
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 
для другого етапу сьомого конкурсу з відбору адвокатів,  
які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги, 28.03.2015 
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 До уваги учасника конкурсу!      

 

Вкажіть, будь ласка, Ваш реєстраційний номер,  

зазначений на конверті! 

 

 

Тестове завдання   

для другого етапу конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

 
Тестове завдання складається трьох блоків – А, Б, В. Блок А складається з 9 питань, 

блоки Б та В – з 18 питань кожний. Вам необхідно відповісти на питання блоку А та, залежно 

від обраної Вами спеціалізації – на питання блоку Б (Кримінальний процесуальний кодекс 

України) або блоку В (Кодекс адміністративного судочинства України та Цивільний 

процесуальний кодекс України) за Вашим вибором.  

Кожне питання містить 10 варіантів відповіді, серед яких є 5 правильних і 5 

неправильних. 

Виберіть правильні, на Вашу думку, варіанти відповідей та позначте їх значком  

БЛОК А 
Питання № 1А 

Відзначте, будь ласка, суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу відповідно 

до положень Закону України «Про безоплатну правову допомогу»: 

□ (1) особи, які мають неповнолітніх дітей;  

□ (2) особи, засуджені до покарання у виді позбавлення волі; 

□ (3) особи, які мають статус дітей війни відповідно до Закону України «Про соціальний 

захист дітей війни»;  

□ (4) особи, до яких у якості запобіжного заходу застосовано тримання під вартою; 

□ (5) особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо середньомісячний сукупний 

дохід їхньої сім’ї нижчий суми прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого 

відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» для осіб, які належать до 

основних соціальних і демографічних груп населення, інваліди, які мають пенсію або 

допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових 

мінімумів для непрацездатних осіб; 

□ (6) особи, у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно до положень 

Кримінального процесуального кодексу України захисник  залучається слідчим, 

прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням; 

□ (7) особи, які є постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до Закону 

України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи»; 

□ (8) особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань, стосовно питань, 

пов’язаних з їх соціальним захистом; 

□ (9) виключно громадяни України; 

□ (10) особи, щодо яких застосовано заходи безпеки відповідно до положень Кримінального 

процесуального кодексу України. 

Сума балів за відповідь на питання № 1А 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

Питання № 2А 
Відзначте, будь ласка, твердження, що відповідають положенням Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу» щодо підстав та порядку припинення надання безоплатної 

правової допомоги: 
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□ (1)  адвокат сам приймає рішення про припинення надання безоплатної вторинної  правової 

допомоги; 

□ (2) надання безоплатної вторинної правової допомоги припиняється після закінчення 

досудового розслідування; 

□ (3) надання безоплатної вторинної правової допомоги припиняється у разі, якщо обставини 

чи підстави, за наявності яких особа була віднесена до категорій осіб, які мають право на 

безоплатну вторинну правову допомогу, припинили своє існування; 

□ (4) надання безоплатної вторинної правової допомоги припиняється у разі досягнення 

адвокатом, який її надає,  пенсійного віку; 

□ (5) надання безоплатної вторинної правової допомоги припиняється у разі повного 

виконання суб'єктом надання безоплатної вторинної правової допомоги своїх 

зобов'язань, передбачених договором про її надання;  

□ (6) у випадку коли особа користується захистом іншого захисника (захисників) у справі, 

адвокат, який надає їй безоплатну вторинну правову допомогу, самостійно вирішує 

продовжувати чи припинити надавати такій особі безоплатну вторинну правову 

допомогу,  враховуючи конкретні обставини справи;  

□ (7) надання безоплатної вторинної правової допомоги припиняється у разі, якщо особа 

використала всі національні засоби правового захисту по справі;  

□ (8) надання безоплатної вторинної правової допомоги особі у рамках кримінального 

провадження  припиняється після виконання вироку суду у кримінальному провадженні, 

у якому надавалася безоплатна вторинна правова допомога;  

□ (9) рішення про припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги приймається 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги;  

□ (10) у разі подання особою неправдивих відомостей або фальшивих документів, що стали 

підставою для прийняття рішення про надання їй безоплатної вторинної правової  

допомоги, вона зобов’язана відшкодувати вартість фактичних витрат, пов’язаних з 

наданням допомоги. 

Сума балів за відповідь на питання № 2А 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

Питання № 3А 
Відповідно до положень Закону України «Про безоплатну правову допомогу» адвокати, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу, мають право: 

□ (1) здійснювати захист у кримінальному провадженні під час досудового розслідування  та 

судового провадження на підставі доручення Центру з надання безоплатної вторинної  

правової допомоги;  

□ (2) приймати рішення про припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги за 

наявності підстав, передбачених Законом України «Про безоплатну правову допомогу»;  

□ (3) представляти права і законні інтереси осіб, які потребують безоплатної вторинної 

правової допомоги, в судах, інших державних органах, органах місцевого 

самоврядування, перед іншими особами на підставі доручення Центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги;  

□ (4) на безкоштовний проїзд у громадському транспорті;  

□ (5) у дводенний строк отримувати відповіді на свої адвокатські запити;  

□ (6) збирати відомості з метою використання їх під час захисту прав і законних інтересів 

осіб, які мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги; ї 

□ (7) самостійно обирати позицію захисту у кримінальному провадженні, навіть якщо ця 

позиція відрізняється від позиції підзахисного, у випадку, якщо адвокат впевнений у 

тому, що саме така позиція максимально захистить права та законні інтереси 

підзахисного;  

□ (8) ознайомлюватися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах  та організаціях з необхідними для забезпечення ефективного 

правового захисту документами, крім тих, що є державною таємницею;  

□ (9) ознайомлюватись з документами, що містять державну таємницю;  
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□ (10) на належну оплату діяльності з надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

Сума балів за відповідь на питання № 3А 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

Питання № 4А 

 Відзначте, будь ласка, твердження, що відповідають положенням Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу» щодо обов’язків адвокатів, які надають безоплатну вторинну 

правову допомогу: 

□ (1) неухильно дотримуватися вимог Конституції України, Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу», міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів;  

□ (2) за дорученням відповідного головного управління юстиції надавати безоплатну 

вторинну правову допомогу;  

□ (3) залучати інших адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги в 

повному обсязі та у строки, визначені договором;  

□ (4) надавати якісно та в необхідному обсязі безоплатну вторинну правову допомогу;  

□ (5) приймати рішення про надання або про відмову в наданні безоплатної вторинної 

правової допомоги по кримінальним провадженням;  

□ (6) приймати до провадження справи осіб, які потребують безоплатної вторинної правової 

допомоги, відповідно до договорів, укладених з центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги;  

□ (7) не розголошувати конфіденційну інформацію про особу, яка стала відомою у зв'язку з 

наданням безоплатної вторинної правової допомоги;  

□ (8) без укладення договору з центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

приймати до провадження справи дітей-сиріт, які потребують безоплатної вторинної 

правової допомоги;  

□ (9) у випадку призначення на заміну іншого адвоката вжити заходів для усунення недоліків 

у наданні безоплатної вторинної правової допомоги, які мали місце до його призначення;  

□ (10) видавати доручення для підтвердження своїх повноважень, як захисника для здійснення 

представництва інтересів особи в судах, органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування, перед іншими особами.  

Сума балів за відповідь на питання № 4А 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

 

Питання № 5А 

Відзначте, будь ласка, твердження, що відповідають положенням Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу» щодо центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги: 

□ (1) Міністерство юстиції України утворює регіональні, обласні, та  місцеві центри з надання  

безоплатної вторинної правової допомоги; 

□ (2) під час виконання функцій з надання безоплатної вторинної правової допомоги центри з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги взаємодіють з судами, органами 

прокуратури та іншими правоохоронними органами, органами виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування;  

□ (3) центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги за наявності підстав, 

передбачених у  Законі України «Про безоплатну правову допомогу»,  вносять подання 

до органів досудового розслідування та суду про припинення надання безоплатної 

вторинної правової допомоги;  

□ (4) центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги забезпечують участь 

захисника у розгляді справи про адміністративне правопорушення;  

□ (5) рішення по зверненню особи про надання одного з видів безоплатної вторинної правової 

допомоги повинно бути прийнято центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги протягом місяця з дня його надходження;  
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□ (6) центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги  укладають контракти та 

договори з адвокатами, включеними до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу;  

□ (7) центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги у жодному разі не мають 

права відмовити у наданні безоплатної вторинної правової допомоги особі, яка 

звертається про надання їй захисту від обвинувачення;  

□ (8) центри з надання безоплатної правової допомоги видають доручення для підтвердження 

повноважень захисника або повноважень адвоката для здійснення представництва 

інтересів особи в судах, органах державної влади, органах місцевого самоврядування, 

перед іншими особами;  

□ (9) центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги є прибутковими   

організаціями;  

□ (10) центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги існують за рахунок 

грошових внесків адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.  

Сума балів за відповідь на питання № 5А 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

Питання № 6А 

Відзначте, будь ласка, гарантії адвокатської діяльності відповідно до положень  Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»: 

□ (1) проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що 

можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового 

рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора України, його заступників, 

прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя;  

□ (2) забороняється внесення подання слідчим, прокурором, а також винесення окремої 

ухвали (постанови) суду щодо правової позиції адвоката у справі;  

□ (3) контактні дані адвоката не вказуються у процесуальних документах;  

□ (4) забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення 

документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності;  

□ (5) орган досудового розслідування зобов’язаний повідомляти відповідний регіональний 

центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги про обшук чи огляд житла, 

іншого володіння адвоката;  

□ (6) повідомлення про підозру адвоката у вчиненні кримінального правопорушення може 

бути здійснене виключно слідчим головного управління Міністерства внутрішніх справ;  

□ (7) дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється в загальному порядку; 

□ (8) життя, здоров’я, честь і гідність адвоката та членів його сім’ї, їх майно перебуває під 

охороною держави, а посягання на них тягнуть відповідальність, передбачену законом;  

□ (9) забороняється залучати адвоката до конфіденційного співробітництва під час проведення 

оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, якщо таке співробітництво буде 

пов’язане або може призвести до розкриття адвокатської таємниці;  

□ (10) забороняється проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів. 

Сума балів за відповідь на питання № 6А 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

Питання № 7А 

Відзначте, будь ласка, твердження, що відповідають положенням Закону України  «Про 

безоплатну правову допомогу» щодо підстав та порядку заміни адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу: 

□ (1) під час заміни одного адвоката іншим забезпечується безперервність надання 

безоплатної вторинної правової допомоги;  

□ (2) підставою для заміни адвоката є відрядження адвоката;  

□ (3) підставою для заміни адвоката є недотримання адвокатом порядку надання безоплатної 

вторинної правової допомоги;  

□ (4) підставою для заміни адвоката є несплата адвокатом податків;  
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□ (5) підставою для заміни адвоката є неналежне виконання адвокатом своїх зобов’язань за 

умовами договору;  

□ (6) підставою для заміни адвоката є завантаженість адвоката;  

□ (7) адвокат, який призначається на заміну іншого адвоката, зобов'язаний  вжити заходів для 

усунення недоліків у наданні безоплатної  вторинної  правової допомоги,  які мали місце 

до його призначення;  

□ (8) підставою для заміни адвоката є перебування адвоката у декретній  відпустці;   

□ (9) підставою для заміни адвоката є досягнення адвокатом пенсійного віку;  

□ (10) виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу.  

Сума балів за відповідь на питання № 7А 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

Питання № 8А 

Відзначте, будь ласка, твердження, що відповідають положенням Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу» щодо відмови в наданні безоплатної вторинної правової 

допомоги: 

□ (1) особі з жодних підстав не може бути відмовлено в наданні безоплатної вторинної 

правової допомоги;  

□ (2) особі не може бути відмовлено в наданні безоплатної вторинної правової допомоги з 

мотивів того, що вимоги особи про захист або відновлення її прав є неправомірними;  

□ (3) особі може бути відмовлено в наданні безоплатної вторинної правової допомоги з 

визначених законом підстав;  

□ (4) особі може бути відмовлено в наданні безоплатної вторинної правової допомоги, якщо 

особа не належить до жодної з категорій осіб, передбачених Законом України «Про 

безоплатну правову допомогу»;  

□ (5) особі може бути відмовлено в наданні безоплатної вторинної правової допомоги, якщо у 

відповідному населеному пункті немає адвоката, який надає безоплатну вторинну 

правову допомогу;  

□ (6) особі може бути відмовлено в наданні безоплатної вторинної правової допомоги, якщо 

особа подала неправдиві відомості або фальшиві документи з метою віднесення її до 

категорій осіб,  які мають право  на безоплатну вторинну правову допомогу; 

□ (7) особі може бути відмовлено в наданні безоплатної вторинної правової допомоги, якщо 

вимоги особи про захист або відновлення її прав є неправомірними;  

□ (8) особі не може бути відмовлено в наданні безоплатної вторинної правової допомоги з 

мотивів того, що їй раніше надавалася безоплатна вторинна правова допомога з одного і 

того ж питання;  

□ (9) особі може бути відмовлено в наданні безоплатної вторинної правової допомоги, якщо 

особа використала всі національні засоби правового захисту у справі, з якої звертається 

за  наданням  безоплатної  вторинної правової допомоги;  

□ (10) обвинуваченому може бути відмовлено в наданні безоплатної вторинної правової 

допомоги, якщо, раніше він відмовлявся  від участі захисника. 

Сума балів за відповідь на питання № 8А 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

Питання № 9А 

Відзначте, будь ласка, твердження, що відповідають положенням статті 5 Конвенції  про 

захист прав людини і основоположних свобод: 

□ (1) право на свободу та особисту недоторканність може бути обмежено у передбачених 

законом випадках та відповідно до процедури, встановленої законом; 

□ (2) позбавлення свободи може мати за мету запобігання поширенню інфекційних 

захворювань; 

□ (3) право на свободу та особисту недоторканність є абсолютним і не підлягає обмеженню за 

жодних обставин; 
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□ (4) кожен, кого заарештовано, має бути негайно поінформований зрозумілою для нього 

мовою про підстави його арешту і про будь-яке обвинувачення, висунуте проти нього;  

□ (5) кожен, відносно кого обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, має право 

на безоплатну юридичну допомогу захисника; 

□ (6) кожен, кого заарештовано, має право на негайне побачення з близькими родичами;  

□ (7) право на свободу та особисту недоторканність особи може бути обмежено з метою 

запобігання її недозволеному в'їзду в країну чи з метою її депортації або екстрадиції;  

□ (8) положення статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

розповсюджуються виключно на стадію досудового розслідування у кримінальному 

провадженні; 

□ (9) положення статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

розповсюджуються виключно на правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням 

покарання, пов’язаного з обмеженням або позбавленням волі;  

□ (10) кожен, кого заарештовано або затримано у зв’язку з підозрою у вчиненні кримінального 

правопорушення, має негайно постати перед суддею чи іншою посадовою особою, якій 

закон надає право здійснювати судову владу, і йому має бути забезпечено розгляд 

справи судом упродовж розумного строку або звільнення під час провадження. 

Сума балів за відповідь на питання № 9А 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

БЛОК Б 

 

Питання № 10Б  

Відзначте, будь ласка, твердження, що відповідають положенням Кримінального 

процесуального кодексу України щодо правил участі захисника у кримінальному проваджені: 

□ (1) захисником не може бути адвокат, відомості про якого не внесено до Єдиного реєстру 

адвокатів України;  

□ (2) захисником може бути адвокат, відомості про якого не внесено до Єдиного реєстру 

адвокатів України, за умови наявності у нього свідоцтва про право на зайняття 

адвокатською діяльністю, яке не зупинено та не припинено;  

□ (3) за загальним правилом процесуальна дія у будь-якому випадку є незаконною, якщо 

проведена без участі захисника, навіть якщо підозрюваний/ обвинувачений проти цього 

не заперечували;  

□ (4) одночасно брати участь у судовому розгляді можуть не більше п’яти захисників одного 

обвинуваченого;  

□ (5) одночасно брати участь у судовому розгляді можуть не більше трьох захисників одного 

обвинуваченого;  

□ (6) захисник користується процесуальними правами підозрюваного, обвинуваченого, захист 

якого він здійснює, крім процесуальних прав, реалізація яких здійснюється 

безпосередньо підозрюваним, обвинуваченим і не може бути доручена захиснику;  

□ (7) після першого допиту захисник має право на побачення з підозрюваним без обмеження 

кількості та тривалості;  

□ (8) в інтересах розслідування слідчий, прокурор, суд може відмовити захиснику в  

конфіденційному побаченні з підзахисним до його першого допиту;  

□ (9) документи, пов’язані з виконанням захисником його обов’язків, без його згоди не 

підлягають огляду, вилученню чи розголошенню слідчим, прокурором, слідчим суддею, 

судом;  

□ (10) повноваження захисника на участь у кримінальному провадженні підтверджуються, 

зокрема, витягом з Єдиного реєстру адвокатів України.  

Сума балів за відповідь на питання № 10Б 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 
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Питання № 11Б 

 Відзначте, будь ласка, твердження, що відповідають положенням Кримінального 

процесуального кодексу України щодо обов’язкової участі захисника: 

□ (1) участь захисника є обов’язковою у кримінальному провадженні щодо особливо тяжких 

злочинів; 

□ (2) участь захисника є обов’язковою у кримінальному провадженні щодо тяжких злочинів;  

□ (3) обов’язкова участь захисника забезпечується у кримінальному провадженні щодо 

підозрюваних/обвинувачених, які не досягли 18 років;  

□ (4) обов’язкова участь захисника забезпечується у кримінальному провадженні щодо осіб, 

стосовно яких передбачається застосування примусових заходів виховного характеру;  

□ (5) участь захисника є обов’язковою у кримінальному провадженні щодо злочинів, які 

передбачають покарання у виді позбавлення волі від шести до десяти років;  

□ (6) обов’язкова участь захисника забезпечується у кримінальному провадженні щодо осіб, 

які внаслідок психічних чи фізичних вад (німі, глухі, сліпі тощо) не здатні повною мірою 

реалізувати свої права, – з моменту встановлення цих вад;  

□ (7) обов’язкова участь захисника забезпечується у кримінальному провадженні щодо 

реабілітації померлої особи – з моменту виникнення права на реабілітацію померлої 

особи; 

□ (8) обов’язкова участь захисника забезпечується у кримінальному провадженні щодо всіх 

іноземців; 

□ (9) обов’язкова участь захисника забезпечується у кримінальному провадженні щодо осіб, 

які досягли пенсійного віку; 

□ (10) обов’язкова участь захисника забезпечується з моменту передачі обвинувального акту до 

суду. 

Сума балів за відповідь на питання № 11Б 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

Питання № 12Б 

Відзначте, будь ласка, твердження, що відповідають положенням Кримінального 

процесуального кодексу України та Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» щодо договору із захисником: 

□ (1) договір із захисником підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню;  

□ (2) договір з захисником виконується на бланку, форма якого затверджена наказом 

Міністерства юстиції України;  

□ (3) договір із захисником припиняється після його належного виконання;  

□ (4) договір з захисником припиняється за взаємною згодою сторін; 

□ (5) за умови попереднього інформування ради адвокатів регіону адвокат може укладати 

договір про здійснення захисту, який може призвести до виникнення конфлікту 

інтересів;  

□ (6) договір із захисником припиняється на вимогу однієї із сторін на умовах, передбачених 

договором;  

□ (7) адвокату забороняється укладати договір про надання правової допомоги і він 

зобов'язаний відмовитися від виконання договору у разі, якщо доручення на виконання 

дій виходять за межі професійних прав і обов’язків адвоката;  

□ (8) договір з адвокатом може укладатися лише клієнтом особисто;  

□ (9) договір із захисником має право укласти особа, яка має статус підозрюваного, 

обвинуваченого, засудженого, виправданого, або особа, яка діє в її інтересах, за її 

клопотанням або за її наступною згодою;  

□ (10) договір із захисником мають право укласти виключно підозрюваний, обвинувачений, 

засуджений, виправданий, або їх близькі родичі. 

Сума балів за відповідь на питання № 12Б 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 
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Питання № 13Б 

 Відзначте, будь ласка, твердження, що відповідають положенням Кримінального 

процесуального кодексу України щодо затримання особи без ухвали слідчого судді, суду: 

□ (1) право затримати особу без ухвали слідчого судді, суду при вчиненні нею кримінального 

правопорушення або замаху на нього мають виключно уповноважені особи 

правоохоронних органів; 

□ (2) кожен, хто не є уповноваженою службовою особою і затримав відповідну особу, 

зобов’язаний негайно доставити її до уповноваженої службової особи або негайно 

повідомити уповноважену службову особу про затримання та місцезнаходження особи, 

яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення; 

□ (3) особа є затриманою з моменту, коли вона доставлена до службового приміщення 

правоохоронного органу; 

□ (4) уповноважена службова особа зобов’язана доставити затриману особу до підрозділу 

органу досудового розслідування, працівником якого є ця уповноважена особа;  

□ (5) особа є затриманою з моменту, коли вона силою або через підкорення наказу змушена 

залишатися поряд із уповноваженою службовою особою чи в приміщенні, визначеному 

уповноваженою службовою особою; 

□ (6) уповноважена службова особа зобов’язана доставити затриману особу до найближчого 

підрозділу органу досудового розслідування;  

□ (7) строк затримання особи без ухвали слідчого судді, суду не може перевищувати двадцяти 

чотирьох годин з моменту затримання; 

□ (8) затримана без ухвали слідчого судді, суду особа після сімдесяти двох годин з моменту 

затримання повинна бути звільнена або доставлена до суду для розгляду клопотання про 

обрання стосовно неї запобіжного заходу; 

□ (9) у разі наявності підстав для обґрунтованої підозри, що доставлення затриманої особи 

тривало довше, ніж це необхідно, слідчий зобов’язаний провести перевірку для 

вирішення питання про відповідальність винуватих у цьому осіб; 

□ (10) строк затримання особи без ухвали слідчого судді, суду не може перевищувати 

сімдесяти двох годин з моменту затримання. 

Сума балів за відповідь на питання № 13Б 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

Питання № 14Б 

Відзначте, будь ласка, твердження, що відповідають положенням Кримінального 

процесуального кодексу України щодо підстав відводу захисника: 

□ (1) захисником, представником не може бути особа, яка брала участь у цьому ж 

кримінальному провадженні як слідчий суддя, суддя, присяжний, прокурор, слідчий, 

потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач, експерт, спеціаліст, перекладач; 

□ (2) особа не має права брати участь у цьому ж кримінальному провадженні як захисник, 

якщо вона є близьким родичем підозрюваного/обвинуваченого;(-2) 

□ (3) зупинення або припинення права на зайняття адвокатською діяльністю не є підставою 

для відводу захисника; 

□ (4) особа не має права брати участь у цьому ж кримінальному провадженні як захисник у 

випадку, якщо вона у цьому провадженні надає або раніше надавала правову допомогу 

особі, інтереси якої суперечать інтересам особи, яка звернулася з проханням про надання 

правової допомоги; 

□ (5) за наявності підстав, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, 

захисник зобов’язаний заявити самовідвід; 

□ (6) заяви про відвід можуть бути заявлені як під час досудового розслідування, так і під час 

судового провадження; 

□ (7) за згодою підозрюваного/обвинуваченого його захисником може бути особа, яка у цьому 

ж провадженні раніше надавала правову допомогу особі, інтереси якої суперечили 

інтересам цього підозрюваного/обвинуваченого; 
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□ (8) захисником може бути особа, яка брала участь у цьому ж кримінальному провадженні як 

слідчий суддя, суддя, прокурор, слідчий, якщо з моменту закінчення перебування її у 

вказаному статусі пройшло більше ніж десять років;  

□ (9) захисником не може бути особа у разі зупинення або припинення її права на зайняття 

адвокатською діяльністю (зупинення дії свідоцтва про право на зайняття адвокатською 

діяльністю або його анулювання) в порядку, передбаченому законом; 

□ (10) захисником не може бути особа, яка має стаж адвокатської діяльності до двох років. 

Сума балів за відповідь на питання № 14Б 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

Питання № 15Б 

Відзначте, будь ласка, твердження, що відповідають положенням Кримінального 

процесуального кодексу України щодо ознайомлення з матеріалами досудового розслідування 

та відкриття матеріалів іншій стороні: 

□ (1) слідчий, прокурор зобов’язаний за клопотанням сторони захисту, потерпілого, 

представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надати їм 

матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за виключенням матеріалів про 

застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, 

а також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження 

може зашкодити досудовому розслідуванню;  

□ (2) право на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у сторін виникає лише з 

моменту відкриття матеріалів досудового розслідування перед направленням 

обвинувального акту до суду;  

□ (3) слідчий, прокурор не надає для ознайомлення стороні захисту, потерпілому, 

представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, матеріали 

досудового розслідування, які стосуються застосування заходів безпеки щодо осіб, які 

беруть участь у кримінальному судочинстві;  

□ (4) відмова у наданні для ознайомлення загальнодоступного документа, оригінал якого 

знаходиться в матеріалах досудового розслідування, не допускається; 

□ (5) слідчий, прокурор за відповідним клопотанням ознайомлює сторону захисту, 

потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зі 

всіма матеріали досудового розслідування, зокрема, з тими, які стосуються застосування 

заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, 

попереджуючи при цьому про кримінальну відповідальність за розголошення цих 

відомостей; 

□ (6) прокурор, слідчий можуть частково обмежити право сторін на ознайомлення з 

матеріалами досудового розслідування, якщо воно здійснюється до стадії відкриття 

матеріалів іншій стороні, та не надати для ознайомлення частину матеріалів, 

ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження може зашкодити 

досудовому розслідуванню; 

□ (7) при відкритті матеріалів іншій стороні прокурор або слідчий мають право не надавати 

доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні,  які самі по 

собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення 

невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти 

пом’якшенню покарання; 

□ (8) у документах, які надаються для ознайомлення, можуть бути видалені відомості, які 

потім будуть використані  під час судового розгляду; 

□ (9) надання доступу до матеріалів включає в себе можливість робити копії або відображення 

матеріалів;  

□ (10) під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування особа, яка 

ознайомлюється, не має права робити копії цих матеріалів. 

Сума балів за відповідь на питання № 15Б 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 
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Питання № 16Б 
Відзначте, будь ласка, твердження, що відповідають положенням Кримінального 

процесуального кодексу України щодо звільнення від кримінальної відповідальності:   

□ (1) звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального 

правопорушення здійснюється слідчим за погодженням з прокурором;  

□ (2) підозрюваному, обвинуваченому, який може бути звільнений від кримінальної 

відповідальності, повинно бути роз’яснено суть підозри чи обвинувачення, підставу 

звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття 

кримінального провадження з цієї підстави;  

□ (3) перед направленням клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності до 

суду прокурор зобов’язаний ознайомити з ним потерпілого та з’ясувати його думку 

щодо можливості звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності;  

□ (4) підозрюваний/обвинувачений звільняються від кримінальної відповідальності незалежно 

від наявності їх згоди на це;  

□ (5) встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від 

кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, 

слідчий все одно проводить досудове розслідування у повному обсязі, складає 

клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та надсилає його до суду;  

□ (6) у разі якщо підозрюваний чи обвинувачений, щодо якого передбачене звільнення від 

кримінальної відповідальності, заперечує проти цього, досудове розслідування та судове 

провадження проводяться в повному обсязі в загальному порядку; 

□ (7) розгляд клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності 

здійснюється судом без виклику сторін кримінального провадження; 

□ (8) ухвала суду про закриття кримінального провадження та звільнення особи від 

кримінальної відповідальності не може бути оскаржена в апеляційному порядку; 

□ (9) звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального 

правопорушення здійснюється судом; 

□ (10) встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від 

кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, 

прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без 

проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.  

Сума балів за відповідь на питання № 16Б 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

Питання № 17Б 

Відзначте, будь ласка, твердження, що відповідають положенням Кримінального 

процесуального кодексу України щодо початку досудового розслідування: 

□ (1) слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, 

повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення зобов’язаний внести відповідні 

відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування; 

□ (2) досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань; 

□ (3) досудове розслідування розпочинається з моменту оголошення особі про підозру; 

□ (4) здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань або без такого внесення не допускається і тягне за собою 

відповідальність, встановлену законом; 

□ (5) слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 72 годин після подання заяви, 

повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення зобов’язаний внести відповідні 

відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування; 

□ (6) слідчий, прокурор у кожному конкретному випадку самостійно вирішує питання, чи 

підлягають відомості про заяву про злочин внесенню до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань;  
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□ (7) огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до внесення 

відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що здійснюється негайно після 

завершення огляду; 

□ (8) перший допит підозрюваного у невідкладних випадках може бути проведений до 

внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що здійснюється 

негайно після завершення допиту; 

□ (9) пред’явлення особи для впізнання у невідкладних випадках може бути проведено до 

внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що здійснюється 

негайно після завершення цієї процесуальної дії; 

□ (10) відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне 

правопорушення не допускається. 

Сума балів за відповідь на питання № 17Б 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

Питання № 18Б 

Відзначте, будь ласка, твердження, що відповідають положенням Кримінального 

процесуального кодексу України щодо правил застосування запобіжних заходів:   

□ (1) затримання особи – тимчасовий запобіжний захід, який застосовується з підстав та в 

порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом; 

□ (2) підставою застосування запобіжного заходу є переконання службової особи органу 

досудового розслідування про те, що запобіжний захід є необхідним; 

□ (3) копія клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування 

запобіжного заходу, надається підозрюваному, обвинуваченому не пізніше ніж за 24 

години до початку розгляду клопотання; 

□ (4) контроль за виконанням особистого зобов’язання здійснює слідчий, а якщо справа 

перебуває у провадженні суду, – прокурор; 

□ (5) моментом затримання особи є момент її доставлення до приміщення, де здійснює свою 

діяльність правоохоронний орган чи посадова особа такого органу; 

□ (6) одне клопотання про обрання запобіжного заходу не може містити вимоги про 

застосування такого заходу до декількох підозрюваних/обвинувачених; 

□ (7) наявність одного поручителя при обранні запобіжного  заходу у виді особистої поруки 

може бути визнано судом достатньою лише в тому разі, коли ним є особа, яка заслуговує 

на особливу довіру; 

□ (8) слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у 

виді тримання під вартою не має права визначити розмір застави у кримінальному 

провадженні щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його 

застосування; 

□ (9) твердження чи заяви підозрюваного, обвинуваченого, зроблені під час розгляду 

клопотання про застосування запобіжного заходу, можуть бути використані у якості 

доказів на доведення його винуватості у кримінальному правопорушенні, у вчиненні 

якого він підозрюється, обвинувачується; 

□ (10) сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового 

розслідування не може перевищувати шести місяців. 

Сума балів за відповідь на питання № 18Б 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

Питання № 19Б 

Відзначте, будь ласка, твердження, що відповідають положенням Кримінального 

процесуального кодексу України щодо здійснення слідчих дій:  

□ (1) підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що 

вказують на можливість досягнення її мети; 

□ (2) проведення слідчих дій у нічний час (з 22 до 6 години) не допускається, за винятком 

невідкладних випадків, коли затримка в їх проведенні може призвести до втрати слідів 

кримінального правопорушення чи втечі підозрюваного; 
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□ (3) у разі застосування протягом здійснення обшуку або огляду житла  технічних засобів 

фіксування цієї слідчої дії, участь понятих при цьому не обов’язкова;  

□ (4) допит не може продовжуватися без перерви понад вісім години; 

□ (5) допит не може продовжуватися без перерви понад дві години, а в цілому – понад вісім 

годин на день;  

□ (6) у разі отримання під час проведення слідчої дії доказів, які можуть вказувати на 

невинуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий, прокурор 

зобов’язаний провести відповідну слідчу дію в повному обсязі і долучити складені 

процесуальні документи до матеріалів досудового розслідування;  

□ (7) клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного 

представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про 

виконання будь-яких процесуальних дій слідчий, прокурор зобов’язані розглянути в 

строк не більше десяти днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності 

відповідних підстав; 

□ (8)  ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, 

зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи 

іншого володіння особи лише один раз; 

□ (9) сторона захисту не має права самостійно залучати експертів;  

□ (10) ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, 

зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право неодноразово проникати до 

житла чи іншого володіння особи протягом проведення досудового розслідування. 

Сума балів за відповідь на питання № 19Б 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

Питання № 20Б 

Відзначте, будь ласка, правила оскарження рішень, дій та бездіяльності органів 

досудового розслідування та прокурора відповідно до положень Кримінального процесуального 

кодексу України: 

□ (1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне 

правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань може бути оскаржена 

протягом місяця з моменту скоєння такої бездіяльності; 

□ (2) рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового розслідування може бути 

оскаржено потерпілим, його представником чи законним представником; 

□ (3) ухвала слідчого судді про повернення скарги на рішення, дію або бездіяльність 

слідчого/прокурора або відмову у відкритті провадження не може бути оскаржена в 

апеляційному порядку; 

□ (4) рішення слідчого про закриття кримінального провадження може бути оскаржено 

заявником, потерпілим, його представником чи законним представником; 

□ (5) рішення слідчого про закриття кримінального провадження не може бути оскаржено 

заявником, якщо він не визнаний потерпілим у кримінальному провадженні; 

□ (6) рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим може бути оскаржено; 

□ (7) бездіяльність слідчого чи прокурора, що полягає у невнесенні відомостей про 

кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, може бути 

оскаржена протягом десяти днів з моменту допущення бездіяльності; 

□ (8) подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час 

досудового розслідування  зупиняє виконання рішення чи дію слідчого, прокурора; 

□ (9) скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора розглядаються 

апеляційним судом як судом першої інстанції; 

□ (10) за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора під 

час досудового розслідування слідчий суддя може винести ухвали: про зобов’язання 

припинити дію, зобов’язання вчинити певну дію. 

Сума балів за відповідь на питання № 20Б 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 
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Питання № 21Б 

Відзначте, будь ласка, твердження, що відповідають положенням Кримінального 

процесуального кодексу України щодо вимог до обвинувального акту: 

□ (1) обвинувальний акт складається слідчим, після чого безпосередньо направляється до 

суду; 

□ (2) обвинувальний акт складається слідчим, після чого затверджується прокурором; 

□ (3) обвинувальний акт може бути складений прокурором, зокрема якщо він не погодиться з 

обвинувальним актом, що був складений слідчим; 

□ (4) у обвинувальному акті не вказуються обставини, що пом’якшують та обтяжують 

покарання; 

□ (5) обвинувальний акт має містити виклад фактичних обставин кримінального 

правопорушення, які сторона обвинувачення вважає встановленими, правову 

кваліфікацію кримінального правопорушення з посиланням на положення закону і статті 

(частини статті) закону України про кримінальну відповідальність та формулювання 

обвинувачення; 

□ (6) цивільний позов, який був пред’явлений під час досудового розслідування, 

направляється до суду окремо від обвинувального акту;  

□ (7) обвинувального акта додається реєстр матеріалів досудового розслідування; 

□ (8) обвинувальний акт підписується керівником органу досудового розслідування; 

□ (9) обвинувальний акт підписується слідчим та прокурором, який його затвердив, або лише 

прокурором, якщо він склав його самостійно; 

□ (10) обвинувальний акт затверджується слідчим суддею. 

Сума балів за відповідь на питання № 21Б 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

Питання № 22Б 

Відзначте, будь ласка, твердження, що відповідають положенням Кримінального 

процесуального кодексу України щодо судового розгляду кримінального провадження судом 

першої інстанції: 

□ (1) судовий розгляд відбувається безперервно, крім часу, призначеного для відпочинку; 

□ (2) у разі необхідності окремі процесуальні дії можуть вчинятися поза межами приміщення 

суду; 

□ (3) у разі недостатності місць у залі судового засідання кількість присутніх у залі судового 

засідання може бути обмежена головуючим; 

□ (4) прокурору та захисникові, які раніше не брали участі у кримінальному провадженні, суд 

зобов’язаний надати час, достатній для ознайомлення з матеріалами кримінального 

провадження і підготовки до участі в судовому засіданні; 

□ (5) суд має право прийняти рішення про здійснення дистанційного судового провадження, в 

якому поза межами приміщення суду перебуває обвинувачений, навіть якщо він проти 

цього заперечує; 

□ (6) цивільний позов може бути розглянутий за відсутності цивільного позивача, його 

представника чи законного представника, які належним чином сповіщені про судовий 

розгляд, якщо від них надійшло клопотання про розгляд позову за його відсутності або 

якщо обвинувачений чи цивільний відповідач повністю визнав пред’явлений позов; 

□ (7) докази зі сторони захисту досліджуються в першу чергу, а зі сторони обвинувачення –  у 

другу; 

□ (8) якщо під час судового розгляду будуть встановлені підстави для здійснення 

кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного 

характеру, суд повертає обвинувальний акт прокурору для складання клопотання про 

застосування примусових заходів медичного характеру; 

□ (9) під часу допиту прокурором свідка сторони захисту прокурору заборонено ставити  

навідні запитання; 

□ (10) головуючий має право зупинити виступ учасника дебатів, якщо промова учасника триває 

більше, ніж дві години.  
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Сума балів за відповідь на питання № 22Б 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

Питання № 23Б 

Відзначте, будь ласка, твердження, що відповідають положенням Кримінального 

процесуального кодексу України щодо порядку апеляційного оскарження: 

□ (1) апеляційна скарга на ухвали слідчого судді подається безпосередньо до суду апеляційної 

інстанції;  

□ (2) потерпілий або його законний представник чи представник мають право оскаржити 

вирок у частині, що стосується інтересів потерпілого, але в межах вимог, заявлених 

ними в суді першої інстанції; 

□ (3) цивільний позивач, його представник або законний представник мають право оскаржити 

вирок у частині призначеного покарання обвинуваченому;  

□ (4) апеляційна скарга, якщо інше не передбачено Кримінальним процесуальним кодексом 

України, може бути подана на вирок або ухвалу про застосування чи відмову у 

застосуванні примусових заходів медичного або виховного характеру протягом тридцяти 

днів з дня їх проголошення;  

□ (5) апеляційна скарга на ухвали слідчого судді подається через слідчого суддю; 

□ (6) апеляційна скарга на судові рішення, якщо інше не передбачено Кримінальним 

процесуальним кодексом України, може бути подана протягом трьох місяців з дня їх 

оголошення;  

□ (7) судове рішення суду першої інстанції не може бути оскаржене в апеляційному порядку з 

підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і 

дослідження яких було визнано судом недоцільним; 

□ (8) протягом строку апеляційного оскарження матеріали кримінального провадження 

можуть бути витребувані із суду;  

□ (9) якщо апеляційну скаргу подає захисник, представник потерпілого, то до неї додаються 

оформлені належним чином документи, що підтверджують його повноваження 

відповідно до вимог цього Кодексу;  

□ (10) до апеляційної скарги обов’язково долучається копія судового рішення, яке 

оскаржується.  

Сума балів за відповідь на питання № 23Б 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

Питання № 24Б 

Відзначте, будь ласка, твердження, що відповідають положенням Кримінального 

процесуального кодексу України щодо зміни, доповнення апеляційної скарги, відмови від 

апеляційної скарги: 

□ (1) особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї до закінчення 

апеляційного розгляду;  

□ (2) захисник підозрюваного, обвинуваченого, представник потерпілого можуть відмовитися 

від апеляційної скарги тільки за згодою відповідно підозрюваного, обвинуваченого чи 

потерпілого;  

□ (3) особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї тільки до початку її 

розгляду;  

□ (4) у разі відмови від апеляційної скарги  і відсутності інших скарг і заперечень, суд 

апеляційної інстанції своєю ухвалою закриває апеляційне провадження;  

□ (5) захисник підозрюваного, обвинуваченого, представник потерпілого можуть самостійно 

відмовитися від апеляційної скарги; 

□ (6) до початку апеляційного розгляду особа, яка подала апеляційну скаргу, має право 

змінити та/або доповнити її; 

□ (7) особа, яка подала апеляційну скаргу, має право змінити та/або доповнити її до 

закінчення апеляційного розгляду; 
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□ (8) внесення до апеляційної скарги змін, які тягнуть за собою погіршення становища 

обвинуваченого, можливе після закінчення строку на апеляційне оскарження; 

□ (9) у разі зміни/доповнення апеляційного скарги суд апеляційної інстанції за клопотанням 

осіб, які беруть участь в апеляційному розгляді, надає їм час, необхідний для вивчення 

зміненої апеляційної скарги і подання заперечень на неї; 

□ (10) внесення до апеляційної скарги змін, які тягнуть за собою погіршення становища 

обвинуваченого, у будь-якому випадку недопустимі. 

Сума балів за відповідь на питання № 24Б 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

 

Питання № 25Б 

Відзначте, будь ласка, твердження, що відповідають положенням Кримінального 

процесуального кодексу України щодо виконання судових рішень: 

□ (1) рішення суду апеляційної інстанції набирають законної сили після закінчення строку 

подання касаційної скарги, якщо таку скаргу не було подано; 

□ (2) вирок або ухвала суду першої інстанції, ухвала слідчого судді, якщо інше не передбачено 

Кримінальним процесуальним кодексом України, набирає законної сили після 

закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано; 

□ (3) ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з 

моменту їх оголошення; 

□ (4) вирок або ухвала суду, які набрали законної сили, обов’язкові для виконання в межах 

адміністративно-територіальної одиниці, в якій такий вирок чи ухвала були 

постановлені; 

□ (5) вирок або ухвала суду, які набрали законної сили, підлягають виконанню на всій 

території України; 

□ (6) вирок суду з моменту його проголошення є обов’язковим для осіб, які беруть участь у 

кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягають 

виконанню на всій території України; 

□ (7) вирок або ухвала суду, які вже почали виконуватися, не можуть бути оскаржені 

незалежно від поважності пропуску строку на оскарження; 

□ (8) якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, вважається, що вирок чи ухвала 

суду, ухвала слідчого судді не набрала законної сили; 

□ (9) виправдувальний вирок або судове рішення, що звільняє обвинуваченого з-під варти, 

виконуються в цій частині тільки після спливу строку на їх оскарження; 

□ (10)  у разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає 

законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. 

Сума балів за відповідь на питання № 25Б 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

Питання № 26Б 

Відзначте будь ласка твердження, що відповідають положенням Кримінального 

процесуального кодексу України щодо вимог до касаційної скарги: 

□ (1) у касаційній скарзі зазначаються прізвище, ім’я, по батькові (найменування), поштова 

адреса особи, яка подає касаційну скаргу, а також номер засобу зв’язку, адреса 

електронної пошти, якщо такі є; 

□ (2) якщо особа не бажає брати участі у касаційному розгляді, вона зазначає це в касаційній 

скарзі; 

□ (3) у касаційній скарзі обов’язково зазначаються прізвище, ім’я, по батькові судді, який 

виніс рішення, що оскаржується;  

□ (4) за подання касаційної скарги сплачується державний збір; 

□ (5) касаційна скарга підписується особою, яка її подає; 
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□ (6) якщо касаційну скаргу подає захисник, крім підпису захисника касаційна скарга 

обов’язково повинна містити і підпис підзахисного, яким підтверджується, що він 

ознайомлений зі скаргою захисника; 

□ (7) якщо касаційну скаргу подає захисник, до неї додаються оформлені належним чином 

документи, що підтверджують його повноваження; 

□ (8) до касаційної скарги додаються копії судових рішень, які оскаржуються; 

□ (9) якщо особа бажає брати участі у касаційному розгляді, вона повинна зазначити про це у 

касаційній скарзі; 

□ (10) засуджений, який тримається під вартою, при поданні касаційної скарги повинен додати 

до неї її копії з додатками в кількості, необхідній для надіслання сторонам 

кримінального провадження і учасникам судового провадження.  

Сума балів за відповідь на питання № 26Б 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

Питання № 27Б 

Відзначте, будь ласка, твердження, що відповідають положенням Кримінального 

процесуального кодексу України щодо закінчення досудового розслідування:  

□ (1) кримінальне провадження у зв’язку зі звільненням особи від кримінальної 

відповідальності може бути закрите слідчим;  

□ (2) особа має право на розгляд обвинувачення проти неї в суді в найкоротший строк або на 

його припинення шляхом закриття провадження;  

□ (3) відомості про закінчення досудового розслідування вносяться прокурором до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань;  

□ (4) кримінальне провадження закривається судом, зокрема, у випадку, якщо прокурор 

відмовився від підтримання державного обвинувачення, за винятком випадків, 

передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України;  

□ (5) копія постанови прокурора про закриття кримінального провадження та/або 

провадження щодо юридичної особи надсилається виключно заявнику та 

підозрюваному; 

□ (6) прокурор не має права скасувати постанову слідчого про закриття кримінального 

провадження, але він може звернутися до суду зі скаргою на таку постанову у зв’язку з її 

незаконністю чи необґрунтованістю;  

□ (7) у разі якщо не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і 

вичерпані можливості їх отримати кримінальне провадження закривається;  

□ (8) рішення прокурора про закриття кримінального провадження щодо підозрюваного тягне 

за собою завершення досудового розслідування щодо відповідного кримінального 

правопорушення взагалі;  

□ (9) ухвала суду про закриття кримінального провадження може бути оскаржена в 

апеляційному порядку;  

□ (10) відомості про закінчення досудового розслідування не вносяться до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань. 

Сума балів за відповідь на питання № 27Б 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

 

 

 

БЛОК В 

Питання № 10В 

Відзначте, будь ласка, твердження, які відповідають змісту Цивільного процесуального 

кодексу України щодо учасників цивільного процесу: 

□ (1) малолітня особа не може бути учасником цивільного процесу; 

□ (2) малолітня або неповнолітня особа – учасник цивільного процесу, не має права 

безпосередньо висловлювати свою думку під час розгляду справи;  
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□ (3) позивачем і відповідачем можуть бути фізичні і юридичні особи, а також держава; 

□ (4) позивач має право протягом усього часу розгляду справи збільшити або зменшити 

розмір позовних вимог, відмовитися від позову;  

□ (5) відповідач має право протягом усього часу розгляду справи визнати позов повністю або 

частково;  

□ (6) участь у справі кількох позивачів не допускається;  

□ (7) представником у суді може бути виключно адвокат;  

□ (8) одна й та сама особа не може бути одночасно представником іншої сторони, третіх осіб, 

які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору або беруть участь у справі на 

другій стороні; 

□ (9) повноваження адвоката як представника можуть посвідчуватись ордером, дорученням 

органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, 

або договором; 

□ (10) суд не може призначити або замінити законного представника за клопотанням 

малолітньої або неповнолітньої особи. 

Сума балів за відповідь на питання № 10В 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

Питання № 11В 

Відзначте, будь ласка, твердження, які відповідають змісту Цивільного процесуального 

кодексу України щодо свідків: 
□ (1) свідком може бути кожна особа, якій відомі будь-які обставини, що стосуються справи; 
□ (2) свідок зобов'язаний з'явитися до суду у визначений час і дати правдиві показання про 

відомі йому обставини;  
□ (3) свідок зобов’язаний  давати показання виключно українською мовою; 
□ (4) свідок не має права на компенсацію витрат, пов'язаних з викликом до суду; 
□ (5) священнослужителі можуть бути допитані у якості свідків про відомості, одержані ними 

на сповіді віруючих;  
□ (6) не підлягають допиту у якості свідків недієздатні фізичні особи, а також особи, які 

перебувають на обліку чи на лікуванні у психіатричному лікувальному закладі і не 
здатні через свої фізичні або психічні вади правильно сприймати обставини, що мають 
значення для справи, або давати показання;  

□ (7) за завідомо неправдиві показання або за відмову від давання показань з непередбачених 
законом підстав свідок несе цивільно-правову  відповідальність;  

□ (8) фізична особа має право відмовитися давати показання щодо себе, членів сім'ї чи 
близьких родичів;  

□ (9) у разі неможливості прибуття за викликом суду свідок зобов'язаний завчасно повідомити 
про це суд;  

□ (10) свідок при дачі показів не має права користуватися письмовими записами. 

Сума балів за відповідь на питання № 11В 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

Питання № 12В 

Відзначте, будь ласка, твердження, які відповідають змісту Цивільного процесуального 

кодексу України щодо експерта: 

□ (1) експертом є особа, яка внесена до Державного реєстру атестованих судових експертів і 

якій доручено провести дослідження матеріальних об'єктів, явищ і процесів, що містять 

інформацію про обставини справи, і дати висновок з питань, які виникають під час 

розгляду справи і стосуються сфери її спеціальних знань;  

□ (2) як експерт не може залучатися особа, яка не внесена до Державного реєстру атестованих 

судових експертів;  

□ (3) експерт зобов'язаний з'явитися за викликом суду, провести повне дослідження і дати 

обґрунтований та об'єктивний письмовий висновок на задані йому питання, а у разі 

необхідності - роз'яснити його;  
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□ (4) експерт невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним 

експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших 

експертів;  

□ (5) експерт має право передоручати проведення експертизи іншій особі за власним вибором;  

□ (6) експерт не має права розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв'язку з 

проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду, про результати 

експертизи; 

□ (7) експерт не має права знайомитися з матеріалами справи;  

□ (8) експерт не має права викладати у висновку судової експертизи виявлені в ході її 

проведення факти, які мають значення для справи, але з приводу яких йому не були 

задані питання;  

□ (9) експертом може бути будь-яка особа;  

□ (10) експерт у жодному разі не може відмовитися від давання висновку.  

Сума балів за відповідь на питання № 12В 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

Питання № 13В 

Відзначте, будь ласка, твердження, які відповідають змісту Цивільного процесуального 

кодексу України щодо наказного провадження: 

□ (1) судовий наказ є особливою формою судового рішення; 

□ (2) із заявою про видачу судового наказу може звернутися особа, якій належить право 

вимоги, а також органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та 

інтереси інших осіб;  

□ (3) заява про видачу судового наказу подається в суд у письмовій формі; 

□ (4) за подання заяви про видачу судового наказу судовий збір не сплачується;  

□ (5) судовий наказ може бути видано за результатом розгляду будь-якої вимоги;  

□ (6) судовий наказ підлягає виконанню за правилами, встановленими для виконання судових 

рішень;  

□ (7) повернення заяви про видачу судового наказу у зв’язку з її недоліками позбавляє права  

повторного звернення з такою самою заявою;  

□ (8) видача судового наказу проводиться після судового засідання і заслуховування пояснень 

стягувача та боржника;  

□ (9) заява про видачу судового наказу подається до суду першої інстанції за загальними 

правилами підсудності;  

□ (10) судовий наказ є остаточним і скасуванню не підлягає.  

Сума балів за відповідь на питання № 13В 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

Питання № 14В 

Відзначте, будь ласка, твердження, що відповідають положенням Цивільного 

процесуального кодексу України  щодо позовного провадження: 

□ (1) позови до юридичних осіб пред'являються в суд за їхнім місцезнаходженням;  

□ (2) позови, що виникають з приводу нерухомого майна, пред'являються за зареєстрованим 

місцем проживання чи місцем перебування позивача; 

□ (3) позови про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або 

смертю фізичної особи, чи шкоди, завданої внаслідок скоєння злочину, можуть також 

пред'являтися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача або за 

місцем завдання шкоди;  

□ (4) позивач має право об'єднати в одній позовній заяві кілька позовних вимог, пов'язаних 

між собою;  

□ (5) позовна заява про розірвання шлюбу  підлягає поверненню позивачеві у випадку, коли 

вона подана під час вагітності дружини або до досягнення дитиною одного року;  

□ (6) якщо позовна заява подається представником позивача, до позовної заяви додається 

довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження;  
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□ (7) розстрочення або відстрочення сплати судового збору не допускається;  

□ (8) позивач має право об'єднати в одній позовній заяві не більше трьох позовних вимог, 

пов'язаних між собою;  

□ (9) заперечення на кожну вимогу позовної заяви повинно подаватися окремим документом;  

□ (10) суд не має права роз'єднувати у самостійні провадження поєднані в одному провадженні 

вимоги.  

Сума балів за відповідь на питання № 14В 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

Питання № 15В 

Відзначте, будь ласка, твердження, що відповідають положенням Цивільного 

процесуального кодексу України щодо доказів та доказування  у цивільному процесі: 

□ (1) обставини, визнані судом загальновідомими, не потребують доказування;  

□ (2) доказування не може ґрунтуватися на припущеннях; 

□ (3) звуко- та відеозаписи, зроблені сторонами по справі, можуть бути доказами у цивільному 

процесі;  

□ (4) сторони мають право подавати свої докази на будь-якій стадії судового процесу 

відповідно до обраної стратегії захисту своїх прав та інтересів;  

□ (5) не є доказом показання свідка, який не може назвати джерела своєї обізнаності щодо 

певної обставини;  

□ (6) суд може застосувати заходи забезпечення доказів до відкриття провадження по справі;  

□ (7) починаючи з моменту винесення, вирок у кримінальному провадженні є обов'язковим 

для суду, що розглядає справу про цивільно-правові наслідки дій особи, стосовно якої 

ухвалено вирок, з питань, чи мали місце ці дії та чи вчинені вони цією особою;  

□ (8) у справах про дискримінацію позивач звільняється від обов’язку доказування; 

□ (9) суд зобов’язаний долучити до матеріалів справи всі надані учасникам справи матеріали;  

□ (10) свідок, даючи показання, може не називати джерела своєї обізнаності щодо певної 

обставини. 

Сума балів за відповідь на питання № 15В 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

 

Питання № 16В 

Відзначте, будь ласка, твердження, що відповідають положенням Цивільного 

процесуального кодексу України щодо заходів процесуального примусу: 

□ (1) заходи процесуального примусу застосовуються судом негайно після вчинення 

порушення шляхом постановлення ухвали;  

□ (2) до особи може бути застосовано кілька заходів процесуального примусу за одне й те 

саме правопорушення; 

□ (3) грошове стягнення є одним з видів процесуального примусу, що передбачені Цивільним 

процесуальним кодексом України; 

□ (4) у разі неподання без поважних причин письмових чи речових доказів, що витребувані 

судом, та неповідомлення причин їх неподання, суд може постановити ухвалу про 

тимчасове вилучення цих доказів для дослідження судом; 

□ (5) у разі повторного порушення перекладачем порядку судового засідання або невиконання 

ним розпоряджень головуючого суд оголошує перерву і надає час для його заміни;  

□ (6) заходи процесуального примусу застосовуються виключно за клопотанням сторін 

цивільного процесу;  

□ (7) належно викликаний свідок, який без поважних причин не з'явився в судове засідання 

або не повідомив про причини неявки, може бути підданий приводу через органи 

внутрішніх справ з відшкодуванням у дохід держави витрат на його здійснення; 

□ (8) до неповнолітньої особи можна застосовувати привід;  

□ (9) заходи процесуального примусу можуть бути застосовані виключно до учасників 

процесу; 
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□ (10) видалення з зали судового засідання можна застосовувати лише до особи, яка після 

застосування до неї попередження, знов порушила порядок під час судового засідання 

або не виконала розпорядження головуючого.  

Сума балів за відповідь на питання № 16В 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

Питання № 17В 

Відзначте, будь ласка, твердження, що відповідають положенням Цивільного 

процесуального кодексу України щодо судового розгляду справи:  

□ (1) розгляд судом цивільної справи відбувається в судовому засіданні з обов'язковим 

повідомленням осіб, які беруть участь у справі; 

□ (2) справа розглядається одним і тим самим складом суду. У разі заміни одного із суддів під 

час судового розгляду справа розглядається спочатку; 

□ (3) неявка представника в судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним 

про причини неявки не є перешкодою для розгляду справи; 

□ (4) участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції у цивільному процесі не 

допускається; 

□ (5) у разі повторної неявки в судове засідання позивача, повідомленого належним чином, 

якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, суд залишає 

позовну заяву без розгляду; 

□ (6) заперечення будь-кого з осіб, які беруть участь у справі, а також свідків, експертів, 

спеціалістів, перекладачів щодо дій головуючого не заносяться до журналу судового 

засідання, а у письмовому вигляді долучаються до матеріалів справи;  

□ (7) суд не визнає мирової угоди у справі, в якій одну із сторін представляє її законний 

представник, якщо його дії суперечать інтересам особи, яку він представляє; 

□ (8) під час ухвалення судового рішення ніхто не має права перебувати в нарадчій кімнаті, 

крім осіб, які працюють у суді, який розглядає справу; 

□ (9) допит малолітніх свідків у цивільному процесі не допускається; 

□ (10) треті особи без самостійних вимог не мають права виступати у судових дебатах.  

Сума балів за відповідь на питання № 17В 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

Питання № 18В 

Відзначте, будь ласка, твердження щодо розгляду судом справ про розкриття банками 

інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб, що 

відповідають положенням Цивільного процесуального кодексу України: 

□ (1) заява про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо 

юридичної або фізичної особи у випадках, встановлених законом, подається до суду за 

місцем проживання заявника; 

□ (2) заява про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо 

юридичної або фізичної особи у випадках, встановлених законом, подається до суду за 

місцезнаходженням банку, що обслуговує таку юридичну або фізичну особу; 

□ (3) у рішенні суду про розкриття банківської таємниці не вказується мета використання 

такої інформації;  

□ (4) за загальним правилом справа про розкриття банком інформації, яка містить банківську 

таємницю, розглядається у закритому судовому засіданні з повідомленням заявника, 

особи, щодо якої вимагається розкриття банківської таємниці, та банку; 

□ (5) справа про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, коли вона 

розглядається з метою охорони державних інтересів та національної безпеки, 

розглядається у закритому судовому засіданні з повідомленням тільки заявника; 

□ (6) справа про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю може 

розглядатися у відкритому судовому засіданні; 

□ (7) оскарження рішення про розкриття банківської таємниці зупиняє його виконання;   
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□ (8) неявка в судове засідання без поважних причин заявника та (або) особи, щодо якої 

вимагається розкриття банківської таємниці, чи їх представників або представника банку 

не перешкоджає розгляду справи, якщо суд не визнав їхню участь обов'язковою; 

□ (9) якщо під час розгляду справи буде встановлено, що заява ґрунтується на спорі, який 

розглядається в порядку позовного провадження, суд залишає заяву без розгляду і 

роз'яснює заінтересованим особам, що вони мають право подати позов на загальних 

підставах;  

□ (10) ухвалене судом рішення про розкриття банківської таємниці є остаточним і не підлягає 

оскарженню.  

Сума балів за відповідь на питання № 18В 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

Питання № 19В 

Відзначте, будь ласка, твердження щодо розгляду судом справ про надання 

неповнолітній особі повної цивільної дієздатності, що відповідають положенням Цивільного 

процесуального кодексу України: 

□ (1) до заяви неповнолітньої особи, яка досягла шістнадцятирічного віку, про надання їй 

повної цивільної дієздатності обов’язково додається письмова згода батьків 

(усиновлювачів);  

□ (2) єдиною підставою для надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності є 

перебування такої особи у шлюбі відповідно до актового запису цивільного стану;  

□ (3) участь представників органів опіки та піклування у розгляді справи про надання 

неповнолітній особі повної цивільної дієздатності є обов'язковою;  

□ (4) справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності суд розглядає без 

виклику батьків (усиновлювачів) або піклувальника;  

□ (5) повідомлення представників органів опіки та піклування про розгляд справи про надання 

неповнолітній особі повної цивільної дієздатності не є обов’язковим;  

□ (6) суд, розглянувши заяву про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності 

по суті, ухвалює рішення, яким задовольняє або відмовляє у задоволенні вимоги 

заявника;  

□ (7) у разі задоволення заявленої вимоги неповнолітній особі надається повна цивільна 

дієздатність після набрання рішенням суду законної сили;  

□ (8) рішення суду про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності не підлягає 

апеляційному оскарженню;  

□ (9) рішення суду про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності після 

набрання ним законної сили надсилається органові опіки та піклування;  

□ (10) справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності суд розглядає за 

участю заявника, одного або обох батьків (усиновлювачів) або піклувальника, а також 

представників органів опіки та піклування.  

Сума балів за відповідь на питання № 19В 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

Питання № 20В 
Відзначте, будь ласка, твердження щодо розгляду судом справ про усиновлення, що 

відповідають положенням Цивільного процесуального кодексу України:   

□ (1) заява про усиновлення дитини або повнолітньої особи, яка не має матері, батька або була 

позбавлена їхнього піклування, подається до суду за місцем проживання осіб, які 

бажають усиновити дитину;  

□ (2) при усиновленні дитини одним із подружжя до заяви про усиновлення дитини мають 

бути додані копія свідоцтва про шлюб, а також письмова згода на це другого з 

подружжя, засвідчена нотаріально;  

□ (3) суд не розглядає заяви про усиновлення, подані особами без громадянства або 

іноземцями;  
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□ (4) до заяви про усиновлення дитини додається медичний висновок про стан здоров’я 

заявника;  

□ (5) до заяви громадян України про усиновлення дитини, яка є громадянином іншої держави 

додаються згода законного представника дитини та згода компетентного органу 

держави, громадянином якої є дитина; 

□ (6) повнолітня особа не може бути усиновлена; 

□ (7) участь заявника при розгляді справи про усиновлення дитини не є обов’язковою; 

□ (8) орган опіки та піклування повинен подати суду висновок про доцільність усиновлення та 

відповідність його інтересам дитини; 

□ (9) суд розглядає справу про усиновлення дитини за  участю дитини, якщо вона за віком і 

станом здоров'я усвідомлює факт усиновлення; 

□ (10) судові витрати, пов'язані з розглядом справи про усиновлення, відносяться на рахунок 

держави.  

Сума балів за відповідь на питання № 20В 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

Питання № 21В  
Відзначте, будь ласка, твердження щодо розгляду судом справ про встановлення фактів, 

які мають юридичне значення, що відповідають положенням Цивільного процесуального 

кодексу України:   

□ (1) судовому розгляду в окремому провадженні підлягають, зокрема, справи про 

встановлення факту належності особі паспорта, військового квитка, квитка про членство 

в об'єднанні громадян, актів цивільного стану;  

□ (2) у судовому порядку можуть бути встановлені факти, від яких залежить виникнення, 

зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не 

визначено іншого порядку їх встановлення; 

□ (3) суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо з заяви про встановлення факту, 

що має юридичне значення, вбачається спір про право;  

□ (4) якщо судом при розгляді заяви про встановлення факту, що має юридичне значення, 

буде виявлений спір про право, суд все одно продовжує розглядати цю заяву у порядку 

окремого провадження;  

□ (5) рішення суду про встановлення факту, який підлягає реєстрації в органах державної 

реєстрації актів цивільного стану або нотаріальному посвідченню, замінює собою 

документи, що видаються цими органами; 

□ (6) підсудність справ за заявою громадянина України, який проживає за її межами, про 

встановлення факту, що має юридичне значення, визначається за його клопотанням 

ухвалою судді Верховного Суду України; 

□ (7) до заяви про встановлення юридичного факту, що має юридичне значення, не потрібно 

додавати докази;  

□ (8) у рішенні суду повинно бути зазначено відомості про факт, встановлений судом, мету 

його встановлення, а також докази, на підставі яких суд установив цей факт; 

□ (9) суд, зокрема, розглядає справи про встановлення факту родинних відносин між 

фізичними особами;  

□ (10) у заяві про встановлення факту, який має юридичне значення, не обов’язково вказувати 

причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей 

факт. 

Сума балів за відповідь на питання № 21В 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

Питання № 22В  

Відзначте, будь ласка, твердження, що відповідають положенням Цивільного 

процесуального кодексу України щодо провадження у справах про примусову госпіталізацію до 

протитуберкульозного закладу: 
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□ (1) строк розгляду заяви про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу 

законом не обмежений;  

□ (2) у будь-якому випадку особа, яка хвора на туберкульоз, не запрошується у судове 

засідання з метою уникнення загрози розповсюдження хвороби;  

□ (3) заява про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу або про 

продовження строку примусової госпіталізації хворого на заразну форму туберкульозу 

подається до суду за місцезнаходженням протитуберкульозного закладу, який здійснює 

медичний (диспансерний) нагляд за цим хворим, або до суду за місцем виявлення такого 

хворого;  

□ (4) участь у розгляді справи представника протитуберкульозного закладу, за заявою якого 

відкрито провадження у справі є необов'язковою;  

□ (5) участь у розгляді справи представника особи, стосовно якої вирішується питання про 

примусову госпіталізацію або про продовження строку примусової госпіталізації, є 

обов'язковою;  

□ (6) розглянувши заяву про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу або 

про продовження строку примусової госпіталізації, суд ухвалює рішення, яким відхиляє 

або задовольняє заяву;  

□ (7) суб’єктом подання заяви про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного 

закладу є особа, яка страждає на туберкульоз;  

□ (8) рішення про задоволення заяви про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного 

закладу або про продовження строку примусової госпіталізації підлягає  виконанню 

після набрання ним законної сили;  

□ (9) рішення про задоволення заяви про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного 

закладу або про продовження строку примусової госпіталізації підлягає негайному 

виконанню;  

□ (10) після набрання законної сили рішенням суду про примусову госпіталізацію до 

протитуберкульозного закладу або про продовження строку примусової госпіталізації 

суд надсилає рішення відповідному органу місцевого самоврядування для вжиття 

заходів щодо охорони майна особи, стосовно якої ухвалено рішення суду.  

Сума балів за відповідь на питання № 22В 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

Питання № 23В  
Відзначте, будь ласка, твердження, що відповідають положенням Цивільного 

процесуального кодексу України щодо перегляду судових рішень Верховним судом України:   

□ (1) Верховний Суд України переглядає судові рішення у цивільних справах виключно з 

підстав і в порядку, встановлених цим Цивільним процесуальним кодексом України;  

□ (2) сторони та інші особи, які брали участь у справі, мають право подати заяву про перегляд 

судових рішень у цивільних справах після їх перегляду в касаційному порядку;  

□ (3) заява про перегляд судових рішень з підстави встановлення міжнародною судовою 

установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних 

зобов'язань при вирішенні справи судом, може бути подана особою, на користь якої 

постановлено таке рішення;  

□ (4) за скаргою зацікавлених осіб Верховним судом України може бути переглянуто рішення 

місцевого суду, навіть якщо воно не оскаржувалося у апеляційній та касаційній 

інстанціях;  

□ (5) заява про перегляд судових рішень у цивільних справах може бути подана, зокрема, з 

підстави неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих 

самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових 

рішень у подібних правовідносинах;  

□ (6) заява про перегляд судових рішень подається не пізніше трьох років з дня ухвалення 

судового рішення, про перегляд якого подається заява;  

□ (7) заява про перегляд судових рішень з підстави встановлення міжнародною судовою 

установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних 
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зобов'язань при вирішенні справи судом,  може бути подана не пізніше одного місяця з 

дня винесення такого рішення міжнародною судовою установою;  

□ (8) заява про перегляд судових рішень у цивільних справах може бути подана, зокрема, з 

підстави встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана 

Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом;  

□ (9) пропущений строк на подання заяви про перегляд судового рішення Верховним судом 

України поновленню не підлягає;  

□ (10) розгляд заяви про перегляд судового рішення Верховним судом України розглядається з 

обов’язковою участю заявника та осіб, які приєдналися до такої заяви.  

Сума балів за відповідь на питання № 23В 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

Питання № 24В  

Відзначте, будь ласка, твердження, що відповідають положенням Кодексу 

адміністративного судочинства України щодо учасників адміністративного процесу: 

□ (1) ухвала за наслідками розгляду питання про вступ у справу третіх осіб оскаржується 

окремо від рішення суду за наслідками розгляду справи; 

□ (2) законним представником органу, підприємства, установи, організації в суді є його 

керівник чи інша особа, уповноважена законом, положенням, статутом; 

□ (3) позивачами в адміністративних справах можуть бути громадяни України, іноземці чи 

особи без громадянства, підприємства, установи, організації (юридичні особи), суб'єкти 

владних повноважень; 

□ (4) суд першої інстанції, встановивши, що з адміністративним позовом звернулася не та 

особа, якій належить право вимоги, або не до тієї особи, яка повинна відповідати за 

адміністративним позовом, може за згодою позивача допустити заміну первинного 

позивача або відповідача належним позивачем або відповідачем, якщо це не потягне за 

собою зміни підсудності адміністративної справи; 

□ (5) представники в судовому процесі, захисники у кримінальному провадженні можуть бути 

допитані як свідки в адміністративній справі про обставини, які стали їм відомі у зв'язку 

з виконанням функцій представника чи захисника; 

□ (6) після заміни сторони, вступу третьої особи, що заявляє самостійні вимоги на предмет 

спору, залучення другого відповідача розгляд адміністративної справи починається 

спочатку;  

□ (7) представник, який відмовився від наданих однією стороною йому повноважень та 

повідомив суд та особу, яка його ними наділила, може взяти участь у цій справі як 

представник іншої сторони;  

□ (8) питання про вступ до участі у справі третіх осіб вирішується постановою;  

□ (9) представники беруть участь в адміністративному процесі на основі договору або закону;  

□ (10) треті особи не є учасниками в адміністративному процесі.  

Сума балів за відповідь на питання № 24В 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

 

 

 

Питання № 25В  

Відзначте, будь ласка, твердження, що відповідають положенням Кодексу 

адміністративного судочинства України щодо підготовчого провадження: 

□ (1)  підготовку справи до судового розгляду здійснює суддя адміністративного суду, який 

відкрив провадження в адміністративній справі; 

□ (2) сторони можуть примиритися лише на стадії підготовчого провадження; 

□ (3) суд до судового розгляду адміністративної справи може прийняти рішення про 

витребування документів та інших матеріалів; 



27 

 

□ (4) суд до розгляду адміністративної справи може провести огляд письмових та речових 

доказів на місці, якщо їх не можна доставити до суду; 

□ (5) попереднє судове засідання проводиться з метою з'ясування можливості врегулювання 

спору до судового розгляду справи або забезпечення всебічного та об'єктивного 

вирішення справи протягом розумного строку; 

□ (6) у попереднє судове засідання сторони адміністративного провадження судом не 

викликаються; 

□ (7) відмова від адміністративного позову чи визнання адміністративного позову під час 

підготовчого провадження можуть бути заявлені суду в усній формі; 

□ (8) на стадії підготовчого  провадження не допускається надання додаткових доказів;  

□ (9) на стадії підготовчого провадження суд не може приймати рішення про задоволення 

адміністративного позову;  

□ (10) на підготовчому судовому засіданні з метою врегулювання спору суд з'ясовує, чи не 

відмовляється позивач від адміністративного позову, чи не визнає відповідач 

адміністративний позов і роз'яснює сторонам можливості щодо примирення.  

Сума балів за відповідь на питання № 25В 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

Питання № 26В  

Відзначте, будь ласка, твердження, що відповідають положенням Кодексу 

адміністративного судочинства України щодо особливостей провадження у справах щодо 

оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та інших суб'єктів владних повноважень: 

□ (1) адміністративна справа щодо оскарження нормативно-правових актів вирішується 

протягом шести місяців після відкриття провадження у справі;  

□ (2) право оскаржити нормативно-правовий акт мають особи, щодо яких його застосовано, а 

також особи, які є суб'єктом правовідносин, у яких буде застосовано цей акт;  

□ (3) у разі відкриття провадження в адміністративній справі щодо оскарження нормативно-

правового акта суд самостійно опубліковує оголошення про це у будь-якому видані на 

власний вибір;  

□ (4) суд може визнати нормативно-правовий акт незаконним чи таким, що не відповідає 

правовому акту вищої юридичної сили, повністю або в окремій його частині;  

□ (5) суд не має права вийти за межі позовних вимог, навіть якщо у процесі розгляду справи 

щодо нормативно-правового акта виявлено незаконність або невідповідність правовому 

акту вищої юридичної сили інших правових актів чи їх окремих положень, крім тих, 

щодо яких відкрито провадження в адміністративній справі, які впливають на прийняття 

постанови у справі;  

□ (6) апеляційна скарга на постанову суду у справах щодо оскарження нормативно-правових 

актів подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції;  

□ (7) постанова суду у справах щодо оскарження нормативно-правових актів оскаржується у 

загальному порядку;  

□ (8) резолютивна частина постанови суду про визнання нормативно-правового акта 

незаконним або таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили, і про 

визнання його нечинним невідкладно публікується відповідачем у виданні, в якому його 

було офіційно оприлюднено, після набрання постановою законної сили;  

□ (9) право оскаржити нормативно-правовий акт мають тільки ті особи, щодо яких його вже 

застосовано на момент оскарження;  

□ (10)  адміністративна справа щодо оскарження нормативно-правових актів вирішується 

протягом розумного строку, але не пізніше одного місяця після відкриття провадження у 

справі. У виняткових випадках з урахуванням особливостей розгляду справи суд 

ухвалою може продовжити строк розгляду справи, але не більш як на один місяць.  

Сума балів за відповідь на питання № 26В 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 
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Питання № 27В  

Відзначте, будь ласка, твердження, що відповідають положенням Кодексу 

адміністративного судочинства України щодо особливостей провадження у справах з приводу 

рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо притягнення до 

адміністративної відповідальності: 

□ (1) адміністративна справа з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних 

повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності 

вирішується місцевими загальними судами як адміністративними судами; 

□ (2) адміністративна справа з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних 

повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності 

вирішується протягом п'яти днів з дня відкриття провадження у справі; 

□ (3) рішення у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень 

щодо притягнення до адміністративної відповідальності є остаточним і оскарженню не 

підлягає;  

□ (4) адміністративна справа з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних 

повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності 

вирішується окружними адміністративними судами; 

□ (5) адміністративна справа з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних 

повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності 

вирішується протягом місяця з дня відкриття провадження у справі;  

□ (6) строк розгляду адміністративної справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів 

владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності у 

виняткових випадках з урахуванням особливостей розгляду справи суд може 

продовжити, але не більш як на п'ять днів; 

□ (7) інтереси позивача у а адміністративній справі з приводу рішень, дій чи бездіяльності 

суб'єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної 

відповідальності можуть бути представлені представником; 

□ (8) рішення у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень 

щодо притягнення до адміністративної відповідальності оскаржується у загальному 

порядку; 

□ (9) адміністративна справа з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних 

повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності 

вирішується адміністративними апеляційними судами як судами першої інстанції; 

□ (10) адміністративна справа з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних 

повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності 

вирішується колегією з трьох суддів місцевих загальних судів. 

Сума балів за відповідь на питання № 27В 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 
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До уваги учасника конкурсу! 

 

Перевірте, будь ласка, чи вказали Ви Ваш реєстраційний номер, 

зазначений на конверті. 

 
Учасником конкурсу для тестування обрано 

варіант:_____ (Б чи В) 

Питання Сума балів  Питання Сума балів Питання Сума балів 

1   10  20  

2   11  21  

3   12  22  

4   13  23  

5   14  24  

6   15  25  

7   16  26  

8   17  27  

9   18    

   19    

 

 
Середня оцінка за результатами виконання 

тестового завдання, що визначається шляхом 

ділення суми всіх отриманих претендентом балів 

на 27 (кількість питань) 

(заповнюється членом конкурсної комісії): 

 

 

 
Підписи не менше як трьох членів конкурсної комісії, що перевіряли виконання 

тестового завдання:  

 

 

________________________________        _______________________________________ 

(підпис)                                              (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

________________________________        _______________________________________ 

(підпис)                                              (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

________________________________        _______________________________________ 

(підпис)                                              (прізвище, ім’я, по батькові) 
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