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1. Історичні етапи становлення та розвитку судової системи України. 

2. Історія створення господарських та адміністративних судів.  

3. Стратегія розвитку судової системи на 2015 - 2020 роки. 

4. Поняття, ознаки, завдання судової влади.  

5. Правосуддя як самостійна галузь державної діяльності.  

6. Особи, уповноважені на здійснення правосуддя.  

7. Функції судової влади: поняття, види та характеристика.  

8. Поняття та значення засад судочинства.  

9. Конституційні засади судочинства.  

10. Поняття системи судів загальної юрисдикції.  

11. Система загальних судів.  

12. Система судів адміністративної юрисдикції.  

13. Система судів господарської юрисдикції.  

14. Поняття судової ланки і судової інстанції, характеристика та розмежування цих термінів.  

15. Спеціалізація судів та суддів загальної юрисдикції. 

16. Порядок утворення та ліквідації судів.  

17. Адміністративні посади в суді.  

18. Порядок обрання суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад.  

19. Склад суду та його визначення.  

20. Автоматизована система документообігу суду. 

21. Система та гарантії забезпечення функціонування судової влади. 

22. Засади та порядок фінансування судів.  

23. Державна судова адміністрація України: статус та повноваження.  

24. Територіальні управління Державної судової адміністрації України.  

25. Апарат суду: поняття, організація діяльності.  

26. Помічники суддів та секретарі судових засідань судів загальної юрисдикції: особливості 

правового статусу та повноваження.  

27. Служба судових розпорядників. Забезпечення охорони та підтримання порядку в судах.  

28. Державний захист працівників суду. 

29. Статус судді: сутність та правова основа.  

30. Незалежність та недоторканість судді: поняття, зміст, гарантії забезпечення. Вимоги 

щодо несумісності.  

31. Відповідальність за неповагу до суду чи судді: поняття та види.  
32. Права та обов’язки судді. Особливості забезпечення суддів. 

33. Поняття та статус народного засідателя та присяжного. Гарантії прав народних 

засідателів і присяжних.  

34. Органи та посадові особи, які беруть участь у формуванні суддівського корпусу.  

35. Повноваження Президента України та Верховної Ради України щодо призначення та 

звільнення суддів.  

36. Кваліфікаційна комісія суддів України: статус, склад комісії та компетенція.  

37. Вища рада юстиції: статус, склад, компетенція. 

38. Порядок зайняття посади судді в суді загальної юрисдикції. Вимоги до кандидатів на 

посаду судді.  

39. Порядок призначення на посаду судді вперше.  

40. Розгляд питання про обрання на посаду суддів безстроково. 

41. Національна школа суддів України: статус, завдання, структура. 

42. Підстави та порядок застосування до судді дисциплінарної відповідальності.  

43. Етика судді. Кодекс суддівської етики.  

44. Підстави та порядок звільнення судді з посади.  

45. Припинення повноважень судді. 

46. Поняття, завдання  суддівського самоврядування.  

47. Організаційні форми суддівського самоврядування.  

48. Збори суддів: поняття та компетенція.  

49. Вищі органи суддівського самоврядування.  



50. З’їзд суддів України – поняття, компетенція.   

51. Порядок формування, склад та компетенція Ради суддів України. 

52. Забезпечення діяльності органів суддівського самоврядування. 

53. Місцевий суд - перша ланка судової системи.  

54. Види місцевих судів.  

55. Повноваження місцевих судів. 

56. Склад місцевого суду: поняття,  акцент на подвійності законодавчого визначення 

терміну «склад суду».  

57. Суддя місцевого суду та його повноваження.  

58. Повноваження голови та заступника голови місцевого суду. 

59. Здійснення судочинства одноособово, колегією суддів, за участю народних засідателів та 

присяжних.  

60. Апеляційний суд, його місце в системі судів загальної юрисдикції. Види і мережа 

апеляційних судів.  

61. Повноваження апеляційних судів.  

62. Склад апеляційного суду. Суддя апеляційного суду.  

63. Повноваження голови та заступника голови апеляційного суду.  

64. Вищі спеціалізовані суди.  

65. Склад вищих спеціалізованих судів.  

66. Повноваження вищих спеціалізованих судів.  

67. Суддя вищого спеціалізованого суду.  

68. Повноваження голів та заступників голів вищих спеціалізованих судів. 

69. Пленуми вищих спеціалізованих судів: види, склад та компетенція. 

70. Верховний Суд України - найвищий орган у системі судів загальної юрисдикції.  

71. Повноваження Верховного Суду України.  

72. Склад Верховного Суду України. Судові палати Верховного Суду України: види та 

компетенція. 

73. Суддя Верховного Суду України та його повноваження. 

74. Порядок обрання Голови Верховного Суду України. Повноваження голови Верховного 

Суду України.  

75. Порядок дострокового звільнення з посади Голови Верховного Суду України.  

76. Пленум Верховного Суду України: склад, повноваження і порядок діяльності.  

77. Конституційний Суд України - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні.  

78. Статус, завдання та нормативне регулювання діяльності Конституційного Суду України.  

79. Основні принципи діяльності Конституційного Суду України. 

80. Повноваження Конституційного Суду України: зміст та межі. 

81. Підстави для визнання правових актів неконституційними. 

82. Склад Конституційного Суду України.  

83. Порядок призначення суддів Конституційного Суду України.  

84. Вимоги до судді Конституційного Суду України.   

85. Прийняття рішень і висновків Конституційного Суду України. 

86. Європейський суд з прав людини: статус, кількість суддів та посадові критерії до них, 

склад суду, компетенція та юрисдикція суду, умови прийнятності заяв. 

87. Міжнародний суд ООН: статус, юрисдикція.  

88. Міжнародний кримінальний суд: статус, юрисдикція. 

89. Поняття, правова природа та джерела правового регулювання міжнародних комерційних 

арбітражів.  

90. Юрисдикція міжнародного комерційного арбітражу. 

http://westudents.com.ua/glavy/69159-4-mjnarodniy-sud-oon.html
http://westudents.com.ua/glavy/69156-1-mjnarodn-tribunali.html

