняття та яку питому вагу та рівні компетентності 

передбачено для відповідних тем? 



6. Які теми й окремі питання дисципліни «Кримінальне процесуальне право 

України» стосуються теми заняття та яку питому вагу та рівні 

компетентності передбачено для відповідних тем? 

7. Які теми й окремі питання дисципліни «Міжнародне публічне право» 

стосуються теми заняття та яку питому вагу та рівні компетентності 

передбачено для відповідних тем? 

8. Які теми й окремі питання дисципліни «Міжнародний захист прав 

людини» стосуються теми заняття та яку питому вагу та рівні 

компетентності передбачено для відповідних тем? 

 

2. Ознайомитися із законодавством, іншими джерелами права, матеріалами 

практики та теорією принципів і джерел публічного права. Скласти визначену 

викладачем кількість власних тестових завдань когнітивного рівня “С” або “D”. 

Вимоги до оформлення: 

а) перед кожним тестовим завданням – номер і назва питання цієї теми 

навчальної дисципліни та номер і назва питання (питань) Програми предметного 

тесту єдиного фахового вступного випробування; 

б) основа тестового завдання повинна містити практичну ситуацію; 

в) варіантів відповіді – принаймні чотири. Вони НЕ є просто варіантом 

відповіді на теоретичне питання, а розглядають ситуацію з різних боків і 

розгорнуто. Тобто НЕ на знання, а на застосування або аналіз. 

 

Тема 3. Органи публічної влади: тестовий вимір 

 

Мета вивчення: виявити спільне та відмінне в органах публічної влади як 

предметі вивчення галузей національного та міжнародного публічного права; 

розкрити детально окремі закономірності органів публічної влади; виявити 

тестологічно корисні компетентності з цієї тематики та надати їм змістовну 

характеристику. 

 

Питання 

1. Орган публічної влади в системі суб’єктів публічного адміністрування. 

2. Принцип поділу державної влади. Система стримувань і противаг. 

3. Місце виконавчої влади в механізмі державної влади. Система органів 

виконавчої влади в Україні. 



4. Вимоги до посадових осіб органів публічної влади. Порядок формування та 

склад Кабінету Міністрів України.  

5. Повноважність і кворум у засіданнях колегіальних органів публічної влади. 

Мінімальна кількість голосів для ухвалення рішень. Акти Кабінету Міністрів 

України. Повноваження Кабінету Міністрів України. 

6. Підстави та порядок припинення повноважень органів публічної влади, 

посадових осіб. Підзвітність і підконтрольність Кабінету Міністрів України. 

Солідарна відповідальність уряду та відповідальність міністрів. 

7. Місцеве самоврядування як форма публічної влади: сутність, конституційні 

гарантії, організаційно-правова та фінансово-економічна самостійність. 

8. Система місцевого самоврядування в Україні. Правовий статус і види суб’єктів 

місцевого самоврядування. Предмет відання територіальної громади.  

9. Загальна характеристика правового статусу органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування в Україні. Компетенція органів місцевого самоврядування. 

Місцеве самоврядування в містах зі спеціальним статусом. 

10. Правове регулювання публічної служби. Види публічної служби. Державна 

служба та служба в органах місцевого самоврядування як основні різновиди 

публічної служби. Правовий статус службовця в органі місцевого 

самоврядування. 

11. Зміст інституту міжнародної правосуб’єктності. Поняття суб’єкта 

міжнародного публічного права.  

12. Держава як суб’єкт міжнародного публічного права. Види і форми визнання. 

Визнання нових держав та урядів. 

13. Міжнародна правосуб’єктність міжнародних міжурядових організацій. 

Поняття, джерела та принципи права міжнародних організацій. Поняття, ознаки 

та класифікація міжнародних міжурядових організацій. 

14. Організація Об’єднаних Націй. Рада ООН з прав людини. Верховний комісар 

ООН з прав людини. 

15. Комітет з прав людини. Комітет з економічних, соціальних та культурних прав. 

Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок. Комітет з прав дитини. Комітет 

проти катувань. Комітет з ліквідації расової дискримінації. Комітет з прав осіб 

з інвалідністю. 

16. Регіональні міжнародні міжурядові організації. Діяльність ОБСЄ у сфері 

визначення та просування стандартів захисту прав людини (Бюро з 

демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, Верховний комісар ОБСЄ у 

справах національних меншин). Європейський Союз.  



 

Завдання до практичного заняття:  

1. Проаналізувати теми та питання Програми предметного тесту єдиного 

фахового вступного випробування для вступу на спеціальності 081 «Право» та 293 

«Міжнародне право» та відповісти на такі запитання: 

1. Які теми й окремі питання дисципліни «Конституційне право України» 

стосуються теми заняття (органи публічної влади) та яку питому вагу та 

рівні компетентності передбачено для відповідних тем? 

2. Які теми й окремі питання дисципліни «Адміністративне право України» 

стосуються теми заняття та яку питому вагу та рівні компетентності 

передбачено для відповідних тем? 

3. Які теми й окремі питання дисципліни «Адміністративне судочинство в 

Україні» стосуються теми заняття та яку питому вагу та рівні 

компетентності передбачено для відповідних тем? 

4. Які теми й окремі питання дисципліни «Цивільне процесуальне право 

України» стосуються теми заняття та яку питому вагу та рівні 

компетентності передбачено для відповідних тем? 

5. Які теми й окремі питання дисципліни «Кримінальне право України» 

стосуються теми заняття та яку питому вагу та рівні компетентності 

передбачено для відповідних тем? 

6. Які теми й окремі питання дисципліни «Кримінальне процесуальне право 

України» стосуються теми заняття та яку питому вагу та рівні 

компетентності передбачено для відповідних тем? 

7. Які теми й окремі питання дисципліни «Міжнародне публічне право» 

стосуються теми заняття та яку питому вагу та рівні компетентності 

передбачено для відповідних тем? 

8. Які теми й окремі питання дисципліни «Міжнародний захист прав 

людини» стосуються теми заняття та яку питому вагу та рівні 

компетентності передбачено для відповідних тем? 

 

2. Ознайомитися із законодавством, іншими джерелами права, матеріалами 

практики та теорією органів публічної влади. Скласти визначену викладачем 

кількість власних тестових завдань когнітивного рівня “С” або “D”. Вимоги до 

оформлення: 



а) перед кожним тестовим завданням – номер і назва питання цієї теми 

навчальної дисципліни та номер і назва питання (питань) Програми предметного 

тесту єдиного фахового вступного випробування; 

б) основа тестового завдання повинна містити практичну ситуацію; 

в) варіантів відповіді – принаймні чотири. Вони НЕ є просто варіантом 

відповіді на теоретичне питання, а розглядають ситуацію з різних боків і 

розгорнуто. Тобто НЕ на знання, а на застосування або аналіз. 

 

Тема 4. Інші суб’єкти публічного адміністрування: 

тестовий вимір 

 

Мета вивчення: виявити спільне та відмінне в інших (крім органів публічної 

влади) суб’єктах публічного адміністрування як предметі вивчення галузей 

національного та міжнародного публічного права; розкрити детально їхні окремі 

закономірності; виявити тестологічно корисні компетентності з цієї тематики та 

надати їм змістовну характеристику. 

 

Питання 

1. Приватна особа як суб’єкт публічного права.  

2. Особливості неурядової організації як суб’єкта публічного права. Засади 

правового статусу окремих видів неурядових організацій. 

3. Міжнародні неурядові організації. 

4. Громадські об’єднання: поняття, основні види, принципи створення та 

діяльності в Україні. 

5. Політичні партії: правовий статус, порядок створення, принципи діяльності, 

заборона. 

6. Держава і церква в Україні. Відділення церкви від держави. Принцип світської 

держави 

7. Правосуб’єктність фізичних осіб. Питання міжнародної правосуб’єктності 

фізичних осіб. 

8. Поняття й основні категорії населення. 

9. Питання громадянства в публічному праві. Поняття та принципи громадянства 

України. Набуття громадянства України: підстави та умови. Обставини, що 

виключають прийняття до громадянства України. Припинення громадянства 

України. Справа Ноттебома 1955 р. (Міжнародний суд ООН). 



10. Гаазька конвенція, що регулює деякі питання, пов’язані з колізією законів про 

громадянство, 1930 р. Конвенція про громадянство заміжньої жінки 1957 р. 

Європейська конвенція про громадянство 1997 р. 

11. Правовий статус іноземців, апатридів і поліпатридів. Конвенція про статус 

апатридів. Конвенція про скорочення безгромадянства. 

12. Конституційно-правовий і міжнародно-правовий статус біженців. Конвенція 

про статус біженців 1951 р. та Протокол до неї 1967 р. Управління Верховного 

комісара ООН у справах біженців. Право притулку. 

 

Завдання до практичного заняття:  

1. Проаналізувати теми та питання Програми предметного тесту єдиного 

фахового вступного випробування для вступу на спеціальності 081 «Право» та 293 

«Міжнародне право» та відповісти на такі запитання: 

1. Які теми й окремі питання дисципліни «Конституційне право України» 

стосуються теми заняття (інші (крім органів публічної влади) суб’єкти 

публічного адміністрування) та яку питому вагу та рівні компетентності 

передбачено для відповідних тем? 

2. Які теми й окремі питання дисципліни «Адміністративне право України» 

стосуються теми заняття та яку питому вагу та рівні компетентності 

передбачено для відповідних тем? 

3. Які теми й окремі питання дисципліни «Адміністративне судочинство в 

Україні» стосуються теми заняття та яку питому вагу та рівні 

компетентності передбачено для відповідних тем? 

4. Які теми й окремі питання дисципліни «Цивільне процесуальне право 

України» стосуються теми заняття та яку питому вагу та рівні 

компетентності передбачено для відповідних тем? 

5. Які теми й окремі питання дисципліни «Міжнародне публічне право» 

стосуються теми заняття та яку питому вагу та рівні компетентності 

передбачено для відповідних тем? 

6. Які теми й окремі питання дисципліни «Міжнародний захист прав 

людини» стосуються теми заняття та яку питому вагу та рівні 

компетентності передбачено для відповідних тем? 

 

2. Ознайомитися із законодавством, іншими джерелами права, матеріалами 

практики та теорією інших (крім органів публічної влади) суб’єктів публічного 



адміністрування. Скласти визначену викладачем кількість власних тестових 

завдань когнітивного рівня “С” або “D”. Вимоги до оформлення: 

а) перед кожним тестовим завданням – номер і назва питання цієї теми 

навчальної дисципліни та номер і назва питання (питань) Програми предметного 

тесту єдиного фахового вступного випробування; 

б) основа тестового завдання повинна містити практичну ситуацію; 

в) варіантів відповіді – принаймні чотири. Вони НЕ є просто варіантом 

відповіді на теоретичне питання, а розглядають ситуацію з різних боків і 

розгорнуто. Тобто НЕ на знання, а на застосування або аналіз. 

 

Тема 5. Права людини: гарантії, обмеження, захист 

 

Мета вивчення: виявити спільне та відмінне в правах людини як предметі 

вивчення галузей національного та міжнародного публічного права; розкрити 

детально їхні окремі закономірності; виявити тестологічно корисні 

компетентності з цієї тематики та надати їм змістовну характеристику. 

 

Питання 

1. Природа та сутність прав людини. Універсальність прав людини.  

2. Класифікація прав людини. Негативні та позитивні зобов’язання держави у 

сфері гарантування прав людини. 

3. Право на життя: обсяг, складові, зобов’язання держави. Рішення Великої 

палати ЄСПЛ 1995 р. у справі «Макканн та інші проти Сполученого 

Королівства». 

4. Заборона катувань, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів 

поводження чи покарання: обсяг, складові, зобов’язання держави. Рішення 

ЄСПЛ у справі «Каверзін проти України». Конвенція проти катувань та інших 

жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів 

поводження і покарання. 

5. Право на свободу та особисту недоторканність: обсяг, складові, зобов’язання 

держави. Рішення ЄСПЛ 2011 р. у справі «Харченко проти України». 

6. Право на повагу до приватного і сімейного життя, житла та кореспонденції:̈ 

обсяг, складові, зобов’язання держави.  

7. Рішення ЄСПЛ у справах «С. і Марпер проти Сполученого Королівства», 

«Гуменюк та інші проти України», «Савіни проти України», «М.Р. і Д.Р. проти 



України», «Німіц проти Німеччини», «Кривіцька та Кривіцький проти 

України», «Роман Захаров проти Росії». 

8. Право на свободу думки, совісті і релігії: обсяг, складові, зобов’язання 

держави. Рішення ЄСПЛ у справі «Коккінакіс проти Греції». 

9. Право на свободу вираження поглядів: обсяг, складові, зобов’язання держави. 

Рішення ЄСПЛ у справах «Лінгенс проти Австрії», «Швидка проти України». 

10. Свобода пересування, право на доступ до публічної інформації, право на 

звернення, право на захист персональних даних, право на участь в ухваленні 

рішень: зміст, обсяг захисту, критерії обмеження. 

11. Політичні права та участь громадян у вирішенні питань суспільного значення. 

Право на свободу зібрань та об’єднання: обсяг, складові, зобов’язання 

держави, критерії обмеження. Рішення ЄСПЛ у справі «Веніамін Тимошенко 

та інші проти України». Рівність доступу громадян до публічної служби. 

12. Економічні права: обсяг захисту та критерії обмеження. Право власності: 

обсяг, складові, зобов’язання держави. Рішення ЄСПЛ у справах «Зеленчук і 

Цицюра проти України», «Лоізіду проти Туреччини». 

13. Право на свободу підприємницької діяльності, обмеження монополізму і 

захист конкуренції. Право на працю та на гідну оплату праці. 

14. Соціальні права: зміст та гарантії. Право на соціальне забезпечення, право на 

охорону здоров’я, право на освіту. 

15. Конституційні та конвенційні обмеження прав людини. 

16. Особливі юридичні стани згідно з Конституцією України, умови і порядок 

введення та припинення дії. Відступ держави від своїх зобов’язань у сфері 

прав людини за надзвичайних станів. 

17. Міжнародний захист прав людини під час збройних конфліктів. 

18. Особливості юридичного захисту прав внутрішньо переміщених осіб. 

 

Завдання до практичного заняття:  

1. Проаналізувати теми та питання Програми предметного тесту єдиного 

фахового вступного випробування для вступу на спеціальності 081 «Право» та 293 

«Міжнародне право» та відповісти на такі запитання: 

1. Які теми й окремі питання дисципліни «Конституційне право України» 

стосуються теми заняття (права людини) та яку питому вагу та рівні 

компетентності передбачено для відповідних тем? 



2. Які теми й окремі питання дисципліни «Адміністративне право України» 

стосуються теми заняття та яку питому вагу та рівні компетентності 

передбачено для відповідних тем? 

3. Які теми й окремі питання дисципліни «Адміністративне судочинство в 

Україні» стосуються теми заняття та яку питому вагу та рівні 

компетентності передбачено для відповідних тем? 

4. Які теми й окремі питання дисципліни «Цивільне процесуальне право 

України» стосуються теми заняття та яку питому вагу та рівні 

компетентності передбачено для відповідних тем? 

5. Які теми й окремі питання дисципліни «Кримінальне право України» 

стосуються теми заняття та яку питому вагу та рівні компетентності 

передбачено для відповідних тем? 

6. Які теми й окремі питання дисципліни «Кримінальне процесуальне право 

України» стосуються теми заняття та яку питому вагу та рівні 

компетентності передбачено для відповідних тем? 

7. Які теми й окремі питання дисципліни «Міжнародне публічне право» 

стосуються теми заняття та яку питому вагу та рівні компетентності 

передбачено для відповідних тем? 

8. Які теми й окремі питання дисципліни «Міжнародний захист прав 

людини» стосуються теми заняття та яку питому вагу та рівні 

компетентності передбачено для відповідних тем? 

 

2. Ознайомитися із законодавством, іншими джерелами права, матеріалами 

практики та теорією прав людини. Скласти визначену викладачем кількість 

власних тестових завдань когнітивного рівня “С” або “D”. Вимоги до оформлення: 

а) перед кожним тестовим завданням – номер і назва питання цієї теми 

навчальної дисципліни та номер і назва питання (питань) Програми предметного 

тесту єдиного фахового вступного випробування; 

б) основа тестового завдання повинна містити практичну ситуацію; 

в) варіантів відповіді – принаймні чотири. Вони НЕ є просто варіантом 

відповіді на теоретичне питання, а розглядають ситуацію з різних боків і 

розгорнуто. Тобто НЕ на знання, а на застосування або аналіз. 

  



Тема 6. Звернення до суду та до Конституційного Суду України: 

тестовий вимір 

 

Мета вивчення: виявити спільне та відмінне у зверненні до юрисдикційних 

органів як предметі вивчення галузей національного та міжнародного публічного 

права; розкрити детально їхні окремі закономірності; виявити тестологічно 

корисні компетентності з цієї тематики та надати їм змістовну характеристику. 

 

Питання 

1. Права на справедливий суд та на ефективний засіб юридичного захисту: обсяг, 

складові, зобов’язання держави. Рішення ЄСПЛ у справах «Олександр Волков 

проти України», «Бурмич та інші проти України». 

2. Предметна та суб’єктна юрисдикція. 

3. Система судів. Засади спеціалізації у системі судів. Інстанційна юрисдикція. 

Суди апеляційної інстанції. Суд касаційної інстанції. 

4. Територіальна юрисдикція (підсудність). 

5. Предмет відання та повноваження Конституційного Суду України. 

Самообмеження юрисдикції Конституційного Суду України та доктрина 

політичного питання. 

6. Юрисдикція Європейського суду з прав людини. 

7. Склад суду, відводи. Учасники справи, їхні представники, інші учасники 

судового процесу.  

8. Склад і порядок формування Конституційного Суду України. Структура та 

організація діяльності Конституційного Суду України. Учасники 

конституційного провадження. 

9. Конституційний статус судді. Гарантії незалежності суддів. Підстави та 

порядок припинення повноважень суддів і звільнення суддів. 

10. Участь у судовому процесі органів та осіб, яким законом надано право 

звертатися до суду в інтересах інших осіб. Конституційний статус 

прокуратури. Роль адвокатури в системі юридичного захисту прав людини. 

11. Заяви по суті справи, їхні види. 

12. Позовна заява, апеляційна скарга, касаційна скарга: зміст, форма, порядок 

подання. Право апеляційного та касаційного оскарження. Строк на апеляційне 

та касаційне оскарження. 

13. Критерії, за якими суд оцінює правомірність рішень, дій чи бездіяльності 

суб’єкта публічного адміністрування. 



14. Суб’єкти та форми звернення до Конституційного Суду України. 

Конституційна скарга: поняття, критерії прийнятності, особливості розгляду. 

15. Процедура звернення до Європейського суду з прав людини. 

 

Завдання до практичного заняття:  

1. Проаналізувати теми та питання Програми предметного тесту єдиного 

фахового вступного випробування для вступу на спеціальності 081 «Право» та 293 

«Міжнародне право» та відповісти на такі запитання: 

1. Які теми й окремі питання дисципліни «Конституційне право України» 

стосуються теми заняття (звернення до юрисдикційних органів) та яку 

питому вагу та рівні компетентності передбачено для відповідних тем? 

2. Які теми й окремі питання дисципліни «Адміністративне право України» 

стосуються теми заняття та яку питому вагу та рівні компетентності 

передбачено для відповідних тем? 

3. Які теми й окремі питання дисципліни «Адміністративне судочинство в 

Україні» стосуються теми заняття та яку питому вагу та рівні 

компетентності передбачено для відповідних тем? 

4. Які теми й окремі питання дисципліни «Цивільне процесуальне право 

України» стосуються теми заняття та яку питому вагу та рівні 

компетентності передбачено для відповідних тем? 

5. Які теми й окремі питання дисципліни «Кримінальне процесуальне право 

України» стосуються теми заняття та яку питому вагу та рівні 

компетентності передбачено для відповідних тем? 

6. Які теми й окремі питання дисципліни «Міжнародне публічне право» 

стосуються теми заняття та яку питому вагу та рівні компетентності 

передбачено для відповідних тем? 

7. Які теми й окремі питання дисципліни «Міжнародний захист прав 

людини» стосуються теми заняття та яку питому вагу та рівні 

компетентності передбачено для відповідних тем? 

 

2. Ознайомитися із законодавством, іншими джерелами права, матеріалами 

практики та теорією звернення до юрисдикційних органів. Скласти визначену 

викладачем кількість власних тестових завдань когнітивного рівня “С” або “D”. 

Вимоги до оформлення: 



а) перед кожним тестовим завданням – номер і назва питання цієї теми 

навчальної дисципліни та номер і назва питання (питань) Програми предметного 

тесту єдиного фахового вступного випробування; 

б) основа тестового завдання повинна містити практичну ситуацію; 

в) варіантів відповіді – принаймні чотири. Вони НЕ є просто варіантом 

відповіді на теоретичне питання, а розглядають ситуацію з різних боків і 

розгорнуто. Тобто НЕ на знання, а на застосування або аналіз. 

 

Тема 7. Позасудове, судове та конституційне провадження: 

тестовий вимір 

 

Мета вивчення: виявити спільне та відмінне у позасудовому, судовому та 

конституційному провадженні як предметі вивчення галузей національного та 

міжнародного публічного права; розкрити детально їхні окремі закономірності; 

виявити тестологічно корисні компетентності з цієї тематики та надати їм 

змістовну характеристику. 

 

Питання 

1. Поняття й характеристика стадій конституційного судочинства.  

2. Адміністративна процедура: сутність, види, принципи, учасники. Стадії 

адміністративної процедури, їх зміст. 

3. Адміністративні послуги: поняття, ознаки, види, суб’єкти відносин надання. 

Порядок надання адміністративних послуг. 

4. Адміністративне оскарження. 

5. Інші інструменти захисту прав особи у сфері публічного адміністрування 

(перегляд рішення суб’єктом публічного адміністрування, який його ухвалив, 

за ініціативою особи; захист особи з ініціативи суб’єкта публічного 

адміністрування; відшкодування шкоди суб’єктом публічного адміністрування; 

адміністративна юстиція). 

6. Провадження в справі про адміністративний проступок. Оскарження й 

перегляд постанови в справі про адміністративний проступок. Виконання 

постанови про накладення адміністративного стягнення. 

7. Розгляд справ у порядку загального та спрощеного позовного провадження. 

Особливості розгляду типових та зразкових адміністративних справ. 

8. Поняття та сутність апеляційного провадження. Поняття та сутність 

касаційного провадження. Апеляційний розгляд. Касаційний розгляд. 



9. Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами. 

10. Міжнародний Суд ООН. Статут ООН і Статут Міжнародного Суду ООН. 

11. Регіональні й спеціальні міжнародні судові установи. Міжнародні арбітражні 

(третейські) суди. Вирішення міжнародних спорів у рамках міжнародних 

організацій. 

12. Особливості розгляду Європейським судом з прав людини міждержавних 

скарг. Рішення про прийнятність у справі «Україна проти Російської 

Федерації (щодо Криму)» № 20298/14, 2021 р. 

 

Завдання до практичного заняття:  

1. Проаналізувати теми та питання Програми предметного тесту єдиного 

фахового вступного випробування для вступу на спеціальності 081 «Право» та 293 

«Міжнародне право» та відповісти на такі запитання: 

1. Які теми й окремі питання дисципліни «Конституційне право України» 

стосуються теми заняття (позасудове, судове та конституційне 

провадження) та яку питому вагу та рівні компетентності передбачено 

для відповідних тем? 

2. Які теми й окремі питання дисципліни «Адміністративне право України» 

стосуються теми заняття та яку питому вагу та рівні компетентності 

передбачено для відповідних тем? 

3. Які теми й окремі питання дисципліни «Адміністративне судочинство в 

Україні» стосуються теми заняття та яку питому вагу та рівні 

компетентності передбачено для відповідних тем? 

4. Які теми й окремі питання дисципліни «Цивільне процесуальне право 

України» стосуються теми заняття та яку питому вагу та рівні 

компетентності передбачено для відповідних тем? 

5. Які теми й окремі питання дисципліни «Кримінальне процесуальне право 

України» стосуються теми заняття та яку питому вагу та рівні 

компетентності передбачено для відповідних тем? 

6. Які теми й окремі питання дисципліни «Міжнародне публічне право» 

стосуються теми заняття та яку питому вагу та рівні компетентності 

передбачено для відповідних тем? 

7. Які теми й окремі питання дисципліни «Міжнародний захист прав 

людини» стосуються теми заняття та яку питому вагу та рівні 

компетентності передбачено для відповідних тем? 

 



2. Ознайомитися із законодавством, іншими джерелами права, матеріалами 

практики та теорією позасудового, судового та конституційного провадження. 

Скласти визначену викладачем кількість власних тестових завдань когнітивного 

рівня “С” або “D”. Вимоги до оформлення: 

а) перед кожним тестовим завданням – номер і назва питання цієї теми 

навчальної дисципліни та номер і назва питання (питань) Програми предметного 

тесту єдиного фахового вступного випробування; 

б) основа тестового завдання повинна містити практичну ситуацію; 

в) варіантів відповіді – принаймні чотири. Вони НЕ є просто варіантом 

відповіді на теоретичне питання, а розглядають ситуацію з різних боків і 

розгорнуто. Тобто НЕ на знання, а на застосування або аналіз. 

 

Тема 8. Акти суду та Конституційного Суду України: 

тестовий вимір 

 

Мета вивчення: виявити спільне та відмінне в актах національних і міжнародних 

судів і Конституційного Суду України як предметі вивчення галузей 

національного та міжнародного публічного права; розкрити детально їхні окремі 

закономірності; виявити тестологічно корисні компетентності з цієї тематики та 

надати їм змістовну характеристику. 

 

Питання 

1. Поняття та юридична природа актів Конституційного Суду України. Види, 

порядок ухвалення та виконання актів Конституційного Суду України. 

Особливості юридичної сили рішень Конституційного Суду України з 

конституційних скарг. 

2. Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви, відмова у відкритті 

провадження у справі. 

3. Зупинення та закриття провадження у справі. Залишення позову без розгляду. 

4. Судові рішення: поняття, види, порядок ухвалення, проголошення, набрання 

законної сили. 

5. Відкриття апеляційного провадження. Відкриття касаційного провадження. 

6. Повноваження суду апеляційної інстанції. Повноваження суду касаційної 

інстанції. 

7. Постанова суду апеляційної інстанції. Постанова суду касаційної інстанції. 

8. Консультативні повноваження Європейського суду з прав людини. 



9. Виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні. Закон 

України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського 

суду з прав людини» від 23 лютого 2006 р. № 3477-IV. 

10. Контроль Комітету міністрів Ради Європи за виконанням рішень 

Європейського суду з прав людини. 

 

Завдання до практичного заняття:  

1. Проаналізувати теми та питання Програми предметного тесту єдиного 

фахового вступного випробування для вступу на спеціальності 081 «Право» та 293 

«Міжнародне право» та відповісти на такі запитання: 

1. Які теми й окремі питання дисципліни «Конституційне право України» 

стосуються теми заняття (акти національних і міжнародних судів і 

Конституційного Суду України) та яку питому вагу та рівні 

компетентності передбачено для відповідних тем? 

2. Які теми й окремі питання дисципліни «Адміністративне право України» 

стосуються теми заняття та яку питому вагу та рівні компетентності 

передбачено для відповідних тем? 

3. Які теми й окремі питання дисципліни «Адміністративне судочинство в 

Україні» стосуються теми заняття та яку питому вагу та рівні 

компетентності передбачено для відповідних тем? 

4. Які теми й окремі питання дисципліни «Цивільне процесуальне право 

України» стосуються теми заняття та яку питому вагу та рівні 

компетентності передбачено для відповідних тем? 

5. Які теми й окремі питання дисципліни «Кримінальне процесуальне право 

України» стосуються теми заняття та яку питому вагу та рівні 

компетентності передбачено для відповідних тем? 

6. Які теми й окремі питання дисципліни «Міжнародне публічне право» 

стосуються теми заняття та яку питому вагу та рівні компетентності 

передбачено для відповідних тем? 

7. Які теми й окремі питання дисципліни «Міжнародний захист прав 

людини» стосуються теми заняття та яку питому вагу та рівні 

компетентності передбачено для відповідних тем? 

 

2. Ознайомитися із законодавством, іншими джерелами права, матеріалами 

практики та теорією актів національних і міжнародних судів і Конституційного 



Суду України. Скласти визначену викладачем кількість власних тестових завдань 

когнітивного рівня “С” або “D”. Вимоги до оформлення: 

а) перед кожним тестовим завданням – номер і назва питання цієї теми 

навчальної дисципліни та номер і назва питання (питань) Програми предметного 

тесту єдиного фахового вступного випробування; 

б) основа тестового завдання повинна містити практичну ситуацію; 

в) варіантів відповіді – принаймні чотири. Вони НЕ є просто варіантом 

відповіді на теоретичне питання, а розглядають ситуацію з різних боків і 

розгорнуто. Тобто НЕ на знання, а на застосування або аналіз. 

 

  



V. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

До теми 2 

 

1. Які з галузей права належать до публічного права? 

Конституційне право. 

Адміністративне право. 

Кримінальне право.  

Цивільний процес. 

Господарське право. 

Трудове право. 

Сімейне право. 

 

2 (2018 вст). Які з наведених міжнародних джерел НЕ належать до м’якого 

права? 

Директиви ЄС. 

Загальна декларація прав людини. 

Міжнародний кодекс поведінки державних посадових осіб. 

Рішення ОБСЄ. 

 

3. Які акти належать до «м’якого права»? 

Загальна декларація прав людини 

Рамкова конвенція ООН про зміну клімату 

Європейська хартія місцевого самоврядування 

Рішення Європейського суду з прав людини 

норми моралі 

норми традицій 

норми звичаїв 

правова доктрина 

 

4. Які з перерахованих джерел права належать до «м’якого права»? 

акти міжнародних міжурядових організацій 

правова доктрина 

норми моралі, традицій та звичаїв 

рішення Європейського суду з прав людини 

 



5. Яка теза правильно характеризує належність рішень Європейського суду 

з прав людини до джерел права? 

Є формалізованими джерелами права 

Є актами «м’якого права»  

Є неформалізованими джерелами права 

НЕ є джерелами права 

 

6. До якої групи джерел права належать рекомендації та резолюції 

Парламентської асамблеї Ради Європи? 

до актів «м’якого права» 

до неформалізованих джерел 

до правової доктрини 

до міжнародних договорів 

 

7 (2018 осн). До якого виду джерел права належать Правила благоустрою 

міста Львів, затверджені рішенням Львівської міської ради? 

Підзаконні нормативні акти. 

Звичаї місцевої громади. 

Акти м’якого права. 

Неформалізовані джерела. 

 

8 (2017 осн). Який з наведених актів видається Кабінетом Міністрів України 

та може бути джерелом права? 

Постанова. 

Рішення. 

Указ. 

Наказ. 

Розпорядження. 

 

9 (2017 вст). Що належить до формалізованих національних джерел права? 

Підзаконні юридичні акти. 

Рішення Верховного Суду. 

Правова доктрина. 

Норми м’якого права. 

 



10. 1 – закон України; 2 – міжнародний договір України; 3 – акт Президента 

України; 4 – акт Кабінету Міністрів України; 5 – акт державної інспекції; 6 – 

акт обласної державної адміністрації; 7 – акт обласної ради. Вкажіть три 

ієрархічно правильні твердження. 

3 вище ніж 4 

5 вище ніж 6 

6 і 7 на одному рівні 

1 і 2 на одному рівні 

1 вище ніж 2 

3 і 4 на одному рівні 

5 і 6 на одному рівні 

6 вище ніж 7 

 

11 (2017/18 проб). Яка ознака є характерною для принципів права? 

Є основою для формування і застосування норм права. 

Є тотожними принципам державного управління. 

Обіймають другорядне становище щодо норм права. 

Мають бути обов'язково закріпленими в Конституції України. 

 

12. Зміст якого принципу права являє заборона внесення суб’єктом 

публічної адміністрації непередбачуваних змін до нормативних актів? 

юридичної визначеності 

законності 

дотримання прав людини 

заборони дискримінації 

транспарентності 

запобігання зловживанню повноваженнями 

заборони свавілля 

 

13 (2018 осн). Порушенням якого принципу права є ігнорування суб’єктом 

публічної адміністрації остаточного судового рішення стосовно виданого 

цим суб’єктом акта? 

Юридичної визначеності. 

Доступу до незалежного суду. 

Заборони дискримінації. 

Запобігання зловживанню повноваженнями. 



 

14 (2017 осн). Яка з вимог до діяльності суб’єктів владних повноважень НЕ є 

обов'язковим елементом принципу верховенства права? 

Ефективність. 

Законність. 

Дотримання прав людини. 

Заборона свавілля. 

 

15 (2018 вст). Дотримання якого принципу права включає визнання чіткої 

супідрядності юридичних актів публічної адміністрації? 

Законності. 

Юридичної визначеності. 

Заборони свавілля та дискреційних повноважень. 

Доступу до незалежного суду. 

 

16 (2018 вст). Зміст якого принципу належного врядування складає 

обов’язок суб’єктів публічної адміністрації діяти об’єктивно та забезпечити 

виконання своїх повноважень у нейтральний спосіб? 

Безсторонності. 

Публічності. 

Прозорості. 

Участі. 

 

17. Змістом якого принципу належного врядування є залучення організацій 

громадянського суспільства до надання деяких послуг? 

участі в ухваленні рішень 

прозорості 

відкритості 

підзвітності 

неупередженості 

ефективності 

поваги до різноманітності 

інноваційності та відкритості до змін 

 

18. Вкажіть три елементи верховенства права: 

законність 



заборона свавілля 

дотримання прав людини 

забезпечення участі в ухваленні рішень 

прозорість 

відповідальність 

безсторонність 

ефективність 

 

19. Вкажіть п’ять елементів належного врядування: 

відкритість 

підзвітність 

неупередженість 

доброчесність 

компетентність 

юридична визначеність 

рівність перед законом і недискримінація 

доступ до правосуддя, представленого незалежними та безсторонніми судами 

 

20. Вкажіть два складники верховенства права: 

Повага до прав людини 

Недискримінація та рівність перед законом 

Доступ до закону 

Наявність справедливого суду 

Права людини повинні бути захищені 

Наявність справедливого суду 

Демократичний спосіб формування державної влади 

Юридична захищеність особи 

 

21. Вкажіть два обов’язкових елементи верховенства права: 

Повага до прав людини 

Недискримінація та рівність перед законом 

Наявність високої правової культури населення 

Наявність судової системи 

Права людини повинні бути захищені 

Наявність справедливого суду 

Демократичний спосіб формування державної влади 



Юридична захищеність особи 

 

22. Вкажіть два обов’язкових елементи верховенства права: 

Юридична визначеність 

Заборона свавілля 

Моральність права 

Наявність справедливого суду 

Демократичний спосіб формування державної влади 

Юридична захищеність особи 

Виборність органів державної влади 

Парламентаризм 

 

23. Вкажіть два обов’язкових елементи верховенства права: 

Законність 

Доступ до правосуддя 

Добровільність, жертовність та справедливість населення 

Основна цінність – громадський порядок 

Перевага приватної форми власності 

Демократичність 

 

24 (2021 дод). Що із зазначеного НЕ є інструментом публічного 

адміністрування? 

Закон України «Про Кабінет Міністрів України». 

Наказ центрального органу виконавчої влади організаційно-розпорядчого 

характеру. 

Договір про співробітництво територіальних громад. 

Наказ про призначення на посаду державної служби. 

 

25 (2019 дод). Який із зазначених актів органу місцевого самоврядування є 

нормативним? 

Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті. 

Про розгляд справи про адміністративне правопорушення. 

Про надання адресної матеріальної допомоги. 

Про нагородження особи Почесною грамотою виконавчого комітету міської 

ради. 

 



26 (2019 дод). Яким суб’єктом здійснюється державна реєстрація 

нормативно-правових актів обласних державних адміністрацій? 

Міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції України. 

Міністерством інформаційної політики України. 

державною службою з реєстрації та систематизації нормативно-правових актів. 

Центральним апаратом Міністерства юстиції України. 

Жодним, акти ОДА не підлягають державній реєстрації. 

 

27. Якими мають бути дії суду, якщо суд доходить висновку, що закон 

суперечить Конституції України? 

суд не застосовує такий закон чи інший правовий акт, а застосовує норми 

Конституції України як норми прямої дії, після чого звертається до Верховного 

Суду для вирішення питання стосовно внесення до Конституційного Суду 

України подання щодо конституційності закону; 

суд не застосовує такий закон чи інший правовий акт, а зупиняє провадження у 

справі, після чого звертається до Верховного Суду для вирішення питання 

стосовно внесення до Конституційного Суду України подання щодо 

конституційності закону; 

суд не застосовує такий закон чи інший правовий акт, а зупиняє провадження у 

справі, після чого звертається до Конституційного Суду України з поданням 

щодо конституційності закону; 

суд застосовує такий закон, після чого звертається до Верховного Суду для 

вирішення питання стосовно внесення до Конституційного Суду України 

подання щодо конституційності закону. 

 

28 (2018 вс) (2017 пр). Сутність якого принципу відображає положення ЦПК 

щодо розгляду цивільних справ судами в межах заявлених сторонами вимог 

і на підставі поданих ними доказів? 

Диспозитивності. 

Змагальності. 

Законності. 

Рівності. 

 

29. Принцип поваги прав людини і основних свобод закріплюється як 

самостійний у: 

Заключному акті Наради з безпеки і співробітництва в Європі 1975 р. 



Статуті ООН 1945 р. 

Декларації про принципи міжнародного права 1970 р. 

Статуті Ліги Націй 1919 р. 

У жодному зі вказаних документів 

 

30. «Суд може брати справу до розгляду лише після того, як було вичерпано 

всі національні засоби юридичного захисту, згідно із загальновизнаними 

принципами міжнародного права». Зміст якого принципу як ключової 

засади функціонування правоохоронного механізму, заснованого на ЄКПЛ, 

описано в цьому положенні? 

Субсидіарності 

Делегованого тлумачення 

Автономного тлумачення 

Динамічного тлумачення 

Пропорційності 

Забезпечення мінімальних гарантій прав і свобод 

 

31. «Обмеження на права, які передбачені Конвенцією, повинні відповідати 

законній меті, для якої використовуються вказані обмеження». Зміст якого 

принципу як ключової засади функціонування правоохоронного механізму, 

заснованого на ЄКПЛ, описано в цьому положенні? 

Пропорційності 

Динамічного тлумачення 

Субсидіарності 

Делегованого тлумачення 

Автономного тлумачення 

Забезпечення мінімальних гарантій прав і свобод 

 

32. «Суд має змогу інтерпретувати норми Конвенції до суспільних умов, які 

завжди змінюються. Конвенція має бути пристосована до умов сьогодення». 

Зміст якого принципу як ключової засади функціонування правоохоронного 

механізму, заснованого на ЄКПЛ, описано в цьому положенні? 

Динамічного тлумачення 

Субсидіарності 

Делегованого тлумачення 

Автономного тлумачення 



Пропорційності 

Забезпечення мінімальних гарантій прав і свобод 

 

33. «Суд може не звертати увагу на значення термінів, яке в них вкладається 

у межах національних правових систем». Зміст якого принципу як ключової 

засади функціонування правоохоронного механізму, заснованого на ЄКПЛ, 

описано в цьому положенні? 

Автономного тлумачення 

Свободи національного розсуду 

Пропорційності 

Динамічного тлумачення 

Субсидіарності 

Забезпечення мінімальних гарантій прав і свобод 

 

34. «Якщо в Конвенції зафіксовано менші гарантії прав, порівняно з 

національним законодавством, то держава не має права, посилаючись на 

Конвенцію або офіційне тлумачення її норм, порушувати чи обмежувати 

права, передбачені внутрішнім правом». Зміст якого принципу як ключової 

засади функціонування правоохоронного механізму, заснованого на ЄКПЛ, 

описано в цьому положенні? 

Забезпечення мінімальних гарантій прав і свобод 

Автономного тлумачення 

Свободи національного розсуду 

Пропорційності 

Динамічного тлумачення 

Субсидіарності 

 

35 (2019 дод). У чому полягає суть свободи розсуду держави згідно з 

принципами тлумачення ЄСПЛ? 

Обов’язок застосовувати, тлумачити та конкретизувати норми ЄКПЛ 

покладаються, у першу чергу, на національні органи. 

Національні органи, у першу чергу, повинні враховувати специфіку 

ратифікованих міжнародних та європейських конвенцій. 

Враховувати, що Високі Договірні Сторони зобов’язуються виконувати 

остаточне рішення ЄСПЛ в будь-якій справі, де вони є сторонами. 



Враховувати рекомендації Пленуму Верховного Суду щодо вільної оцінки, у 

першу чергу, допустимості обмеження прав і свобод. 

 

36. «Уповноваженим суб’єктам делегуються повноваження щодо 

тлумачення та конкретизації норм Конвенції, згідно з реаліями всередині 

країни». Зміст якого принципу як ключової засади функціонування 

правоохоронного механізму, заснованого на ЄКПЛ, описано в цьому 

положенні? 

Свободи національного розсуду 

Пропорційності 

Динамічного тлумачення 

Субсидіарності 

Автономного тлумачення 

Забезпечення мінімальних гарантій прав і свобод 

 

37 (2018 осн). Який принцип ЄКПЛ відображається у позиції ЄСПЛ, що 

тлумачення та застосування національного законодавства є прерогативою 

національних органів? 

Субсидіарності. 

Пропорційності. 

Свободи розсуду держави. 

Суверенітету держави. 

 

38. Якою міжнародною організацією був прийнятий найбільш значущий 

комплекс джерел, що фіксує міжнародні стандарти прав людини – 

Міжнародний білль про права людини? 

ООН 

Радою Європи 

Лігою Націй 

ЮНЕСКО 

Всесвітньою організацією охорони здоров’я 

 

39 (2021 осн). Що із переліченого НЕ є ознаками дискримінації, забороненої 

статтею 14 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 

Об'єктивно обґрунтована мета такого обмеження 

Обмеження здійснюється за певною ознакою 



Ознака може бути дійсною чи припускатися 

Несприятливе ставлення до особи 

 

40 (2019 дод). Що свідчить про різницю між несприятливим ставленням до 

індивіда, при якій буде дискримінація відповідно до Європейської конвенції 

з прав людини, від невід’ємної професійної вимоги, при якій такої 

дискримінації не буде? 

Об’єктивно обґрунтована мета 

Суб’єктивно обґрунтована мета 

Виключно законодавчо закріплена мета 

ЄСПЛ не визначає такої мети 

 

До теми 3 

 

1. Який орган є державним органом, який не входить до системи органів 

виконавчої влади? 

Вища рада правосуддя 

Фонд державного майна України 

Антимонопольний комітет України 

обласна державна адміністрація 

 

2. До повноважень якого суб'єкта входить утворення центральних органів 

виконавчої влади? 

Кабінету Міністрів України 

Президента України 

Верховної Ради України 

Прем'єр-міністра України 

 

3. Які повноваження має Президент України щодо правових актів Кабінету 

Міністрів України? 

зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності 

Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх 

конституційності 

скасовує акти Кабінету Міністрів України 

зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з одночасним зверненням до 

Верхового Суду 



не має жодних повноважень 

 

4. Хто призначає на посаду голів місцевих державних адміністрацій? 

Президент України за поданням Кабінету Міністрів України 

Кабінет Міністрів України за поданням Президента України 

Кабінет Міністрів України за поданням керівника центрального органу 

виконавчої влади, уповноваженого на реалізацію державної політики у сфері 

державної служби 

Верховна Рада України за поданням Кабінету Міністрів України 

Верховна Рада України за поданням Президента України 

Президент України за згодою Верховної Ради України 

Президент України за згодою Кабінету Міністрів України 

 

5. Який статус має Кабінет Міністрів України? 

вищий орган виконавчої влади 

центральний орган виконавчої влади 

місцевий орган виконавчої влади 

орган законодавчої влади 

центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом 

 

6. Який з наведених органів виконавчої влади є органом загальної 

компетенції? 

Кабінет Міністрів України 

Державна фіскальна служба України 

Національна поліція 

Міністерство оборони 

 

7. Які органи належать до місцевих органів виконавчої влади загальної 

компетенції? 

місцеві державні адміністрації 

виконавчі комітети місцевих рад 

територіальні органи міністерств 

адміністрації державних підприємств 

 

8. Скільки становить строк повноважень голови місцевої державної 

адміністрації? 



строк повноважень Президента України 

3 роки 

4 роки 

строк повноважень Кабінету Міністрів України 

5 років 

 

9. У якій формі створюється центральний орган виконавчої влади, у разі 

якщо більшість його функцій складають контрольно-наглядові функції за 

дотриманням державними органами, органами місцевого самоврядування, 

їх посадовими особами, юридичними та фізичними особами актів 

законодавства? 

інспекція 

служба 

агентство 

комітет 

бюро 

комісія 

 

10. У якій формі створюється центральний орган виконавчої влади, у разі 

якщо більшість його функцій складають функції з управління об’єктами 

державної власності, що належать до сфери його управління? 

агентство 

служба 

інспекція 

комітет  

бюро 

комісія 

 

11. Який з перерахованих органів є центральним органом виконавчої влади 

зі спеціальним статусом? 

Фонд державного майна України 

Національний банк України 

Рада національної безпеки і оборони України 

Рахункова палата 

 



12 (2021 осн). Укажіть форму безпосередньої участі членів територіальної 

громади в здійсненні місцевого самоврядування відповідно до статті 13 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Громадські слухання. 

Місцеві збори. 

Міські засідання. 

Відкриті дебати. 

 

13. У чому полягає відмінність в правовому статусі місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування? 

місцеві органи виконавчої влади є частиною системи органів державної 

виконавчої влади, в той час як органи місцевого самоврядування не входять в цю 

систему 

органи місцевого самоврядування підпорядковуються місцевим органам 

виконавчої влади 

місцеві органи виконавчої влади підпорядковуються органам місцевого 

самоврядування 

місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування є частиною 

системи органів державної виконавчої влади, але на різних рівнях 

 

14 (2016 проб). З якого моменту набувають юридичної сили нормативно-

правові акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування? 

З дня їх офіційного оприлюднення, якщо цим органом чи посадовою особою не 

встановлено пізніший строк введення цих актів в дію. 

З моменту прийняття (підписання), якщо цим органом чи посадовою особою не 

встановлено пізніший строк введення цих актів в дію. 

Через десять днів після офіційного оприлюднення, якщо цим актом не 

встановлено інший строк введення цих актів в дію. 

З моменту реєстрації в органах юстиції. 

 

15. Який статус має суб'єкт, до якого звертається суб'єкт звернення в Центрі 

надання адміністративних послуг Бродівської міської ради? 

Службовця органу місцевого самоврядування 

Державного службовця 

Консультанта 

Радника 



 

16. Який статус має суб'єкт, до якого звертається суб'єкт звернення в Центрі 

надання адміністративних послуг Яворівської районної державної 

адміністрації? 

Державного службовця 

Службовця органу місцевого самоврядування 

Консультанта 

Радника 

 

17 (2020 дод). Який суб'єкт приймають на службу в органи місцевого 

самоврядування обранням відповідною радою? 

Голову районної ради. 

Міського голову. 

Керівника секретаріату (керуючий справами) районної ради. 

Старосту. 

 

18 (2021 осн). Через чотири роки після обрання на посаду голова міської 

ради досяг віку шістдесяти п'яти років та за цей час не проходив атестацію з 

метою оцінки ділових та професійних якостей, а також кваліфікації. 

Визначте подальший варіант проходження служби міським головою. 

Продовжує службу, оскільки граничний вік перебування на службі в органах 

місцевого самоврядування не поширюється на міського голову. 

Продовжує службу на посаді міського голови, якщо пройде атестацію. 

Підлягає звільненню, оскільки досяг граничного віку перебування на службі в 

органах місцевого самоврядування. 

Продовжує службу на посаді міського голови, якщо пройде атестацію і таке 

рішення підтримає більше половини міської ради. 

 

19 (2020 осн). Який вид публічної служби передбачає можливість її 

проходження іноземцями й особами без громадянства? 

Військова. 

Альтернативна (невійськова). 

Дипломатична. 

В органах місцевого самоврядування. 

 

20 (2017 проб). Яка із зазначених осіб НЕ є публічним службовцем? 



Ректор університету. 

Працівник Секретаріату Кабінету Міністрів України. 

Керівник департаменту місцевої державної адміністрації. 

Працівник апарату Верховної Ради України. 

 

21 (2020 осн). До яких посад належать посади членів Кабінету Міністрів 

України? 

Політичних. 

Патронатної служби. 

Державної служби. 

Адміністративних. 

 

22 (2019 дод). До якого рівня локалізації органів у галузі захисту прав 

людини належить Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ? 

Регіонального. 

Європейського. 

Світового. 

Північно-американського. 

 

23. Скільки членів мають набути повноважень для повноважності: 1) 

Верховної Ради України; 2) Кабінету Міністрів України? 

Обидва – 2/3 

1 – 2/3; 2 – більшість 

Обидва – більшість 

1 – більшість, 2 – 2/3 

 

24 (2017 вст 4). Що з наведеного НЕ є підставою дострокового припинення 

повноважень народного депутата? 

Систематичне невідвідування пленарних засідань Верховної Ради України. 

Набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього 

Визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім 

Припинення його громадянства або виїзду на постійне проживання за межі 

України 

 

25. Природа законодавчої влади полягає в тому, що вона, згідно з 

Конституцією України, є однією зі скількох гілок якої влади? 



Трьох, державної 

Трьох, публічної 

Чотирьох, державної 

Чотирьох, публічної 

 

26. Беручи до уваги складники публічної влади, а також теорію поділу 

влади, надайте відповідь на запитання: скільки гілок публічної влади 

виокремлює Конституція України? 

0 

1 

3 

4 

5 

 

27 (2019 осн 3). Який суб’єкт, згідно з Конституцією України, ухвалює 

рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата 

України, обраного від політичної партії, у разі його виходу зі складу 

депутатської фракції цієї політичної партії? 

Вищий керівний орган політичної партії. 

Окружний адміністративний суд міста Києва 

Депутатська фракція політичної партії у Верховній Раді України 

Верховна Рада України 

 

28. Який суб’єкт приймає рішення про дострокове припинення повноважень 

народного депутата України в разі припинення його громадянства або 

виїзду на постійне проживання за межі України? 

Верховна Рада України. 

Вищий керівний орган політичної партії, за списком якої був обраний народний 

депутат України. 

Верховний Суд. 

Окружний адміністративний суд міста Києва. 

 

29. 1) за особистою заявою народного депутата про складання повноважень 

було достроково припинено його повноваження; 2) припинено 

повноваження з дня рішення фракції про виключення з неї народного 

депутата, обраного за списками цієї фракції; 3) через несумісну з 



депутатською діяльність з дня рішення вищого керівного органу політичної 

партії, за виборчим списком якої було обрано депутата, припинено його 

повноваження. У яких випадках дотримано порядок дострокового 

припинення повноважень народного депутата України? 

Жодному 

1 

2 

3 

 

30 (2019 дод 7). Який з указів Президента України підлягає контрасигнації 

шляхом скріплення підписами Прем’єр-міністра України й міністра, 

відповідальною за акт та його виконання? 

Про призначення надзвичайного і повноважного посла України у Великій 

Британії 

Про призначення голови Київської обласної державної адміністрації 

Про призначення Секретаря Ради національної безпеки та оборони України 

Про призначення члена Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення. 

 

31. Якими повноваженнями наділено Конституцією Президента України 

щодо актів Кабінету Міністрів? 

Зупиняти їх дію з мотивів невідповідності Конституції України з одночасним 

зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності; 

 Зупиняти їх дію з мотивів невідповідності законодавству України з одночасним 

зверненням до Верховного Суду щодо їх відповідності законодавству України; 

Скасовувати їх дію з мотивів невідповідності законодавству України з 

одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх 

конституційності; 

Скасовувати їх дію з мотивів невідповідності законодавству України з 

одночасним зверненням до Касаційного адміністративного суду Верховного 

Суду щодо їх відповідності законодавству України. 

 

32. У серпні 2020 року сформовано склад Кабінету Міністрів України. 

Станом на зараз відставку не прийнято. У грудні 2020 року новообраний 

Президент України склав присягу. У березні 2021 року новообрана Верховна 

Рада України набула повноважень. Коли Уряд складає повноваження? 



У березні 2021 (перед новобраною Верховною Радою) 

У грудні 2020 (перед новобраними Президентом або Верховною Радою) 

У грудні 2020 (перед новобраним Президентом) 

У серпні 2024 (через 4 роки після набуття) 

У серпні 2025 (через 5 років після набуття) 

 

33. 1 – Конституція України, 2 – Закон України «Про Кабінет Міністрів 

України», 3 – Регламент Кабінету Міністрів України, 4 – Закон України 

«Про ціни і ціноутворення». Які з перелічених нормативних актів містять 

повноваження Кабінету Міністрів України, які він має реалізовувати згідно 

зі статтею 116 Конституції України? 

Тільки 1, 2 і 4 

Тільки 1 

Тільки 1 і 2 

Тільки 1, 2 і 3 

Тільки 1 і 3 

Тільки 1, 3 і 4 

1, 2, 3, 4 

 

34. Указом Президента України було утворено консультативно-дорадчий 

орган у сфері реалізації державної молодіжної політики. Повноваження 

цього органу визначені Положенням, затвердженим Указом Президента 

України. Згідно з цим Положенням на орган було покладено здійснення 

координації діяльності центральних органів виконавчої влади з реалізації 

державної молодіжної політики. Чи було дотримано положень Конституції 

України під час створення консультаційно-дорадчого органу? 

НІ, оскільки здійснення координації діяльності центральних органів виконавчої 

влади з реалізації державної молодіжної політики належить до компетенції 

Кабінету Міністрів України; 

 Так, оскільки Президент України згідно з Конституцією України наділений 

повноваженнями утворювати консультативно-дорадчий орган та визначати його 

компетенцію; 

НІ, оскільки здійснення координації діяльності центральних органів виконавчої 

влади з реалізації державної молодіжної політики належить до компетенції 

Верховної Ради України; 



НІ, оскільки здійснення координації діяльності центральних органів виконавчої 

влади з реалізації державної молодіжної політики належить до компетенції Ради 

національної безпеки та оборони. 

 

35 (2019 осн 8). Які органи державної влади складають систему центральних 

органів виконавчої влади? 

Міністерства України та інші центральні органи виконавчої влади 

Кабінет Міністрів України, міністерства України та інші органи виконавчої влади 

Кабінет Міністрів України та інші центральні органи виконавчої влади 

Міністерства України, служби, агентства, інспекції 

 

36. Який суб’єкт НЕ входить до системи центральних органів виконавчої 

влади (згадайте види органів виконавчої влади)? 

Кабінет Міністрів України 

Міністерство цифрової трансформації України 

Український інститут національної пам’яті 

Національна служба здоров’я України 

 

37. Який орган НЕ належить до центральних органів виконавчої влади із 

спеціальним статусом? 

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України 

Антимонопольний комітет України 

Державний комітет телебачення і радіомовлення України 

Фонд державного майна України 

 

38. Який орган НЕ належить до центральних органів виконавчої влади із 

спеціальним статусом?  

Рада національної безпеки і оборони 

Антимонопольний комітет України 

Державний комітет телебачення і радіомовлення України 

Фонд державного майна України 

 

39 (2017 осн 2). Який із наведених органів НЕ є колегіальним за порядком 

прийняття рішень? 

Міністерство юстиції України 

Конституційний Суд України 



Центральна виборча комісія 

Вища рада правосуддя. 

 

40 (2020 осн 1). Новообраний Президент України звернувся з поданням до 

Верховної Ради України щодо звільнення з посади Міністра закордонних 

справ України. Яке юридичне значення для Верховної Ради України має 

таке подання Президента України? 

Верховна Рада України має поставити питання на голосування після розгляду на 

пленарному засіданні 

Верховна Рада України може відхилити подання та не розглядати його на 

пленарному засіданні 

Верховна Рада України має прийняти подання, якщо його узгоджено з Прем'єр-

міністром України 

Верховна Рада України може відмовити в розгляді, якщо Президент України не 

запропонував одночасно з поданням нову кандидатуру на посаду міністра. 

 

41. Якою є правильна послідовність взаємодії суб’єктів процедури 

призначення особи на посаду Міністра закордонних справ України? 

Президент України, Верховна Рада України 

Прем’єр-міністр України, Верховна Рада України 

Кабінет Міністрів України, Верховна Рада України 

Прем’єр-міністр України, Кабінет Міністрів України 

Верховна Рада України, Президент України 

 

42. 23 березня 2019 року на сесії Одеської обласної ради, до складу якої 

входять 84 депутати, було прийняте рішення про недовіру голові обласної 

державної адміністрації. «За» проголосували 56 депутатів. На підставі цього 

рішення голова обласної ради звернувся до Президента України з вимогою 

відставки голови обласної державної адміністрації. Голова Одеської 

обласної державної адміністрації у виступі на сесії НЕ погодився із 

прийнятим рішенням, оскільки був призначений менш ніж за 1 рік до 

прийняття рішення про недовіру та менш ніж за шість місяців до закінчення 

повноважень Президента України. Чи зобов’язаний Президент України 

прийняти рішення про відставку? 



Так, оскільки повноваження голів обласних державних адміністрацій 

припиняються Президентом України у разі висловлення недовіри двома 

третинами від складу відповідної ради. 

Так, оскільки повноваження голів обласних державних адміністрацій 

припиняються Президентом України у разі висловлення недовіри простою 

більшістю голосів від складу відповідної ради. 

Ні, оскільки повноваження голів обласних державних адміністрацій НЕ можуть 

бути припинені в останні шість місяців повноважень Президента України. 

Ні, оскільки повноваження голів обласних державних адміністрацій НЕ можуть 

бути припинені протягом одного року з моменту призначення на посаду. 

 

43 (2021 осн 9). За чиєю пропозицією Президент України вносить подання 

про призначення Верховною Радою України Прем'єр-міністра України? 

Коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України 

Голови Верховної Ради України 

Погоджувальної ради депутатських фракцій 

Депутатської фракції, до складу якої входить не менше 150 народних депутатів 

України. 

 

44. Якою є правильна послідовність взаємодії суб’єктів процедури 

призначення особи на посаду Голови Антимонопольного комітету України? 

Прем’єр-міністр України, Верховна Рада України 

Кабінет Міністрів України, Верховна Рада України 

Прем’єр-міністр України, Кабінет Міністрів України 

Президент України, Верховна Рада України 

 

45. Якою є правильна послідовність взаємодії суб’єктів процедури 

призначення особи на посаду Голови Фонду державного майна України? 

Прем’єр-міністр України, Верховна Рада України 

Кабінет Міністрів України, Верховна Рада України 

Прем’єр-міністр України, Кабінет Міністрів України 

Президент України, Верховна Рада України 

 

46 (2020 дод 12). За поданням Прем’єр-міністра України, внесеним без згоди 

Президента України, Верховна Рада України більшістю голосів народних 

депутатів України прийняла Постанову про звільнення з посади Міністра 



закордонних справ України. Чи відповідають дії Верховної Ради України 

положенням чинного законодавства? 

Ні, оскільки Верховна Рада України може звільнити Міністра закордонних справ 

України за поданням Прем'єр-міністра України лише за згодою Президента 

України 

Ні, оскільки Верховна Рада України не має повноважень на звільнення Міністра 

закордонних справ України, такими повноваженнями наділено Президента 

України 

Так, Верховна Рада України може звільнити Міністра закордонних справ України 

за поданням Прем'єр-міністра України без згоди Президента України 

Ні, оскільки Верховна Рада України може прийняти Постанову про звільнення з 

посади Міністра закордонних справ України не менш ніж двома третинами 

голосів народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради 

України. 

 

47. У серпні 2020 року сформовано склад Кабінету Міністрів України. 

Станом на зараз відставку не прийнято. У грудні 2020 року новообраний 

Президент України склав присягу. У березні 2021 року новообрана Верховна 

Рада України набула повноважень. Коли Уряд складає повноваження? 

У березні 2021 (перед новобраною Верховною Радою) 

У грудні 2020 (перед новобраними Президентом або Верховною Радою) 

У грудні 2020 (перед новобраним Президентом) 

У серпні 2024 (через 4 роки після набуття) 

У серпні 2025 (через 5 років після набуття) 

 

48. Скільки членів Кабінету Міністрів мають набути повноважень, щоб він 

був повноважним, якщо повний склад становить 20 осіб? 

14 

11 

10 

13 

12 

15 

 

49. Яка мінімальна кількість голосів членів Кабінету Міністрів для 

ухвалення постанови, якщо повний склад Уряду становить 20 осіб? 



10 у разі голосу Прем’єр-міністра або 11 незалежно від його голосу 

10 незалежно від голосу Прем’єр-міністра 

11 у разі голосу Прем’єр-міністра 

11 незалежно від голосу Прем’єр-міністра 

13 у разі голосу Прем’єр-міністра або 14 незалежно від його голосу 

13 незалежно від голосу Прем’єр-міністра 

14 у разі голосу Прем’єр-міністра 

14 незалежно від голосу Прем’єр-міністра 

 

50. На посаду Міністра юстиції України подано кандидатуру громадянина 

України 2000 року народження, який з 2019 року постійно проживає на 

території України, має вищу економічну освіту, володіє державною мовою. 

Чи може він бути призначений на посаду Міністра юстиції України? 

Так, усіх вимог дотримано. 

Ні, недостатній строк постійного проживання. 

Ні, недостатній вік. 

Ні, відсутня юридична освіта. 

Ні, строк проживання та освіта. 

Ні, вік та освіта. 

Ні, вік та строк проживання. 

 

До теми 4 

 

1. Які з перелічених суб’єктів НЕ належать до приватних осіб як суб’єктів 

адміністративного права? 

юридична особа публічного права 

фізична особа-підприємець 

громадське об’єднання 

профспілка 

 

2. Хто з перерахованих суб'єктів НЕ є суб'єктом владних повноважень 

відповідно до Кодексу адміністративного судочинства? 

політична партія 

орган місцевого самоврядування 

службова особа 

територіальна виборча комісія 



 

3. Які з перелічених суб’єктів належать до приватних осіб як суб’єктів 

адміністративного права? 

громадське об’єднання 

державне підприємство 

юридична особа публічного права 

державний службовець 

 

4. У чому проявляються взаємовідносини держави та релігійних 

організацій? 

держава здійснює контроль за додержанням законодавства про релігійні 

організації 

релігійні організації в деяких випадках можуть здійснювати функції держави 

держава може фінансувати діяльність релігійних організацій 

держава має право втручатися в законну діяльність релігійних організацій 

 

5. Вкажіть дві організаційно-правові форми громадського об'єднання: 

громадська організація 

громадська спілка 

об’єднання громадян 

суспільна організація 

громадянська організація 

політична партія. 

 

6 (2016 проб). Вкажіть, як відбувається утворення громадського об'єднання: 

шляхом проведення установчих зборів його засновників. 

шляхом реєстрації колективної заяви його засновників у Міністерстві юстиції 

України. 

шляхом зібрання підписів його засновників та їх подання до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 

шляхом оприлюднення колективного рішення його засновників у засобах масової 

інформації. 

 

7 (2020 дод). Хто можуть бути засновниками благодійних організацій? 

Дієздатні фізичні та юридичні особи. 

Органи державної влади. 



Органи місцевого самоврядування. 

Юридичні особи публічного права. 

 

8 (2018 осн). Який із зазначених суб’єктів НЕ може бути членом громадської 

спілки? 

Юридична особа публічного права. 

Іноземець. 

Юридична особа приватного права. 

Військовослужбовець. 

 

9 (2018 вст). На якого із зазначених суб’єктів НЕ поширюється обмеження 

членства у політичних партіях? 

Керівника структурного підрозділу Секретаріату Кабінету Міністрів України. 

Державного секретаря міністерства. 

Керівника державної служби в державному органі, юрисдикція якого 

поширюється на всю територію України. 

Заступника Голови Державної судової адміністрації України. 

 

10 (2018 вст). Громадянина К., який є членом політичної партії «Правова 

держава», було призначено керівником департаменту професійної освіти 

Міністерства освіти і науки України. Який правовий механізм узгодження 

членства у політичній партії та перебування на вказаній посаді відповідає 

чинному законодавству? 

К. може продовжити своє членство в політичній партії без додаткових умов. 

К. має припинити своє членство в політичній партії. 

К. має зупинити своє членство в політичній партії. 

К. може продовжити своє членство в політичній партії за умови отримання згоди 

на це керівника державної служби Міністерства. 

 

11 (2021 осн). Громадянин України виявив бажання вступити на службу до 

Національної поліції. Згодом з'ясувалося, що він є членом Всеукраїнської 

політичної партії «БК». На думку поліцейського, вихід із політичної партії – 

це порушення його прав, а його кандидатура відповідає вимогам ст. 49 

Закону України «Про Національну поліцію», де визначено, що на службу в 

поліції можуть бути прийняті громадяни України незалежно від політичних 

переконань. Визначте яким чином має вчинити член політичної партії в 



період служби в поліції відповідно до Закону України «Про політичні партії 

в Україні»? 

Зупинити або припинити членство в партії. 

Продовжити членство в партії. 

Отримати дозвіл на перебування членом партії. 

Перервати членство в партії. 

 

12. З якого віку особа може бути членом молодіжної громадської організації? 

14 років 

12 років 

16 років 

18 років 

15 років 

 

13. 1 лютого 2022 року Управління державної реєстрації Головного 

територіального управління юстиції у Миколаївській області зареєструвало 

організацію роботодавців «Працьовиті люди», яка почала закликати до 

державного перевороту через надмірне підвищення податків. 12 лютого 2022 

року Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області 

прийняло рішення про примусовий розпуск зазначеної організації. Чи було 

правомірним таке рішення? 

Ні, тому що організація роботодавців може бути примусово розпущена лише за 

рішенням суду 

Ні, тому що організація роботодавців може бути примусово розпущена тільки за 

рішенням Міністерства юстиції України 

Ні, тому що організація роботодавців може бути розпущена лише на підставі 

відповідного рішення з’їзду (конференції) організації 

Так, тому що рішення про примусове розпущення організації роботодавців 

приймається органом, що зареєстрував організацію. 

 

14 (2020 осн 7). Міська рада затвердила положення про фінансування 

молодіжних проектів та через власний сайт оприлюднила це положення. У 

ньому, зокрема, передбачено, що фінансування буде здійснюватись на 

конкурсних засадах через спеціально створену спілку молодіжних 

громадських організацій «Молодь за майбутнє міста!» Тобто фінансування 

можуть отримати лише ті молодіжні громадські організації, які є членами 



згаданої спілки. Чи є рішення міської ради про затвердження вказаного 

положення правомірним та з яких мотивів? 

Ні, оскільки молодіжні громадські організації, що не ввійшли до спілки, 

опиняться в нерівних умовах. 

Так, оскільки фінансування здійснюватимуть на конкурсних засадах 

Так, оскільки фінансування здійснюватимуть на підставі оприлюдненого 

положення 

Ні, оскільки органи місцевого самоврядування не вправі надавати фінансову 

підтримку молодіжним громадським організаціям 

 

15. Вкажіть УСІ відповіді, які є правильними. Які заходи й об’єднання 

громадян може бути заборонено ВИНЯТКОВО адміністративним судом і 

більше жодним органом публічної влади? 

Мітинг 

Інше, крім мітингу, мирне зібрання 

Політична партія 

Всеукраїнське громадське об’єднання 

Громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи 

Громадське об’єднання, що має статус юридичної особи 

 

16. Який правовий статус у політичної партії? 

Юридична особа приватного права, що підлягає державній реєстрації 

Юридична особа публічного права, що підлягає державній реєстрації 

Може бути юридичною особою приватного права, що підлягає державній 

реєстрації, або об’єднанням, яке функціонує без державної реєстрації 

Може бути юридичною особою публічного права, що підлягає державній 

реєстрації, або об’єднанням, яке функціонує без державної реєстрації 

 

17. Який віковий ценз учасника профспілки? 

6 

10 

14 

15 

16 

18 

21 



Законодавством не встановлено 

 

18. Який віковий ценз члена дитячої громадської організації? 

6 

10 

14 

15 

16 

18 

21 

Законодавством не встановлено 

 

19. Який віковий ценз члена молодіжного громадського об’єднання? 

6 

10 

14 

15 

16 

18 

21 

Законодавством не встановлено 

 

20. Який віковий ценз члена політичної партії? 

6 

10 

14 

15 

16 

18 

21 

Законодавством не встановлено 

 

21. Який віковий ценз засновника дитячої громадської організації? 

6 

10 

14 



15 

16 

18 

21 

Законодавством не встановлено 

 

22. Який віковий ценз засновника молодіжної громадської організації? 

6 

10 

14 

15 

16 

18 

21 

Законодавством не встановлено 

 

23. Який віковий ценз засновника громадської організації (крім винятків) ? 

6 

10 

14 

15 

16 

18 

21 

Законодавством не встановлено 

 

24. Який віковий ценз засновника професійної спілки? 

6 

10 

14 

15 

16 

18 

21 

Законодавством не встановлено 

 



25. Які статуси може мати політична партія? 

Первинні 

Місцеві 

Обласні 

Регіональні 

Республіканські 

Всеукраїнський 

 

26. Які статуси може мати професійна спілка? 

Первинні 

Місцеві 

Обласні 

Регіональні 

Республіканські 

Всеукраїнський 

 

27. Чи є ценз громадянства для учасників і засновників громадських спілок і 

громадських організацій? Оберіть ЧОТИРИ правильні відповіді 

Ні щодо учасників громадських спілок 

Ні щодо засновників громадських спілок 

Ні щодо учасників громадських організацій 

Ні щодо засновників громадських організацій 

Так щодо учасників громадських спілок 

Так щодо засновників громадських спілок 

Так щодо учасників громадських організацій 

Так щодо засновників громадських організацій 

 

28. Чи правильним є твердження, що за загальним правилом віковий ценз 

для учасників і засновників молодіжних і дитячих громадських СПІЛОК 

становить 14 років? Оберіть ЧОТИРИ правильні відповіді 

Ні щодо учасників дитячих спілок 

Ні щодо засновників дитячих спілок 

Ні щодо засновників молодіжних спілок 

Так щодо учасників молодіжних спілок 

Ні щодо учасників молодіжних спілок 

Так щодо учасників дитячих спілок 



Так щодо засновників дитячих спілок 

Так щодо засновників молодіжних спілок 

 

29. Які особи НЕ можуть створювати профспілки, але можуть вступати до 

профспілок, якщо це передбачено їх статутами? 

особи без громадянства 

громадяни України молодше 18 років 

особи, які перебувають у громадянстві України та одночасно є громадянами 

іншої держави 

тимчасово непрацездатні особи 

 

30. Які два суб’єкти НЕ можуть бути засновниками громадської організації? 

Іноземець, який перебуває в пункті тимчасового перебування іноземців та осіб 

без громадянства 

Особа без громадянства, яка перебуває в пункті тимчасового перебування 

іноземців та осіб без громадянства 

Іноземець, який постійно проживає на території України 

Особа без громадянства, яка отримала статус біженця 

Внутрішньо переміщена особа 

 

31. Якою є мінімальна кількість засновників громадського об’єднання? 

1 

2 

3 

5 

10 

20 

50 

100 

 

32. Якою є мінімальна кількість засновників політичної партії? 

1 

2 

3 

5 

10 



20 

50 

100 

 

33. Якою є мінімальна кількість засновників релігійної громади? 

1 

2 

3 

5 

10 

20 

50 

100 

 

34. Засновником якого/яких об'єднань громадян згідно з чинним 

законодавством України (у визначених законом випадках) правомочний 

бути громадянин України у 16-річному віці? 

громадської організації 

громадської спілки 

політичної партії 

релігійної громади 

 

35. Місцева політична партія «Християни Одещини», що має на меті 

стимулювання економічного зростання та розвитку економіки України, 

уклала угоду про співробітництво з партією Республіки Білорусь 

«Справедливість». Що в наведеному реченні суперечить вимогам 

законодавства щодо сфери утворення та діяльності політичних партій? 

Політичні партії в Україні створюються і діють тільки із всеукраїнським 

статусом 

Політичні партії НЕ можуть укладати угоди про співробітництво з політичними 

партіями інших держав 

Метою діяльності політичної партії НЕ може бути стимулювання економічного 

зростання та розвитку економіки України 

Назва політичної партії, з огляду на те, що Україна є світською державою 

 



36 (2021 дод 12). Міністерство юстиції України подало позовну заяву до суду 

про припинення діяльності політичної партії «А». У заяві зазначалося, що 

політична партія «А», зареєстрована 15 січня 2010 року, і протягом усього 

періоду існування НЕ висувала своїх кандидатів на виборах Президента 

України та виборах народних депутатів України. Яке рішення має ухвалити 

суд? 

Про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії. 

Про заборону діяльності політичної партії. 

Зобов'язати політичну партію висунути своїх кандидатів на наступних виборах 

Президента України та народних депутатів України. 

Про ліквідацію політичної партії. 

 

37 (2020 дод 2). Політична партія «Соціал-демократична спілка» під час 

мітингу на площі м. Києва пройшла ходою вулицями з прапором СРСР і 

портретом Й. Сталіна. Яка конституційно-правова санкція може бути 

застосована до такої політичної партії? 

Заборона діяльності політичної партії 

Розпуск політичної партії 

Анулювання реєстрації політичної партії 

Заборона брати участь у наступних виборах до Верховної Ради України. 

 

38 (2017 осн 4). Що НЕ є підставою для анулювання реєстраційного 

свідоцтва політичної партії? 

НЕцільове використання політичною партією коштів, виділених з державного 

бюджету, на фінансування її статутної діяльності 

НЕвиконання політичною партією вимоги щодо утворення та реєстрації 

протягом шести місяців з дня реєстрації своїх обласних організацій у більшості 

областей України, містах Києві, Севастополі та в Автономній Республіці Крим 

Виявлення протягом трьох років з дня реєстрації політичної партії недостовірних 

відомостей у поданих на реєстрацію документах 

НЕвисування політичною партією своїх кандидатів по виборах Президента 

України та виборах народних депутатів України протягом десяти років. 

 

39 (2018 ісп 1). Хто НЕ може бути членом політичної партії? 

Військовослужбовець 

Голова громадської організації 



Адвокат 

Приватний підприємець. 

 

40 (2020 осн 12). 11 громадян утворили релігійну громаду «Нова православна 

церква». Статутом громади передбачено, що віряни цієї громади НЕ 

визнають жодного іншого центру православної віри східного обряду. Окрім 

цього визначено, що з метою поширення своєї діяльності на всю територію 

України громада має намір створювати громади Нової православної церкви 

в інших регіонах, а також засновувати семінарії. Ними подано статут на 

реєстрацію до обласної державної адміністрації за місцем їхнього 

знаходження. Яке рішення має ухвалити обласна державна адміністрація та 

з яких мотивів? 

Відмовити в реєстрації, оскільки тип (вид) релігійної організації НЕ відповідає 

заявленим у Статуті намірам. 

Відмовити в реєстрації, оскільки кількість засновників релігійної громади 

недостатня 

Зареєструвати, оскільки Статут і кількість засновників відповідають 

законодавству 

Відмовити в реєстрації, оскільки згадана релігійна громада НЕ отримала згоди на 

створення з боку жодного релігійного центру 

 

41 (2020 дод 10). Громадянин Італії під час перебування на законних 

підставах на території України уклав шлюб із громадянкою України. А 

через рік після одруження подав заяву щодо прийняття його до 

громадянства України. Яким буде рішення державної міграційної служби 

України? 

Відмовити у прийнятті до громадянства України, оскільки укладення шлюбу з 

громадянкою України не є підставою для набуття іноземцем громадянства 

України 

Прийняти до громадянства України, оскільки шлюб із громадянкою України є 

автоматичною підставою набуття громадянства України 

Прийняти до громадянства України, оскільки іноземець перебуває у шлюбі з 

громадянкою України понад рік 

Відмовити у прийнятті до громадянства України, оскільки заява про набуття 

громадянства має бути подана до Управління Державної міграційної служби в 

день одруження 



 

42. Які з цих осіб можуть бути громадянами України? 

Внутрішньо переміщена особа 

Патрид 

Біпатрид 

Апатрид 

Закордонний українець 

Особа, що потребує додаткового захисту 

Особа, що потребує тимчасового захисту 

Біженець 

 

43 (2019 дод 8). Після вдалого виступу на фінальній частині Чемпіонату 

Європи з футболу Президент України вирішив надати громадянство 

України гравцю М. національної збірної, який є громадянином Бразилії, та 

переїхав до України лише півроку тому. Отримавши від М. клопотання про 

прийняття до громадянства України та зобов’язання припинити 

громадянство Бразилії, Президент видав відповідний указ. Чи відповідає 

такий указ Президента України законодавству України? 

Відповідає 

Не відповідає, оскільки М. не прожив достатнього часу на території України 

Не відповідає, оскільки немає погодження Міністерства внутрішніх справ 

України 

Не відповідає, оскільки М. повинен мати державні нагороди України 

 

44 (2018 осн 5). З якого моменту стає громадянином України повнолітня 

особа - особа без громадянства, що постійно проживає на території України і 

яку усиновили громадяни України? 

Набрання чинності рішенням суду про усиновлення 

Реєстрації громадянства 

Видачі нового свідоцтва про народження 

Початку процедури усиновлення 

 

45. З якого віку слід отримувати згоду дитини на набуття нею громадянства 

України? 

14 років 

15 років 



16 років 

13 років 

12 років 

11 років 

10 років 

18 років 

6 років 

 

46. Громадяни Німеччини усиновили Олександра (17 років), Ганну (14 

років) та Сергія (5 років), які є братами та сестрою і мають громадянство 

України. Після цього уся сім’я переїхала жити до Берліна, а Олександр, 

Ганна та Сергій автоматично набули громадянства Німеччини. Чи 

припиниться громадянство України в Олександра, Ганни та Сергія за 

клопотанням їхніх нових батьків?  

Так, щодо Сергія, а для Ганни та Олександра за наявності їх згоди на вихід з 

громадянства України 

Ні, вони залишаються громадянами України, оскільки на момент клопотання НЕ 

є повнолітніми 

Ні, вони залишаються громадянами України, оскільки на момент клопотання НЕ 

надали згоду на вихід з громадянства 

Так, щодо усіх дітей припиниться громадянство України за клопотанням їхніх 

нових батьків 

Так, щодо Ганни та Сергія, а для Олександра за наявності його згоди на вихід з 

громадянства України 

 

47. Які органи уповноважені вирішувати питання, пов’язані з набуттям 

громадянства? 

Комісія при Президентові України з питань громадянства 

Міністерство закордонних справ України 

Дипломатичні представництва України 

Консульські установи України 

Органи місцевого самоврядування 

 

48 (2018 ісп 10). Як називається автоматична зміна громадянства, коли 

разом із переходом території від однієї держави до іншої автоматично 

змінюється громадянство її населення? 



Трансферт 

Оптація 

Репатріація 

Натуралізація 

 

49. Вкажіть УСІ коректні підстави для набуття громадянства України: 

Усиновлення 

Встановлення опіки чи піклування 

Перебування у громадянстві України одного чи обох батьків дитини 

Наявність нерухомого майна на території України та безперервне проживання на 

законних підставах на території України протягом останніх п'яти років 

 

50. Які з цих осіб НЕ можуть бути громадянами України? 

Апатрид 

Особа без громадянства 

Закордонний українець 

Особа, що потребує додаткового захисту 

Особа, що потребує тимчасового захисту 

Біженець  

Внутрішньо переміщена особа 

Особа з подвійним громадянством 

 

До теми 5 

 

1. У Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року й 

Основному законі Федеративної Республіки Німеччина (ФРН) відсутній 

принцип неприпустимості порушення сутнісного змісту основних прав. 

Натомість Європейський суд з прав людини та Конституційний суд ФРН 

вивели цей принцип. Яка характеристика конституційних прав описана в 

цьому прикладі? 

Імпліцитність 

Експліцитність 

Гнучкість 

Фундаментальність 

Принциповість 

Жорсткість 



 

2. Яка ознака стосується моменту набуття права людини? 

Природженість 

Природність 

Невід’ємність 

Невідчужуваність 

Нескасовність 

 

3. Яка юридична категорія засвідчує осіб, у яких виникає зобов’язання щодо 

конкретного права? 

Адресат  

Носій 

Зміст 

Обсяг 

Сутнісний зміст 

 

4. Яким структурним елементом конституційного права на освіту є 

кількість закладів вищої освіти, у яких можна її здобути? 

Обсяг 

Зміст 

Сутнісний зміст 

Носій 

Адресат 

 

5. Яким структурним елементом конституційного права на освіту є 

конкретні умови вступу до закладів освіти? 

Зміст 

Обсяг 

Сутнісний зміст 

Носій 

Адресат 

 

6 (2019 осн). За яким критерієм вчені виокремили фізичні, особистісні, 

культурні, економічні, політичні права людини? 

За змістом потреб людини та сферою реалізації. 

За часом концептуалізації та сферою життєдіяльності. 



За рівнем формального визначення та правового регулювання. 

За часом виникнення. 

 

7. Яке/які співвідношення поколінь прав людини за часом та видом його 

системи є слушним(и)? 

ІІ покоління – позитивне право. 

І покоління – біологічне право. 

IV покоління – колективне право. 

ІІІ покоління – негативне право. 

 

8. Оберіть від одного до трьох варіантів відповіді, вказавши лише ВСІ 

правильні. Яке / які з наведених прав належи(а)ть до громадянських?  

свобода совісті 

право голосу 

право на мирні зібрання 

свобода літературної творчості 

 

9. Оберіть від одного до трьох варіантів відповіді, вказавши лише ВСІ 

правильні. Яке / які з наведених прав належи(а)ть до громадянських?  

на таємницю листування 

на участь в управлінні державними справами 

на мирні зібрання 

на підприємницьку діяльність 

 

10. Оберіть від одного до трьох варіантів відповіді, вказавши лише ВСІ 

правильні. Яке / які з наведених прав належи(а)ть до громадянських?  

право на життя 

право голосу 

право на участь в управлінні державними справами 

право на мирні зібрання 

свобода творчості 

 

11. Соціальні права вперше офіційно були включені до: 

Мексиканської конституції 

Конституції США 

Конституції Франції 



ІІ Універсалу Української Центральної Ради 

Конвенцій Міжнародної Організації Праці 

Habeas Corpus Act. 

 

12 (2021 дод). Які права не підлягають обмеженню за будь-яких обставин, 

незалежно від умов, що існують в суспільстві? 

на повагу до людської гідності 

не бути покараним двічі 

на особисту свободу та недоторканість 

на повагу до приватного й сімейного життя 

на свободу вираження поглядів 

на життя 

 

13 (2018 вст). Який із нижченаведених випадків стосується абсолютного 

права, гарантованого ЄКПЛ? 

Залякування особи працівниками поліції можливим нанесенням їй тілесних 

ушкоджень під час допиту. 

Смерть особи, завдана працівниками поліції при затриманні. 

Відмова суду у розгляді заяви недієздатної особи, яка стосується відновлення її 

дієздатності. 

Припинення виконання рішення суду про стягнення з держави на підставі зміни 

законодавства. 

 

14. Оберіть від одного до трьох варіантів відповіді, вказавши лише ВСІ 

правильні. Класифікуйте право на життя. 

Громадянське 

Особисте 

Першого покоління 

Соціальне 

Кожного покоління 

 

15. Оберіть три варіанти відповіді, вказавши лише правильні. Класифікуйте 

свободу совісті. 

Перше покоління 

Відносне  

Негативне 



Друге покоління 

Позитивне 

Абсолютне 

Третє покоління 

 

16. Оберіть від двох до трьох варіантів відповіді, вказавши лише ВСІ 

правильні. Класифікуйте право володіти, користуватися і розпоряджатися 

своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. 

економічне 

індивідуальне 

позитивне 

культурне 

колективне 

негативне 

 

17. Оберіть два варіанти відповіді, вказавши лише ВСІ правильні. 

Класифікуйте право на страйк. 

Друге покоління 

Колективне 

Перше покоління 

Третє покоління 

Індивідуальне 

 

18 (2016 осн). До якого з перелічених суб’єктів громадяни України можуть 

звернутися з електронною петицією? 

До органу місцевого самоврядування. 

До місцевої державної адміністрації. 

До центрального органу виконавчої влади. 

До громадського об’єднання. 

 

19. На офіційному вебсайті Президента України було розміщено електронну 

петицію, яка за три місяці набрала 20 тисяч голосів на її підтримку. Якими 

мають бути дії стосовно цієї петиції? 

петиція має бути розглянута як звернення громадян 

петиція має бути розглянута невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з 

дня оприлюднення інформації про початок її розгляду 



петиція не розглядається, адже вона не набрала необхідної кількості голосів для 

її розгляду 

петиція має бути розглянута не пізніше 30 днів з дня оприлюднення інформації 

про початок її розгляду 

петиція може бути розглянута, якщо протягом 10 днів набере ще 5000 голосів 

 

20 (2016 проб). Вкажіть, яким із названих прав в Україні НЕ наділені 

іноземці та особи без громадянства: 

право на державну службу. 

право на підприємницьку діяльність. 

право на участь в управлінні акціонерним товариством. 

право на користування об‘єктами культурної спадщини. 

 

21 (2016 осн). Якого із зазначених прав НЕ мають іноземці? 

Займати посаду державного службовця. 

Отримувати адміністративні послуги. 

Звертатися до адміністративного суду. 

Служити у Збройних силах України. 

 

22 (2019 осн). У якому випадку йдеться про особу, стосовно якої, згідно із 

законодавством України, обмежується право на вільний вибір місця 

проживання? 

В. який згідно із законодавством про інфекційні захворювання та психіатричну 

допомогу підлягає примусовій госпіталізації та лікуванню. 

К., до якого за вироком суду встановлено покарання у вигляді виправних робіт. 

О., який раніше проживав на тимчасово окупованій території. 

П., який досяг 16-річного віку. 

 

23 (2020 дод). Які зобов’язання НЕ виникають у держав згідно зі статтею 2 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 

Утримуватися в будь-якій ситуації від застосування сили. 

Проводити ефективне розслідування в разі загибелі людини. 

Здійснювати комплекс превентивних заходів. 

Приймати відповідне національне законодавство. 

 



24 (2018 осн). У чому полягають позитивні зобов’язання Держави за статтею 

2 ЄКПЛ у випадку смерті особи, яка була спричинена не представником 

держави? 

Своєчасно вжити всіх заходів для встановлення обставин смерті. 

Обов’язково встановити винну особу та притягнути її до кримінальної 

відповідальності. 

Обов’язково встановити винну особу та забезпечити надання потерпілим 

компенсації. 

У разі не встановлення винної особи забезпечити надання компенсації 

потерпілим за рахунок держави. 

 

25 (2021 дод). Якого виду обов'язок держави НЕ випливає зі статті 2 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо права на 

життя? 

Матеріальний. 

Негативний. 

Позитивний. 

Процесуальний. 

 

26 (2018 вст). Син заявниці помер від черепно-мозкової травми, що не могла 

бути завдана самостійно. Тіло було знайдено в приміщенні гуртожитку 

державного закладу освіти, де він проживав. Розслідування смерті офіційно 

розпочалось після заяви матері через 2 місяці після випадку. У результаті 

розслідування, яке тривало більше 5 років, встановити винну особу не було 

можливим, оскільки потенційні свідки не могли згадати подій відповідного 

дня. У позові проти держави щодо надання компенсації заявниці було 

відмовлено. Щодо порушення якої з гарантій ефективного розслідування 

відповідно до статті 2 ЄКПЛ можна стверджувати? 

Розумні строки у вжитті заходів для встановлення обставин події. 

Встановлення винної особи. 

Ненадання компенсації заявниці. 

Ненадання державними органами реалістичної версії щодо обставин, які 

спричинили смерть. 

 



27 (2021 осн). Який аргумент покладено в основу встановлення 

Європейського суду з прав людини порушення державою права на життя в 

рішенні «Макканн та інші проти Сполученого Королівства»? 

Брак належного планування контртерористичної операції. 

Відсутність у військовослужбовців щирої віри про можливість увімкнення 

вибухового пристрою. 

Перевищення пропорційності в застосуванні сили військовослужбовцями. 

Наявність смертей унаслідок застосування зброї військовослужбовцями. 

 

28 (2018 вст). У чому полягала суть порушення статті 2 ЄКПЛ у справі 

«Макканн та інші проти Сполученого Королівства»? 

Допущені недоліки у контролі та організації операції, які призвели до 

непропорційного застосування летальної сили. 

Вбивство терористів виявилось заздалегідь запланованим спецпідрозділом 

заходом. 

Вбивство терористів виявилось наслідком некомпетентності працівників 

спецпідрозділу, які здійснювали постріли. 

Дії працівників спецпідрозділу, які здійснювали постріли, як такі були 

непропорційним застосуванням сили з урахуванням наданої їм інформації. 

 

29 (2020 осн). Що з наведеного НЕ входить у сферу застосування ст. 3 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 

Примусова праця. 

Умови тримання під вартою. 

Застосування сили. 

Депортація. 

 

30 (2021 осн). Які зобов'язання держави щодо заборони катування, 

нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження чи покарання 

(стаття 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) 

порушено в наведеній ситуації? Заявниця, коли вона ще була 

неповнолітньою, кілька разів зазнавала сексуального насильства від одного 

з учителів державної школи, яку відвідувала, але нікому не повідомляла про 

це. Батьки деяких учнів скаржились управителю школи на неприйнятну 

поведінку вчителя, але він на їхні скарги не відреагував. Загалом, контроль 

держави над шкільною освітою був налагоджений недостатньо. Кілька років 



потому було порушено кримінальне провадження щодо згаданого вчителя. 

Заявниця також звернулася до поліції й надала свідчення про епізоди 

сексуального насильства відносно неї. Відтак заявницю було направлено до 

безкоштовного психолога, який допоміг їй подолати результати 

психологічної травми. Слідство було проведено оперативно, учитель, який 

здійснював домагання, нині відбуває покарання у вигляді позбавлення волі. 

позитивні у матеріальному аспекті. 

негативні зобов'язання держави за статтею 3 Конвенції. 

позитивні у процедурному аспекті. 

позитивні як у процедурному, так і в матеріальному аспектах. 

 

31 (2019 осн). Яке/які зобов'язання держави передбачено статтею 5 «Право 

на свободу та особисту недоторканність» Європейської конвенції з прав 

людини? 

Забезпечити належні умови перебування особи в місцях несвободи. 

Забезпечити особі можливість отримати компенсацію за незаконне затримання. 

Негайно доправити особу до судді чи іншої посадової особи, компетентної 

розглянути законність затримання. 

Негайно повідомити особу про причини її затримання. 

 

32 (2018 осн). Який вид тлумачення норм, що передбачають винятки з права 

на свободу (п.п. «а» - «f» п. 1 ст. 5 ЄКПЛ), застосовується згідно з практикою 

ЄСПЛ? 

Обмежувальне. 

Автономне. 

Динамічне. 

Поширювальне. 

 

33 (2021 дод). За яких умов продовження тримання під вартою може бути 

виправданим відповідно до рішення в справі «Харченко проти України» 

№ 40107/02, 2011 року? Наявність ознак того, що цього потребують: 

істинні вимоги публічного інтересу, які переважують правило вимоги до 

особистої свободи 

мета слідчих органів, яка переважає правило вимоги до особистої свободи 

істинні вимоги приватного інтересу, які переважують правило вимоги до 

особистої свободи 



істинні вимоги політично активного суспільства, які переважують правило 

вимоги до особистої свободи 

 

34 (2019 осн). Які з перерахованих положень включено ЄСПЛ до змісту 

статті 8 Європейської конвенції з прав людини? 

Захист від свавільного втручання в приватне та сімейне життя, житло та 

кореспонденцію. 

Підтримка державою приватного та сімейного життя кожної особи, можливість 

реалізації права на житло та кореспонденцію. 

Обов'язок держави створювати сприятливі умови для приватного та сімейного 

життя, умови для проживання. 

Недопущення за будь-яких обставин втручання в приватне, сімейне життя, житло 

та таємницю кореспонденції. 

 

35 (2018 вст). Які умови є визначальними для висновку про те, що 

конкретне місце проживання особи є «житлом» у розумінні його захисту на 

підставі ст. 8 ЄКПЛ? 

Наявність достатніх та триваючих зв’язків особи із приміщенням, незалежно від 

законності його зайняття. 

Доведений факт законності зайняття особою приміщення, незалежно від 

тривалості перебування в ньому. 

Обґрунтоване припущення законності зайняття особою приміщення, незалежно 

від тривалості перебування в ньому. 

Будь-який зв’язок особи із приміщенням, незалежно від його тривалості та 

достатності. 

 

36 (2020 осн). Яку умову виправданості втручання в право на повагу до 

приватного життя порушено державою-відповідачем у справі «S and Marper 

проти Сполученого Королівства»? 

Необхідність у демократичному суспільстві. 

Наявність легітимної мети. 

Законність. 

Якість закону. 

 

37 (2021 дод). Відповідно до фактів справи «М.Р. та Д.Р. проти України» 

після розлучення мати, громадянка України, забрала дитину та вивезла на 



територію України. Ухвалене рішення українського суду, яке зобов'язувало 

повернути дитину до Чехії, виконане не було, незважаючи на відому 

державним виконавцям інформацію про місцезнаходження матері та 

дитини. Якого висновку дійшов Європейський суд з прав людини, 

аналізуючи виконавче провадження в Україні в цій справі? 

Національне законодавство не передбачало належних механізмів, які могли бути 

застосовані з метою забезпечення примусового виконання рішення про 

повернення дитини, відповідно статтю 8 ЄКПЛ було порушено. 

Недоліки в діях національних органів влади України полягали здебільшого в 

невиконанні належних і відповідних законодавчих заходів для примусового 

виконання рішення про повернення дитини. 

Виконавча служба розглядала можливі механізми добровільного виконання 

рішення про повернення дитини, що повністю відповідає інтересам дитини, тому 

порушення статті 8 ЄКПЛ не було. 

Ураховуючи тривале проживання з матір'ю в Україні, дитина добре 

пристосувалася до нового оточення, тому заяву має бути визнано неприйнятною. 

 

38 (2019 осн). Що ЄСПЛ включив до змісту поняття «приватне життя» у 

рішенні у справі «Німіц проти Німеччини»? 

Діяльність професійного та ділового характеру. 

Збереження таємниці листування. 

Стосунки між родичами. 

Розважальну діяльність та дозвілля. 

 

39 (2019 осн). За яких обставин держава може відмовитися від виконання 

своїх обов'язків щодо забезпечення гарантій свободи вираження поглядів 

згідно зі статтею 15 Конвенції про захист прав людини й основоположних 

свобод? 

настання життєвої загрози нації, зокрема ліквідації суверенітету та 

територіальної цілісності 

оголошення стану економічної необхідності з метою стабілізації державного 

бюджету 

необхідність поновлення конституційного порядку внаслідок зміщення з посади 

президента 

настання династичної кризи та відсутності спадкоємців престолу 

 



40 (2021 дод). Журналіст у своїй публікації навів факти щодо члена уряду К. 

стосовно його співпраці з органами державної безпеки під час правління 

комуністичного режиму. К. подав позов до суду про захист честі, гідності та 

ділової репутації. Чи порушив журналіст стандарти свободи вираження 

поглядів? 

Порушення не було, оскільки межі допустимої критики політиків є ширшими, а 

тому обговорення діяльності члена уряду в минулому має суспільне значення. 

Порушення було, оскільки публікацією заподіяно шкоди репутації та честі 

відомого політика, який зробив значний внесок у побудову незалежності 

республіки. 

Порушення не було, оскільки місія засобів масової інформації полягає у 

всебічному й об'єктивному висвітленні як особистого, так і громадського життя 

політичних діячів. 

Порушення було, оскільки в такий спосіб журналіст вчинив наклеп, який 

базувався на припущеннях і не ґрунтувався на свідченнях колишніх працівників 

служби держбезпеки. 

 

41 (2018 осн). На порушення якого гарантованого ЄКПЛ права скаржився 

заявник у справі Лінгенс проти Австрії? 

На свободу вираження поглядів (ст. 10 ЄКПЛ). 

На свободу та особисту недоторканність (ст. 5 ЄКПЛ). 

На свободу думки, совісті та релігії (ст. 9 ЄКПЛ). 

На свободу мирних зібрань і свободу об’єднання (ст. 11 ЄКПЛ). 

 

42 (2019 осн). Член громадського об'єднання з охорони довкілля хоче 

отримати інформацію про стан викидів у повітря підприємствами міста. До 

якої категорії інформації вона належить? 

Інформації, що має суспільне значення. 

Конфіденційної інформації. 

Інформації, що містить державну таємницю. 

Інформації, що стосується питань національної безпеки. 

 

43 (2021 осн). Що під час розгляду справи в Європейському суді з прав 

людини стосовно поширення журналістами інформації має вирішальне 

значення у визначенні межі допустимої критики на адресу особи? 

Статус особи як приватної особи чи політика, суспільного діяча. 



Завдана шкода репутації та кар'єрі особи та її родини. 

Національна судова практика стосовно визначення межі критики. 

Національне законодавство щодо критики або наклепу. 

 

44 (2018 вст). На які з видів об’єднань НЕ поширюються гарантії захисту 

права на об’єднання, що передбачені ст. 11 ЄКПЛ? 

Акціонерні товариства 

Профспілки 

Політичні партії 

Бізнес-асоціації 

 

45 (2021 осн). Який обов'язок покладає Європейський суд з прав людини на 

держави в рамках статті 11 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, якщо існує загроза проведення контрдемонстрації? 

Прийняття обґрунтованих та належних заходів для мирного проведення 

демонстрації 

Установлення заборони проведення контрдемонстрації для захисту учасників 

демонстрацій 

Накладання обов'язкової заборони на проведення будь-яких зборів у випадку 

загрози насильства 

Розглядати проведення кожних зборів з точки зору необхідності в 

демократичному суспільстві 

 

46 (2018 вст). Як повинна вчинити держава, щоб не порушити право на 

свободу зібрань, гарантоване ст. 11 ЄКПЛ, у випадку, коли в центрі столиці 

планується проведення демонстрації на підтримку ідеї, яка більшістю 

суспільства сприймається вкрай негативно? 

Вжити заходів, пропорційних до ситуації з огляду на рівень загрози 

громадському порядку та ймовірність актів насильства 

Заборонити проведення такої демонстрації 

Дозволити проведення демонстрації, але оточити її учасників поліцейським 

кордоном для гарантування їхньої безпеки 

Наказати організаторам демонстрації змінити місце її проведення на користь 

одного з районів на околиці міста. 

 



47 (2018 осн). У чому полягає позитивне зобов’язання Держави щодо 

забезпечення права на свободу зібрань, гарантованого ст. 11 ЄКПЛ? 

У забезпеченні фізичної безпеки учасників зібрань та їх захисті від нападів 

опонентів 

У прийнятті національного законодавства, яке б детально регулювало порядок 

здійснення права на свободу зібрань 

У забезпеченні ефективних механізмів попереднього виявлення зібрань 

немирного характеру 

У створенні обов’язку для органів державної влади та місцевого самоврядування 

забезпечувати зручні та комфортні умови для учасників зібрань незалежно від їх 

кількості 

 

48 (2020 осн). Недотримання якого критерію за втручання в право на 

свободу мирних зібрань стало аргументом для встановлення порушення ст. 

11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод в рішенні 

«Веніамін Тимошенко проти України»? 

Установленості законом 

Необхідності в демократичному суспільстві 

Принципу пропорційності 

Наявності законної мети 

 

49 (2020 дод). Що з-поміж наведеного НЕ вважають «житлом» у розумінні 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 

Приміщення, у якому проживала особа, але з яким у неї втрачено усталений 

зв'язок 

Офісні приміщення юридичної особи 

Незаконно займане житлове приміщення 

Приміщення, яке не вважають житловим у розумінні національного 

законодавства 

 

50 (2020 дод). Від яких зобов'язань за статтею 4 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод («Заборона рабства і примусової праці») 

держава НЕ може відступити під час надзвичайної ситуації? 

Заборона тримати в рабстві або в підневільному стані 

Заборона присилувати виконувати примусову працю 

Заборона присилувати виконувати обов'язкову працю 



Від жодного із зобов'язань за статтею 4, яка діятиме в повному обсязі 

 

До тем 6–7 

 

1. Який порядок оскарження регулює Закон України «Про звернення 

громадян»? 

позасудовий 

судовий 

деліктний 

письмовий 

 

2. Що є найбільш оперативним способом захисту суб’єктивних прав, свобод 

та інтересів приватних осіб у сфері публічного адміністрування? 

Адміністративне оскарження 

Судове оскарження 

Адміністративне позовне провадження 

Адміністративна процедура 

 

3 (2017 вс). Яка з зазначених справ має слухатися у складі судді та двох 

присяжних? 

Надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку. 

Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності. 

Передача безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність. 

Відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі. 

 

4. Який суд є судом апеляційної інстанції у справах про скасування рішення 

третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу? 

Верховний Суд; 

відповідний апеляційний суд; 

Європейський суд з прав людини; 

Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті 

України; 

 

5. Куди подається заява про оскарження рішення міжнародного 

комерційного арбітражу?  

до апеляційного загального суду за місцезнаходженням арбітражу;  



до голови постійно діючого третейського суду;  

до місцевого суду за місцезнаходженням третейського суду;  

до місцевого суду якщо місце арбітражу знаходиться на території України. 

 

6. В якому складі суду розглядаються цивільні справи у судах апеляційної 

інстанції? 

колегіально, у складі трьох суддів; 

одноособово суддею; 

колегіально, у складі чотирьох суддів; 

колегіально, у складі трьох суддів та двох присяжних; 

 

7. У якому складі суд розглядає справу про скасування рішення 

третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу? 

суддею одноособово. 

у складі судової палати апеляційного суду; 

колегіально у складі п’яти суддів; 

колегіально у складі трьох суддів; 

 

8. Ким визначається підсудність справ за участю громадян України, якщо 

обидві сторони проживають за її межами? 

суддею Верховного Суду одноособово; 

органами місцевого самоврядування; 

уповноваженими громадськими організаціями; 

міським, районним, селищним та сільським головою. 

суддею, який розглядає справу 

позивачем 

сторонами у справі 

суддею Апеляційного суду 

 

9 (2018 осн). Який вид територіальної підсудності притаманний для справ, 

що виникають з трудових правовідносин? 

Альтернативна. 

Загальна. 

Виключна. 

Договірна. 

 



10. Який вид територіальної підсудності притаманний для справ, що 

виникають із приводу нерухомого майна? 

виключна; 

загальна; 

альтернативна; 

договірна. 

 

11 (2021 осн). В адміністративній справі відповідачем є посадова особа 

дипломатичного представництва громадянин О. Ця справа вирішується 

окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого 

поширюється на місто Київ. Яка підсудність цієї справи? 

Виключна. 

Предметна. 

Інстанційна. 

Загальна. 

 

12 (2021 дод). Міністерство юстиції України після закінчення воєнного стану 

звернулося до Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду 

з позовом про заборону політичної партії, зареєстрованої в місті Львові. Чи 

наявні підстави для передання справи до іншого суду? 

Так, справа підсудна Шостому апеляційному адміністративному суду (м. Київ). 

Так, справа підсудна Восьмому апеляційному адміністративному суду (м. Львів). 

Так, справа підсудна Львівському окружному адміністративному суду. 

Так, справа підсудна окружному адміністративному суду м. Києва. 

Так, справа підсудна місцевому загальному суду за місцем реєстрації 

відповідача. 

Так, справа підсудна окружному адміністративному суду за місцем реєстрації 

відповідача. 

Ні, справа підсудна Касаційному адміністративному суду в складі Верховного 

Суду як суду першої інстанції. 

 

13 (2019 осн). Приватне підприємство, зареєстроване в м. Вінниці, 

звернулося до суду з позовом до Головного Управління Державної служби 

геології та надр України Житомирської області про визнання протиправним 

та скасування наказу щодо встановлення терміну для усунення порушення. 

Визначте суд, який уповноважений розглядати дану адміністративну справу. 



Окружний адміністративний суд за вибором особи-позивача. 

Місцевий загальний суд як адміністративний суд за місцем розташування особи-

позивача. 

Місцевий загальний суд як адміністративний суд за місцем розташування особи-

відповідача. 

Окружний адміністративний суд за вибором особи-відповідача. 

 

14 (2019 дод). Який суб’єкт виступає апеляційною інстанцією в 

адміністративних справах, розглянутих Касаційним адміністративним 

судом при Верховному Суді як судом першої інстанції? 

Велика палата Верховного Суду. 

Об’єднана палата Касаційного адміністративного суду при Верховному Суді. 

Інший склад колегії Касаційного адміністративного суду при Верховному Суді 

при перегляді. 

Палата Касаційного адміністративного суду при Верховному Суді. 

 

15 (2018 вст). Місцевий загальний суд розглянув за правилами Кодексу 

адміністративного судочинства позовну заяву Р. про визнання 

протиправним і скасування постанови про накладення на Р. 

адміністративного стягнення. Суд відмовив у задоволенні позовних вимог. 

Р. вирішив оскаржити судове рішення. До якого із зазначених судів Р. має 

звернутися зі скаргою? 

До апеляційного загального суду. 

До апеляційного адміністративного суду. 

До окружного адміністративного суду. 

До Верховного Суду. 

 

16 (2018 осн). До якого суду може бути подана заява батьками, родичами, 

їхніми представниками або іншими законними представниками дитини про 

встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території 

України, визначеній Верховною Радою України? 

До будь-якого суду за межами такої території України незалежно від місця 

проживання заявника. 

До суду за місцем проживання заявника або за останнім відомим місцем 

проживання (перебування) заявника. 



До суду, найбільш територіально наближеного до суду за місцем проживання 

заявника. 

До суду за місцезнаходженням майна заявника або основної його частини. 

 

17. Які є види територіальної підсудності? 

загальна 

альтернативна 

виключна 

за зв’язком справ 

за вказівкою суду 

предметна 

інстанційна 

договірна 

суб’єктна 

 

18 (2018 вс). Який процесуальний документ має право подати третя особа, 

яка вважає заочне рішення незаконним, для його скасування? 

Апеляційну скаргу. 

Заяву про перегляд заочного рішення. 

Заяву про скасування заочного рішення. 

Апеляційну заяву. 

 

19 (2018 осн). Якими є межі розгляду справи апеляційним судом? 

обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги. 

самостійно встановлює межі розгляду залежно від конкретної справи. 

не обмежений доводами апеляційної скарги та вимогами, заявленими у суді І 

інстанції. 

завжди перевіряє справу в повному обсязі. 

 

20 (2018 вс). Що під час розгляду справи в апеляційному порядку перевіряє 

апеляційний суд? 

Законність та обґрунтованість рішення суду І інстанції. 

Відповідність рішення суду І інстанції закону. 

Додержання законів при ухваленні рішення судом І інстанції. 

Достовірність рішення суду. 

 



21. Протокол № 15 про внесення змін до Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод змінив строк звернення до Європейського суду з 

прав людини після остаточного судового рішення. Вкажіть два строки, один 

з яких є попереднім, інший – чинний. 

4 місяці 

6 місяців 

30 днів 

1 місяць 

60 днів 

2 місяці 

3 місяці 

5 місяців 

90 днів 

180 днів 

1 рік 

2 роки 

 

22. Хто з перелічених суб’єктів наділений правом подавати до 

Європейського суду з прав людини скарги на порушення Україною прав 

людини і основоположних свобод? 

Зареєстрована в Україні професійна спілка 

Особа, що незаконно перебуває на території України 

Особа, що перебуває під юрисдикцією України  

Офіс Генерального прокурора України 

 

23 (2018 осн). За яких умов Велика Палата ЄСПЛ розглядає справи? 

справа порушує серйозне питання щодо тлумачення або застосування ЄКПЛ або 

важливе питання загального значення. 

справа стосується повторюваних державою порушень. 

у справі виникла необхідність постановити пілотне рішення проти держави. 

рішення у справі може створити суперечності між ЄКПЛ та іншим міжнародним 

актом. 

 

24. Закріплені в якому документі/-тах права людини є об’єктом контролю 

Європейського суду з прав людини? 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 



Загальній декларації прав людини 

Міжнародному пакті про громадянські та політичні права 

Міжнародному пакті про соціальні, економічні та культурні права 

національній конституції заявника (особи, чиї права порушено) 

 

25 (2020 дод). Рішення національного суду про виплату заборгованості пенсії 

в повному обсязі прийнято на користь заявниці, громадянки А. та вступило 

в законну силу. Державна виконавча служба повідомила про відсутність 

грошей на виплати за такою заборгованістю, що було оскаржено 

громадянкою А. Рішення виконано через 6 років, уже після подання заяви 

до Європейського суду з прав людини. Як може бути розглянуто заяву в 

Суді? 

Може бути встановлено порушення ст. 6 п. і у зв'язку з тривалим невиконанням 

рішення суду 

Заяву буде визнано неприйнятною у зв'язку з утратою заявницею статусу 

постраждалої 

Якщо на момент подання заяви рішення не було виконано, то Суд може ухвалити 

рішення про порушення ст. 6 у зв'язку з невиконання рішення національного 

суду 

Заяву може бути прийнято, але порушення ст. 6 встановлено не буде у зв'язку з 

виконанням рішення національного суду на момент винесення 

 

26 (2021 осн). Як згідно з рішенням Європейського суду з прав людини в 

справі «Олександр Волков проти України» розглядається ситуація, коли 

строк притягнення до дисциплінарної відповідальності в дисциплінарних 

справах, які стосуються суддів, є невизначеним? 

Становить серйозну загрозу принципу правової визначеності 

Становить очевидне порушення принципу правової визначеності 

Є питанням компетенції національних органів та свободу розсуду держав 

Немає значення в контексті права на справедливий розгляд 

 

27 (2020 осн). Яке рішення Європейський суд з прав людини ухвалив у 

справі «Бурмич та інші проти України» щодо майбутніх аналогічних справ? 

Справи можуть бути вилучені з реєстру й передані безпосередньо Комітету 

Міністрів, окрім тих заяв, які будуть визнані неприйнятними 



Суд зобов'язаний забезпечувати право кожного заявника на розгляд його справи, 

винесення рішення і сплати компенсації 

Держава-відповідач і Комітет Міністрів не вимагатимуть виконання прийнятого 

у 2009 р. рішення 

Держава-відповідач має створити належний ефективний механізм захисту 

порушених прав і не допускати аналогічних заяв до Суду 

 

28. Які дві компетенції здійснює Конституційний Суд України? 

перевірку на конституційність правових актів вищого органу виконавчої влади 

перевірку на конституційність міжнародних договорів, що вносяться до 

Верховної Ради України для надання згоди на їх обов’язковість 

офіційне тлумачення законів України 

перевірку на конституційність правових актів Верховної Ради України 

регламентного характеру 

перевірку на конституційність правових актів Ради Міністрів Автономної 

Республіки Крим 

перевірку на конституційність правових актів міністерств України 

перевірку на законність правових актів Верховної Ради України 

перевірку на конституційність процедури дострокового припинення повноважень 

Президента України за станом здоров’я 

 

29. Оберіть від одного до всіх варіантів. Які з повноважень належать до 

компетенції Конституційного Суду України? 

Вирішення питання про конституційність актів Кабінету Міністрів України 

Вирішення питання про конституційність Указів Президента України 

Офіційне тлумачення Конституції України 

Офіційне тлумачення законів України 

Вирішення питання про конституційність процедури дострокового припинення 

повноважень Президента України за станом здоров’я 

 

30. Оберіть від одного до всіх варіантів. Які з повноважень належать до 

компетенції Конституційного Суду України? 

Вирішення питання про конституційність правових актів вищого органу 

виконавчої влади 

Вирішення питань про конституційність правових актів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим 



Офіційне тлумачення законів України 

Вирішення питання про конституційність правових актів міністерств України 

Вирішення питання про конституційність процедури дострокового припинення 

повноважень Президента України за станом здоров’я 

 

31. Оберіть від одного до всіх варіантів. Які з повноважень належать до 

компетенції Конституційного Суду України? 

Офіційне тлумачення Конституції України 

Встановлення конституційності міжнародних договорів, що вносяться до 

Верховної Ради України для надання згоди на їх обов’язковість 

Встановлення конституційності чинних міжнародних договорів України 

Вирішення питання про законність правових актів Верховної Ради України 

Вирішення питання про конституційність процедури дострокового припинення 

повноважень Президента України за станом здоров’я 

 

32. Відповідно до законодавства Конституційний Суд України: 

обіймає самостійне місце в системі органів державної влади 

належить до системи судоустрою України 

належить до системи контрольних органів виконавчої влади 

належить до контрольних органів парламенту України 

 

33. Відповідно до законодавства Конституційний Суд України 

підпорядкований: 

жоден варіант не є правильним 

Президенту України 

Верховній Раді України 

Вищій раді правосуддя 

Верховному Суду 

Європейському суду з прав людини 

 

34. До якої системи згідно з законодавством належить Конституційний Суд 

України? 

жодної 

системи судоустрою України 

системи контрольних органів України 

системи контрольних органів виконавчої влади 



системи контрольно-наглядових органів України 

 

35. Які суб’єкти входять до судової системи України? 

Місцеві суди 

Апеляційні суди 

Верховний Суд 

Конституційний Суд України 

 

36. Оберіть від одного до п’яти варіантів відповіді. У разі набуття 

повноважень скількома суддями Колегія КСУ повноважна проводити 

засідання? Оберіть УСІ можливі варіанти. 

3 

18 

2 

12 

10 

9 

6 

21 

4 

 

37. Оберіть від двох до семи варіантів відповіді. У разі набуття повноважень 

скількома суддями Велика палата КСУ повноважна проводити засідання? 

Оберіть УСІ можливі варіанти. 

18 

15 

12 

10 

9 

6 

21 

20 

 

38. Оберіть від двох до семи варіантів відповіді. У разі набуття повноважень 

скількома суддями Сенат КСУ повноважний проводити засідання? Оберіть 

УСІ можливі варіанти. 



9 

7 

6 

18 

12 

10 

21 

3 

 

39. Оберіть від двох до семи варіантів відповіді. У разі набуття повноважень 

скількома суддями Сенат КСУ повноважний проводити засідання? Оберіть 

УСІ можливі варіанти. 

8 

6 

18 

12 

15 

10 

21 

3 

 

40. Якщо 15 осіб набули повноважень судді Конституційного Суду України, 

яким є кількісний склад Першої колегії Першого Сенату Конституційного 

Суду України?  

3 особи 

8 осіб 

5 осіб 

10 осіб 

 

41. Якщо 16 осіб набули повноважень судді Конституційного Суду України, 

яким є кількісний склад Першої колегії Першого Сенату Конституційного 

Суду України?  

3 особи 

8 осіб 

6 осіб 

4 особи 



9 осіб 

 

42. Якщо 14 осіб набули повноважень судді Конституційного Суду України, 

яким є кількісний склад Першої колегії Першого Сенату Конституційного 

Суду України?  

3 особи 

8 осіб 

6 осіб 

9 осіб 

7 осіб 

10 осіб 

 

43. Якщо 12 осіб набули повноважень судді Конституційного Суду України, 

яким є кількісний склад Першої колегії Першого Сенату Конституційного 

Суду України?  

3 особи 

4 особи 

6 осіб 

7 осіб 

9 осіб 

10 осіб 

 

44. Що є формами звернення до Конституційного Суду України? 

конституційне подання 

конституційне звернення 

конституційна скарга 

конституційний запит 

 

45 (2017 осн). Яку назву має особа, стосовно якої приймається 

адміністративний акт? 

Адресат. 

Заявник. 

Виконавець. 

Уповноважений. 

 



46 (2021 осн). Яка із зазначених ознак характеризує такий інструмент 

публічного адміністрування, як адміністративний акт? 

Завжди має чітко визначеного адресата / адресатів. 

Видається виключно в письмовій формі. 

Поширює дію на невизначене коло осіб. 

Є джерелом адміністративного права. 

 

47 (2016 осн). Яка/які з названих стадій адміністративної процедури є 

факультативними? 

Оскарження адміністративного акта 

Прийняття адміністративного акта 

Виконання адміністративного акта 

Ініціювання адміністративного провадження 

Підготовка справи до розгляду та вирішення 

Аналізу ситуації 

Розгляду адміністративної справи 

Адміністративного розслідування 

 

48. Який граничний строк встановлено для надання адміністративної 

послуги відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги"? 

30 днів 

10 днів 

15 днів 

45 днів 

 

49 (2017 осн). Протягом якого строку за загальним правилом повинна бути 

розглянута справа про адміністративне правопорушення з моменту 

отримання уповноваженим органом всіх її матеріалів? 

15 діб. 

10 діб. 

5 діб. 

1 місяця. 

 

50 (2018 вст). Яка ознака характеризує спрощене провадження у справах про 

адміністративні правопорушення? 

Не складається протокол про адміністративне правопорушення. 



Справа розглядається без участі особи, яка притягається до адміністративної 

відповідальності. 

Не допускається оскарження постанови у справі про адміністративне 

правопорушення. 

Не виноситься постанова у справі про адміністративне правопорушення. 

Не накладається адміністративне стягнення. 

 

51. У яких формах здійснюється адміністративне судочинство?  

у порядку загального та спрощеного позовного провадження 

у порядку позовного та окремого провадження  

у порядку позовного та наказного провадження  

у порядку загального та спеціального позовного провадження  

 

52 (2019 дод). У справі про стягнення 30 тис. грн. за кредитним договором 

відповідачем було пред’явлено зустрічний позов про зняття арешту з майна. 

Судом було прийнято його до спільного розгляду з первісним позовом. За 

правилами якого провадження має розглядатися справа? 

Лише за правилами загального позовного провадження. 

Загального або спрощеного на розсуд суду. 

Загального або спрощеного на розсуд первісного позивача. 

Лише за правилами спрощеного позовного провадження.  

 

53 (2017 осн). Який порядок оскарження постанови про накладення 

адміністративного стягнення, яку було винесено судом? 

Постанову може бути оскаржено до апеляційного суду. 

Постанова оскарженню не підлягає. 

Постанову може бути оскаржено до апеляційного адміністративного суду. 

Постанову може бути оскаржено до місцевого адміністративного суду. 

 

54. Які адміністративні справи розглядаються виключно у формі 

спрощеного позовного провадження?  

щодо припинення за зверненням суб’єкта владних повноважень юридичних осіб 

чи підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців  

справи щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, 

звільнення з публічної служби, у тому числі справи, в яких позивачами є 



службові особи, які у значенні Закону України «Про запобігання корупції» 

займають відповідальне та особливо відповідальне становище  

щодо оскарження рішення суб’єкта владних повноважень, на підставі якого ним 

може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів у сумі, що 

перевищує п’ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб  

щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень, 

якщо позивачем також заявлено вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної 

такими рішеннями, діями чи бездіяльністю, у сумі, що перевищує п’ятсот 

розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб 

 

55 (2021 осн). У провадженні Вінницького окружного адміністративного суду 

перебуває справа за позовом Головного управління Держпродспоживслужби 

у Вінницькій області до Комунального закладу освіти «Світло» про 

застосування заходів реагування. Під час розгляду справи по суті 

представниками сторін надано заяву про примирення, у якій містяться 

умови часткового врегулювання спору. Чи може суд у цьому випадку 

затвердити умови примирення? 

Так, оскільки сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії 

судового процесу. 

Ні, оскільки сторони можуть досягнути примирення лише на стадії підготовчого 

провадження. 

Ні, оскільки КАС України не допускає часткового врегулювання спору. 

Так, оскільки КАС України не передбачає право суду відмовити в затвердженні 

умов примирення. 

 

56 (2020 дод). На якому етапі провадження в суді першої інстанції сторони 

можуть урегулювати спір за участю судді? 

Підготовче провадження. 

Відкриття провадження в справі. 

Відкриття розгляду справи по суті. 

Ухвалення судом рішення. 

 

57 (2020 дод). Яке із зазначених процесуальних прав може бути реалізовано 

тільки до початку розгляду справи по суті? 

Право сторін урегулювати спір за участю судді. 

Право позивача відмовитися від позову. 



Право відповідача визнати позов. 

Право сторін досягнути примирення. 

 

58 (2018 осн). За яких умов Велика Палата ЄСПЛ розглядає справи? 

справа порушує серйозне питання щодо тлумачення або застосування ЄКПЛ або 

важливе питання загального значення. 

справа стосується повторюваних державою порушень. 

у справі виникла необхідність постановити пілотне рішення проти держави. 

рішення у справі може створити суперечності між ЄКПЛ та іншим міжнародним 

актом. 

 

59. На якому етапі розгляду справи ЄСПЛ сторони можуть звернутися до 

процедури дружнього врегулювання? 

На будь-якій стадії провадження 

До відкриття провадження у справі 

До початку судових дебатів 

До початку розгляду справи по суті справи 

 

60. Яку міждержавну справу було приєднано для подальшого розгляду до 

міждержавної справи «Україна проти Росії (щодо Криму)»?  

«Україна проти Росії» 

«Україна проти Росії (щодо Донецької та Луганської областей»  

«Україна проти Росії (щодо повномасштабного вторгнення)»  

«Україна проти Росії (щодо обмеження контролю за окупованими територіями)» 

 

 

До теми 8 

 

1. Яку ухвалу постановляє суд у випадку подання до суду позовної заяви, 

оформленої неналежним чином? 

про залишення позовної заяви без руху; 

про повернення позовної заяви; 

про зупинення провадження; 

про відмову у відкритті провадження у справі. 

про залишення позову без розгляду. 

 



2 (2021 осн). На якій стадії цивільного судочинства суд може постановити 

ухвалу про повернення позовної заяви? 

Відкриття провадження в справі. 

Підготовчого провадження. 

Прийняття позовної заяви. 

Розгляду справи по суті. 

 

3. Яку ухвалу постановляє суд у випадку подання позову про розірвання 

шлюбу під час вагітності дружини? 

про повернення позовної заяви; 

про залишення позовної заяви без руху; 

про зупинення провадження; 

про відмову у відкритті провадження у справі. 

про залишення позову без розгляду. 

 

4 (2021 дод). За яких підстав суд має право зупинити провадження на стадії 

розгляду справи по суті? 

Перебування учасника справи в довгостроковому службовому відрядженні. 

Надання сторонам у справі про розірвання шлюбу строку для примирення. 

Прийняття рішення про врегулювання спору за участю судді. 

Призначення або заміни законного представника. 

 

5 (2020 дод). Під час розгляду цивільної справи місцевий загальний суд 

прийшов до висновку про наявність підстав для закриття провадження у 

справі. Який вид судового рішення суд має ухвалити в цьому разі? 

Ухвалу. 

Окрему ухвалу. 

Постанову. 

Судовий наказ. 

 

6 (2020 осн). У Шевченківському районному суді міста Києва у провадженні 

перебуває справа за позовом К. про поновлення на роботі. Під час розгляду 

справи по суті до суду надійшла заява від спадкоємця К. про заміну сторони 

у справі у зв'язку зі смертю Позивача та залучення його до участі у справі як 

правонаступника. Яким має бути судове рішення? 

Ухвала про закриття провадження у справі. 



Ухвала про заміну сторони у справі (процесуальне правонаступництво). 

Ухвала про залишення позовної заяви без розгляду. 

Ухвала про зупинення провадження у справі. 

 

7 (2017 вс). Яке судове рішення має прийняти суд у випадку, якщо під час 

розгляду справи буде встановлено, що справа не належить до цивільної 

юрисдикції? 

Ухвалу про закриття провадження у справі. 

Ухвалу про залишення позовної заяви без розгляду. 

Ухвалу про повернення позовної заяви. 

Рішення про відмову у задоволенні позову. 

 

8 (2017 пр). Які процесуальні наслідки повторної неявки в судове засідання 

позивача, повідомленого належним чином, якщо від нього не надійшла 

заява про розгляд справи за його відсутності? 

Суд постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без розгляду. 

Суд вирішує справу на підставі наявних у ній даних чи доказів. 

Суд може відкласти розгляд справи в межах строків, встановлених статтею 157 

ЦПК України. 

Суд своєю ухвалою закриває провадження у справі. 

 

9 (2018 вс). Яким процесуальним документом суд вирішує процедурні 

питання, пов’язані з рухом справи в суді першої інстанції? 

Ухвалою. 

Судовим наказом. 

Постановою. 

Рішенням. 

 

10. Які види судових рішень у цивільному процесі ухвалюються іменем 

України? 

рішення 

постанови 

ухвали 

судові накази 

 



11 (2019 дод). Позивач пред’явила позов, у якому просила суд розірвати 

шлюб, зареєстрований з відповідачем, стягнути з відповідача на свою 

користь заборгованість по сплаті коштів (аліментів) в розмірі 7440 грн. 

Позивач та її представник подали клопотання про постановлення судом 

часткового рішення стосовно позовних вимог про розірвання шлюбу. 

Відповідач та його представник не заперечували проти постановлення судом 

часткового рішення стосовно позовних вимог про розірвання шлюбу. Яке 

рішення має постановити суд? 

Часткове рішення та продовження провадження в частині невирішених вимог. 

Ухвалу про відмову в задоволенні клопотання щодо ухвалення часткового 

рішення. 

Рішення по суті заявлених первісних позовних вимог. 

Ухвалу про залишення без розгляду клопотання щодо ухвалення часткового 

рішення. 

 

12 (2021 дод). Громадянин О. звернувся до адміністративного суду з позовом 

про визнання протиправним рішення суб'єкта владних повноважень та його 

скасування з порушенням строку звернення. До позовної заяви громадянин 

О. не додав заяви про поновлення зазначеного строку. Яку ухвалу має 

постановити суд, отримавши таку позовну заяву? 

Про залишення позовної заяви без руху. 

Про повернення позовної заяви. 

Про відмову у відкритті провадження в справі. 

Про залишення позовної заяви без розгляду. 

 

13 (2020 осн). Громадянин О. звернувся до адміністративного суду із 

позовною заявою про визнання протиправним рішення суб'єкта владних 

повноважень та його скасування. Суддя після одержання позовної заяви 

з'ясував, що до позовної заяви не додано документ про сплату судового 

збору, у позовній заяві немає інформації про підстави звільнення позивача 

від його сплати. Яку ухвалу має постановити суд, вирішивши питання щодо 

відкриття провадження у справі? 

Про залишення позовної заяви без руху. 

Про повернення позовної заяви. 

Про відмову у відкритті провадження у справі. 

Про залишення позовної заяви без розгляду. 



 

14 (2020 осн). Громадянин О. звернувся до адміністративного суду з 

позовною заявою про визнання протиправним скасування рішення суб'єкта 

владних повноважень. Після відкриття провадження у справі суд з'ясував, 

що у провадженні суду є справа про спір між тими самими сторонами, про 

той самий предмет і з тих самих підстав. Яке рішення має ухвалити суд? 

Про залишення позовної заяви без розгляду. 

Про залишення позовної заяви без руху. 

Про повернення позовної заяви. 

Про закриття провадження у справі. 

 

15 (2020 осн). Окружний адміністративний суд розглянув у закритому 

судовому засіданні справу за позовом фізичної особи до суб'єкта владних 

повноважень. Як буде проголошено судове рішення? 

Прилюдно лише вступну й резолютивну частину рішення, якщо такі частини не 

містять інформації, для забезпечення захисту якої розгляд справи відбувався в 

закритому судовому засіданні. 

Прилюдно все рішення, якщо особи, присутні у залі судового засідання не будуть 

проводити в цей час фотозйомку, відеозапис, транслювання проголошення 

рішення. 

У закритому судовому засіданні лише вступну й резолютивну частину, якщо 

учасники справи подадуть відповідне клопотання. 

Усе рішення в закритому засіданні, якщо учасники справи не заперечать проти 

цього. 

 

16 (2020 дод). Яке процесуальне рішення суд першої інстанції НЕ може 

ухвалити на етапі розгляду адміністративної справи по суті? 

Про об'єднання справ в одне провадження. 

Про затвердження умов примирення сторін. 

Про залучення особи як другого відповідача. 

Про забезпечення адміністративного позову. 

 

17 (2020 дод). Громадянин О. звернувся до адміністративного суду із позовом 

про визнання протиправним рішення суб'єкта владних повноважень та його 

скасування з порушенням строку звернення. До позовної заяви О. додав 

заяву про поновлення зазначеного строку та докази поважності причин його 



пропуску. Яку ухвалу має постановити суд, якщо визнає причини пропуску 

неповажними? 

Про залишення позовної заяви без руху. 

Про повернення позовної заяви. 

Про відмову у відкритті провадження у справі. 

Про залишення позовної заяви без розгляду. 

 

18 (2019 дод) Позивач звернувся до адміністративного суду із позовом до 

посадової особи про притягнення цієї посадової особи до адміністративної 

відповідальності за ст.212-З КУпАП «Порушення права на інформацію та 

права на звернення». Яке рішення ухвалить суддя під час вирішення 

питання про відкриття провадження в адміністративній справі? 

Про відмову у відкритті провадження. 

Про відкриття провадження. 

Про залишення позовної заяви без руху. 

Про залишення позовної заяви без розгляду. 

 

19 (2017 осн) В якій формі викладається судове рішення, яким 

адміністративний суд вирішує спір по суті? 

Рішення 

Постанови. 

Вироку. 

Протоколу. 

Ухвали. 

 

20. Громадянин К. звернувся до адміністративного суду з позовною заявою, 

в якій об’єднано позовні вимоги, які належить розглядати в порядку різного 

судочинства. Як слід вчинити судді на стадії відкриття провадження у 

справі? 

повернути позовну заяву 

відмовити у відкритті провадження у частині вимог, які не підлягають розгляду в 

порядку адміністративного судочинства та відкрити провадження за вимогами, 

які підлягають розгляду за правилами адміністративного судочинства 

відмовити у відкритті провадження 

закрити провадження 



закрити провадження у частині вимог, які не підлягають розгляду в порядку 

адміністративного судочинства та відкрити провадження за вимогами, які 

підлягають розгляду за правилами адміністративного судочинства 

 

21 (2021 дод). У якому складі суд касаційної інстанції вирішує питання про 

відкриття касаційного провадження, одержавши касаційну скаргу, 

оформлену відповідно до вимог цивільного процесуального законодавства? 

Колегією в складі трьох суддів. 

Колегією в складі п'яти суддів. 

Судді-доповідача одноособово. 

Колегією в складі не менше половини відповідної палати суду. 

 

22 (2020 осн). Верховний Суд відкрив касаційне провадження в 

адміністративній справі за позовом ТОВ А. до суб'єкта владних 

повноважень про визнання протиправним і скасування рішення; третя 

особа без самостійних вимог: ТОВ Б. Позивач подав заяву про відмову від 

позову й закриття провадження у справі. Яке рішення стосовно цієї заяви 

прийме суд? 

Ухвалу про прийняття відмови від позову, визнання нечинними рішень судів 

першої та другої інстанції, закриття провадження у справі. 

Ухвалу про прийняття відмови від позову, закриття провадження у справі та 

залишення в силі рішень судів першої та другої інстанції, оскільки в заяві про 

відмову від позову не йшлося про ці рішення. 

Ухвалу про відмову у прийнятті відмови від позову, оскільки відмова від позову 

можлива лише у суді першої інстанції. 

Ухвалу про відмову у прийнятті відмови від позову, оскільки відмова від позову 

неможлива у справах, в яких беруть участь треті особи. 

 

23 (2019 дод). Верховний Суд відкрив касаційне провадження у справі за 

позовом Приватного підприємства «Аграрні інвестиції» до державною 

реєстратора управління адміністративних послуг, третя особа - ТОВ 

«Горро» про визнання протиправним та скасування рішення. На адресу 

Верховного Суду надійшла заява від ПП «Аграрні інвестиції» про відмову 

від позову та закриття провадження у справі. Заява мотивована тим, що 

спір вирішено мирним шляхом. Яке рішення ухвалить суд за результатами 

розгляду такої заяви? 



Ухвалу про прийняття відмови від позову, визнання нечинними рішень судів 

першої та другої інстанції, закриття провадження у справі. 

Ухвалу про прийняття відмови від позову, закриття провадження у справі та 

залишення в силі рішень судів першої та другої інстанції, оскільки в заяві про 

відмову від позову не йшлося про дані рішення. 

Ухвалу про відмову в прийнятті відмови від позову, оскільки відмова від позову 

можлива лише в суді першої інстанції. 

Ухвалу про відмову в прийнятті відмови від позову, оскільки відмова від позову 

не можлива в справах, у яких беруть участь треті особи. 

 

24 (2019 дод). До суду касаційної інстанції надійшла касаційна скарга на 

рішення суду першої інстанції, яке було залишено без змін судом апеляційної 

інстанції. Скарга подана третьою особою без самостійних вимог щодо 

предмета спору. Після відкриття касаційного провадження позивач подав 

заяву про відмову від позову. Які дії має вчинити суд? 

Прийняти відмову від позову, визнати нечинними рішення судів першої та 

апеляційної інстанції та закрити провадження у справі. 

Прийняти відмову від позову, скасувати рішення судів першої та апеляційної 

інстанції та закрити провадження у справі. 

Не прийняти відмову від позову, оскільки відмова можлива до набрання 

рішенням законної сили. 

Не прийняти відмову від позову, оскільки відмова можлива лише за умови 

подання касаційної скарги позивачем. 

 

25. Які випадки, передбачені чинним ЦПК України для закриття 

провадження судом касаційної інстанції?  

після відкриття касаційного провадження особа, яка подала касаційну скаргу, 

заявила клопотання про відмову від скарги, за винятком випадків, коли є 

заперечення інших осіб, які приєдналися до касаційної скарги. 

після відкриття касаційного провадження виявилося, що до касаційної скарги не 

додано копій доказів за кількістю учасників;  

після подання відзиву на касаційну скаргу, з порушенням встановленого строку;  

після відкриття касаційного провадження скаржник не з’являється на судові 

засідання;  

 



26 (2019 осн). Апеляційний адміністративний суд розглянув скаргу позивача 

Г. у справі про визнання протиправною постанови про накладення на Г. 

адміністративного стягнення та її скасування. У задоволенні апеляційної 

скарги було повністю відмовлено. Судове рішення, постановлене за 

результатами розгляду апеляційної скарги, відповідало вимогам, 

встановленим процесуальним законом. Г. вирішив звернутися із касаційною 

скаргою на рішення суду апеляційної інстанції. Скаргу було подано 

безпосередньо до касаційного суду. Суд відмовив у відкритті касаційного 

провадження. Г. вдруге звернувся до касаційного суду із тією ж самою 

скаргою. Яке рішення має ухвалити касаційний суд? 

Залишити касаційну скаргу без розгляду. 

Відкрити касаційне провадження. 

Залишити касаційну скаргу без руху. 

Відмовити у відкритті касаційного провадження. 

 

27 (2021 дод). За якої підстави судові рішення першої та апеляційної 

інстанції НЕ підлягають обов'язковому скасуванню з направленням справи 

на новий розгляд при перегляді їх судом касаційної інстанції? 

Рішення суду ухвалено з неправильним застосуванням норм матеріального права. 

В ухваленні судового рішення брав участь суддя, якому було заявлено відвід, і 

судом касаційної інстанції визнано підстави про відвід обґрунтованими, якщо 

касаційну скаргу обґрунтовано такою підставою. 

Судове рішення ухвалено суддями, які не входили до складу колегії, що 

розглянула справу. 

Суд прийняв рішення про права, свободи, інтереси та (або) обов'язки осіб, що не 

були залучені до участі в справі. 

 

28 (2019 осн). Що є підставою скасування судових рішень судом касаційної 

інстанції повністю або частково і ухвалення нового рішення у відповідній 

частині або зміни рішення? 

Неправильне тлумачення закону або застосування закону, який не підлягає 

застосуванню, або незастосування закону, який підлягав застосуванню. 

Справу розглянуто за відсутності будь-кого з учасників справи, належним чином 

не повідомлених про дату, час 1 місце судового засідання, якщо такий учасник 

справи обґрунтовує свою касаційну скаргу такою підставою. 



Судове рішення ухвалено судом з порушенням правил інстанційної або 

територіальної юрисдикції. 

Суд розглянув в порядку спрощеного позовного провадження справу, яка 

підлягала розгляду за правилами загального позовного провадження. 

 

29 (2021 осн). Рішенням окружного адміністративного суду задоволено позов 

громадянина Д. до суб'єкта владних повноважень. Через півроку вироком 

суду встановлено завідомо неправильний переклад доказів у справі, що 

потягнув за собою ухвалення незаконного рішення у цій справі. Чи може 

відповідач звернутися до суду про перегляд рішення окружного 

адміністративного суду? 

Так, шляхом подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими 

обставинами після набрання вироком законної сили. 

Так, шляхом подання заяви про перегляд судового рішення за виключними 

обставинами, якщо рішення ще не виконано. 

Ні, оскільки суб'єкт владних повноважень не має права подавати заяву про 

перегляд судового рішення ні за нововиявленими, ні за виключними 

обставинами. 

Ні, оскільки заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або 

виключними обставинами може бути подано не пізніше трьох місяців з дня 

ухвалення рішення адміністративного суду. 

 

30 (2017 осн). Що є підставою для перегляду рішення, ухвали суду чи 

судового наказу у зв'язку з нововиявленими обставинами? 

Скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення чи 

постановлення ухвали, що підлягають перегляду. 

Неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих 

самих норм матеріального права, що спричинило ухвалення різних за змістом 

судових рішень у подібних правовідносинах. 

Неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих 

самих норм процесуального права, що спричинило ухвалення різних за змістом 

судових рішень у подібних правовідносинах. 

Незастосування при розгляді судами попередніх інстанції положень міжнародних 

конвенцій, ратифікованих Україною. 

 



31 (2020 осн). Рішенням окружного адміністративного суду відмовлено в 

задоволенні позову Р. до суб'єкта владних повноважень. Через три місяці 

Конституційним Судом України встановлено неконституційність закону, 

застосованого судом під час вирішення справи. У порядку якого 

провадження Р. може звернутися з проханням про перегляд судового 

рішення? 

Перегляду судового рішення за виключними обставинами. 

Перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами. 

Апеляційного провадження. 

Касаційного провадження. 

 

32 (2018 осн). Л. звернулася до адміністративного суду із позовною заявою 

про визнання протиправним та скасування рішення органу реєстрації актів 

цивільного стану, яким їй було відмовлено у зміні по батькові. Суд першої 

інстанції у задоволенні позову відмовив. Апеляційний та касаційний суди 

залишили рішення суду першої інстанції в силі. Л. подала заяву до 

Європейського суду з прав людини, у якій відзначила, що відмова у зміні по 

батькові порушує її право на повагу до приватного життя, яке гарантовано 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. ЄСПЛ 

задовольнив заяву Л. Хто вправі переглянути з урахуванням позиції ЄСПЛ 

рішення національних судів, що були постановлені у справі Л.? 

Судді, що входять до складу Великої Палати Верховного Суду. 

Судді окружного адміністративного суду. 

Судді апеляційного адміністративного суду. 

Судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду. 

 

33 (2020 дод). Відповідно до Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» (2006) які 

заходи загального характеру вживає державою з метою забезпечення 

додержання положень Конвенції, порушення яких встановлено Рішенням 

Європейського суду з прав людини? 

Усунення зазначеної в Рішенні Суду системної проблеми та її першопричини. 

Відновлення настільки, наскільки це можливо, попереднього юридичного стану, 

який особа мала до порушення Конвенції. 

Нарахування пені на суму відшкодування, установленого в рішенні Суду. 



Відкриття Державною виконавчою службою впродовж десяти днів виконавчого 

провадження. 

 

34 (2018 вст). Що НЕ є рішенням ЄСПЛ у розумінні Закону України «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини»? 

Остаточне рішення ЄКПЛ у справі проти України. 

Остаточне рішення ЄСПЛ у справі проти України, яким визнано порушення 

ЄКПЛ. 

Остаточне рішення ЄСПЛ щодо справедливої сатисфакції у справі проти 

України. 

Рішення ЄСПЛ про схвалення умов односторонньої декларації у справі проти 

України. 

 

35 (2018 осн). Що означає restitution in integrum в аспекті виконання рішень 

ЄСПЛ? 

Відновлення попереднього юридичного стану заявника. 

Виплата відшкодування, присудженого ЄСПЛ. 

Внесення змін до законодавства. 

Зміна практики застосування законодавства. 

 

36. Чи має обов’язкову юридичну силу Консультативний висновок Великої 

Палати Європейського суду з прав людини?  

Ні, не має 

Так, має 

Так, але лише у окремих випадках 

Так, для країн, які імплементували це законодавство. 

 

37. Який акт ухвалює Конституційний Суд України щодо питання, не 

пов’язаного із конституційним провадженням? 

Постанову 

Ухвалу 

Рішення 

Забезпечувальний наказ 

 



38. Які акти ухвалює Конституційний Суд України щодо питань, пов’язаних 

із конституційним провадженням? 

Ухвалу 

Рішення 

Забезпечувальний наказ 

Висновок 

Постанову 

 

39. Які органи Конституційного Суду України можуть постановити ухвалу 

про відкриття конституційного провадження у справі за конституційною 

скаргою? 

Колегія суддів 

Сенат 

Секретар Колегії 

Велика палата 

Суддя – доповідач у справі 

Палата 

 

40. 49 народних депутатів звернулись до Конституційного Суду з 

конституційним поданням щодо відповідності Закону Конституції України. 

У формі якого акту Конституційний Суд встановлює відповідність 

Конституції? 

Рішення Великої палати 

Рішення Сенату 

Висновком Великої палати 

Висновком Сенату 

Постановою Великої палати 

Постановою Сенату 

 

41. Президент України видав указ про помилування громадянина N, який 

засуджений до довічного позбавлення волі. 49 народних депутатів України 

звернулися до Конституційного Суду України з вимогою визнати такий указ 

неконституційним, оскільки останній суперечить вимогам Кримінального 

кодексу України. Чи зобов’язаний Суд розглядати вказане звернення? 

Ні, Конституційний Суд України не має повноважень розглядати подання із 

вказаного питання 



Так, усіх вимог до конституційного подання дотримано 

Ні, неналежний суб’єкт конституційного подання 

Ні, кількість народних депутатів України, які мають право звертатися із вказаним 

питанням до Конституційного Суду України, є іншою 

 

42. Група з 57 народних депутатів звернулася із поданням до 

Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення положень 

Закону України «Про державний бюджет України на 2021 рік» в частині 

забезпечення прав малозабезпечених категорій громадян. Яке рішення має 

прийняти Конституційний Суд? 

Відмовити у відкритті провадження 

Відкрити провадження та розглянути по суті 

Залишити подання без розгляду 

Повернути суб’єкту подання для уточнення вимог 

 

43. До Конституційного Суду України звернулася громадянка України з 

конституційною скаргою щодо офіційного тлумачення положень статті 129 

Конституції України, оскільки вважає, що в остаточному судовому рішенні 

за її справою було не дотримано принципу повного фіксування технічними 

засобами судового процесу. Яке рішення має прийняти Конституційний 

Суд? 

Ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження за конституційною 

скаргою 

Ухвалу про відкриття конституційного провадження за конституційною скаргою 

Забезпечувальний наказ 

Рішення про непідсудність такої справи 

 

44. У якому випадку Колегія Конституційного Суду України має 

постановити ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження 

за конституційною скаргою? 

До Конституційного Суду України звернулася громадянка України з 

конституційною скаргою щодо офіційного тлумачення положень частин першої, 

другої, дев’ятої статті 129 Конституції України; 

До Конституційного Суду України звернувся громадянин Республіки Польща з 

конституційною скаргою щодо відповідності Конституції України положень 



Закону України «Про судовий збір», застосованого в остаточному судовому 

рішенні в його справі; 

До Конституційного Суду України звернулося Товариство з обмеженою 

відповідальністю з конституційною скаргою щодо визнання неконституційними 

положень частини першої статті 601 Цивільного кодексу України, застосованих у 

остаточному судовому рішенні у його справі; 

До Конституційного Суду України звернулась особа без громадянства з 

конституційною скаргою щодо визнання неконституційними положень Закону 

України «Про оренду державного та комунального майна», застосованого в 

остаточному судовому рішенні в її справі. 

 

45 (2019 осн 1). Під час розгляду Сенатом Конституційного Суду України 

справи за конституційною скаргою виникла необхідність в офіційному 

тлумаченні Конституції України. Яке рішення може ухвалити Сенат 

Конституційного Суду України за таких обставин? 

Постановити ухвалу про відмову Сенату від розгляду справи на розсуд Великої 

палати в будь-який час до постановлення свого рішення. 

Постановити ухвалу про відмову Сенату від розгляду справи на розсуд Колегії в 

будь-який час до постановлення свого рішення. 

Постановити ухвалу про закриття конституційного провадження у справі у 

зв’язку з відсутністю в Сенату повноваження здійснювати офіційне тлумачення 

Конституції України. 

Постановити ухвалу про відмову Сенату від розгляду справи на розсуд постійної 

комісії Конституційного Суду України в будь-який час до чи після 

постановлення свого рішення. 

 

46. 15 січня Касаційний адміністративний суд ухвалив рішення за позовом 

громадянина Білорусі. 19 квітня він звернувся з конституційною скаргою, в 

якій просив визнати Закон України, який був застосований в цьому 

судовому рішенні, таким, що НЕ відповідає Конституції України. Яке 

рішення щодо відкриття провадження у справі має прийняти 

Конституційний Суд України? 

Постановити ухвалу про відмову у відкритті провадження за конституційною 

скаргою через пропущення строків звернення до Конституційного Суду України; 

Постановити ухвалу про відмову у відкритті провадження за конституційною 

скаргою, оскільки вона подана НЕ належним суб’єктом; 



Постановити ухвалу про відмову у відкритті провадження за конституційною 

скаргою через неналежність до повноважень Конституційного Суду України 

питань, порушених у скарзі; 

Постановити ухвалу про відкриття провадження за конституційною скаргою. 

 

47. Акціонерне товариство «Укрпошта», національний оператор поштового 

зв’язку, звернулось до Конституційного Суду України з конституційною 

скаргою щодо перевірки на відповідність Конституції України закону 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо подальшого 

розвитку галузі поштового зв’язку», що застосований в остаточному 

судовому рішенні у справі АТ «Укрпошта» через 2 місяці з дня набрання 

законної сили відповідним судовим рішенням. У відкритті конституційного 

провадження було відмовлено. Чи правомірні дії КСУ? 

Так, оскільки АТ «Укрпошта» НЕ є суб’єктом права на конституційну скаргу; 

Так, оскільки АТ «Укрпошта» має право звернутися з конституційною скаргою 

лише, якщо з дня набрання законної сили остаточним судовим рішенням, у якому 

застосовано закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

подальшого розвитку галузі поштового зв’язку», сплинуло НЕ більше 1 місяця; 

НІ, оскільки АТ «Укрпошта» має право звернутися з конституційною скаргою, 

якщо з дня набрання законної сили остаточним судовим рішенням сплинуло НЕ 

більше 3 місяців; 

НІ, оскільки АТ «Укрпошта» має право звернутися з конституційною скаргою до 

набрання законної сили остаточним судовим рішенням. 

 

48. Справу в Першому сенаті Конституційного Суду України розглядає 7 

осіб. Якою є кількість голосів, необхідна для прийняття рішення у справі? 

5, у будь-якому разі 

5, за умови голосу голови сенату 

4, за умови голосу голови сенату 

4, в будь-якому разі 

 

49. Якою є кількість голосів, необхідна для прийняття рішення у справі 

сенатом Конституційного Суду України? 

2/3 суддів, які розглядають справу 

2/3 загального складу Сенату 

Більшість суддів, які розглядають справу 



Більшість загального складу Сенату 

 

50. Кількісний склад Першого сенату Конституційного Суду України 

становить 9 осіб. Якою є кількість голосів, необхідна для прийняття 

рішення на пленарному засіданні Першого сенату Конституційного Суду 

України?  

6 голосів, у будь-якому разі 

5 голосів, за умови голосу голови сенату 

5 голосів, у будь-якому разі 

6 голосів, за умови голосу голови сенату 

 

  



VI. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ  

1. Тестування в системі підготовки правників і доступу до правничої професії. 

Професійні тестування. 

2. Таксономія (програма) іспиту. Когнітивний рівень тестового завдання, питома 

вага. 

3. Пріоритетність тем і питань таксономії. 

4. Структура тестового завдання. 

5. Час на прочитання великих тестових завдань. 

6. Тематично схожі питання з публічно-правових дисциплін. 

7. Аналіз тестових зошитів єдиного фахового вступного випробування з права та 

міжнародного права 2016—2021 років. 

8. Орієнтири для ефективного вивчення та викладання дисципліни «Публічно-

правова тестологія». 

9. Принципи конституційного права. Людська гідність. Свобода. Народний 

суверенітет. Республіканізм. Засади конституційного ладу. Конституційні 

засади державного суверенітету. 

10. Принципи в адміністративному праві. 

11. Принципи адміністративного та цивільного судочинства: система, 

характеристика окремих принципів. 

12. Основні принципи міжнародного публічного права: функції, природа, ознаки, 

класифікація, зміст. 

13. Рівність і заборона дискримінації: обсяг, складові, зобов’язання держави. 

Практика Європейського суду з прав людини щодо заборони дискримінації 

(справи «Пічкур проти України», «D.H. та інші проти Чеської Республіки»). 

Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. 

Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. 

Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю. 

14. Верховенство права як принцип публічного права. Основні елементи 

верховенства права. 

15. Пропорційність у публічному праві. 

16. Система джерел національного публічного права. 

17. Конституція як джерело публічного права: сутність, установча природа, 

юридичні властивості (верховенство, пряма дія, стабільність, горизонтальний 

ефект), функції, реалізація, порядок ухвалення та внесення змін. 



18. Поняття та види джерел міжнародного публічного права. Норми міжнародного 

публічного права: поняття, характерні риси, види, ієрархія, кодифікація. 

Природа юридично обов’язкової сили міжнародного публічного права. 

19. Міжнародний договір: сторони, укладення, дія та дійсність, тлумачення, 

припинення. Право міжнародних договорів: джерела, принципи. 

20. Міжнародний звичай. Загальні принципи права. Рішення міжнародних 

міжурядових організацій. Рішення міжнародних судових органів. 

Односторонні акти держав. 

21. «М’яке» міжнародне право як джерело публічного права. 

22. Співвідношення національного та міжнародного права. Доктрина дружнього 

ставлення до міжнародного права. Імплементація норм міжнародного права. 

Застосування норм міжнародного публічного права в національному 

правопорядку України. 

23. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: принципи 

тлумачення, особливості застосування в національному правопорядку. 

Європейська соціальна хартія (переглянута). Хартія основоположних прав 

Європейського Союзу. 

24. Статут ООН, Загальна декларація прав людини. Міжнародний пакт про 

громадянські і політичні права. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і 

культурні права. Конвенція ООН про права дитини.  

25. Орган публічної влади в системі суб’єктів публічного адміністрування. 

26. Принцип поділу державної влади. Система стримувань і противаг. 

27. Місце виконавчої влади в механізмі державної влади. Система органів 

виконавчої влади в Україні. 

28. Вимоги до посадових осіб органів публічної влади. Порядок формування та 

склад Кабінету Міністрів України.  

29. Повноважність і кворум у засіданнях колегіальних органів публічної влади. 

Мінімальна кількість голосів для ухвалення рішень. Акти Кабінету Міністрів 

України. Повноваження Кабінету Міністрів України. 

30. Підстави та порядок припинення повноважень органів публічної влади, 

посадових осіб. Підзвітність і підконтрольність Кабінету Міністрів України. 

Солідарна відповідальність уряду та відповідальність міністрів. 

31. Місцеве самоврядування як форма публічної влади: сутність, конституційні 

гарантії, організаційно-правова та фінансово-економічна самостійність. 

32. Система місцевого самоврядування в Україні. Правовий статус і види суб’єктів 

місцевого самоврядування. Предмет відання територіальної громади.  



33. Загальна характеристика правового статусу органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування в Україні. Компетенція органів місцевого самоврядування. 

Місцеве самоврядування в містах зі спеціальним статусом. 

34. Правове регулювання публічної служби. Види публічної служби. Державна 

служба та служба в органах місцевого самоврядування як основні різновиди 

публічної служби. Правовий статус службовця в органі місцевого 

самоврядування. 

35. Зміст інституту міжнародної правосуб’єктності. Поняття суб’єкта 

міжнародного публічного права.  

36. Держава як суб’єкт міжнародного публічного права. Види і форми визнання. 

Визнання нових держав та урядів. 

37. Міжнародна правосуб’єктність міжнародних міжурядових організацій. 

Поняття, джерела та принципи права міжнародних організацій. Поняття, ознаки 

та класифікація міжнародних міжурядових організацій. 

38. Організація Об’єднаних Націй. Рада ООН з прав людини. Верховний комісар 

ООН з прав людини. 

39. Комітет з прав людини. Комітет з економічних, соціальних та культурних прав. 

Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок. Комітет з прав дитини. Комітет 

проти катувань. Комітет з ліквідації расової дискримінації. Комітет з прав осіб 

з інвалідністю. 

40. Регіональні міжнародні міжурядові організації. Діяльність ОБСЄ у сфері 

визначення та просування стандартів захисту прав людини (Бюро з 

демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, Верховний комісар ОБСЄ у 

справах національних меншин). Європейський Союз.  

41. Приватна особа як суб’єкт публічного права.  

42. Особливості неурядової організації як суб’єкта публічного права. Засади 

правового статусу окремих видів неурядових організацій. 

43. Міжнародні неурядові організації. 

44. Громадські об’єднання: поняття, основні види, принципи створення та 

діяльності в Україні. 

45. Політичні партії: правовий статус, порядок створення, принципи діяльності, 

заборона. 

46. Держава і церква в Україні. Відділення церкви від держави. Принцип світської 

держави 

47. Правосуб’єктність фізичних осіб. Питання міжнародної правосуб’єктності 

фізичних осіб. 



48. Поняття й основні категорії населення. 

49. Питання громадянства в публічному праві. Поняття та принципи громадянства 

України. Набуття громадянства України: підстави та умови. Обставини, що 

виключають прийняття до громадянства України. Припинення громадянства 

України. Справа Ноттебома 1955 р. (Міжнародний суд ООН). 

50. Гаазька конвенція, що регулює деякі питання, пов’язані з колізією законів про 

громадянство, 1930 р. Конвенція про громадянство заміжньої жінки 1957 р. 

Європейська конвенція про громадянство 1997 р. 

51. Правовий статус іноземців, апатридів і поліпатридів. Конвенція про статус 

апатридів. Конвенція про скорочення безгромадянства. 

52. Конституційно-правовий і міжнародно-правовий статус біженців. Конвенція 

про статус біженців 1951 р. та Протокол до неї 1967 р. Управління Верховного 

комісара ООН у справах біженців. Право притулку. 

53. Природа та сутність прав людини. Універсальність прав людини.  

54. Класифікація прав людини. Негативні та позитивні зобов’язання держави у 

сфері гарантування прав людини. 

55. Право на життя: обсяг, складові, зобов’язання держави. Рішення Великої 

палати ЄСПЛ 1995 р. у справі «Макканн та інші проти Сполученого 

Королівства». 

56. Заборона катувань, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів 

поводження чи покарання: обсяг, складові, зобов’язання держави. Рішення 

ЄСПЛ у справі «Каверзін проти України». Конвенція проти катувань та інших 

жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження 

і покарання. 

57. Право на свободу та особисту недоторканність: обсяг, складові, зобов’язання 

держави. Рішення ЄСПЛ 2011 р. у справі «Харченко проти України». 

58. Право на повагу до приватного і сімейного життя, житла та кореспонденції̈: 

обсяг, складові, зобов’язання держави.  

59. Рішення ЄСПЛ у справах «С. і Марпер проти Сполученого Королівства», 

«Гуменюк та інші проти України», «Савіни проти України», «М.Р. і Д.Р. проти 

України», «Німіц проти Німеччини», «Кривіцька та Кривіцький проти 

України», «Роман Захаров проти Росії». 

60. Право на свободу думки, совісті і релігії: обсяг, складові, зобов’язання держави. 

Рішення ЄСПЛ у справі «Коккінакіс проти Греції». 

61. Право на свободу вираження поглядів: обсяг, складові, зобов’язання держави. 

Рішення ЄСПЛ у справах «Лінгенс проти Австрії», «Швидка проти України». 



62. Свобода пересування, право на доступ до публічної інформації, право на 

звернення, право на захист персональних даних, право на участь в ухваленні 

рішень: зміст, обсяг захисту, критерії обмеження. 

63. Політичні права та участь громадян у вирішенні питань суспільного значення. 

Право на свободу зібрань та об’єднання: обсяг, складові, зобов’язання держави, 

критерії обмеження. Рішення ЄСПЛ у справі «Веніамін Тимошенко та інші 

проти України». Рівність доступу громадян до публічної служби. 

64. Економічні права: обсяг захисту та критерії обмеження. Право власності: обсяг, 

складові, зобов’язання держави. Рішення ЄСПЛ у справах «Зеленчук і Цицюра 

проти України», «Лоізіду проти Туреччини». 

65. Право на свободу підприємницької діяльності, обмеження монополізму і захист 

конкуренції. Право на працю та на гідну оплату праці. 

66. Соціальні права: зміст та гарантії. Право на соціальне забезпечення, право на 

охорону здоров’я, право на освіту. 

67. Конституційні та конвенційні обмеження прав людини. 

68. Особливі юридичні стани згідно з Конституцією України, умови і порядок 

введення та припинення дії. Відступ держави від своїх зобов’язань у сфері прав 

людини за надзвичайних станів. 

69. Міжнародний захист прав людини під час збройних конфліктів. 

70. Особливості юридичного захисту прав внутрішньо переміщених осіб. 

71. Права на справедливий суд та на ефективний засіб юридичного захисту: обсяг, 

складові, зобов’язання держави. Рішення ЄСПЛ у справах «Олександр Волков 

проти України», «Бурмич та інші проти України». 

72. Предметна та суб’єктна юрисдикція. 

73. Система судів. Засади спеціалізації у системі судів. Інстанційна юрисдикція. 

Суди апеляційної інстанції. Суд касаційної інстанції. 

74. Територіальна юрисдикція (підсудність). 

75. Предмет відання та повноваження Конституційного Суду України. 

Самообмеження юрисдикції Конституційного Суду України та доктрина 

політичного питання. 

76. Юрисдикція Європейського суду з прав людини. 

77. Склад суду, відводи. Учасники справи, їхні представники, інші учасники 

судового процесу.  

78. Склад і порядок формування Конституційного Суду України. Структура та 

організація діяльності Конституційного Суду України. Учасники 

конституційного провадження. 



79. Конституційний статус судді. Гарантії незалежності суддів. Підстави та 

порядок припинення повноважень суддів і звільнення суддів. 

80. Участь у судовому процесі органів та осіб, яким законом надано право 

звертатися до суду в інтересах інших осіб. Конституційний статус прокуратури. 

Роль адвокатури в системі юридичного захисту прав людини. 

81. Заяви по суті справи, їхні види. 

82. Позовна заява, апеляційна скарга, касаційна скарга: зміст, форма, порядок 

подання. Право апеляційного та касаційного оскарження. Строк на апеляційне 

та касаційне оскарження. 

83. Критерії, за якими суд оцінює правомірність рішень, дій чи бездіяльності 

суб’єкта публічного адміністрування. 

84. Суб’єкти та форми звернення до Конституційного Суду України. 

Конституційна скарга: поняття, критерії прийнятності, особливості розгляду. 

85. Процедура звернення до Європейського суду з прав людини. 

86. Поняття й характеристика стадій конституційного судочинства.  

87. Адміністративна процедура: сутність, види, принципи, учасники. Стадії 

адміністративної процедури, їх зміст. 

88. Адміністративні послуги: поняття, ознаки, види, суб’єкти відносин надання. 

Порядок надання адміністративних послуг. 

89. Адміністративне оскарження. 

90. Інші інструменти захисту прав особи у сфері публічного адміністрування 

(перегляд рішення суб’єктом публічного адміністрування, який його ухвалив, 

за ініціативою особи; захист особи з ініціативи суб’єкта публічного 

адміністрування; відшкодування шкоди суб’єктом публічного адміністрування; 

адміністративна юстиція). 

91. Провадження в справі про адміністративний проступок. Оскарження й 

перегляд постанови в справі про адміністративний проступок. Виконання 

постанови про накладення адміністративного стягнення. 

92. Розгляд справ у порядку загального та спрощеного позовного провадження. 

Особливості розгляду типових та зразкових адміністративних справ. 

93. Поняття та сутність апеляційного провадження. Поняття та сутність 

касаційного провадження. Апеляційний розгляд. Касаційний розгляд. 

94. Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами. 

95. Міжнародний Суд ООН. Статут ООН і Статут Міжнародного Суду ООН. 



96. Регіональні й спеціальні міжнародні судові установи. Міжнародні арбітражні 

(третейські) суди. Вирішення міжнародних спорів у рамках міжнародних 

організацій. 

97. Особливості розгляду Європейським судом з прав людини міждержавних 

скарг. Рішення про прийнятність у справі «Україна проти Російської Федерації 

(щодо Криму)» № 20298/14, 2021 р. 

98. Поняття та юридична природа актів Конституційного Суду України. Види, 

порядок ухвалення та виконання актів Конституційного Суду України. 

Особливості юридичної сили рішень Конституційного Суду України з 

конституційних скарг. 

99. Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви, відмова у відкритті 

провадження у справі. 

100. Зупинення та закриття провадження у справі. Залишення позову без 

розгляду. 

101. Судові рішення: поняття, види, порядок ухвалення, проголошення, набрання 

законної сили. 

102. Відкриття апеляційного провадження. Відкриття касаційного провадження. 

103. Повноваження суду апеляційної інстанції. Повноваження суду касаційної 

інстанції. 

104. Постанова суду апеляційної інстанції. Постанова суду касаційної інстанції. 

105. Консультативні повноваження Європейського суду з прав людини. 

106. Виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні. Закон 

України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду 

з прав людини» від 23 лютого 2006 р. № 3477-IV. 

107. Контроль Комітету міністрів Ради Європи за виконанням рішень 

Європейського суду з прав людини. 
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