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

актів;

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



4.

Анонімне письмове тестування складається із 120 запитань.

5.
Кожен розділ Програми включає дисципліни. Кожна дисципліна Програми
складається з тем.
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 адміністративного 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 адміністративного 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 АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Тема
1.

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

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
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. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО
4.1. Суб’єкти адміністративного права.
4.2. Публічна служба.
4.3. Інструменти діяльності публічної адміністрації.
4.4. Позасудовий захист публічних прав осіб.
4.5. Позасудовий контроль діяльності публічної
адміністрації.
ПОДАТКОВЕ ПРАВО
4.6. Податкове законодавство України, його основні засади.
4.7. Поняття податку та збору. Види податків і зборів.
Порядок встановлення, введення та скасування податків.
4.8. Платники податку. Правовий статус податкового
агента. Інститут податкового представництва.
4.9. Функції контролюючих органів.
4.10. Податковий обов’язок платника податку.
4.11. Поняття податкової пільги. Усунення подвійного
оподаткування.
4.12. Адміністрування податків, зборів, платежів. Податкова
звітність.
4.13. Правове регулювання окремих видів податків.
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Спрощена система оподаткування, обліку, звітності.
ВИБОРЧЕ ПРАВО. ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС.
РЕФЕРЕНДУМ
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.
4.18.
4.19.

Виборче право.
Поняття та види виборів.
Вибори народних депутатів України.
Вибори Президента України.
Місцеві вибори.
Референдуми та його види.
ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4.20. Основні ознаки, функції та види соціального
забезпечення.
4.21. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
4.22. Державне соціальне забезпечення за рахунок
бюджетних коштів.
4.23. Правове регулювання пенсійного забезпечення в
Україні.
4.24. Поняття, умови призначення та розмір страхових
соціальних допомог.
4.25. Система державних соціальних допомог.
4.26. Правове регулювання соціальних послуг.
4.27. Додаткові заходи соціального захисту окремих
категорій громадян
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО
4.28. Поняття, особливості та види джерел земельного права
України.
4.29. Регулювання земельних правовідносин органами
державної влади та місцевого самоврядування в Україні.
4.30. Форми, суб’єкти права власності на землю, порядок
набуття, перехід та припинення права власності,
користування на земельні ділянки.
4.31. Порядок вилучення земельних ділянок та особливості
викупу земельних ділянок приватної власності для
суспільних потреб.
4.32. Правова охорона земель в Україні.
4.33. Планування територій, землеустрій, моніторинг земель,
нормування і стандартизація, Державний земельний кадастр
та державна реєстрація прав на землю.
4.34. Правове регулювання плати за землю.
4.35. Правовий режим окремих категорій земель за цільовим
призначенням.
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5. ПОЛОЖЕННЯ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ
ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД У СФЕРІ
АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
5.1. Застосування пункту 1 статті 6 до спорів державних
службовців.
5.2. Право на повагу до приватного та сімейного життя
(стаття 8) та право на шлюб (стаття 12).
5.3. Право на вільне володіння майном (стаття 1 Протоколу
№ 1).
5.4. Свобода пересування (Протокол № 4). Вибір місця
проживання.
5.5. Право на ефективний засіб правового захисту
(стаття 13).
5.6. Право на вільні вибори до законодавчого органу
(стаття 3 Протоколу № 1).
6. ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО (АДМІНІСТРАТИВНЕ
СУДОЧИНСТВО)
6.1. Загальні положення.
6.2. Адміністративна юрисдикція.
6.3. Склад суду, відводи, учасники адміністративного
процесу.
6.4. Докази та доказування.
6.5. Позовне провадження.
6.6. Розгляд справ за правилами спрощеного позовного
провадження.
6.7. Особливості позовного провадження та розгляду в
окремих категоріях адміністративних справ.
6.8. Розгляд типових та зразкових справ.
6.9. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових
рішень в адміністративних справах.
6.10. Перегляд судових рішень в апеляційному провадженні.
6.11. Перегляд судових рішень в касаційному провадженні.
6.12. Перегляд судових рішень за нововиявленими або
виключними обставинами.
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