
Комплексна контрольна робота з дисципліни 

«Судові та правоохоронні органи» 

1) Серед перелічених оберіть, будь-ласка, визначення судової влади, яке найбільш точно 

характеризує цю гілку державної влади: 

1. судова влада – це специфічна гілка єдиної державної влади, яка має власну 

виключну компетенцію щодо розгляду юридично значущих справ, що мають 

правові наслідки, і реалізується виключно конституційними органами (судами) в 

межах закону та спеціальних (судових) процедур; 

2. судова влада – це гілка державної влади, основним призначенням якої є вирішення 

правових конфліктів, які виникають у суспільстві; 

3. судова влада – це гілка державної влади, яка реалізується виключно судами. 

2) До форм реалізації судової влади належать: 

1. судове провадження; 

2. конституційне та цивільне судочинство; 

3. конституційне, цивільне, господарське, адміністративне та кримінальне 

судочинство; 

4. цивільне і кримінальне судочинство. 

3) Основною функцією судової влади є: 

1. розгляд правових конфліктів; 

2. розгляд скарги на дії посадових осіб; 

3. офіційне засвідчення юридичних фактів; 

4. вирішення юридично значущих справ, що мають правові наслідки. 

4) Принципи судової влади слід визначити як: 

1. керівні засади розгляду судами справ; 

2. норми найбільш загального характеру, що визначають місце судової влади в 

системі єдиної державної влади, побудову її основних інститутів і процедуру 

розгляду справ судами; 

3. норми найбільш загального характеру, що визначають роль суду в правовій 

державі; 

4. норми найбільш загального, що визначають місце судової влади в системі єдиної 

державної влади, побудову її основних інститутів. 

 

5) Система принципів судової влади складається із: 

1. інституціональних і функціональних принципів; 

2. інституціональних, функціональних, організаційних і судоустрійних принципів; 

3. інституціональних, функціональних і організаційних принципів. 

 

6) Із запропонованих оберіть принципи, які належать до організаційних принципів судової 

влади: 

1. справедливість судової влади; 

2.  інстанційність; 



3. верховенство права. 

 

7) До принципів судочинства Основний Закон України відносить: 

1. об’єктивність; 

2. спеціалізація; 

3. забезпечення обвинуваченому права на захист; 

4. територіальінсть. 

8 )Система судів загальної юрисдикції відповідно до Конституції України будується за 

принципами: 

1. територіальності і спеціалізації; 

2. спеціалізації, оскарження та територіально-адміністративного устрою; 

3. територіальності, спеціалізації, виключності. 

9) Юрисдикція судів України визначається так: 

1. до юрисдикції судів належать ті справи, які визначені процесуальним 

законодавством; 

2.  юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі; 

3. юрисдикція судів визначається Законом «Про судоустрій України»; 

4. юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, визначені законом 

10) Систему судів України складають: 

1. місцеві суди, апеляційні суди, касаційні суди, вищі спеціалізовані суди, Верховний 

Суд України; 

2. місцеві суди, апеляційні суди, Апеляційний суд України, Касаційний Суд України, 

вищі спеціалізовані суди, Верховний Суд України; 

3.  місцеві суди, військові суди, Апеляційний суд України, вищі спеціалізовані суди, 

Верховний Суд України; 

4. місцеві суди, апеляційні суди, Апеляційний суд України, вищі спеціалізовані суди, 

Верховний Суд України. 

11) Відповідно до Конституції України в системі судів загальної юрисдикції діють такі 

спеціалізовані суди окремих судових юрисдикцій: 

1. господарські, адміністративні та військові; 

2. господарські, адміністративні; 

3. господарські, адміністративні та інші суди, визначені як спеціалізовані суди; 

4. господарські, адміністративні, військові та інші суди, визначені як спеціалізовані 

суди. 

12) Суди загальної юрисдикції утворюються та ліквідується у такому прядку: 

1. Президентом України за поданням Міністра юстиції України, погодженого з 

Головою Державної судової адміністрації України; 

2. Президентом України за поданням Міністра юстиції України, погодженого з 

Головою Верховного Суду України або головою відповідного вищого 

спеціалізованого суду; 

3. Верховною Радою України за поданням Міністра юстиції України, погодженого з 

Головою Верховного Суду України або головою відповідного вищого 

спеціалізованого суду. 



 

13 ) Відповідно до Конституції України передбачено такі форми участі народу у 

відправленні правосуддя в Україні: 

1. суд шефенів і суд присяжних; 

2. народні засідателі, присяжні і шефени; 

3. суд присяжних і народні засідателі. 

 

14) Місцевими судами відповідно до Закону «Про судоустрій України» є: 

1. районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди, а також військові суди 

гарнізонів; 

2. районні, міські та міськрайонні суди, а також військові суди гарнізонів; 

3. районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди; 

4.  районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди, а також військові суди 

регіонів. 

15) Функції першої інстанції в підсистемі спеціалізованих адміністративних судів 

відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України виконують: 

1. окружні адміністративні суди; 

2. місцеві загальні, окружні адміністративні суди, Вищий адміністративний суд 

України; 

3.  місцеві загальні та окружні адміністративні суди. 

16) еляційними загальними судами за Законом «Про судоустрій України» є: 

1. апеляційні суди області, апеляційні суди м. Києва і Севастополя, Апеляційний Суд 

АРК, військові апеляційні суди регіонів та апеляційний суд Військово-Морських 

Сил України і Апеляційний суд України; 

2. апеляційні суди області, апеляційні суди м. Києва і Севастополя, Апеляційний Суд 

АРК, військові апеляційні суди регіонів та апеляційний суд Військово-Морських 

Сил України; 

3. апеляційні суди області, апеляційні суди м. Києва і Севастополя, Апеляційний Суд 

АРК і Апеляційний суд України; 

4. апеляційні суди області, апеляційні суди м. Києва і Севастополя, Апеляційний Суд 

АРК, військові апеляційні суди регіонів та апеляційний суд Військово-Морських 

Сил України і спеціалізовані апеляційні суди. 

17) До повноважень апеляційних судів належить: 

1. розгляд справ в особливому порядку; 

2. надання методичної допомоги у застосуванні законодавства місцевим судам; 

3. перегляд справ за винятковими обставинами. 

18) Засідання президії апеляційного суду проводяться: 

1. не рідше 1 разу на рік; 

2. не рідше 1 разу на місяць; 

3. не рідше 1 разу на 3 місяці. 

19) Президія апеляційного суду виконує такі повноваження: 



1. розглядає питання притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності; 

2. розглядає матеріали узагальнення судової практики та аналізу судової статистики; 

3. розглядає справи в апеляційному порядку. 

20) До повноважень вищого спеціалізованого суду належить: 

1. розгляд справ по першій інстанції у випадках, передбаченим процесуальним 

законодавством; 

2. розгляд у касаційному порядку справ, віднесених до юрисдикції цих судів 

процесуальним законодавством; 

3. надання методичної допомоги Верховному Суду України. 

21) Верховний Суд України здійснює такі повноваження: 

1. переглядає справи у касаційному порядку у випадках, встановлених законом; 

2. переглядає справи по першій інстанції; 

3. звертається до Європейського Суду з прав людини у випадках виникнення у судів 

загальної юрисдикції при здійсненні ними правосуддя сумнівів щодо 

конституційності законів, інших правових актів. 

22)  Голова Верховного Суду України обирається: 

1. Президією Верховного Суду України строком на 7 років; 

2. Президією Верховного Суду України строком на 5 років; 

3. Пленумом Верховного Суду України строком на 7 років; 

4. Пленумом Верховного Суду України строком на 5 років. 

23)  У складі Верховного Суду України діють: 

1. Судові палати у цивільних, кримінальних і господарських справах; 

2. Судові палати у цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних 

справах і Військова судова колегія; 

3. Судові колегії у цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних 

справах і Військова судова колегія; 

4. Судові палати у цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних 

справах. 

24)  Пленум Верховного Суду України здійснює такі повноваження: 

1. утворює судові палати апеляційних судів, визначає їх кількісний склад, призначає 

голів судових палат та їх заступників; 

2. дає роз’яснення судам загальної юрисдикції з питань застосування законодавства, у 

разі необхідності визнає нечинними відповідні роз’яснення вищих спеціалізованих 

судів; 

3. розглядає питання організації діяльності Верховного Суду України. 

 

25) Підставами для ліквідації чи утворення судів є: 

1. зміна адміністративно-територіального устрою; 

2. видання постанови Кабінету Міністрів України; 

3. зміна форми правління. 

 

 

 



 

26) Кількість суддів у судах визначається: 

1. Президентом України за поданням Голови Державної судової адміністрації 

України, погодженим з головою Верховного Суду України або головою вищого 

спеціалізованого суду; 

2. Президентом України за поданням міністра юстиції України, погодженим з 

головою Верховного Суду України; 

3. Президентом України за поданням Голови Державної судової адміністрації 

України, погодженим з головою Верховного Суду України. 

27)  Судді загальних судів призначається на адміністративні посади Президентом України 

за поданням: 

1. Голови Державної судової адміністрації України; 

2. Голови Верховного Суду України; 

3. Міністра юстиції України. 

28) Діяльність Конституційного Суду України ґрунтується на принципах: 

1. верховенства закону; 

2.  верховенства права; 

3.  одноособового розгляду справ; 

4. доступності. 

29) Конституційний Суд України дає висновок у справі з питань: 

1. офіційного тлумачення Конституції та законів іноземних країн; 

2. про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України; 

3. конституційності актів органів місцевого самоврядування; 

4. конституційності актів Кабінету Міністрів України. 

30) На посаду судді судів загальної юрисдикції може бути рекомендований для 

призначення: 

1. громадянин України не молодший 30-ти років, стаж роботи в галузі права не 

менше 3-х років; 

2. громадянин України не молодший 25-ти років, стаж роботи в галузі права не 

менше 5-ти років; 

3.  громадянин України не молодший 25-ти років, стаж роботи в галузі права не 

менше 3-хроків; 

4.  громадянин України не молодший 30-ти років, стаж роботи в галузі права не 

менше 5-ти років; 

31) Суддями Верховного Суду України можуть бути громадяни України, які : 

1. мають стаж роботи у галузі права не менше 10-тироків, у тому числі не менше 5-

тироківна посаді судді; 

2. мають стаж роботи у галузі права не менше 15-ти років, у тому числі не менше 5-

ти років на посаді судді; 

3. мають стаж роботи у галузі права не менше 15-ти років, у тому числі не менше 10-

ти років на посаді судді; 

4.  мають стаж роботи у галузі права не менше 10-ти років, у тому числі не менше 3-х 

років на посаді судді; 



 

32) На зайняття посади судді Верховного Суду України можуть бути рекомендовані 

громадяни України, які : 

1. на момент обрання на посаду судді досягли віку 25-ти років, мають стаж роботи у 

галузі права не менше 3-х років; 

2. на момент обрання на посаду судді досягли віку 35-ти років, мають стаж роботи у 

галузі права не менше 10-ти років; 

3. на момент обрання на посаду судді досягли віку 35-ти років, мають стаж роботи у 

галузі права не менше 5-ти років; 

4.  на момент обрання на посаду судді досягли віку 30-ти років, мають стаж роботи у 

галузі права не менше 5-ти років. 

33) Займати посаду судді Конституційного Суду України має право громадянин України, 

який проживає на території України останні: 

1. 15 років; 

2.  25 років; 

3. 20 років; 

4. 10 років. 

34) Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який на день 

призначення: 

1. досяг віку 30-ти років і має стаж роботи за фахом не менше 5-ти років; 

2. досяг віку 40 років і має стаж роботи за фахом не менше 15-ти років; 

3. досяг віку 40 років і має стаж роботи за фахом не менше 10-ти років; 

4. досяг віку 35-ти років і має стаж роботи за фахом не менше 10-ти років. 

35) Суб’єктами звернення до Верховної Ради України з питань обрання на посаду судді 

безстроково є: 

1. голова вищого спеціалізованого суду; 

2. Президент України; 

3.  голова обласного суду; 

4.  спікер Верховної Ради України. 

36) Таємним голосуванням призначають суддів Конституційного Суду України: 

1. з’їзд суддів України; 

2.  Верховна Рада України; 

3.  з’їзд суддів України і Верховна Рада України; 

4. конференція суддів України. 

37)  До органів, що здійснюють дисциплінарне провадження щодо суддів відносяться: 

1. Вища рада юстиції; 

2.  з’їзд суддів України; 

3. рада суддів України; 

4. Верховна Рада України. 

38)  Перелік органів дисциплінарного провадження щодо суддів міститься у статтях: 

1. Закону України„Про статус суддів”; 

2. Закону України „Про судоустрій України”; 



3. Закону України „Про Вищу раду юстиції”; 

4.  Закону України „Про суддівське самоврядування”. 

39)  На зайняття посади судді в апеляційному суді може претендувати громадянин 

України, який: 

1. на день обрання на посаду судді досяг 30-ти років і має стаж роботи на посаді судді 

не менше 5-ти років; 

2. на день обрання на посаду судді досяг 25-ти років і має стаж роботи на посаді судді 

не менше 3-х років; 

3.  на день обрання на посаду судді досяг 30-ти років і має стаж роботи на посаді 

судді не менше 3-х років; 

4.  на день обрання на посаду судді досяг 35-ти років і має стаж роботи на посаді 

судді не менше 7-ми років. 

40) Кандидати на посаду суддів в суді загальної юрисдикції, які претендують на зайняття 

посади судді вперше, призначаються: 

1. Верховною Радою України; 

2.  Президентом України; 

3.  кваліфікаційною комісією суддів України; 

4.  конференцією суддів України. 

41)  Суддів Конституційного Суду України на посаду призначають: 

1. Президент України, Верховна Рада України, з’їзд суддів України; 

2.  Президент України, Верховна Рада України, конференція суддів України; 

3.  Верховна Рада України, конференція суддів України, Вища рада юстиції; 

4.  Президент України, конференція суддів України,Вища рада юстиції. 

42) Не є підставою для звільнення судді з посади: 

1. власне бажання судді; 

2. припинення громадянства України; 

3.  хвороба судді, що не перешкоджає подальшому виконанню обов’язків судді; 

4.  порушення присяги. 

43) Основні положення щодо соціального і правового захисту суддів закріплені:  

1. Кримінально─процесуальним кодексом України; 

2.  Законом України„Про статус суддів”; 

3. Законом України „Про судоустрій України”; 

4.  Конституцією України. 

44)  Суддям забороняється займатися: 

1. науковою діяльністю; 

2. профспілковою діяльністю; 

3.  викладацькою діяльністю; 

4. творчою діяльністю. 

45) Громадянин України К., віком 27 років, який проживає в Україні останні 10 років, має 

вищу юридичну освіту і володіє державною мовою, звернувся до територіального 

управління Держаної судової адміністрації щодо рекомендації його для призначення 

професійним суддею, але йому було відмовлено. Підставою відмови стало те, що він: 



1. проживає в Україні менше 15-ти років; 

2. працює в галузі права менше 3-х років; 

3. працює в галузі права менше 5-ти років; 

4.  займається творчою діяльністю. 

46) Громадянин О. не склав кваліфікаційного іспиту для призначення його на посаду 

судді. Кваліфікаційна комісія повідомила, що він може бути допущений до складання 

іспиту повторно не раніше як через 2 роки, що суперечить законодавству, в якому 

зазначено, що особа може бути допущена до складання іспиту повторно не раніше як 

через: 

1. 6 місяців; 

2.  10 місяців; 

3. 1 рік; 

4. 1,5 року. 

47) Громадянин М. був включен до списку народних засідателів. У заяві на ім’я голови 

суду він повідомив, що на час розгляду справи у суді йому виповниться 60 років і він не 

зможе належним чином виконувати свої обов’язки. Голова суду відмовив в задоволенні 

прохання, вказавши, що однією з підстав для звільнення за власним проханням є: 

1. вік 65 років; 

2. вік 70 років; 

3.  вік 75 років; 

4.  не має вікового обмеження, якщо особа визнана дієздатною. 

48) Рада суддів України притягла до дисциплінарної відповідальності суддю А. районного 

суду міста N. Суддя звернувся до Вищої ради юстиції зі скаргою на рішення ради суддів 

України на підставі того, що: 

1. рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді виносить Вища 

рада юстиції ; 

2. рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді винесене 

неналежним органом ; 

3. рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді виносить Вища 

кваліфікаційна комісія суддів України ; 

4.  дисциплінарне провадження щодо судді здійснює Верховний Суд України. 

49) Голова апеляційного суду в місті N. звернувся до Верховної Ради України з поданням 

про обрання громадянина Р. на посаду судді безстроково. Верховна Рада України 

відхилила подання, вказавши, що звертатися з таким питанням може: 

1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України; 

2. Голова Верховного Суду України; 

3. Голова Вищої ради юстиції; 

4.  група народних депутатів України. 

50) Присяжним може бути громадянин України, який досяг: 

1. 25-ти річного віку; 

2. 30-ти річного віку; 

3. 35-ти річного віку; 

4. 20-ти річного віку. 

 



 

51)  Президент України призначив на посаду суддів Конституційного Суду України 9 

громадян України, які досягли 40 річного віку. Які положення законодавства були 

порушені?: 

1. Президент України може призначати лише 6 суддів Конституційного Суду 

України; 

2. Президент України може призначити на посаду судді Конституційного Суду 

України громадянина, який досяг 35-ти річного віку ; 

3. Президент України може призначати суддів Конституційного Суду України лише 

за згодою Верховної Ради України ; 

4.  Президент України може призначати суддів Конституційного Суду України за 

поданням з’їзду суддів України. 

52) Народним засідателем може бути громадянин України, який досяг: 

1. 20-ти річного віку; 

2.  25-ти річного віку; 

3.  35-ти річного віку; 

4.  30-ти річного віку. 

53) Списки народних засідателів затверджуються на строк: 

1. 2 роки; 

2. 3 роки; 

3. 4 роки; 

4.  5 років. 

54)  Народні засідателі залучаються до здійснення правосуддя в порядку черговості не 

більше: 

1. 1 місяця на рік; 

2. 2 місяців на рік; 

3.  3 місяців на рік; 

4.  4 місяців на рік. 

55)  Народні засідателі і присяжні підзвітні: 

1. органам місцевого самоврядування; 

2.  Вищій раді юстиції; 

3.  голові суду; 

4. нікому не підзвітні. 

56)  Судді не можуть бути притягнутими до адміністративної відповідальності, що 

накладається в судовому порядку без згоди: 

1. голови вищого суду; 

2.  Генерального прокурора України; 

3. органа, який призначив чи обрав суддю на посаду; 

4. Вищої ради юстиції. 

57)  Суддя не може бути затриманий чи заарештований до постанови обвинувального 

вироку без згоди: 

1. кваліфікаційної комісії суддів; 



2. Голови Вищої Ради юстиції; 

3. Голови Верховного Суду України; 

4. Верховної Ради України. 

58) Народні засідателі приймають участь у розгляді справи: 

1. при перегляді справи у апеляційному порядку; 

2.  по першій інстанції; 

3.  при розгляді справ у касаційному порядку; 

4. при розгляді справ у порядку виключного провадження. 

59)  12 червня Громадянин О. був запрошений по телефону секретарем суду взяти участь в 

якості присяжного у судовому засіданні, яке відбудеться 19 червня. Директор заводу, на 

якому гр. О. працює, відмовився звільнити гр. О. від тимчасового виконання його 

обов’язків. Як слід оцінити дії директора заводу: 

1. директор поступив неправильно, він зобов’язаний звільнити присяжного від 

виконання його службових обов’язків на період виконання присяжним обов’язків у 

суді ; 

2.  директор поступив вірно, він за власним розсудом вирішує чи звільняти особу від 

службових обов’язків на час виконання нею повноважень присяжного; 

3.  директора заводу слід притягнути до відповідальності за неповагу до суду; 

4. директор поступив вірно, оскільки особа була запрошена до участі у судовому 

засіданні у порядку і в строки, які не відповідають вимогам законодавства. 

60) Державна судова адміністрація здійснює: 

1. організаційне забезпечення діяльності судів; 

2. правосуддя; 

3.  накладає адміністративні стягнення; 

4.  нагляд за додержанням законів. 

61) Найвищим органом суддівського самоврядування є: 

1. Конституційний Суд України; 

2. з’їзд суддів України; 

3. Вища рада юстиції; 

4. Пленум Верховного Суду України. 

62)  З’їзд суддів скликається: 

1. 1 раз на три роки; 

2.  1 раз на два роки; 

3.  1 раз на рік; 

4. 1 раз на місяць. 

63) У період між з’їздами суддів, який орган є вищим органом суддівського 

самоврядування: 

1. Рада суддів України; 

2. Вища рада юстиції; 

3.  Верховний Суд України; 

64) Перед ким звітує Голова Державної судової адміністрації: 

1. Міністром юстиції; 



2. Верховною Радою України; 

3.  Радою суддів України; 

4.  Президентом України. 

65)  Начальник територіального управління Державної судової адміністрації 

призначається на посаду і звільняється: 

1. Президентом України; 

2. Головою Верховного Суду України; 

3.  Головою Державної судової адміністрації; 

4. Головою Верховної Ради України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАЧІ 

Задача 1. Громадянин Антоненко був незадоволений судовим рішенням, 

постановленим Шевченківським районним судом м. Києва у справі про визнання його 

спадкоємцем. Суди апеляційної та касаційної інстанцій рішення місцевого суду залишили 

в силі. Тоді Антоненко звернувся до Конституційного Суду України з конституційним 

зверненням, оскільки вважав, що оскаржуване судове рішення порушує його 

конституційні права. 

1. Чи зобов’язаний Конституційний Суд України розглянути таке конституційне 

подання? 

2. Якими мають бути дії Конституційного Суду України? 

 

Задача 2. Нестеренко, викладач юридичного факультету одного з вищих навчальних 

закладів м. Києва, аналізуючи при проведенні практичних занять з кримінального права 

відповідні норми, дійшов висновку, що деякі з них знаходяться у суперечності з 

Конституцією України і вирішив, що така ситуація вимагає роз’яснення офіційного 

органу. Нестеренко звернувся до КСУ з конституційним поданням, що містило вимогу 

дати офіційне тлумачення відповідних норм Кримінального кодексу України. 

1. Чи відповідно до законів діяв Н.? 

2. Якими мають бути дії КСУ ? 

 

Задача 3. Громадянин Зубач, 1964 року народження, закінчивши юридичний 

факультет у 1986 р., поступив в аспірантуру, по спливу 3-х років навчання захистив 

кандидатську дисертацію і виїхав до однієї з європейських країн на роботу. Повернувшись 

в Україну у 1995 р., протягом 10 років працював доцентом кафедри цивільного права 

одного з вищих учбових закладів м. Києва. У 2005 р. був рекомендований кандидатом на 

посаду судді Конституційного Суду України. 

Чи відповідає громадянин Зубач вимогам, що пред’являються до особи, яка може 

бути суддею КСУ? 

 

Задача 4. На порядку денному засідання Конституційного Суду України стояло 

питання про обрання Голови Суду. На засідання з’явилося 15 суддів Конституційного 

Суду. Рішенням, прийнятим більшістю голосів від присутніх, суддя Верховного Суду 

України Дмитрів був обраний Головою Конституційного Суду. 

Дайте правову оцінку даної ситуації.  

Задача 5. Голова Тетіївського районного суду Запорізької області, зважаючи на 

велику завантаженість суддів даного суду справами, вирішив збільшити штатну 

чисельність суддів з семи до восьми осіб, що й зробив своїм наказом. 

1. Чи правомірно діяв голова суду? 

2. Хто вирішує питання щодо кількості суддів у відповідному суді? 

 

Задача 6. Зважаючи на зростання кількості населення у м. Львові та, відповідно, 

збільшення навантаження на суди, Львівська міська рада прийняла рішення про утворення 

у місті ще одного – міськрайонного суду. 

Чи законним є рішення Львівської міської ради? 

 

Задача 7. Товариство з обмеженою відповідальністю «Львівкабель» уклало договір з 

державним підприємством «Вторкольормет» про поставку металобрухту. В обумовлений 

договором термін поставка не була здійснена. Після намагань урегулювати спір в 

досудовому порядку, «Львівкабель» звернулося до Залізничного районного суду м. Львова 

(за юридичною адресою боржника – підприємства «Вторкольормет») з позовом про 

примусове виконання договору і стягнення неустойки. 



Чи відповідно до закону була подана позовна заява? 

 

Задача 8. Господарський суд Закарпатської області виніс рішення у справі про 

визнання права власності державного підприємства «Закарпатліс» на нежитлові 

приміщення. Відповідач, Берегівська міська рада не погоджуючись з судовим рішенням, 

вирішив оскаржити його в апеляційному порядку.  

До якого суду має бути подана апеляційна скарга? 

 

Задача 9. Громадянин Дмитерко, доцент юридичного факультету одного з вищих 

навчальних закладів м. Києва, подав заяву про участь у доборі кандидатів на посаду судді. 

Однак у заяві вказав, що він є кандидатом юридичних наук, правником з великим 

педагогічним стажем і тому просить звільнити його від тестування з метою виявлення 

рівня загальних знань і від спеціальної підготовки кандидата на посаду судді. 

Як має бути вирішена дана ситуація? 

 

Задача 10. Громадянин Савчук пройшов спеціальну підготовку кандидата на посаду 

судді, успішно склав кваліфікаційний іспит, був зарахований до резерву суддів і подав 

заяву до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про участь у конкурсі на заміщення 

вакантної посади судді одного із місцевих судів. Вища кваліфікаційна комісія суддів 15 

червня 2011 р. внесла подання Президенту України про призначення Савчука суддею. 28 

вересня 2011 р. Президент України видав Указ про призначення  Савчука суддею 

місцевого суду. 

Дайте правову оцінку даної ситуації. 

 

Задача 11. Суддя Червоноградського міського суду Львівської області Дробот, 

маючи десятирічний стаж роботи на посаді судді, звернувся із заявою до Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України про переведення його до Франківського районного 

суду м. Львова, в якому була вакантна посада судді. Вища кваліфікаційна комісія суддів 

внесла відповідне подання до Верховної Ради України. Верховна Рада України винесла 

постанову про переведення судді Дробота до Франківського районного суду м. Львова. 

Дайте правову оцінку даної ситуації. 

 

Задача 12. Суддя Тячівського районного суду Закарпатської області, призначений 

вперше, до займання посади судді був одним із засновників юридичної фірми. Але, 

ставши суддею, він після робочого дня, а також у вихідні дні консультував постійних 

клієнтів фірми, які оплачували його послуги на банківський рахунок фірми.  

Коли про це стало відомо, його запросили до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, 

щоб спростувати цю інформацію, або дати стосовно неї пояснення.  

Суддя підтвердив правдивість інформації і пояснив, що він не бачить у його вчинках 

порушень закону: 

- по-перше, він давав консультації поза приміщенням суду і не в робочий час, тобто 

на його службових обов’язках це ніяк не відбивається; 

- по-друге, він консультував клієнтів з питань законодавства у сфері 

підприємницької діяльності, спори з яких, якщо такі виникають, розглядаються 

господарськими судами, а він працює у загальному місцевому суді і таких спорів не 

розглядає;  

- по-третє, в юридичній фірмі працюють тільки його син з дружиною, які ще не 

мають достатнього досвіду роботи і тому не можуть надавати консультації із складних 

правових питань, що може відбитися на іміджі фірми і на її доходах, а існуюча ситуація 

дозволяє його сім’ї бути матеріально забезпеченою, а тому і він як суддя є більш 

незалежним, ніж його колеги.  

1. Дайте оцінку правової ситуації. 



2. Який орган і в якому порядку приймає рішення про несумісність суддівської 

діяльності з іншими видами діяльності? 

 

Задача 13. Суддя Тячівського районного суду Нечипорук призначив до слухання 

цивільну справу в порядку окремого провадження про обмеження цивільної дієздатності 

громадянина Т.  Перед початком судового засідання з’ясувалось, що не з’явився один з 

народних засідателів, за участю якого повинна була розглядатись заява. Суддя, щоб не 

відкладати слухання справи, попросив секретаря судового засідання викликати іншого 

народного засідателя.  

Секретар вийшов в коридор і побачивши, як він висловився, «підходящу» жінку, 

запросив її взяти участь в судовому засіданні в якості народного засідателя, на що та 

погодилася.  

Суд заслухавши справу, виніс судове рішення про обмеження цивільної дієздатності 

громадянина Т. 

1. Чи правомірно діяв суддя в даному випадку? 

2. Якщо постановлене судове рішення є незаконним, то до якого суду і в  

якому порядку воно може бути оскаржене.  

3. Дайте оцінку правової ситуації. 

 

Задача 14. Громадянин Семеренко після закінчення 4-х курсів юридичного 

факультету Львівського національного університету і отримання диплому за освітньо-

кваліфікаційним рівнем бакалавр два роки працював помічником адвоката. 

Семеренко подав заяву до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури з 

проханням допустити його до складання кваліфікаційного іспиту. До складання іспиту 

Семеренко був допущений, успішно його склав і був направлений на стажування до 

адвоката Гикавки, у якого працював помічником. 

Семеренко заперечував проти його стажування, зазначаючи, що за законом він має 

бути звільнений від стажування і йому одразу після іспиту кваліфікаційно-дисциплінарна 

комісія має видати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

1. Які вимоги ставляться до особи, яка має намір здійснювати адвокатську 

діяльність? 

2. Дайте правову оцінку ситуації. 

 

 

Задача 15. Тищенко, Андрухів та Мицик, маючи свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю і здійснюючи адвокатську діяльність індивідуально, вирішили 

об’єднати свої зусилля і створити адвокатське бюро, яке вони зареєстрували відповідно до 

закону. Після реєстрації адвокатське бюро розпочало свою діяльність. 

1. Який порядок створення адвокатського бюро, адвокатського об’єднання? 

2. Дайте правову оцінку ситуації. 

 

Задача 16. Громадянин Руденко, який мав повну вищу юридичну освіту і стаж 

роботи юрисконсультом 4 роки, був членом політичної партії «Свобода», вирішив стати 

адвокатом і подав документи до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. 

В комісії йому пояснили, що перед тим, як складати іспит, він має пройти 

стажування у адвоката Бондаренка, який є досвідченим фахівцем, має стаж адвокатської 

діяльності 14років, має чудові педагогічні здібності, про що свідчить те, що на даний час 

він має шістьох стажистів.  

Крім того, в комісії Руденка попередили, що у разі успішного складення 

кваліфікаційного іспиту і отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю він має припинити членство в партії, оскільки «їм не потрібно, щоб адвокати 

надавали перевагу партійним, а не корпоративним інтересам». 



1. Який порядок проходження стажування особи, яка має намір здійснювати 

адвокатську діяльність? 

2. Дайте правову оцінку ситуації. 

 

Задача 17. До кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури поступила скарга 

від громадянина Ященка на адвоката Тимощука, в якій йшлося про притягнення 

останнього до дисциплінарної відповідальності за розголошення конфіденційних даних 

щодо майнового стану Ященка його колишній дружині, у якої з Тимощуком укладений 

договір про правову допомогу. 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія викликала адвоката Тимощука для дачі 

пояснень, під час яких той пояснив, що не вважає, що порушив адвокатську таємницю, 

оскільки не надавав правової допомоги Ященкові і не отримував від нього жодних 

відомостей, а дані про майновий стан Тимощука побачив в документах адвоката Смоляка, 

який надавав правову допомогу Ященку. 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія вирішила притягнути Тимощука до 

дисциплінарної відповідальності і накласти на нього дисциплінарне стягнення – сувору 

догану. 

1. Що складає зміст адвокатської таємниці? 

2. Дайте правову оцінку ситуації. 

 

Задача 18. Громадянка Сулима після закінчення юридичного факультету Київського 

національного університету сім років працювала у відділі нотаріату Головного управління 

юстиції Кіровоградської області. Вирішивши стати нотаріусом, вона подала необхідні 

документи до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, була допущена до складання 

кваліфікаційного іспиту, успішно його склала, і їй Вищою кваліфікаційною комісією 

нотаріату було видане свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю. 

1. Яким вимогам повинні відповідати особи, які призначаються на посаду нотаріуса ? 

2. Дайте правову оцінку ситуації. 

 

Задача 19. Міністерство юстиції України за поданням Головного управління юстиції 

у Львівській області прийняло рішення про анулювання свідоцтва про право на зайняття 

нотаріальною діяльністю щодо громадянина Никоненка, оскільки він протягом 3,5 років 

після отримання свідоцтва не здійснював нотаріальну діяльність і тому є сумніви щодо 

його кваліфікації і можливості на належному рівні надавати нотаріальні послуги. 

Дайте правову оцінку ситуації. 

 

Задача 20. Громадянин Смирнов О. Д. засуджений місцевим районним судом за 

шахрайство строком на 5 років позбавлення волі. На вирок суду він подав апеляційну 

скаргу. Розглянувши її, апеляційний суд області залишив вирок без змін. Смирнов О. Д. 

направив листа до Верховної Ради України із проханням розібратися у його справі і дати 

вказівку суду переглянути вирок. 

Чи має право Верховна Рада України переглянути законність та обґрунтованість 

вироку з кримінальної справи? Яким чином може відреагувати законодавчий орган 

України? 

 

Задача 21. ТОВ «Атлант» мало кредиторську заборгованість перед ПО «Стальканат» 

за поставлену продукцію у розмірі 230 600 гривень. 

У якому порядку і до якого органу державної влади слід звернутися ПО «Стальканат» 

для стягнення заборгованості за поставлену продукцію? 

 

Задача 22. Місцевим районним судом гр. Григор’єв Н. М. був засуджений за 

здійснення крадіжки чужого майна до 4 років позбавлення волі. Не погоджуючись з 



вироком місцевого суду Григор’єв Н. М. відразу після оголошення вироку звернувся зі 

скаргою до Верховного Суду України про його перегляд. 

Чи прийме ВСУ скаргу Григор’єва Н. до свого провадження? 

Які суди і в якому порядку розглядають скарги на вироки місцевих судів? 

 

 

Задача 23. Суддя місцевого суду М., який працює на посаді судді 2 роки, запізнювався 

на роботу, на зауваження голови суду не реагував, за підсумками роботи за рік мав 

6 скасованих вироків і 12 скасованих вищестоящими судами рішень. Голова місцевого 

суду за ці порушення в роботі своїм наказом звільнив суддю М. із займаної посади. 

Чи може голова місцевого суду звільнити суддю з посади? Який порядок дострокового 

припинення повноважень судді? 

 

Задача 24. Громадянин Семенюк О. В. звернувся до місцевого районного суду з 

позовом про стягнення боргу з громадянина Петренка Л. К. Розглянувши справу місцевий 

суд у задоволенні позову відмовив. Не погоджуючись з рішенням місцевого суду, 

громадянин Семенюк О. В. звернувся зі скаргою до Конституційного Суду України, 

посилаючись на те, що порушено його конституційне право на власність. 

Яку відповідь йому має надати Конституційний Суд України? Хто є суб’єктами 

звернення до КСУ? Який порядок звернення до КСУ? 

 

Задача 25. Верховна Рада України відмовила Президенту України в призначенні на 

посаду Генерального прокурора громадянина М. На підставі того, що йому ще не 

виповнилось 40 років і він не має достатній досвід роботи в прокуратурі. 

Чи відповідає вимогам закону ця відмова? Які вимоги для призначення на посаду 

прокурора та Генерального прокурора України? 

Знайти помилки, що допущені у завданні. 

 

 

 

 


