
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ, ЩО 

ВИНОСЯТЬСЯ НА АТЕСТАЦІЮ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА» 

(для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 081 Право) 

 

1. Предмет та об’єкт теорії держави та права. 

2. Функції теорії держави і права. 

3. Основні теорії виникнення держави. 

4. Поняття та ознаки держави. 

5. Основні теорії виникнення держави. 

6. Поняття про правову державу: основні ознаки, характеристика. 

7. Поняття, ознаки та структура суспільства. 

8. Поняття та види суверенітету держави. 

9. Громадянське суспільство: поняття, ознаки, структура. 

10. Поняття та структура форм держави. 

11. Поняття та види форм державного правління. 

12. Поняття та види монархій. 

13. Поняття та види республік. 

14. Поняття та види форм державного устрою. 

15. Поняття, ознаки та види унітарних держав. 

16. Поняття та ознаки федеративних держав. 

17. Поняття та ознаки конфедерації. 

18. Поняття та види державно-правового режиму. 

19. Поняття та ознаки демократії. 

20. Види антидемократичного державно-правового режиму. 

21. Функції держави. 

22. Класифікація функцій держави. 

23. Внутрішні функції держави. 

24. Зовнішні функції держави. 

25. Форми і методи здійснення функцій держави. 

26. Поняття та ознаки механізму держави. 

27. Поняття державного апарату, його співвідношення з механізмом 

держави. 

28. Принцип розподілу влад і структура державного апарату. 

29. Класифікація органів держави.  

30. Правоохоронні органи в структурі механізму держави та їх роль у 

здійсненні державних функцій. 

31. Державоутворення та визнання сучасних держав.  

32. Теорія правової держави. 

33. Підходи до розуміння права. 

34. Поняття та ознаки праворозуміння. 

35. Поняття та ознаки об’єктивного права. 

36. Поняття та ознаки суб’єктивного права. 



37. Поняття принципів права та їх класифікація.  

38. Функцій права та їх класифікація.  

39. Поняття та рівні правоутворення. 

40. Поняття та принципи правотворчості. 

41. Стадії правотворчості. 

42. Види правотворчості та їх суб’єкти. Законодавча ініціатива. 

43. Поняття форми (джерела) права та їх види.  

44. Поняття та ознаки нормативно-правового акту. 

45. Види нормативно-правового акту. 

46. Поняття та види закону. 

47. Поняття та види підзаконного нормативно-правового акту. 

48. Дія нормативно-правових актів в часі, просторі та за колом осіб. 

49. Сутність судового прецеденту 

50. Міжнародно-правовий акт як джерело права. 

51. Поняття та елементи системи права. 

52. Поняття та структура системи законодавства. 

53. Систематизація нормативно-правових актів. 

54. Співвідношення системи права та системи законодавства. 

55. Поняття, ознаки та види соціальних норм. 

56. Поняття та ознаки норм права. 

57. Класифікація норм права. 

58. Структура норми права та характеристика її елементів. 

59. Норма права та стаття нормативно-правового акту: аспекти 

співвідношення.  

60. Юридична техніка: поняття, види. 

61. Реалізація норм права: поняття та форми. 

62. Стадії застосування норм права. 

63. Застосування як особлива форма реалізації норм права у сфері 

правоохоронної діяльності. 

64. Вимоги щодо правильного застосування норм права. 

65. Поняття та види правозастосовних актів. 

66. Прогалини в законодавстві та способи їх усунення та подолання. 

67. Поняття та види тлумачення норм права. 

68. Способи тлумачення норм права. 

69. Інтерпретаційні акти: поняття, ознаки види. 

70. Юридичні колізії: поняття та види. 

71. Поняття та ознаки правовідносин. 

72. Види правовідносин. 

73. Структура правовідносин. 

74. Суб’єкти правовідносин: поняття та види. 

75. Поняття та складові правосубʼєктності. 

76. Об’єкти правовідносин. 

77. Поняття та види правового статусу. 

78. Структура правового статусу. 



79. Поняття законного інтересу. Співвідношення юридичного та 

приватного інтересу. 

80. Класифікація основних прав, свобод та обов’язків громадян за  

Конституцією України. 

81. Поняття та класифікація юридичних фактів. 

82. Фікції. Презумпції. Преюдиція. Правова аксіома. 

83. Поняття та ознаки правової поведінки. 

84. Види правової поведінки. 

85. Поняття та ознаки правомірної поведінки. 

86. Види правомірної поведінки. 

87. Поняття та види правопорушень. 

88. Поняття та ознаки злочину. 

89. Відмежування злочину від інших видів правопорушення. 

90. Склад правопорушення. 

91. Девіантна поведінка, об’єктивно-протиправна поведінка та 

зловживання правом як особливі суспільні явища. 

92. Поняття та ознаки юридичної відповідальності. 

93. Принципи та функції юридичної відповідальності. 

94. Види юридичної відповідальності. 

95. Стадії юридичної відповідальності. 

96. Підстави звільнення від юридичної відповідальності, та обставини, 

що її виключають.  

97. Підстави притягнення до юридичної відповідальності.  

98. Поняття правового впливу та його види.  

99. Співвідношення правового впливу і правового регулювання.  

100. Правове регулювання: поняття, предмет, методи способи, типи. 

101. Стадії процесу правового регулювання. 

102. Поняття механізму правового регулювання та його структура. 

103. Поняття законності, її основні принципи, вимоги, гарантії.  

104. Поняття та ознаки правопорядку. 

105. Поняття та структура правової системи. 

106. Характеристика структурних елементів правової системи 

суспільства.  

107. Основні риси романо-германської правової сім’ї. 

108. Основні риси англо-американської правової сім’ї. 

109. Основні риси сім’ї мусульманського права. 

110. Основні риси сім’ї традиційного права. 

111. Основні напрями розвитку правової системи сучасної України. 

  

СИТУАТИВНІ ЗАВДАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА АТЕСТАЦІЮ 

 

У своєму рішенні від 19 лютого 2009 р. по справі «Христов проти 

України» (заява № 24465/04) ЄСПЛ наголошує, що «право на справедливий 

судовий розгляд, гарантоване пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав 



людини і основоположних свобод 1950р., слід тлумачити в контексті 

преамбули даної Конвенції, яка, зокрема, проголошує верховенство права як 

складову частину спільної спадщини Договірних держав. Одним з 

основоположних аспектів верховенства права є принцип юридичної 

визначеності, згідно з яким у разі остаточного вирішення спору судами їхнє 

рішення, що набрало законної сили, не може ставитися під сумнів». 

Вкажіть про які принципи права говорить ЄСПЛ розглядаючи 

справу «Христов проти України», розкрийте їх сутність та 

взаємозв’язок.  

 

У своєму рішенні від 23 червня 1995 року у справі «Толстой-

Милославський проти Сполученого Королівства» (заява № 18139/91) ЄСПЛ 

наголошує на тому, що слово «закон» включає в себе не тільки законодавчі 

акти, але і прецедентне право. 

Про які джерела права йде мова у рішенні ЄСПЛ? Здійсніть їх 

співвідношення. 

 

У справі «Олександр Волков проти України» (Oleksandr Volkov v. 

Ukraine) від 9 січня 2013 року, заява № 21722/11, ЄСПЛ зауважує, що 

«процесуальні норми створюються для забезпечення належного відправлення 

правосуддя та дотримання принципу юридичної визначеності...». 

Розкрийте сутність принципу юридичної визначеності. 

 

У своєму рішенні від 15 травня 2008 р. по справі «Надточій проти 

України» (заява № 7460/03) ЄСПЛ констатував порушення пункту 1 статті 6 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. При 

цьому, ЄСПЛ зауважив, що під час розгляду адміністративної справи щодо 

заявника, останній відбував покарання за вироком суду у місцях позбавлення 

волі та не брав участі в адміністративному провадженні, незважаючи на те, 

що національні відповідні державні органи знали про становище заявника та 

місце, де він відбував покарання. Також ЄСПЛ наголосив, що концепція 

справедливого судового розгляду передбачає, що кожна сторона повинна 

мати розумну можливість представляти свою сторону в умовах, які не 

ставлять її в суттєво менш сприятливе становище у порівнянні з опонентом 

Про порушення якого принципу права йдеться у даному рішенні 

ЄСПЛ? Охарактеризуйте даний принцип. 

 

У справі «Гарнага проти України» (Заява № 20390/07) громадянка 

України пані Наталія Володимирівна Гарнага стверджувала, що державні 

органи влади України втрутилися в її приватне життя, відхиливши її заяву 

про зміну по батькові. В свою чергу Уряд України, який на останніх стадіях 

провадження у ЄСПЛ представляв п. Н. Кульчицький з Міністерства юстиції 

України, констатував, що національне законодавство містить чіткі 

положення, які не дозволяють зміну по батькові на власний розсуд, а 



національні суди не можуть винести рішення, що суперечитиме 

законодавству.  

Вивчивши усі обставини справи (доводи заявниці та Уряду України, 

чинне законодавство України) ЄСПЛ, у своєму рішенні від від16 травня 2013 

року по справі «Гарнага проти України» (Заява № 20390/07), констатував 

порушення статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 року.  

Вкажіть суб’єктів правовідносин, що мали місце в процесі розгляду 

даної справи в ЄСПЛ. Розкрийте поняття «суб’єкт права» та здійсніть 

його видову характеристику. 

 

У справі «ТОВ «Світ розваг» та інші проти України» (Заява № 13290/11 

та 2 інші заяви) ЄСПЛ констатує порушення статті 1 «Захист власності» 

Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 року. Дана стаття передбачає:  

«Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм 

майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в 

інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними 

принципами міжнародного права.  

Проте попередні положення жодним чином не обмежують право 

держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб 

здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних 

інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або 

штрафів». 

Розкрийте теоретичну конструкцію структури статті 

нормативно-правового акту, що розглядається у даній справі. А також 

опишіть спосіб закріплення норми права в статті нормативно-правового 

акта. 

 

У своєму рішенні від 23 червня 1995 року у справі «Толстой-

Милославський проти Сполученого Королівства» (заява № 18139/91) ЄСПЛ 

наголошує на тому, що слово «закон» включає в себе не тільки законодавчі 

акти, але і прецедентне право. 

Про які джерела права йде мова у рішенні ЄСПЛ? Здійсніть їх 

співвідношення. 

 

На який принцип організації та діяльності державного апарату 

вказує таке конституційне положення: «…єдиним джерелом влади в 

Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування» (ст.5 Конституції 

України від 28.06.1996 р.) 

 

Із запропонованих варіантів відповідей оберіть ті, що є стадіями 

правового регулювання: суд виніс рішення про притягнення винної у скоєнні 

адміністративного правопорушення особи до сплати штрафу; громадська 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_535


організація «Трудові резерви» затвердила свій статут; Верховна Рада України 

прийняла Закон «Про прокуратуру»; керуючись нормами Сімейного Кодексу 

громадянин Розенко Т.П. та громадянка Малишко О.К. уклали шлюбний 

договір; визначення у Конституції України переліку прав та обов’язків 

громадян України. 

 

Визначте, проявом яких функцій держави є наступні види 

діяльності: 

а) діяльність держави з розвитку низки загальноосвітніх установ; 

б) участь держави у військово-політичних союзах та блоках; 

в) прийняття Верховною Радою Закону України «Про Національну 

поліцію»; 

г) участь Збройних Сил України у міжнародних операціях з 

підтримання миру і безпеки; 

д) робота Центральної виборчої комісії з підготовки та проведення 

виборів Президента України. 

 

У справі «Салов проти України» однією з вимог заявника було те, що 

положення Кримінального кодексу України не може бути застосованим до 

його дій, оскільки зазначене положення сформульовано настільки нечітко, 

що він не міг передбачати, що за цей вчинок його можуть позбавити волі. По 

цій справі у своєму рішенні від 26 вересня 2005 року ЄСПЛ зауважив, що та 

чи інша норма не може вважатися «законом», якщо її не сформульовано з 

достатньою чіткістю, щоб громадянин міг регулювати свою поведінку: він 

повинен мати можливість (за необхідності й за належної правової допомоги) 

передбачити наслідки, до яких може призвести певна дія. Також ЄСПЛ 

підкреслив, що рівень передбачуваності значною мірою залежить від змісту 

заходу, сфери, яку він має охопити, а також кількості й статусу тих, до кого 

він застосовується. 

Про порушення якого принципу права йдеться у даному рішенні 

ЄСПЛ? Назвіть основні принципи юридичної техніки, які повинні 

враховуватись при законотворчості. 

 

У справі «Багієва проти України» (заява № 41085/05) громадянка 

України пані Тетяна Григорівна Багієва стверджувала, що обшук її квартири 

становив порушення її права на повагу до свого житла. В свою чергу Уряд 

України доводив, що втручання здійснювалося відповідно до процесуального 

порядку, встановленого законом, і мало на меті легітимне попередження 

злочину, та за обставин справи було необхідним. 

Вивчивши усі обставини справи ЄСПЛ, у своєму рішенні від 28 квітня 

2016 року по справі «Багієва проти України» (заява № 41085/05), констатував 

порушення статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 року.  

Вкажіть суб’єктів правовідносин, що мали місце в процесі розгляду 

даної справи в ЄСПЛ. Здійсніть видову характеристику суб’єктів права. 



 

Стаття 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 року передбачає: 

1. Кожна людина має право на повагу до її особистого і сімейного 

життя, житла і таємниці листування. 

2. Держава не може втручатися у здійснення цього права інакше ніж 

згідно із законом та у випадках, необхідних в демократичному суспільстві в 

інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту 

країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров'я 

або моралі чи з метою захисту прав і свобод інших людей». 

Розкрийте теоретичну конструкцію структури статті 

нормативно-правового акт, що у розглядається у даній справі. 

 

У справі «Трішковська та інші проти України» (Заява № 47424/13 та 3 

інші заяви) заявники скаржилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року на 

надмірну тривалість кримінальних проваджень та відсутність у 

національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту. 

Розглянувши матеріали справи у своєму рішенні від 14 червня 2018 року 

ЄСПЛ наголосив, що вже встановлював порушення щодо питань, 

аналогічних тим, що розглядаються у цій справі (див., рішення у справах 

«Пелісьє та Сассі проти Франції» ( заява № 25444/94), «Фрідлендер проти 

Франції» ( заява № 30979/96)» Також у своєму рішенні ЄСПЛ констатує 

порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 року. 

Визначте на які саме джерела права посилається ЄСПЛ у своєму 

рішенні? Здійсніть загальнотеоретичний аналіз даних джерел права. 

 

Проаналізуйте ситуації та визначте, в яких випадках настає 

юридична відповідальність. Визначте її вид. 

• Іванов С. за підробленими ним документами отримав у банку 

велику суму грошей; 

• Сидоренко В. образив свого дядька під час сімейної лайки; 

• Назарко П. своєчасно не виконала зазначену в контракті роботу; 

• Галинчак Б. не з’явилася на щорічну зустріч випускників школи; 

• Павлов П. спізнився на роботу на 60 хвилин. 

 

При розгляді справи «Чумак проти України» (заява № 60790/12) ЄСПЛ 

встановив, що гр. В. спричинив дорожньо-транспортну пригоду, в результаті 

якої загинула дружина гр. С.О. Чмак. 

Проаналізуйте правопорушення, яке було описано у рішенні ЄСПЛ. 

Охарактеризуйте склад даного правопорушення. 
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У своєму рішенні від 22 жовтня 2015 року по справі «Сергій Антонов 

проти України» (заява № 40512/13) ЄСПЛ дійшов висновку, що несвоєчасне 

діагностування працівниками СІЗО захворювань заявника та ненадання йому 

під час тримання його під вартою швидкої і комплексної медичної допомоги, 

є порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 року. В процесі розгляду даної справи ЄСПЛ дослідив: 

Конституцію України; Закон України від 12 грудня 1991 року № 1972-ХІІ 

«Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту 

людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ»; 

Інструкцію з організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД, 

затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України №120 від 25 

травня 2000 р.; Рекомендацію Rec (2006) 2 Комітету міністрів державам-

членам щодо Європейських пенітенціарних правил (ухвалена Комітетом 

міністрів 11 січня 2006 року). 

Здійсніть теоретико-правову характеристику нормативно-

правових актів які досліджувались ЄСПЛ у вищезазначеній справі. 

Вкажіть коли міжнародно-правовий акт стає частиною національного 

законодавства. 

 

У статті 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

1950р. у якій зазначено: «1. Право кожної людини на життя захищається 

законом. Жодна людина не може бути умисне позбавлена життя інакше ніж 

на виконання вироку суду, винесеного після визнання її винною у вчиненні 

злочину, за який законом передбачено таке покарання. 2. Позбавлення життя 

не розглядається як порушення цієї статті, якщо воно є наслідком виключно 

необхідного застосування сили: a) при захисті будь-якої людини від 

незаконного насильства; b) при здійсненні законного арешту або при 

запобіганні втечі людини, що законно перебуває під вартою; c) у діях, 

законно вчинених з метою придушення бунту або заколоту». 

Розкрийте теоретичну конструкцію структури статті 

розглядаємого міжнародно-правового акту. Здійсніть співвідношення 

понять «норма права» та «стаття». 

 

У справі «Кривенький проти України» (Заява № 43768/07) громадянин 

України п. Володимир Олександрович Кривенький стверджував, що 

ретроспективне визнання недійсним його права власності на спірну земельну 

ділянку площею 0,6021 га було свавільним та було здійснене з порушенням 

принципу «належного урядування».  

У своєму рішенні від 16 лютого 2017 року по справі «Кривенький 

проти України» (Заява № 43768/07) ЄСПЛ наголошує на тому, що в даному 

випадку позбавлення майна відповідало суспільним інтересам і 

переслідувало законну ціль. В той же час ЄСПЛ констатує, що земля була 

вилучена у заявника без виплати будь-якої компенсації чи іншого виду 

належного відшкодування. Відповідно, було порушено статтю 1 Першого 
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протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 року. 

Визначте та охарактеризуйте об’єкт правовідносин у даній справі. 

Надайте визначення та вкажіть характерні ознаки «законного 

інтересу». 

 

У п. 19 рішення від 18 грудня 2008 року по справі «Новік проти 

України» (Заява № 48068/06) ЄСПЛ зазначив, що коли йдеться про 

позбавлення свободи, то надзвичайно важливою умовою є забезпечення 

загального принципу юридичної визначеності. Вимога якості закону в 

розумінні п. 1 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 року означає, що коли національний закон передбачає 

можливість позбавлення свободи, то такий закон має бути досить доступним, 

чітко сформульованим і передбачуваним у своєму застосуванні для того, щоб 

виключити будь-який ризик свавілля. 

Про порушення якого принципу права йдеться у даному рішенні 

ЄСПЛ? Розкрийте зміст даного принципу права та теоретичну 

конструкцію якості закону. 

 

З наведеного переліку оберіть спеціалізовані норми права та 

охарактеризуйте їх: 

а) п. 1 ст. 28 Конституції України «Кожен має право на повагу до його 

гідності»; 

б) ст. 1 Конституції України «Україна є суверенна і незалежна, 

демократична, соціальна, правова держава»; 

в) ст. 64 Конституції України «Конституційні права і свободи людини 

і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених 

Конституцією України»; 

г) ст. 9 Кодекс України про адміністративні правопорушення 

«Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, 

винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на 

громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений 

порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну 

відповідальність». 

 

Стаття 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 року передбачає:  

«1. Кожна людина має право на свободу виявлення поглядів. Це право 

включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і поширювати 

інформацію та ідеї без втручання держави і незалежно від кордонів. Ця 

стаття не перешкоджає державам вимагати ліцензування діяльності 

радіо-, теле- або кінопідприємств. 

2. Здійснення цих свобод, оскільки воно пов'язане з обов'язками і 

відповідальністю, може бути предметом таких формальностей, умов, 

обмежень або покарання, які встановлені законом і є необхідними в 



демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки, 

територіальної цілісності або громадського порядку, з метою запобігання 

заворушенням або злочинам, для захисту здоров'я і моралі, для захисту 

репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, 

одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і 

неупередженості правосуддя». 

Розкрийте теоретичну конструкцію структури даної статті 

міжнародно-правового акту. Здійсніть співвідношення понять «норма 

права» та «стаття». 

 

До ЄСПЛ із заявою звернувся громадянин України Кирил 

Олександрович Ткач (заява № 11773/08) який скаржився на неналежні умови 

тримання його під вартою. В процесі вивчення матеріалів справи ЄСПЛ 

дослідив національне законодавство України, зокрема, Правила 

внутрішнього розпорядку установ виконання покарань (затверджені наказом 

Державного Департаменту України з питань виконання покарань № 275 від 

25 грудня 2003 року), які регулювали тримання під вартою засуджених до 

довічного позбавлення волі. 

Здійсніть теоретико-правову характеристику нормативно-

правового акту який аналізувався ЄСПЛ у вищезазначеній справі. 

Вкажіть коли міжнародно-правовий акт стає частиною національного 

законодавства. 

 

При розгляді справи «Лучанінова проти України» (заява № 16347/02) 

ЄСПЛ надав можливість Уряду України надати пояснення у цій справі. У 

своїй аргументації останній наголосив на тому, що провадження у справі 

О.М. Лучінової було адміністративним, та що національне законодавство 

проводило чітку межу між кримінальним та адміністративним 

правопорушенням. Уряд стверджував, що стаття 6 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод 1950р. не застосовна у цій справі, оскільки 

провадження щодо заявниці не стосувалось визначення «кримінального 

обвинувачення» щодо неї. 

Здійсніть теоретико-правовий аналіз видів правопорушення про які 

йдеться у справі «Лучанінова проти України». Назвіть характерні ознаки 

злочину, як різновиду правопорушення. 

 

Визначте, яку дію нормативно-правових актів у часі, встановлює 

така норма права: « Правила Цивільного кодексу України про позовну 

давність застосовується до позовів, строк, пред’явлення яких, встановлений 

законодавством, що діяло раніше, не сплив до набрання чинності цим 

Законом» 

 

У своєму рішенні від 9 січня 2013 року по справі «Олександр Волков 

проти України» (Заява № 21722/11) ЄСПЛ наголошує на відсутності у 

законодавстві України положень щодо строків давності притягнення судді до 
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відповідальності за порушення присяги, в контексті дотримання вимог 

«якості закону» при перевірці виправданості втручання в права, гарантовані 

статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 

року. ЄСПЛ підкреслює, що формулювання національного законодавства 

повинно бути достатньо передбачуваним, щоб дати особам адекватну 

вказівку щодо обставин та умов, за яких державні органи мають право 

вдатися до заходів, що вплинуть на їхні конвенційні права. Крім того, 

законодавство повинно забезпечувати певний рівень юридичного захисту 

проти свавільного втручання з боку державних органів. Існування 

конкретних процесуальних гарантій є у цьому контексті необхідним. 

Про порушення якого принципу права йдеться у даному рішенні 

ЄСПЛ? Розкрийте зміст даного принципу права та теоретичну 

конструкцію якості закону. 

 

У справі «Осовська та інші проти України» (Заява № 2075/13 та 4 інші 

заяви) громадяни України Т.Є. Осовська, Н.М. Литвиненко, Г.О. Тарданська, 

Т.О. Стороженко та В.В. Кашук скаржились, що поновлення строку на 

апеляційне оскарження та скасування остаточних постанов у їхніх справах 

(перерахунок їхніх пенсій за вищою ставкою) порушило принцип юридичної 

визначеності. В свою чергу Уряд України Уряд стверджував, що 

відкриваючи апеляційні провадження, національні суди діяли відповідно до 

національного законодавства. 

Вивчивши усі обставини справи ЄСПЛ, у своєму рішенні від 28 червня 

2018 року дійшов висновку, що національні суди не навели підстав, які б 

продемонстрували існування особливих обставин непереборної сили, які б 

виправдовували повторне відкриття проваджень у справах заявниць. 

Відповідно, мало місце порушення пункту 1 статті 6 Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод 1950 року. 

Вкажіть суб’єктів правовідносин, що мали місце в процесі розгляду 

даної справи в ЄСПЛ. Визначте об’єкт даних правовідносин та наведіть 

відмінності між юридичним та приватним інтересами. 

 

Стаття 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

1950р. встановлює: Нікого не може бути піддано катуванню або 

нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або 

покаранню». 

Охарактеризуйте наведену у ст. 3 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод 1950р. норму права та розкрийте 

теоретичну конструкцію її структури. 

 

У своєму рішенні від 15 січня 2019 року у справі «Віра Довженко проти 

України» (заява № 26646/07) ЄСПЛ констатує, втручання у мирне володіння 

заявницею її майном явно порушило законодавство України та не було 

законним, що є порушенням статі 1 Першого протоколу до Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. В процесі судового 
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розгляду ЄСПЛ здійснив аналіз національного законодавства України, яке 

регулює питання, що розглядаються у даній справі. Зокрема: Конституцію 

України (ст.41); Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року; Земельний 

кодекс України; Постанову Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 

2004 року «Про практику застосування судами земельного законодавства при 

розгляді цивільних справ».  

Визначте нормативно-правові акти, які розглядались ЄСПЛ у даній 

справі. Здійсніть їх класифікацію. 

 

Знайдіть і охарактеризуйте всі структурні елементи 

правовідносин в таких ситуаціях: 

а) Іванов і Петров уклали договір купівлі-продажу квартири; 

б) Сидоров І.І. в стані алкогольного сп’яніння скоїв наїзд на пішохода 

Петренка О.О., завдавши йому тяжких тілесних ушкоджень на автомобілі, що 

належить громадянину Іванову І.І. 

 

З наведеного переліку оберіть юридичні факти-дії та юридичні 

факти-події: а) вступ до академії на навчання; б) досягнення повноліття; 

в) смерть людини; г) землетрус; д) купівля автотранспорту; е) повінь. 

 

В якій частині правозастосовного акта розміщується зазначений 

текст? «… при таких обставинах суд вважає, що вина підсудного 

громадянина «С» у вчиненні злочину, передбаченому ч.1 ст.  185 

КК  України, повністю доведена». 

 

З метою притягнення уповноваженими державними органами 

громадянина «С» до юридичної відповідальності було встановлено факт 

вчинення ним правопорушення, що передбачене ч. 1 ст. 130 КУпАП. Після 

цих дій правопорушник сплатив штраф, розмір якого він самостійно 

визначив, прочитавши санкцію цієї норми. 

Назвіть підстави притягнення до юридичної відповідальності та 

визначте, яка з них відсутня у цій фабулі? 

 

У своєму рішенні від 29 квітня 2003 року по справі «Полторацький 

проти України» (Заява № 38812/97) ЄСПЛ наголосив на тому, що втручання, 

щоб не суперечити статті 8 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950р., повинно бути здійснене «відповідно до 

закону», переслідувати законну мету і бути необхідним у демократичному 

суспільстві для досягнення цієї мети. Цей вираз, по-перше, вимагає, щоб 

відповідний захід мав певну підставу в національному законодавстві; він 

також стосується якості відповідного законодавства і вимагає, щоб воно було 

доступне відповідній особі, яка, крім того, повинна бути здатна передбачити 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
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його наслідки для себе, а також, це законодавство повинно відповідати 

принципу верховенства права. 

Відповідно до наведеного рішення ЄСПЛ розкрийте сутність 

принципу законності. 

 

Із запропонованих варіантів відповідей оберіть ті, що 

характеризують англійське право: тісне переплетіння філософії, релігії та 

юриспруденції; суддя виступає суто суб’єктом правозастосування; 

процесуальні норми мають первинне значення у порівнянні з нормами 

матеріального права; домінування юридичних обов’язків особи над її 

правами та свободами. 

 

Стаття 12 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

1950р. встановлює: «Чоловіки та жінки, які досягли шлюбного віку, мають 

право на одруження і створення сім'ї згідно з національними законами, які 

регулюють здійснення цього права». 

Охарактеризуйте наведену у ст. 12 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод 1950р. норму права та розкрийте 

теоретичну конструкцію її структури. 

 

До ЄСПЛ із заявою звернувся громадянин України пан Андрій 

Михайлович Капштан (заява № 56224/10) який скаржився на те, що ухвала 

апеляційного суду від 23 березня 2010 року, якою було залишено без змін 

обраний йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, була 

свавільною та необґрунтованою. В своєму рішенні від 16 травня 2019 року по 

справі «Капштан проти України» (заява № 56224/10) ЄСПЛ враховуючи 

свою прецеденту практику у справі «Харченко проти України», постановив 

порушення п 1, 4, 5 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950р. 

Визначте джерела права, які були розглянуті у процесі розгляду 

справи «Капштан проти України». Вкажіть, чи є судовий прецедент 

джерелом національного права України? Обґрунтуйте свою відповідь. 

 

У справі «East/West Alliance Limited» проти України» (Заява № 

19336/04) ірландське підприємство «East/West Alliance Ltd.» скаржилося на 

порушення органами державної влади його права власності на шість літаків 

Ан-28 та вісім Л-410. В свою чергу Уряд України стверджував, що навіть 

якщо деякі питання, порушені підприємством-заявником, становили 

втручання у його право власності, зазначене втручання було здійснено на 

відповідних законних підставах, переслідувало законну мету та було 

пропорційним зазначеній меті. Вивчивши усі обставини справи  ЄСПЛ, у 

своєму рішенні від 28 червня 2018 року дійшов висновку, що виїмка 

документації та вилучення літаків Ан-28 та Л-410 підприємства-заявника 

суперечили вимогам статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод 1950 року. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_535


Вкажіть суб’єктів правовідносин, що мали місце в процесі розгляду 

даної справи в ЄСПЛ. Здійсніть видову характеристику суб’єктів права. 

 

Із запропонованих варіантів відповідей оберіть ті, що є 

дотриманням норм права: надання допомоги особі, яка перебуває в 

небезпечному для життя стані; не порушення пасажирами літака заборони 

щодо перевезення; вибухонебезпечних речовин; реалізація права громадян 

вільно обирати і бути обраним до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування. 

 

Стаття 111 Конституції України встановлює: «Президент України 

може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку 

імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину».  

Назвіть структурні елементи норми права у цій статті. 

 

У справі «Фельдман проти України»» (№ 2) (Заява № 42921/09) 

громадянин України пан Борис Мордухович Фельдман скаржився на відмову 

національних органів надати йому дозвіл на побачення з родичами та 

рабином, а також на те, що йому не було дозволено відвідати похорон свого 

батька. На підставі аналізу усіх матеріалів справи, у своєму рішенні по даній 

справі ЄСПЛ констатує, що у даній справі не можна говорити про те, що 

втручання з боку органів держави у право заявника на повагу до його 

сімейного життя здійснювалося «згідно із законом», як того вимагає пункт 2 

статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950р.  

Вкажіть про порушення якого принципу права йдеться мова у рішенні 

ЄСПЛ? Охарактеризуйте даний принцип. 


