
Перелік питань до іспиту з дисципліни «Судові органи та органи 

правопорядку» 

 

1. Класифікуйте основні нормативно-правові акти, що регулюють 
діяльність правоохоронних органів.  

2. Основні напрямки правоохоронної діяльності держави.  
3. Правоохоронні органів: поняття, ознаки, види.  
4. Система правоохоронних органів України: структура, принципи побудови 

та діяльності.  
5. Охарактеризуйте місце дисципліни “Судові та правоохоронні органи 

України” серед правових дисциплін та визначте її значення для вивчення 
інших юридичних дисциплін.  

6. Ознаки правоохоронної діяльності держави та її завдання.  
7. Визначте та охарактеризуйте основні ознаки правосуддя.  
8. Надайте загальну характеристику системі принципів правосуддя.  
9. Визначте зміст принципу законності правосуддя та розкрийте зміст 

принципу презумпції невинуватості.  
10. Визначте та поясність систему вимог до кандидата на посаду судді 

Верховного Суду.  
11. Система судів загальної юрисдикції: структура та принципи побудови.  
12. Загальні обов’язки суддів та підстави для припинення суддівських 

повноважень. 
 

13. Судова інстанція: поняття, види, повноваження.  
14. Порівняйте поділ системи судів загальної юрисдикції на ланки та на 

інстанції. 
15. Розкрийте порядок складання кваліфікаційного іспиту на посаду судді.  
16. Порівняйте такі поняття як “судова влада”, “судочинство” та 

“правосуддя”. 

 

17. Охарактеризуйте вимоги до кандидатів на посади суддів різних ланок 
судової системи.  

18. Повноваження і склад місцевого, апеляційного і Верховного Суду 

України. 
 

19. Кваліфікаційна атестація суддів: призначення, порядок проведення.  
20. Порядок призначення, переміщення та звільнення суддів судів загальної 

юрисдикції.  
21. Порядок притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. 
22. Верховний Суд України: структура та повноваження.  
23. Система та зміст принципів діяльності Конституційного Суду України.  
24. Склад та порядок формування Конституційного Суду України.  
25. Конституційний Суд України: склад, статус, повноваження. 
26. Правовий статус судді Конституційного Суду України.  



27. Розкрийте порядок розгляду конституційних звернень у Конституційному 
Суді України.  

28. Розкрийте порядок розгляду конституційних подань у Конституційному 
Суді України. 

29. Охарактеризуйте види звернень до Конституційного Суду України з 
питань щодо неконституційності нормативно-правових актів.  

30. Порядок призначення, переміщення та звільнення суддів 
Конституційного Суду України.  

31. Кваліфікаційні комісії суддів у системі судоустрою України: види, 
призначення, повноваження.  

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

33. Структура органів прокуратури та система принципів побудови її органів. 
34. Місце прокуратури в правовій державі.  

35. Принципи організації та принципи діяльності прокуратури України.  

36. Розкрийте сутність наглядових функцій прокуратури.  

37. Акти прокурорського реагування з приводу встановлених порушень 
закону та їх характеристика.  

38. Розкрийте сутність ненаглядових функцій прокуратури.  

39. Охарактеризуйте основні функції прокуратури. 
40. Органи внутрішніх справ: основні напрямки діяльності.  

41. Основні принципи діяльності та функції поліції.  

42. Поліція в системі державних органів України: загальні та специфічні риси.  

43. Розкрийте поняття “досудове розслідування” та охарактеризуйте його 

форми. 

44. Структура органів внутрішніх справ та система принципів їх побудови.  

45. Завдання та функції органів внутрішніх справ України.  

46. Виявіть та проаналізуйте схожі риси і відмінності органів дізнання та 
досудового слідства.  

47. Служба безпеки України: система та зміст принципів діяльності та 
принципів побудови її органів.  

48. Нагляд і контроль за діяльністю Служби безпеки України.  

49. Система і порядок організації діяльності Служби безпеки.  

50. Структура та повноваження фіскальної служби. 
51. Основні завдання та функції фіскальної служби.  

52. Органи державної фіскальної служби: структура та принципи побудови.  

53. Основні напрями правоохоронної діяльності фіскальної служби. 
54. Основні завдання Міністерства юстиції України.  

55. Охарактеризуйте роль Міністерства юстиції у міжнародних зв’язках.  

56. Розкрийте поняття нотаріату в Україні та визначте його завдання.  

57. Нотаріат в Україні: система органів, призначення та повноваження. 
58. Організаційні форми діяльності нотаріату в Україні.  

59. Основні форми діяльності адвокатури в Україні.  

60. Порядок організації та діяльності державної виконавчої служби. 


