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Міністерство освіти і науки України 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра правознавства 

Поточна контрольна робота 

з навчальної дисципліни «Судоустрій України» 

для студентів спеціальності  081 «Право» 

Варіант 1 
 

Викладач  ___________ доц. Бова Є.Ю. 

 

Теоретичні питання 
 

1. Історичні етапи становлення та розвитку судової системи України. 
2. Служба судових розпорядників. 

Тестові завдання 

 

1. Дисципліна “Судоустрій України” вивчає:  

а) порядок організації, принципи діяльності, структури судів, органів прокуратури, 

адвокатури, нотаріату, органів юстиції, Міністерства внутрішніх справ України та 

органів досудового слідства;  

б) економічну діяльність держави; 

в) судову систему України та її характерні особливості; 

г) систему, правові джерела дисципліни; 

2. Основними принципами судової влади в Україні є:  

а) норми найбільш загального, що визначають місце судової влади в системі єдиної 

державної влади, побудову її основних інститутів; 

б) норми найбільш загального характеру, що визначають місце судової влади в 

системі єдиної державної влади, побудову її основних інститутів і процедуру 

розгляду справ судами;  

в) норми найбільш загального характеру, що визначають роль суду в правовій 

державі. 

3. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими 

органами чи посадовими особами: 

а) не допускається; 

б) допускається, якщо Верховна Рада України затверджує це спеціальним законом; 

в) допускається, якщо Президент України своїм указом проголошує в Україні 

надзвичайний стан; 

г) допускається. 



Міністерство освіти і науки України 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра правознавства 

Поточна контрольна робота 

з навчальної дисципліни «Судоустрій України» 

для студентів спеціальності  081 «Право» 

Варіант 2 
 

Викладач  ___________ доц. Бова Є.Ю. 

 

Теоретичні питання 
 

1. Історія створення господарських та адміністративних судів.  

2. Забезпечення охорони та підтримання порядку в судах.  
 

Тестові завдання 
 

1. Суддям забезпечується свобода неупередженого вирішення судових справ 

відповідно до їх внутрішнього переконання, що  ґрунтується: 

а) на указах Президента України; 

б) на вимогах закону; 

в) на постановах Пленуму Верховного Суду України; 

г) на постановах Кабінету Міністрів України; 

2. Однією з форм реалізації судової влади в Україні належать:  

а) конституційне та цивільне судочинство;  

б) конституційне, цивільне, господарське, адміністративне та кримінальне 

судочинство;  

в) цивільне і кримінальне судочинство.  

3. Діяльність Конституційного Суду України ґрунтується на принципах: 

а) доступності. 

б) верховенства права; 

в) одноособового розгляду справ; 

г) верховенства закону. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Міністерство освіти і науки України 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра правознавства 

Поточна контрольна робота 

з навчальної дисципліни «Судоустрій України» 

для студентів спеціальності  081 «Право» 

Варіант 3 
 

Викладач  ___________ доц. Бова Є.Ю. 

 

Теоретичні питання 
 

1. Стратегія розвитку судової системи на 2015 - 2020 роки. 

2. Державний захист працівників суду. 
 

Тестові завдання 

 

1. Строк повноважень членів Вищої ради юстиції:  
а) п’ять років; 

б) шість років; 

в) три роки; 

г) дев’ять років. 

2. Народні засідателі і присяжні підзвітні: 

а) голові суду; 

б) нікому не підзвітні. 

в) органам місцевого самоврядування; 

г) Вищій раді юстиції; 

3. Перелік органів дисциплінарного провадження щодо суддів міститься у 

статтях: 

а) Закону України„Про статус суддів”; 

б) Закону України „Про судоустрій і статус суддів”; 

в) Закону України „Про Вищу раду юстиції”; 

г) Закону України „Про суддівське самоврядування”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Міністерство освіти і науки України 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра правознавства 

Поточна контрольна робота 

з навчальної дисципліни «Судоустрій України» 

для студентів спеціальності  081 «Право» 

Варіант 4 
 

Викладач  ___________ доц. Бова Є.Ю. 

 

Теоретичні питання 
 

1. Предмет, завдання і система навчальної дисципліни «Судоустрій України».  

2. Конфлікт інтересів в діяльності суддів та шляхи його врегулювання. 
 

Тестові завдання 
 

1. Судді не можуть бути притягнутими до адміністративної відповідальності, 

що накладається в судовому порядку без згоди: 

а) голови вищого суду; 

б) органа, який призначив чи обрав суддю на посаду; 

в) Генерального прокурора України; 

г) Вищої ради юстиції. 

2. Юрисдикція судів України визначається так: 

а) до юрисдикції судів належать ті справи, які визначені процесуальним 

законодавством; 

б) юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у 

державі; 

в) юрисдикція судів визначається Законом України «Про судоустрій і статус 

суддів»; 

г) юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, визначені законом. 

3. Адміністративні суди складаються з: 

а) місцевих та апеляційних адміністративних судів у округах; 

б) Конституційного суду України; 

в) Вищого адміністративного суду; 

г) Верховного суду України. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Міністерство освіти і науки України 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра правознавства 

Поточна контрольна робота 

з навчальної дисципліни «Судоустрій України» 

для студентів спеціальності  081 «Право» 

Варіант 5 
 

Викладач  ___________ доц. Бова Є.Ю. 

 

Теоретичні питання 
 

1. Поняття, ознаки, завдання судової влади.  

2. Вимоги законодавства з питань запобігання корупції щодо діяльності суддів. 
 

Тестові завдання 
 

1. Відповідно до основних засад судочинства, встановлених Конституцією 

України, підтримання державного обвинувачення в суді здійснює: 

а) прокурор; 

б) слідчий судя; 

в) адвокат потерпілої сторони; 

г) громадський обвинувач. 

2. Що з переліченого відноситься, згідно Конституції України, до основних 

засад судочинства в Україні? 

а) верховенство права; 

б) законність; 

в) можливість звернення до міжнародних судових установ; 

г) безкоштовність. 

3. 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: 

а) 6 місяців; 

б) 10 місяців; 

в) 1 рік; 

г) 1,5 року. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Міністерство освіти і науки України 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра правознавства 

Поточна контрольна робота 

з навчальної дисципліни «Судоустрій України» 

для студентів спеціальності  081 «Право» 

Варіант 6 
 

Викладач  ___________ доц. Бова Є.Ю. 

 

Теоретичні питання 

 

1. Правосуддя як самостійна галузь державної діяльності. 

2. Національна школа суддів України: статус, завдання, структура. 

 
 

Тестові завдання 
 

1. Господарські суди України складаються з 

а) місцевих господарських судів 

б) апеляційних господарських судів у відповідних округах 

в) Вищого спеціалізованого суду з рогляду цивільних і кримінальних справ; 

г) Конституційного суду України. 

2. Судова ситема функціонує на принципах: 

а) територіальності; 

б) підпорядкування Конституційному суду України; 

в) незалежності; 

г) самовиховання. 

3. Система судів загальної юрисдикції відповідно до Конституції України  

будується за принципами: 

а) територіальності і спеціалізації; 

б) спеціалізації, оскарження та територіально-адміністративного устрою; 

в) територіальності, спеціалізації, виключності. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Міністерство освіти і науки України 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра правознавства 

Поточна контрольна робота 

з навчальної дисципліни «Судоустрій України» 

для студентів спеціальності  081 «Право» 

Варіант 7 
 

Викладач  ___________ доц. Бова Є.Ю. 

 

Теоретичні питання 
 

1. Особи, уповноважені на здійснення правосуддя.  

2. Підготовка судді та його регулярне оцінювання.  
 

Тестові завдання 
 

1. Суди загальної юрисдикції утворюються та ліквідується у такому порядку: 

а) Президентом України за поданням Міністра юстиції України, погодженого з 

Головою Державної судової адміністрації України; 

б) Президентом України за поданням Міністра юстиції України, погодженого з 

Головою Верховного Суду України або головою відповідного вищого 

спеціалізованого суду; 

в) Верховною Радою України за поданням Міністра юстиції України, 

погодженого з Головою Верховного Суду України або головою відповідного 

вищого спеціалізованого суду. 

2. Суди загальної юрисдикції утворюються і ліквідуються: 

а) Міністром юстиції України, що узгоджується з Головою Верховного Суду 

України чи головою вищого спеціалізованого суду; 

б) Президентом України за поданням Міністра юстиції України, що узгоджується 

з Головою Верховного Суду України чи головою вищого спеціалізованого суду. 

в) Міністерством юстиції України 

3. Члени Вищої ради юстиції, крім тих, які входять до її складу за посадою, 

здійснюють свої повноваження на:  

а) Тимчасовій основі; 

б) постійній основі; 

в) вільній основі; 

г) за графіком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Міністерство освіти і науки України 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра правознавства 

Поточна контрольна робота 

з навчальної дисципліни «Судоустрій України» 

для студентів спеціальності  081 «Право» 

Варіант 8 
 

Викладач  ___________ доц. Бова Є.Ю. 

 

Теоретичні питання 
 

1. Функції судової влади: поняття, види та характеристика.  

2. Кваліфікаційний рівень судді: сутність та значення. Кваліфікаційне оцінювання 

суддів.  
 

Тестові завдання  
 

1. Начальник територіального управління Державної судової адміністрації 

призначається на посаду і звільняється: 

а) Президентом України; 

б) Головою Державної судової адміністрації; 

в) Головою Верховного Суду України;  
г) Головою Верховної Ради України 

2. Суддя зобов’язаний: 

а) своєчасно, справедливо та безсторонньо розглядати і вирішувати судові справи 

відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства; 

б) дотримуватися правил суддівської етики; 

в) користуватися правовою допомогою адвоката; 

г) розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом, 

у тому числі таємницю нарадчої кімнати і закритого судового засідання на вимогу 

сторони процесу. 

3. Позначте, які дисциплінарні стягнення може бути застосовано до судді: 

а) догана 

б) попередження 

в) звільнення з посади 

г) пониження кваліфікаційного класу 
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра правознавства 

Поточна контрольна робота 

з навчальної дисципліни «Судоустрій України» 

для студентів спеціальності  081 «Право» 

Варіант 9 
 

Викладач  ___________ доц. Бова Є.Ю. 

 

Теоретичні питання 
 

1. Поняття та значення засад судочинства.  

2. Незалежність та недоторканість судді: поняття, зміст, гарантії забезпечення. 

Вимоги щодо несумісності.  
 

Тестові завдання 
 

1. Рада суддів України притягла до дисциплінарної відповідальності суддю А. 

районного суду міста П. Суддя звернувся до Вищої ради юстиції зі скаргою на 

рішення ради суддів України на підставі того, що: 

а) рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді виносить 

Вища рада юстиції ; 

б) рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності  судді винесене 

неналежним органом; 

в) рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді виносить 

Вища кваліфікаційна комісія суддів України ; 

г) дисциплінарне провадження щодо судді здійснює Верховний Суд України. 

2. Не є підставою для звільнення судді з  посади: 

а) власне бажання судді; 

б) припинення громадянства України; 

в) хвороба судді, що не перешкоджає подальшому виконанню обов’язків судді; 

г) порушення присяги. 

3.З’їзд суддів скликається: 

а) 1 раз на три роки; 

б) 1 раз на два роки; 

в) 1 раз на рік; 

г) 1 раз на місяць 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Міністерство освіти і науки України 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра правознавства 

Поточна контрольна робота 

з навчальної дисципліни «Судоустрій України» 

для студентів спеціальності  081 «Право» 

Варіант 10 
 

Викладач  ___________ доц. Бова Є.Ю. 

 

Теоретичні питання 
 

1. Конституційні засади судочинства.  

2. Державний захист працівників суду. 
 

Тестові завдання 
 

1. У Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ у касаційному порядку в кримінальних справах можуть 

бути оскаржені: 

а) рішення Конституційного суду України; 

б) рішення місцевих судів про позбавлення батьківських прав;  

в) рішення господарських судів першої інстанції; 

г) вироки і постанови апеляційного суду, постановлені ним в апеляційному 

порядку; 

2. Місцевими судами  відповідно до Закону «Про судоустрій та статус 

суддів» є: 

а) районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди; 

б) районні, міські та міськрайонні суди, а також військові суди гарнізонів; 

в) районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди, а також військові суди 

регіонів та спеціальні суди. 

3. На з’їзді суддів України: 

а) заслуховується звіт Ради суддів України про виконання завдань органів 

суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і суддів,  

стан фінансування та організаційного забезпечення діяльності судів; 

б) заслуховується інформація Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та 

голови Державної судової адміністрації України про їх діяльність,  може 

висловлюватися недовіра голові Державної судової адміністрації України; 

в) призначається та звільняється частина суддів Конституційного Суду України; 

призначаються члени Вищої Ради Юстиції та приймається рішення про 

припинення їх повноважень; 

г) висловлюється недовіра Президенту України. 
 
 
 
 
 



Міністерство освіти і науки України 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра правознавства 

Поточна контрольна робота 

з навчальної дисципліни «Судоустрій України» 

для студентів спеціальності  081 «Право» 

Варіант 11 
 

Викладач  ___________ доц. Бова Є.Ю. 

 

Теоретичні питання 
 

1. Поняття системи судів загальної юрисдикції.  

2. Територіальні управління Державної судової адміністрації України.  
 

Тестові завдання 
 

1. Голова вищого спеціалізованого суду відповідно до ст. 34 Закону має 

наступні повноваження: 

а) представляє відповідні спеціалізовані суди як орган державної влади у зносинах 

з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 

фізичними та юридичними особами, а також із судовими органами інших держав 

та міжнародними організаціями; 

б) повністю представляє інтереси владних осіб задля розвитку структур судового 

процесу;  

в) видає на підставі акта про обрання на посаду судді чи звільнення судді з посади 

відповідний наказ; 
г) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України про наявність 
вакантних посад у вищому спеціалізованому суді в десятиденний строк. 

2. Найвищим органом суддівського самоврядування є: 

а) Конституційний Суд України; 

б) З’їзд суддів України;  

в) Вища рада юстиції; 

г) Пленум  Верховного Суду України. 

3. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ має окрім переглду рішень в касаційному порядку: 

а) розглядає справи за ново виявленими обставинами; 

б) надає висновок про імпічмент Президенту; 

в) видає постанови пленуму Верховного суду України. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Міністерство освіти і науки України 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра правознавства 

Поточна контрольна робота 

з навчальної дисципліни «Судоустрій України» 

для студентів спеціальності  081 «Право» 

Варіант 12 
 

Викладач  ___________ доц. Бова Є.Ю. 

 

Теоретичні питання 
 

1. Система загальних судів.  

2. Матеріальне, побутове забезпечення та соціальний захист працівників судової 

системи. 
 

Тестові завдання 
 

1. Завданням органів суддівського самоврядування є: 

а) Забезпечення організаційної єдності функціонування органів судової влади;  

зміцнення незалежності суддів,  захист від втручання в їх діяльність; 

б) Участь у визначенні потреб кадрового,  фінансового,  матеріально-технічного 

та іншого забезпечення судів та контроль за додержанням встановлених 

нормативів зазначеного забезпечення; 

в) Заохочення суддів та працівників апарату судів; 

г) призначення пенсій суддям. 

2.Вищий спеціалізований суд має наступні повноваження з розгляду справ 

а) розглядає справи відповідної судової юрисдикції в касаційному порядку згідно з 

процесуальним законом; 

б) розглядає справи відповідної судової юрисдикції як суд першої або апеляційної 

інстанції у випадках, передбачених процесуальним законом. 

в) розглядає справи відповідної судової юрисдикції в процесуальному порядку 

згідно з процесуальним законом; 

г) не розглядає справи відповідної судової юрисдикції як суд першої або 

апеляційної інстанції у випадках, передбачених процесуальним законом. 

3. Суддівський склад апеляційного суду утворюють судді, як правило, об-

рані: 

а) Безстроково; 

б) На 2 роки; 

в) На 5 років;  

г) На 10 років. 
 
 
 
 
 
 



Міністерство освіти і науки України 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра правознавства 

Поточна контрольна робота 

з навчальної дисципліни «Судоустрій України» 

для студентів спеціальності  081 «Право» 

Варіант 13 
 

Викладач  ___________ доц. Бова Є.Ю. 

 

Теоретичні питання 
 

1. Система судів адміністративної юрисдикції.  

2. Засади та порядок фінансування судів.  
 

Тестові завдання 
 

1. Місцевим загальним судам підсудні: 

а) усі адміністративні справи з приводу рішень, дій або бездіяльності суб'єктів 

владних повноважень; 

б) кримінальні, цивільні, справи про адміністративні правопорушення;  

в) господарські справи, що виникають між суб’єктами господарювання. 

2. Які правові наслідки визнання Конституційним Судом України законів, 

інших правових актів або їх окремих положень неконституційними: 

а) вони втрачають чинність 

б) вони зберігають чинність, проте не повинні застосовуватись органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами 

в) Верховна Рада України має обов’язок скасувати вказані акти чи їх положення 

г) вони зберігають чинність, проте правова позиція Конституційного Суду має 

враховуватись при прийнятті нових правових актів 

д) вони повинні бути приведені у відповідність до Конституції органами, що їх 

видали 

3. Підставами для ліквідації чи утворення судів є: 

а) зміна адміністративно-територіального устрою; 

б) видання постанови  Кабінету Міністрів України; 

в) зміна форми правління. 

г) Зменшення чи збільення кількості суддів  

д) максимально наблизити суди до населення. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Міністерство освіти і науки України 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра правознавства 

Поточна контрольна робота 

з навчальної дисципліни «Судоустрій України» 

для студентів спеціальності  081 «Право» 

Варіант 14 
 

Викладач  ___________ доц. Бова Є.Ю. 

 

Теоретичні питання 
 

1. Система судів господарської юрисдикції.  

2. Система та гарантії забезпечення функціонування судової влади. 
 

Тестові завдання 
 

1. Судді не можуть бути притягнутими до адміністративної 

відповідальності, що накладається в судовому порядку без згоди: 

а) голови вищого суду; 

б) органа, який призначив чи обрав суддю на посаду; 

в) Генерального прокурора України; 

г) Вищої ради юстиції. 

2. Голова Верховного Суду України обирається: 

а) Президією Верховного Суду України строком на 7 років; 

б) Президією Верховного Суду України строком на 5 років; 

в) Пленумом Верховного Суду України строком на 7 років; 

г) Пленумом Верховного Суду України строком на 5 років. 

3. До органів, що здійснюють дисциплінарне провадження щодо суддів 

відносяться: 

а) Вища рада юстиції; 

б) з’їзд суддів України; 

в) рада суддів України; 

г) Верховна Рада України. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Міністерство освіти і науки України 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра правознавства 

Поточна контрольна робота 

з навчальної дисципліни «Судоустрій України» 

для студентів спеціальності  081 «Право» 

Варіант 15 
 

Викладач  ___________ доц. Бова Є.Ю. 

 

Теоретичні питання 
 

1. Поняття судової ланки і судової інстанції, характеристика та розмежування цих 

термінів.  

2. Система оцінювання роботи суду: стандарти, критерії, показники та методи. 
 

Тестові завдання 
 

1. До повноважень конференції суддів входить вирішення таких питань: 

а) законопроектна робота; 

б) обговорення і вирішення питання,  що стосується фінансування та 

організаційного забезпечення діяльності відповідних суддів; 

в) визначення кількісного складу ради суддів та обрання її членів; 

г) обрання членів відповідної кваліфікаційної комісії суддів. 

2. . В системі судоустрою України діють такі кваліфікаційні комісії: 
а) кваліфікаційна комісія адвокатури; 

б) кваліфікаційні комісії суддів відповідних спеціалізованих судів; 

в) Вища кваліфікаційна комісія суддів України. 

3. . До завдань суддівського самоврядування належить вирішення питань 

щодо: 
а) забезпечення організаційної єдності функціонування органів судової влади; 

б) призначення суддів Конституційного Суду України; 

в) призначення суддів Верховного суду України. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Міністерство освіти і науки України 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра правознавства 

Поточна контрольна робота 

з навчальної дисципліни «Судоустрій України» 

для студентів спеціальності  081 «Право» 

Варіант 16 
 

Викладач  ___________ доц. Бова Є.Ю. 

 

Теоретичні питання 

 

3. Склад місцевого суду: поняття,  акцент на подвійності законодавчого 

визначення терміну «склад суду».  

4. Юрисдикція міжнародного комерційного арбітражу. 

 

Тестові завдання 

 

1. Вкажіть суди, які є місцевими: 

а) місцеві загальні суди областей 

б) апеляційні суди 

в) міжрайонні суди 

г) районні, міські, районні у містах, міськрайонні суди 

2.Місцеві суди утворює: 

а) Верховна рада України; 

б) Вища рада Юстиції; 

в) Президент України. 

5. Засідання президії апеляційного суду проводяться: 

а) не рідше 1 разу на рік; 

б) не рідше 1 разу на місяць; 

в) не рідше 1 разу на 3 місяці. 



Міністерство освіти і науки України 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра правознавства 

Поточна контрольна робота 

з навчальної дисципліни «Судоустрій України» 

для студентів спеціальності  081 «Право» 

Варіант 17 
 

Викладач  ___________ доц. Бова Є.Ю. 

 

Теоретичні питання 
 

1. Повноваження голови та заступника голови місцевого суду. 

2. Поняття, правова природа та джерела правового регулювання міжнародних 

комерційних арбітражів.  
 

Тестові завдання 
 

1. Президія апеляційного суду виконує такі повноваження: 

а) розглядає питання притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності; 

б) розглядає матеріали узагальнення судової практики та аналізу судової 

статистики; 

в) розглядає справи в апеляційному порядку. 

2.  До повноважень вищого спеціалізованого суду належить: 

а) розгляд справ по першій інстанції у випадках, передбаченим процесуальним 

законодавством; 

б) розгляд у касаційному порядку справ, віднесених до юрисдикції цих судів 

процесуальним законодавством; 

в) надання методичної допомоги Верховному Суду України. 

3. Верховний Суд України здійснює такі повноваження: 

а) переглядає справи у касаційному порядку у випадках, встановлених законом; 

б) переглядає справи по першій інстанції; 

в) 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Міністерство освіти і науки України 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
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Поточна контрольна робота 

з навчальної дисципліни «Судоустрій України» 

для студентів спеціальності  081 «Право» 

Варіант 18 
 

Викладач  ___________ доц. Бова Є.Ю. 

 

Теоретичні питання 
 

1.  Здійснення судочинства одноособово, колегією суддів, за участю народних 

засідателів та присяжних.  
2. Міжнародний кримінальний суд: статус, юрисдикція. 

 
Тестові завдання 

 

1. У складі Верховного Суду України діють: 

а) Судові палати у цивільних, кримінальних і господарських справах; 

б) Судові палати у цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних  

справах; 

в) Судові колегії у цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних  

справах і Військова судова колегія. 

2. Преюдиціальні рішення Суду ЄС – це … .  

а) рішення проти держави-члена, яка порушила свої зобов’язання, накладені 

правом Європейського Союзу;  

б) рішення щодо відповідності міжнародних угод, які укладаються Європейським 

Союзом, праву Європейського Союзу;  

в) рішення стосовно тлумачення Договору про Європейський Союз, дійсності і 

тлумачення рішень інститутів Європейського Союзу;  

г) рішення Суду ЄС у цивільних та кримінальних справах. 

3. Які правові наслідки визнання Конституційним Судом України законів, 

інших правових актів або їх окремих положень неконституційними: 

а) вони втрачають чинність; 

б) вони зберігають чинність, проте не повинні застосовуватись органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами; 

в) Верховна Рада України має обов’язок скасувати вказані акти чи їх положення; 

б) вони зберігають чинність, проте правова позиція Конституційного Суду має 

враховуватись при прийнятті нових правових актів; 

в) вони повинні бути приведені у відповідність до Конституції органами, що їх 

видали 
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Міністерство освіти і науки України 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра правознавства 

Поточна контрольна робота 

з навчальної дисципліни «Судоустрій України» 

для студентів спеціальності  081 «Право» 

Варіант 19 
 

Викладач  ___________ доц. Бова Є.Ю. 

 

Теоретичні питання 
 

1. Визначення та розмежування термінів: юрисдикція, підвідомчість, компетенція, 

підсудність.   

2. Міжнародний суд ООН: статус, юрисдикція.  
 

Тестові завдання 
 

1. Що є підставою для визнання Конституційним Судом України законів та 

інших правових актів неконституційними: 

а) невідповідність їх змісту міжнародним договорам, що визначають стандарти у 

галузі прав людини; 

б) невідповідність їх змісту законам, прийнятим на референдумах; 

в) невідповідність їх змісту законам, прийнятим Верховною Радою України 

кваліфікованою більшістю голосів взаємна суперечність їх положень. 

2. Постанови пленуму приймаються відкритим голосуванням 

а) 50/50; 

б) більшістю голосів членів пленуму; 

в) 50+1; 

г) одноголосно. 

3. На зайняття посади судді в апеляційному суді може претендувати 

громадянин України, який: 

а) на день обрання на посаду судді досяг 30-ти років і має стаж роботи на посаді 

судді не менше 5-ти років; 

б) на день обрання на посаду судді досяг 25-ти років і має стаж роботи на посаді 

судді не менше 3-х років; 

в) на день обрання на посаду судді досяг 30-ти років і має стаж роботи на посаді 

судді не менше 3-х років; 

г) на день обрання на посаду судді досяг 35-ти років і має стаж роботи на посаді 

судді не менше 7-ми років. 
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Міністерство освіти і науки України 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра правознавства 

Поточна контрольна робота 

з навчальної дисципліни «Судоустрій України» 

для студентів спеціальності  081 «Право» 

Варіант 20 
 

Викладач  ___________ доц. Бова Є.Ю. 

 

Теоретичні питання 
 

3. Апеляційний суд, його місце в системі судів загальної юрисдикції. 

4. Європейський суд з прав людини: статус, кількість суддів та посадові критерії 

до них, склад суду, компетенція та юрисдикція суду, умови прийнятності заяв. 
 

Тестові завдання 
 

1. Президія апеляційного суду виконує такі повноваження: 

а) розглядає питання притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності; 

б) розглядає матеріали узагальнення судової практики та аналізу судової 

статистики; 

в) розглядає справи в апеляційному порядку. 

2. Місцеві суди утворює: 

а) Верховна рада України; 

б) Вища рада Юстиції; 

в) Президент України. 

3. Юрисдикція Міжнародного кримінального суду поширюється на: 
а)    міжнародні злочини та злочини міжнародного характеру; 

б)    міжнародні злочини; 

в)    злочини міжнародного характеру. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Міністерство освіти і науки України 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра правознавства 

Поточна контрольна робота 

з навчальної дисципліни «Судоустрій України» 

для студентів спеціальності  081 «Право» 

Варіант 21 
 

Викладач  ___________ доц. Бова Є.Ю. 

 

Теоретичні питання 
 

1. Особливості повноважень судів апеляційних інстанцій різних юрисдикцій за 

наслідками розгляду апеляційних скарг. 

2. Прийняття рішень і висновків Конституційного Суду України. 

 
Тестові завдання 

 
 

1. До постійно діючих міжнародних судових установ належать: 
а)    Постійна Палата Третейського Суду; 

б)    Міжнародний Суд 00Н; 

в)    Міжнародна комісія Ради Європи. 

2.Діяльність Конституційного Суду України ґрунтується на принципах: 

а) презумпції невинуватості; 

б) верховенства права; 

в) одноособового розгляду справ; 

г) доступності. 

3. Вкажіть, які справи розглядають у першій інстанції апеляційні суди:  

а) усі кримінальні справи 

б) деякі категорії кримінальних справ  

в) деякі категорії адміністративних справ 

г) деякі категорії господарських справ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Міністерство освіти і науки України 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра правознавства 

Поточна контрольна робота 

з навчальної дисципліни «Судоустрій України» 

для студентів спеціальності  081 «Право» 

Варіант 22 
 

Викладач  ___________ доц. Бова Є.Ю. 

 

Теоретичні питання 
 

4. Пленуми вищих спеціалізованих судів: види, склад та компетенція. 

5. Вимоги до судді Конституційного Суду України.   
 

Тестові завдання 
 

1. До повноважень апеляційних судів належить: 

а) розгляд справ в особливому порядку; 

б) надання методичної допомоги у застосуванні законодавства місцевим судам; 

в) перегляд справ за винятковими обставинами. 

2. Справи в місцевих судах можуть розглядатися: 

а) суддею одноособово; 

б) колегіально у складі 3 судей; 

в) колегіально у складі 5 судей. 

3. До якої судової установи Європейського Союзу подаються позови від 

фізичних та юридичних осіб? :  

а) до Суду ЄС;  

б) до Загального суду;  

в) до Європейського суду з прав людини;  

г) фізичні та юридичні особи не можуть подавати позови до судових установ 

Європейського Союзу.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Міністерство освіти і науки України 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра правознавства 

Поточна контрольна робота 

з навчальної дисципліни «Судоустрій України» 

для студентів спеціальності  081 «Право» 

Варіант 23 
 

Викладач  ___________ доц. Бова Є.Ю. 

 

Теоретичні питання  
 

3. Порядок скликання та прийняття рішень пленумами вищих спеціалізованих 

судів. 

4. Порядок призначення суддів Конституційного Суду України.  
 

Тестові завдання  
 
 

1. Подати позов до Суду ЄС проти держави – члена ЄС, яка порушує свої 

зобов’язання, має право:  

а) будь-який інститут ЄС (окрім Суду ЄС);  

б) Комісія та держави – члени ЄС;  

в) держави-члени та будь-які інститути ЄС (окрім Суду ЄС);  

г) фізичні або юридичні особи держав – членів ЄС.  

2.Касаційна скарга до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ може бути подана протягом 

_______________________ з дня набрання законної сили рішенням (ухвалою) 

апеляційного суду. 

а) двадцяти днів; 

б) десяти днів; 

в) одного місяця. 

5. Засідання президії апеляційного суду проводяться: 

а) не рідше 1 разу на рік; 

б) не рідше 1 разу на місяць; 

в) не рідше 1 разу на 3 місяці. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Міністерство освіти і науки України 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра правознавства 

Поточна контрольна робота 

з навчальної дисципліни «Судоустрій України» 

для студентів спеціальності  081 «Право» 

Варіант 24 
 

Викладач  ___________ доц. Бова Є.Ю. 

 

Теоретичні питання 
 

1. Науково-консультативна рада та офіційний друкований орган вищого 

спеціалізованого суду. 

2. Склад Конституційного Суду України.  
 

Тестові завдання 
 

1. Шляхом подання якого документа здійснюється апеляційне оскарження? 

а) апеляційна скарга; 

б) апеляція заява; 

в) клопотання про апеляційне оскарження. 

2. До складу місцевого суду входять: 

а) судді; 

б) присяжні; 

в) секретар судового засідання; 

г) архіваріус; 

д) охоронець. 

3. Відповідно до КАСУ, що має бути зазначено в апеляційній скарзі у разі 

наведення в ній нових доказів, які не були надані суду першої інстанції? 

а) клопотання про долучення нових доказів до матеріалів справи. 

б) відомості про сплату судового збору за подання нових доказів; 

в) причина, з якої ці докази не були надані суду першої інстанції. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Міністерство освіти і науки України 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра правознавства 

Поточна контрольна робота 

з навчальної дисципліни «Судоустрій України» 

для студентів спеціальності  081 «Право» 

Варіант 25 
 

Викладач  ___________ доц. Бова Є.Ю. 

 

Теоретичні питання 
 

3. Особливості повноважень вищих спеціалізованих судів за наслідками розгляду 

касаційних скарг. 

4. Підстави для визнання правових актів неконституційними. 
 

Тестові завдання 
 
 

1. Протягом якого часу подається апеляційна скарга на ухвалу суду першої 

інстанції? 

а) Протягом десяти днів з дня проголошення; 

б) Протягом семи днів з дня проголошення; 

в) Протягом п’яти днів з дня проголошення; 

2. Вкажіть, які з цих судів діють в Україні:  

а) Вищий господарський суд; 

б) Вищий цивільний суд; 

в) Вищий адміністративний суд; 

г) Вищий касаційний суд; 

3. У складі Верховного Суду України діють: 

а) Судові палати у цивільних, кримінальних і господарських справах; 

б) Судові палати у цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних  

справах; 

в) Судові колегії у цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних  

справах і Військова судова колегія. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Міністерство освіти і науки України 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра правознавства 

Поточна контрольна робота 

з навчальної дисципліни «Судоустрій України» 

для студентів спеціальності  081 «Право» 

Варіант 26 
 

Викладач  ___________ доц. Бова Є.Ю. 

 

Теоретичні питання 
 

1. Порядок дострокового звільнення з посади Голови Верховного Суду України.  

2. Повноваження Конституційного Суду України: зміст та межі. 
 

Тестові завдання 
 
 

1. Верховний Суд України здійснює такі повноваження: 

а) переглядає справи у касаційному порядку у випадках, встановлених законом; 

б) переглядає справи по першій інстанції; 

в) 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. 

2.Конституційний Суд України дає висновок щодо відповідності 

законопроекту про внесення змін до Конституції України таким вимогам:  

а) чи передбачають зміни скасування прав людини; 

б) чи передбачають зміни скасування норми про державну мову; 

в) чи передбачають зміни обмеження суверенітету; 

г) чи передбачають зміни введення воєнного стану 

3. Рішення Міжнародного Суду ООН: 
а)    є рекомендаційними, але не обов'язковими; 

б)   є обов'язковими лише для сторін спору і тільки щодо конкретної справи; 

в)   є обов'язковими для всіх держав-членів ООН. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Міністерство освіти і науки України 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
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Поточна контрольна робота 

з навчальної дисципліни «Судоустрій України» 

для студентів спеціальності  081 «Право» 

Варіант 27 
 

Викладач  ___________ доц. Бова Є.Ю. 

 

Теоретичні питання 
 

3. Основні принципи діяльності Конституційного Суду України. 

4. Суддя Верховного Суду України та його повноваження. 
 

Тестові завдання 
 
 

1. Позивачами в Суді ЄС можуть виступати: 
а)   лише держави-члени ЄС; 

б)   органи Європейського Союзу, держави-члени ЄС, фізичні і юридичні особи та 

національні судові органи; 

в)   держави-члени ЄС, органи Європейського Союзу, а також національні судові 

органи держав-членів ЄС. 

2. До складу Верховного Суду України входять сорок вісім суддів, із числа 

яких обираються: 

а) Голова Верховного Суду України 

б) заступники Голови Верховного Суду України. 

в) керівник апарату суду; 

г) судовий розпорядник. 

5. Місцевим господарським судам підсудні: 

 а) усі адміністративні справи з приводу рішень, дій або бездіяльності суб'єктів 

владних повноважень; 

б) кримінальні, цивільні, справи про адміністративні правопорушення;  

в) господарські справи, що виникають між суб’єктами господарювання; 

г) про відновлення платоспроможності боржника, чи визнання його банкрутом. 
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Варіант 28 
 

Викладач  ___________ доц. Бова Є.Ю. 

 

Теоретичні питання 
 

3. Вищі спеціалізовані суди.  

4. Повноваження місцевих судів. 
 

Тестові завдання 
 
 

1. Окружним адміністративним судам підсудні: 

а) усі адміністративні справи з приводу рішень, дій або бездіяльності суб'єктів 

владних повноважень; 

б) кримінальні, цивільні, справи про адміністративні правопорушення;  

в) господарські справи, що виникають між суб’єктами господарювання. 

2. Конституційний Суд України дає висновок щодо додержання 

конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення 

Президента України з поста в порядку імпічменту:  

а) за зверненням Верховної Ради України; 

б) за клопотанням Генерального прокурора України; 

в) за поданням тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України; 

г) за поданням Верховного Суду України; 

д) за клопотанням тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України; 

3. Верховний Суд України:  

а) здійснює правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом; 

б) здійснює аналіз судової статистики, узагальнення судової практики; 

в) здійснює контроль виконавчої влади; 

г) здійснює контроль законодавчої влади. 
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4. Види місцевих судів.  

5. Апеляційний суд, його місце в системі судів загальної юрисдикції. Види і 

мережа апеляційних судів.  
 

 
Тестові завдання 

 

1. Голова Верховного Суду України обирається: 

а) Президією Верховного Суду України строком на 7 років; 

б)Президією Верховного Суду України строком на 5 років; 

в)Пленумом Верховного Суду України строком на 7 років; 

г) Пленумом Верховного Суду України строком на 5 років. 

2. До судової системи Європейського Союзу входять: 

а) Суд ЄС, Загальний суд, Трибунал з питань цивільної служби;  

б) Суд ЄС, суд першої інстанції, Трибунал з питань цивільної служби;  

в) Суд ЄС, Загальний суд;  

г) Суд ЄС, Загальний суд, Трибунал з питань цивільної служби, Європейський суд 

з прав людини.  

3. Суддями Верховного Суду України можуть бути громадяни України, які : 

а) мають стаж роботи у галузі права не менше 10-ти років, у тому числі не менше 

5-ти років  на посаді судді; 

б) мають стаж роботи у галузі права не менше 15-ти років, у тому числі не менше 

5-ти років  на посаді судді; 

в) мають стаж роботи у галузі права не менше 15-ти років, у тому числі не менше 

10-ти років  на посаді судді; 

г) мають стаж роботи у галузі права не менше 10-ти років, у тому числі не менше 

3-х років  на посаді судді. 
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3. Повноваження апеляційних судів.  

4. Суддя Верховного Суду України та його повноваження. 
 

Тестові завдання 
 

1. Пленум Верховного Суду України здійснює такі повноваження: 

а) утворює судові палати апеляційних судів, визначає їх кількісний склад, 

призначає голів судових палат та їх заступників; 

б) дає роз’яснення судам загальної юрисдикції з питань застосування 

законодавства, у разі необхідності визнає нечинними відповідні роз’яснення 

вищих спеціалізованих судів; 

в) розглядає питання організації діяльності Верховного Суду України. 

2.Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, 

який на день призначення: 

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

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

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

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

3. Хто може подати позов до судових установ ЄС проти інститутів ЄС?: 

 а) будь-який з інститутів ЄС (окрім Суду ЄС);  

б) Комісія та держави – члени ЄС;  

в) держави-члени, інститути ЄС (окрім Суду ЄС) та фізичні або юридичні особи;  
г) держави-члени та фізичні або юридичні особи. 

 
 
 


