
Питання для підготовки до екзамену 

1. Предмет і система курсу “Судові та правоохоронні органи України”. 

2. Взаємозв’язок курсу “Судові та правоохоронні органи України” з іншими 

суміжними юридичними дисциплінами. 

3. Поняття та види правоохоронної діяльності. 

4. Формально-юридичні джерела курсу “Судові та правоохоронні органи України”. 

5. Поняття і характеристика ознак судової влади. 

6. Характеристика форм реалізації судової влади. 

7. Характеристика функцій судової влади. 

8. Характеристика принципів судової влади. 

9. Підходи щодо визначення поняття „суд”. 

10. Інстанційність, види судових інстанцій. 

11. Конституційний Суд України як єдиний орган конституційної юрисдикції в 

Україні. 

12. Судді Конституційного Суду України: вимоги до судді, вступ на посаду, 

припинення повноважень. 

13. Завдання і повноваження Конституційного Суду України. 

14. Порядок призначення суддів Конституційного Суду України Верховною Радою 

України. 

15. Порядок призначення суддів Конституційного Суду України з’їздом суддів 

України. 

16. Вибори Голови Конституційного Суду України. Обрання заступників Голови 

Конституційного Суду України. 

17. Форми звернення до Конституційного Суду України. 

18. Система судів загальної юрисдикції. 

19. Утворення та ліквідація судів загальної юрисдикції. 

20. Місцеві суди: види, склад, повноваження. 

21. Апеляційні суди: види, склад і повноваження. 

22. Вищі спеціалізовані суди: види, склад, повноваження. 

23. Верховний Суд України: склад і повноваження. 

24. Народні засідателі та присяжні: правовий статус, затвердження списків, вимоги. 

25. Підстави і порядок увільнення від виконання обов’язків народного засідателя, 

присяжного. Залучення народних засідателів, присяжних до виконання обов’язків у 

суді. 

26. Поняття і загальна характеристика правового статусу суддів в Україні. 

27. Вимоги до кандидатів на суддівські посади у судах загальної юрисдикції. 

28. Порядок призначення та обрання суддів судів загальної юрисдикції. 

29. Звільнення судді суду загальної юрисдикції з посади. 

30. Вища рада юстиції України: повноваження, склад та порядок утворення. 

31. Гарантії незалежності суддів. 

32. Дисциплінарна відповідальність суддів. 

33. Органи суддівського самоврядування в Україні. 

34. Правові основи діяльності прокуратури. Принципи організації і діяльності 

прокуратури. 

35. Функції прокуратури. 

36. Система органів прокуратури України. 

37. Загальна характеристика „Дисциплінарного статуту прокуратури України”. 

38. Характеристика функцій прокуратури відповідно до Закону України «Про 

прокуратуру» від 14.10.14 року. 



39. Правовий статус прокурора відповідно до Закону України «Про прокуратуру» від 

14.10.14 року. 

40. Система прокуратури та її структура відповідно до Закону України «Про 

прокуратуру» від 14.10.14 року. 

41. Порядок зайняття посади прокурора відповідно до Закону України «Про 

прокуратуру» від 14.10.14 року. 

42. Дисциплінарна відповідальність прокурора відповідно до Закону України «Про 

прокуратуру» від 14.10.14 року. 

43. Звільнення прокурора з посади, припинення, зупинення його повноважень на 

посаді відповідно до Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.14 року. 

44. Статус і принципи діяльності Служби безпеки України. 

45. Повноваження Служби безпеки України. 

46. Система та організація діяльності Служби безпеки України. 

47. Кадри Служби безпеки України. 

48. Контроль і нагляд за діяльністю Служби безпеки України. 

49. Поняття державної таємниці, охорони державної таємниці, національної безпеки, 

національних інтересів, загроз національній безпеці. Об’єкти національної безпеки. 

50. Характеристика загроз національним інтересам і національній безпеці України. 

51. Характеристика основних напрямків державної політики з питань національної 

безпеки.  

52. Поняття розвідувальної діяльності, розвідувальних органів України, 

контррозвідувальної діяльності. Завдання розвідувальних, контррозвідувальних 

органів України та принципи їх діяльності. 

53. Повноваження Міністерства внутрішніх справ України. 

54. Структура Міністерства внутрішніх справ України. 

55. Напрямки діяльності міліції. Підрозділи міліції. 

56. Поняття, завдання і принципи діяльності міліції. 

57. Права та обов’язки міліції. 

58. Застосування заходів фізичного впливу працівниками міліції. 

59. Застосування спеціальних засобів працівниками міліції. 

60. Застосування вогнепальної зброї працівниками міліції. 

61. Службова дисципліна осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх 

справ України (поняття службової дисципліни, поняття дисциплінарного 

проступку, обов’язки осіб рядового і начальницького складу, види заохочень та 

дисциплінарних стягнень). 

62. Поняття оперативно-розшукової діяльності. Оперативні підрозділи. 

63. Завдання та система органів юстиції. 

64. Основні повноваження та завдання Міністерства юстиції України. 

65. Основні завдання та система державної виконавчої служби України. 

66. Вимоги, що пред’являються до державних виконавців. 

67. Завдання, принципи діяльності та структура Державної кримінально-виконавчої 

служби України. 

68. Поняття і загальна характеристика нотаріату. 

69. Повноваження нотаріату. 

70. Державні нотаріальні контори. 

71. Державні нотаріальні архіви. 

72. Приватна нотаріальна діяльність. 

73. Правовий статус нотаріуса. Суб’єкти, які вчиняють нотаріальні дії. 

74. Помічник нотаріуса. 

75. Анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю. 



76. Поняття адвокатури України, адвокатської діяльності, договору про надання 

правової допомоги, захисту, конфлікту інтересів, представництва, адвокатського 

запиту. 

77. Набуття права на заняття адвокатською діяльністю. 

78. Принципи і організаційні форми діяльності адвокатури.  

79. Завдання та види адвокатської діяльності. 

80. Принципи адвокатської етики. 

81. Права та обов’язки адвоката.  

82. Стажист і помічник адвоката. 

83. Дисциплінарна відповідальність адвоката. 

84. Зупинення права на заняття адвокатською діяльністю. 

85. Припинення права на заняття адвокатською діяльністю. 

86. Мета парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод 

людини і громадянина. Правовий статус Уповноваженого. 

87. Права та обов’язки Уповноваженого Верховною Радою з прав людини. 

88. Призначення на посаду Уповноваженого Верховною Радою з прав людини. 

89. Припинення повноважень та звільнення з посади Уповноваженого Верховною 

Радою з прав людини. 

Акти реагування Уповноваженого Верховною Радою з прав людини. 


