Таксономічна характеристика
анонімного письмового тестування під час кваліфікаційного оцінювання суддів та
кандидатів на посаду судді Касаційного цивільного суду
1. У цьому документі визначено вимоги до когнітивних рівнів пізнання
(мисленнєвих процесів, за допомогою яких вирішується поставлене завдання) кандидатів
на посаду судді Касаційного цивільного суду, які складатимуть анонімне письмове
тестування відповідно до Програми іспиту для кваліфікаційного оцінювання суддів та
кандидатів на посаду судді Касаційного цивільного суду (далі – Програма).
2. Кандидати на посаду судді Касаційного цивільного суду мають бути обізнані з:
матеріальним і процесуальним правом України та міжнародних правових актів;
правовими позиціями Верховного Суду (Верховного суду України);
практикою Європейського суду з прав людини;
іншими знаннями, уміннями та навичками, необхідними для здійснення
правосуддя.





3. Визначення змісту анонімного письмового тестування кандидатів на посаду судді
Касаційного цивільного суду має на меті досягнення таких цілей:
 створення методологічної основи для розробки тестових запитань;
 надання допомоги кандидатам на посаду судді Касаційного цивільного суду при
підготовці до складення анонімного письмового тестування.
4.

Анонімне письмове тестування складається із 120 запитань.

5.
Кожен розділ Програми має дисципліни. Кожна дисципліна Програми має
власні теми.
Тестове завдання включає:
1) 8,33% – конституційне право;
2) 4,17% – антикорупційне законодавство;
3) 4,17% – Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод;
4) 83,33% – запитань розділу Касаційного цивільного суду.
6. Питома вага кожного розділу Програми іспиту відображає співвідношення
кількості тестових запитань із відповідної галузі до загальної кількості запитань тестового
завдання.
7. Порядок розміщення дисциплін не є основоположним для формування
відповідного блоку тестових запитань.
8. Для всіх розділів Програми іспиту встановлено необхідні кваліфікаційні рівні,
якими повинен володіти кандидат на посаду судді Касаційного цивільного суду.
Формування кваліфікаційних рівнів здійснюється з урахуванням пізнавальних
навичок, визначення яких наведено нижче:
Рівень «А» – необхідний когнітивний рівень «Знання».
Рівень «В» – необхідні когнітивні рівні пізнання «Знання», «Розуміння».
Рівень «С» – необхідні когнітивні рівні пізнання «Знання», «Розуміння», «Критичне
мислення».
Рівень «D» – необхідні когнітивні рівні пізнання «Знання», «Розуміння», «Критичне
мислення», «Вирішення проблеми».

КАСАЦІЙНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ СУД

1. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО
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1.1. Конституція України – Основний Закон держави.
1.2. Конституційно-правовий статус людини і
громадянина в Україні.
1.3. Основи безпосередньої демократії (прямого
народовладдя).
1.4. Конституційно-правовий статус Верховної Ради
України. Президента України, Кабінету Міністрів України
та інших органів виконавчої влади.
1.5. Конституційні засади правосуддя в Україні.
1.6. Конституційна юстиція в Україні.
1.7. Місцеве самоврядування в Україні
2. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
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2.1. Законодавство у сфері запобігання корупції.
2.2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України
«Про запобігання корупції».
2.3. Відповідальність за корупційні або пов’язані з
корупцією правопорушення та усунення їх наслідків.
2.4. Адміністративна відповідальність за корупційні
правопорушення.
2.5. Кримінальна відповідальність за декларування
недостовірної інформації
3. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ
І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД
3.1. Загальна характеристика.
3.2. Європейський суд з прав людини і його рішення
4. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.

Загальні положення цивільного права.
Суб’єкти цивільних правовідносин.
Об’єкти цивільних правовідносин.
Строки та терміни. Позовна давність.
Особисті немайнові права.
Речові права.
Право інтелектуальної власності.
Правочини в цивільному праві.
Загальні положення про зобов’язання і договори.
Окремі види зобов’язань.
Відшкодування шкоди.
Спадкове право.

СІМЕЙНЕ ПРАВО
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4.20. Право власності на землю в Україні.
4.21. Права на користування землею.
4.22. Захист прав на землю.
4.23. Поняття та види обов’язків власників земельних
ділянок та землекористувачів.
4.24. Регулювання земельних правовідносин органами
державної влади та місцевого самоврядування в Україні.
4.25. Правова охорона земель в Україні.
4.26. Правове регулювання плати за землю.
4.27. Види юридичної відповідальності за земельні
правопорушення та механізм її реалізації.
4.28. Правовий режим окремих категорій земель за
цільовим призначенням.
ЖИТЛОВЕ ПРАВО
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4.29. Конституційне право громадян України на житло.
Способи реалізації прав на житло.
4.30. Поняття та підстави користування жилими
приміщеннями.
4.31. Правове регулювання користування службовими
приміщеннями та гуртожитками.
4.32. Юридичні гарантії права громадян на житло.
4.33. Захист права на житло.
ТРУДОВЕ ПРАВО
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4.13. Поняття сім’ї в праві.
4.14. Поняття та види сімейних правовідносин, елементи
сімейних правовідносин.
4.15. Особисті права та обов’язки подружжя.
4.16. Правовий режим майна подружжя.
4.17. Правовідносини батьків та дітей.
4.18. Договірне регулювання сімейних відносин.
4.19. Розгляд судом справ, які виникають із сімейних
правовідносин.
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

4.34. Сфера дії трудового законодавства.
4.35. Державні гарантії права на зайнятість в Україні.
4.36. Поняття, сфера дії та види колективних угод.
4.37. Трудові договори.
4.38. Правове регулювання робочого часу.
4.39. Правове регулювання часу відпочинку.
4.40. Нормування праці. Види норм праці.
4.41. Поняття трудової дисципліни, методи її
забезпечення.
4.42. Матеріальна відповідальність сторін трудового

договору.
4.43. Поняття охорони праці за трудовим правом.
4.44. Правове регулювання праці окремих суб’єктів
трудового права.
4.45. Контроль і нагляд за додержанням законодавства
про працю.
4.46. Трудові спори.
5. ПОЛОЖЕННЯ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ
ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД У
СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
5.1. Поняття «прав і обов’язків цивільного характеру» в
сенсі Конвенції.
5.2. Право на повагу до приватного та сімейного життя
(стаття 8) та право на шлюб (стаття 12) Конвенції.
5.3. Свобода думки, совісті та релігії (стаття 9). Вимоги
пункту 2 статті 9 Конвенції.
5.4. Свобода вираження поглядів (стаття 10). Сфера дії
статті 10 Конвенції.
5.5. Право на вільне володіння майном (стаття 1
Протоколу № 1).
5.6. Право на освіту (стаття 2 Протоколу № 1)
6. ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО (ЦИВІЛЬНИЙ
ПРОЦЕС)
6.1. Основні положення.
6.2. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин.
6.3. Цивільна юрисдикція. Підсудність цивільних справ.
6.4. Докази і доказування в цивільному процесі.
6.5. Процесуальні строки. Судові виклики і
повідомлення. Судові витрати.
6.6. Процесуальні форми захисту цивільних прав:
звернення до суду, відкриття провадження, судовий
розгляд. Наказне провадження. Позовне провадження.
Врегулювання спору за участю судді. Заочний розгляд
справи. Заходи процесуального примусу.
6.7. Особливості розгляду та вирішення справ окремого
провадження.
6.8. Судові рішення.
6.9. Судовий контроль за виконанням судових рішень.
6.10. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням
судових рішень у цивільних справах та рішень інших
органів (посадових осіб).
6.11. Цивільне судочинство України з іноземним
елементом.
6.12. Перегляд судових рішень в цивільних справах.
6.13. Перегляд судових рішень за нововиявленими або
виключними обставинами.
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6.14. Провадження у справах про оскарження рішень
третейських судів, оспорювання рішень міжнародних
комерційних арбітражів.
6.15. Визнання та виконання рішень іноземних судів,
міжнародних комерційних арбітражів в Україні, надання
дозволу на примусове виконання рішень третейських судів.

