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ТЕСТОВІ ПИТАННЯ: ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД» (36 ПИТАНЬ) 

Питання: Які суди здійснюють судочинство в Україні?  

Відповіді: 

1.     Конституційний Суд України та суди загальної 
юрисдикції 

Правильна 
відповідь: 

1. Конституційний Суд України та 
суди загальної юрисдикції 
 
 
 
 

2.     Загальні та спеціалізовані суди 

3.     Загальні, спеціалізовані та третейські суди 

4.     Суди загальної юрисдикції та мирові судді  

Пояснення:  Ч.3 Ст. 1 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» 

Питання:  Де розміщується інформація щодо справ, які знаходяться у провадженні суду?  

Відповіді: 

1. В офіційних друкованих органах судів 

Правильна 
відповідь: 

 3. На офіційному веб-сайті судової 
влади 
 
 
 
 

2. В Єдиному державному реєстрі судових рішень 

3. На офіційному веб-сайті судової влади 

4. Ніде, оскільки є службовою інформацією  

Пояснення:  Ч.2 ст. 11 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» 

Питання: Якою мовою здійснюється судочинство в Україні?  

Відповіді: 

1.державною мовою; 

Правильна 
відповідь: 

 1. державною мовою 
 
 
 
 

2. державною мовою, але в місцях проживання 
національних меншин може здійснюватися на мові 
цих меншин 

3. державною або регіональною мовою 

4. вибір мови судочинства здійснюється судом на 
підставі мотивованого  клопотання обвинуваченого  

Пояснення:  Ч.1 ст. 12 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» 

Питання: 
Для кого висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду України, 
є обов’язковими?  

Відповіді: 

1.     лише для сторін судової справи;  

Правильна 
відповідь: 

 3. для всіх суб’єктів владних 
повноважень, які застосовують у 
своїй діяльності нормативно-
правовий акт, що містить відповідну 
норму права 
 
 
 
 

2.     лише для нижчих судів при застосуванні 
відповідної норми права; 

3.     для всіх суб’єктів владних повноважень, які 
застосовують у своїй діяльності нормативно-
правовий акт, що містить відповідну норму права;  

4.     вони не є обов’язковими, оскільки мають 
рекомендаційний характер 

Пояснення:  Ч.4 ст. 13 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» 

Питання:  Як здійснюється розподіл справ у суді? 

Відповіді: 

1.     За розпорядженням голови суду 

Правильна 
відповідь: 

 3. За допомогою автоматизованої 
системи документообігу суду 
 
 
 
 

2.     За розпорядженням керівника апарату 

3.     За допомогою автоматизованої системи 
документообігу суду 

4.       За рішенням секретаря суду в порядку 
черговості надходження справ до суду 

Пояснення:  Ч. 4 ст. 15 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» 

Питання: 
Яким чином визначається персональний склад присяжних і народних засідателів для участі у 
судовому розгляді справи?  

Відповіді: 

1.     Сторонами процесу шляхом внесення 
пропозицій щодо кандидатур представників народу 
у судочинстві 

Правильна 
відповідь: 

 4. Автоматизованою системою  
 
 
 
 

2.     Державною судовою адміністрацією в порядку 
черговості 

3.     Головою суду з урахуванням предмету спору та 
професійного досвіду потенційних присяжних та 
народних засідателів 

4.       Автоматизованою системою  

Пояснення: Ч. 5  ст. 15 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» 

Питання: Який суд є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції? 

Відповіді: 

1.     Конституційний Суд України 
Правильна 
відповідь: 

 2. Верховний Суд України 
 
 

2.     Верховний Суд України 

3.     Вищий спеціалізований суд з розгляду 
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цивільних і кримінальних справ  
 4.       Європейський суд з прав людини 

Пояснення:  Ч.3 ст. 17 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» 

Питання:  Який суд має статус вищого спеціалізованого суду в Україні? 

Відповіді: 

1. Верховний Суд України  

Правильна 
відповідь: 

 3. Вищий спеціалізований суд з 
розгляду цивільних і кримінальних 
справ 
 
 
 
 

2. Вищий спеціалізований кримінальний суд 
України 

3. Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних 
і кримінальних справ 

4. Вищий касаційний суд України 

Пояснення:  Ч.2 ст. 31 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» 

Питання:  Ким обирається на посаду голова суду? 

Відповіді: 

1.     Вищою радою юстиції 

Правильна 
відповідь: 

 3. Зборами суддів відповідного 
суду  
 
 
 
 

2.     Державною судовою адміністрацією 

3.     Зборами суддів відповідного суду 

4.       Президентом України 

Пояснення: 
 Ч.2 ст. 20 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»: «Голова місцевого суду, його заступник, голова 
апеляційного суду, його заступники, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники обираються на 
посади зборами суддів відповідного суду із числа суддів цього суду». 

Питання: Ким обирається на посаду  Голова Верховного Суду України? 

Відповіді: 

1.     Пленумом Верховного Суду України 

Правильна 
відповідь: 

1. Пленумом Верховного Суду 
України 
 
 
 
 

2.     З’їздом суддів України 

3.     Радою суддів України 

4.       Президентом України 

Пояснення:  Ч.1 ст. 42 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» 

Питання:  Хто очолює судову палату? 

Відповіді: 

1.     голова судової палати 

Правильна 
відповідь: 

 2. секретар судової палати 
 
 
 
 

2.     секретар судової палати 

3.    найстарший за віком суддя, що входить до 
складу судової палати 

4.       суддя з найбільшим суддівським стажем 

Пояснення:  Ч.5 ст. 26, ч.4 ст.31, ч.3 ст. 45 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» 

Питання: 
 Який орган дає згоду на затримання судді або обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою чи домашнього арешту до ухвалення обвинувального вироку судом?  

Відповіді: 

1. Конституційний Суд України 

Правильна 
відповідь: 

 4. Верховна Рада України  
 
 
 
 

2. Вища рада юстиції 

3. Верховний Суд України 

4. Верховна Рада України  

Пояснення:  Ч.1 ст. 49 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» 

Питання:  До якого органу суддя може бути підданий приводу чи примусово доставлений?  

Відповіді: 

1. слідчого 

Правильна 
відповідь: 

 4. суду 
 
 
 
 

2. начальника органу досудового розслідування 

3. прокурора 

4. суду  

Пояснення: 
 Ч.2 ст. 49 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» 
 

Питання: 
 Хто з перелічених нижче осіб має право повідомити судді про підозру у вчиненні кримінального 
правопорушення? 

Відповіді: 

1.     Голова місцевого суду 

Правильна 
відповідь: 

 3. Генеральний прокурор України 
 
 
 
 

2.     Голова Верховного Суду України 

3.     Генеральний прокурор України 

4.       Слідчий, який здійснює кримінальне 
провадження 

Пояснення:  Ч.3 ст. 49 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» 

Питання: 
 Яким органом суддя відстороняється від посади у зв’язку з притягненням до кримінальної 
відповідальності? 
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Відповіді: 

1.     Генеральним прокурором України 

Правильна 
відповідь: 

 3. Вищою кваліфікаційною 
комісією суддів 
 
 
 
 

2.     Вищою радою юстиції  

3.     Вищою кваліфікаційною комісією суддів 

4.       судом 

Пояснення:  Ч.4 ст. 49 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» 

Питання: 
 Що є підставою для відсторонення судді від посади у зв’язку з його притягненням до кримінальної 
відповідальності? 

Відповіді: 

1. Вмотивоване клопотання Генерального 
прокурора України  

Правильна 
відповідь: 

 1. Вмотивоване клопотання 
Генерального прокурора України  
 
 
 
 

2. Вмотивоване рішення слідчого судді 

3. Рішення Вищої ради юстиції 

4. Указ Президента України 

Пояснення:  Ч.4 ст. 49 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» 

Питання: 
 Досягнення якого віку особою є підставою для включення її до списку народних засідателів або 
присяжних?  

Відповіді: 

1.     18 років 

Правильна 
відповідь: 

 4. 30 років 
 
 
 
 

2.     21 року 

3.     25 років 

4.       30 років 

Пояснення:  Ч.1 ст. 61 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» 

Питання:  В складі апеляційного суду можуть утворюватися: 

Відповіді: 

1. Пленум апеляційного суду 

Правильна 
відповідь: 

 3. Судові палати з розгляду 
окремих категорій справ 
 
 
 
 

2. Президія апеляційного суду з розгляду питань 
внутрішньої організації суду 

3. Судові палати з розгляду окремих категорій справ 

4. Конференції суддів апеляційних судів  

Пояснення:  Ч. 5 ст. 26 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» 

Питання:  Який орган здійснює добір кандидатів для призначення на посаду судді вперше? 

Відповіді: 

1.     Вища рада юстиції 

Правильна 
відповідь: 

 2. Вища кваліфікаційна комісія 
суддів 
 
 
 
 

2.     Вища кваліфікаційна комісія суддів 

3.     Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія суддів 

4.       Державна судова адміністрація 

Пояснення:  П.2 ч.1 ст.101 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» 

Питання: 
 Хто здійснює переведення судді, обраного безстроково, до суду нижчого рівня в порядку 
дисциплінарного стягнення?  

Відповіді: 

1.     Вища кваліфікаційна комісія суддів 

Правильна 
відповідь: 

 4. Верховна Рада України 
 
 
 
 

2.     Вища рада юстиції 

3.     Президент України 

4.       Верховна Рада України 

Пояснення:  Ч.3 ст. 82 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» 

Питання: 
 До якого органу має право звернутися особа з заявою щодо поведінки судді місцевого суду, яка може 
мати наслідком його дисциплінарну відповідальність?  

Відповіді: 

1.     Особа такого права не має 

Правильна 
відповідь: 

 3. До Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів 
 
 
 
 

2.     До вищого суду в порядку оскарження судового 
рішення 

3.     До Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

4.     До Вищої ради юстиції 

Пояснення: 
 Відповідно до ч.2 ст. 93 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» будь-яка особа  має право звернутися з заявою 
органу дисциплінарного провадження стосовно суддів, а відповідно до ч.1 ст. 94 того ж закону стосовно 
суддів місцевого суду таким органом є Вища кваліфікаційна комісія суддів 

Питання:  До компетенції якого органу належить внесення подання про звільнення судді з посади? 

Відповіді: 

1.     Генерального прокурора України 

Правильна 
відповідь: 

 4. Вищої ради юстиції 
 
 
 

2.     Голови суду, в якому працює суддя 

3.     Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

4.       Вищої ради юстиції 
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Пояснення:  Ч. 5 ст. 96 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» 

Питання: 
 До якого органу можна оскаржити рішення про припинення дисциплінарного провадження 
стосовно судді? 

Відповіді: 

1.     до адміністративного суду 

Правильна 
відповідь: 

 4. таке рішення оскарженню не 
підлягає 
 
 
 
 

2.     до Вищої ради юстиції 

3.     до Генерального прокурора України 

4.       таке рішення оскарженню не підлягає 

Пояснення:  Ч.3 ст. 96 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» 

Питання:  Який загальний строк давнини для застосування дисциплінарного стягнення до судді?  

Відповіді: 

1.     не пізніше трьох місяців із дня вчинення 
проступку 

Правильна 
відповідь: 

 3. не пізніше трьох років із дня 
вчинення проступку 
 
 
 
 
 

2.     не пізніше одного року із дня вчинення 
проступку 

3.     не пізніше трьох років із дня вчинення 
проступку 

4.     законом такого строку не передбачено 

  

Пояснення:  Ч.4 ст. 96 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» 

Питання:  Яке дисциплінарне стягнення може застосовуватися до суддів? 

Відповіді: 

1. попередження 

Правильна 
відповідь: 

 1. попередження 
 
 
 
 

2. пониження в класному чині 

3. штраф 

4. позбавлення нагрудного знака «Почесний суддя 
України» 

Пояснення:  Ч.1 ст. 97 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» 

Питання:  Скільки осіб становить склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів? 

Відповіді: 

1.       11 

Правильна 
відповідь: 

 3. 14 
 
 
 
 

2.       12 

3.       14 

4.       20 

Пояснення:  Ч.1 ст. 102 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» 

Питання:  Який орган вносить подання про звільнення судді з посади?  

Відповіді: 

1.     Голова Верховного Суду України 

Правильна 
відповідь: 

 2. Вища рада юстиції 
 
 
 
 

2.     Вища рада юстиції 

3.     Вища кваліфікаційна комісія суддів 

4.       Генеральний прокурор України 

Пояснення:  Ч.1 ст. 111 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» 

Питання: Хто може входити до складу суду з розгляду кримінального провадження в суді першої інстанції?  

Відповіді: 

1.       Лише професійні судді 

Правильна 
відповідь: 

 3. Професійні судді та у 
визначених законом випадках 
присяжні 
 
 
 
 

2.       Професійні судді та у визначених законом 
випадках народні засідателі 

3.       Професійні судді та у визначених законом 
випадках присяжні 

4.       Професійні судді та у визначених законом 
випадках народні засідателі та присяжні 

Пояснення: 
 Системне тлумачення норм ст.15 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» та ч.3 ст. 31 Кримінального 
процесуального кодексу України 

Питання: 
 Що означає «право на повноважний суд», передбачене Законом України «Про судоустрій і статус 
суддів»? 

Відповіді: 

1.     Право звернутися за захистом до суду 

Правильна 
відповідь: 

2. До підсудності якого вона 
відноситься 
 
 
 
 

2.     До підсудності якого вона відноситься  

3.     Право обрати для звернення найближчий суд 

4.      Право вимагати розподілу судової справи тому 
судді, якому сторона найбільш довіряє  

Пояснення:  Стаття 8 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»  

Питання:  Які надзвичайні та особливі суди діють в Україні? 

Відповіді: 1.     військові суди  Правильна  4. створення таких судів 
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2.     ювенальні суди відповідь: недопускається 
 
 
 
 

3.     дисциплінарні суди 

4.     створення таких судів недопускається  

Пояснення: 
 Ч. 5. ст. 125 Конституції України та ч.2 ст.3 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»: «Створення надзвичайних 
та особливих судів не допускається» 

Питання:  Якщо суддя не може продовжувати розгляд справи, то повторний розподіл справ здійснюється: 

Відповіді: 

1.     За вмотивованим розпорядженням керівника 
апарату суду 

Правильна 
відповідь: 

 1. За вмотивованим 
розпорядженням керівника 
апарату суду 
 
 
 
 

2.     За вмотивованим розпорядженням голови суду 

3.     За рішенням зборів суддів 

4.     Повторний розподіл справ у суді є неможливим 

Пояснення:  Ч. 7. ст. 15 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» 

Питання:  Судом першої інстанції з розгляду адміністративної справи може бути: 

Відповіді: 

1.     лише окружний адміністративний суд 

Правильна 
відповідь: 

4.  місцевий загальний, окружний, 
апеляційний та вищий 
адміністративний суд 
 
 
 
 

2.    місцевий загальний та окружний 
адміністративний суд 

3.     місцевий загальний, окружний та апеляційний 
адміністративний суд 

4.       місцевий загальний, окружний, апеляційний 
та вищий адміністративний суд 

Пояснення: 
 Системне тлумачення положень ст.ст. 22, 27, 32 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» та ст.18 Кодексу 
адміністративного судочинства  

Питання:  Хто затверджує список присяжних? 

Відповіді: 

1.     Територіальне управління державної судової 
адміністрації 

Правильна 
відповідь: 

 3. місцева рада 
 
 
 
 
 

2.     Голова місцевого загального суду 

3.     Місцева рада 

4.     регіональна прокуратура 

  

Пояснення: 

 Ч.1 ст. 60 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»: «Для затвердження списку присяжних територіальне 
управління Державної судової адміністрації України звертається з поданням до відповідної місцевої ради, 
що формує і затверджує у кількості, зазначеній у поданні, список громадян, які постійно проживають на 
території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду, відповідають вимогам статті 61 цього 
Закону і дали згоду бути присяжними» 

Питання:  Ким звільняється суддя з посади у разі закінчення строку повноважень? 

Відповіді: 

1.     Президентом України 

Правильна 
відповідь: 

 1. Президентом України 
 
 
 
 

2.     Верховною Радою України 

3.     Вищою кваліфікаційною комісією суддів 

4.       Вищою радою юстиції 

Пояснення: 

Відповідно до ч.1 ст. 111 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» суддю звільняє з посади орган, який 
призначив чи обрав його на посаду. «Закінчення строку» вказує, що мова йде про суддю, якого 
призначено на певний строк – тобто вперше на 5 років. Оскільки призначення на 5-річний термін 
суддівських повноважень здійснює Президент, то і повноваження по звільненню судді у зв’язку з 
закінченням строку також належить Президенту України. 

Питання: 
 До компетенції якого органу віднесено переведення судді до іншого суду того ж рівня та 
спеціалізації? 

Відповіді: 

1.     Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

Правильна 
відповідь: 

 3. Президента України 
 
 
 
 

2.     Вищої ради юстиції 

3.     Президента України 

4.       Верховної ради України 

Пояснення: 

Відповідно до ч. 3 ст. 112 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» суддю звільняє з посади орган, який 
призначив чи обрав його на посаду. «Закінчення строку» вказує, що мова йде про суддю, якого 
призначено на певний строк – тобто вперше на 5 років. Оскільки призначення на 5-річний термін 
суддівських повноважень здійснює Президент, то і повноваження по звільненню судді у зв’язку з 
закінченням строку також належить Президенту України. 

Питання:  Приводом для переведення судді в суд вищої інстанції є: 

Відповіді: 
1.     Рішення компетентного органу про заохочення 
судді за сумлінну працю 

Правильна 
відповідь: 

 4. Перемога в конкурсі на 
заміщення вакантної посади у 
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2.     Закінчення строку повноважень в суді нижчого 
рівня 

відповідному суді 
 
 
 
 

3.     В рамках програми навчання суддів – 
необхідність підвищити кваліфікацію судді  

4.       Перемога в конкурсі на заміщення вакантної 
посади у відповідному суді 

Пояснення: 
 Відповідно до системного тлумачення положень статей 73 та 82 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» 
переведення судді в суд вищої інстанції можливо лише за результатами конкурсу на заміщення вакантної 
посади 

 

 


