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Вказівки до виконання контрольних робіт студентами заочної форми 
навчання 

Метою написання контрольних робіт студентами заочної форми 

навчання є закріплення знань здобутих ними під час спілкування з викладачем в 

аудиторії та самостійної роботи щодо вивчення теоретичних та практичних 

положень дисципліни та перевірка викладачем, за результатами написаної 

контрольної роботи, рівня знань студентів. В залежності від цього рівня 

вирішується питання про допущення чи не допущення студента до складання 

заліку чи іспиту. 

Підготовка до написання та написання контрольної роботи передбачає 

самостійне опрацювання і вивчення відповідних норм законодавства України 

про організацію органів судової влади, правове становище судових органів 

України, правоохоронну діяльність та правоохоронні органи, правовий статус 

правоохоронних органів, організацію та особливості здійснення правозахисної 

діяльності, органи, що здійснюють правозахисну діяльність, а також навчальної 

літератури з даної дисципліни. 

Контрольна робота виконується рукописним методом (у зошиті не менше 

як на 18 сторінок) або за допомогою комп’ютерної техніки на листках білого 

кольору формату А 4 (обсягом не менше як на 15 сторінок), темним чорнилом. 

Контрольна робота повинна обов’язково мати такі складові: титульний 

аркуш, план, основний текст, де розкривається тема контрольної роботи або 

даються відповіді на запитання контрольної роботи, додатки, список 

використаних джерел (не менше 10 найменувань по всій роботі). 

Питання № 1 розкривається як реферативна робота; питання № 2 

розкривається як реферативна робота, але ще додатково за даною темою 

складаються тести (10 тестових завдань, з чотирма варіантами відповіді з яких 

лише одна вірна); питання № 3 розкривається як реферативна робота, але ще 

додатково за даною темою робляться таблиці; питання № 4 розкривається як 

реферативна робота, але ще додатково студентами складається одна задача з 

обов’язковим її розв’язком; питання № 5 складається правовий аналіз (опис, 

характеристика) нормативно-правового акту, сайту тощо.  



Варіанти розподіляються за списком студентів – перший студент за 

списком працює над першим варіантом, другий за списком над другим і так далі. 

 
Теми контрольних робіт для студентів з дисципліни  

«Організація судових та правоохоронних органів України»  
 

 
Варіант № 1 
1. Поняття та значення принципів правосуддя 
2. Загальна характеристика місцевих судів 
3. Правовий статус прокуратури 
4. Загальна характеристика адвокатської діяльності 
5. Зробити правовий аналіз Указу Президента  «Про утворення місцевих та 

апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі» від 16.11.2004 р. 
№ 1417/2004  

 
Варіант № 2 
1. Принцип здійснення правосуддя виключно судами 
2. Загальна характеристика апеляційних судів 
3. Поняття правоохоронної діяльності 
4. Набуття права на зайняття адвокатською діяльністю 
5. Зробити правовий аналіз Указу Президента «Питання мережі 

господарських судів України» від 12.08.2010 р. № 811/2010 
 
Варіант № 3 
1. Принцип участі народу в здійсненні правосуддя 
2. Загальна характеристика Вищих спеціалізованих судів 
3. Поняття правоохоронного органу 
4. Організаційні форми адвокатської діяльності 
5. Зробити правовий аналіз Указу Президента «Питання мережі місцевих 

загальних та апеляційних судів» від 20.05.2011 р. № 591/2011 
 
Варіант № 4  
1. Принцип незалежності і недоторканості суддів, їх підпорядкування лише 

закону 
2. Правовий статус Верховного Суду України 
3. Система, структура і організація органів прокуратури 
4. Поняття та органи правозахисної діяльності 
5. Зробити правовий аналіз Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого 

суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання 
юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ» від 
01.03.2013 р. № 3 

 
 



Варіант № 5  
1. Принцип особового та колегіального розгляду справ 
2. Правовий статус Конституційного Суду України 
3. Кадри органів прокуратури 
4. Види адвокатської діяльності 
5. Зробити правовий аналіз Указу Президента «Про Вищий 

спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ» від 
12.08.2010 р. № 810/2010  

 
Варіант № 6 
1. Принцип законності 
2. Загальна характеристика судової системи України 
3. Правове становище Служби безпеки України 
4. Права та обов’язки адвоката 
5. Зробити правовий аналіз ЗУ «Про Конституційний Суд України» 
 
Варіант № 7 
1. Принцип рівності всіх учасників судового процесу 
2. Поняття та ознаки, особливості судової влади України 
3. Система і організація діяльності Служби безпеки України 
4. Гарантія адвокатської діяльності 
5. Зробити правовий аналіз Регламенту Конституційного Суду України 
 
Варіант № 8 
1. Принцип забезпечення доведеності вини 
2. Правове становище суддів місцевого суду 
3. Кадри Служби безпеки України 
4. Договір про надання правової допомоги 
5. Охарактеризувати офіційний сайт КСУ 
 
Варіант № 9 
1. Принцип змагальності сторін та свобода в наданні ними суду своїх 

доказів і доведенні перед судом їх переконливості 
2. Правове становище суддів апеляційного суду 
3. Повноваження Служби безпеки України 
4. Зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю 
5. Зробити правовий аналіз Регламенту Верховного   Суду  України 
 
Варіант № 10 
1. Принцип підтримання державного обвинувачення прокурором 
2. Правове становище суддів Вищих спеціалізованих судів 
3. Правове становище Міністерства внутрішніх справ 
4. Дисциплінарна відповідальність адвоката 
5. Зробити правовий аналіз Положення про апарат Верховного Суду 

України 



 
Варіант № 11 
1. Принцип забезпечення обвинуваченому права на захист 
2. Правове становище суддів Верховного Суду України 
3. Правове становище міліції 
4. Адвокатське самоврядування 
5. Зробити правовий аналіз Положення про Науково-консультативну раду 

при Верховному Суді України  
 
Варіант № 12 
1. Принцип гласності судового процесу 
2. Правове становище суддів Конституційного Суду України 
3. Організація міліції та її підпорядкованість 
4. Здійснення в Україні адвокатської діяльності адвокатом іноземної 

держави 
5. Зробити правовий аналіз ЗУ «Про прокуратуру»  
  
Варіант № 13 
1. Принцип повного фіксування судового процесу технічними засобами 
2. Призначення на посаду судді 
3. Основні права та обов’язки міліції 
4. Особливості статусу адвоката іноземної держави 
5. Дати характеристику сайту Верховного Суду України 
 
Варіант № 14 
1. Принцип забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення 

суду 
2. Характеристика інституту народних засідателів 
3. Застосування міліцією заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і 

вогнепальної зброї 
4. Загальна характеристика нотаріальної діяльності 
5. Зробити правовий аналіз ЗУ «Про Службу безпеки України» 
 
Варіант № 15 
1. Принцип обов’язковості рішення суду 
2. Характеристика інституту присяжних 
3. Правовий статус Міністерства доходів та зборів 
4. Правове становище нотаріуса в Україні 
5. Зробити правовий аналіз ЗУ «Про Службу зовнішньої розвідки України» 
 
Варіант № 16 
1. Принцип презумпції невинуватості  
2. Порядок зайняття посади судді суду загальної юрисдикції 
3. Система податкових органів 



4. Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю та анулювання 
такого свідоцтва 

5. Зробити правовий аналіз ЗУ «Про Державну службу спеціального 
зв’язку та захисту інформації України»  

 
Варіант № 17 
1. Принцип виборності і призначуваності суддів 
2. Забезпечення належного кваліфікаційного рівня судді 
3. Функції податкових органів 
4. Нотаріальна таємниця та адвокатська таємниця 
5. Зробити правовий аналіз ЗУ «Про Державну спеціальну службу 

транспорту»    
 
Варіант № 18 
1. Принцип мови судочинства 
2. Дисциплінарна відповідальність судді 
3. Поняття, завдання та принципи оперативно-розшукової діяльності 
4. Професійне самоврядування нотаріату 
5. Зробити правовий аналіз ЗУ «Про Рахункову палату» 
 
Варіант № 19 
1. Принцип поваги до гідності особи, невтручання в її особисте та сімейне 

життя 
2. Вища кваліфікаційна комісія суддів України 
3. Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність 
4. Державні нотаріальні контори та державні нотаріальні округи 
5. Зробити правовий аналіз ЗУ «Про основні засади здійснення державного 

фінансового контролю в державі» 
 
Варіант № 20 
1. Принцип права на свободу та особисту недоторканість 
2. Звільнення судді з посади 
3. Органи досудового розслідування 
4. Приватна нотаріальна діяльність 
5. Зробити правовий аналіз Положення про Міністерство доходів і зборів, 

затверджене Указом Президента від 18.03.2013 р. № 141/2013  
 
Варіант № 21 
1. Принцип недоторканості житла 
2. Загальні засади суддівського самоврядування 
3. Правове становище Антимонопольного комітету України 
4. Зупинення та припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса 
5. Зробити правовий аналіз Положення про Державну казначейську 

службу, затверджене Указом Президента від 13.04.2011 р. № 460/2011 
 



 
Варіант № 22 
1. Принцип таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої 

кореспонденції 
2. Збори суддів, як орган суддівського самоврядування 
3. Правове становище органів з охорони прав споживачів 
4. Повноваження щодо вчинення нотаріальних дій 
5. Зробити правовий аналіз ЗУ «Про Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини»   
 
Варіант № 23 
1. Принцип самостійності суддів 
2. Конференції суддів як орган суддівського самоврядування 
3. Прокурорський нагляд 
4. Загальні правила вчинення нотаріальних дій 
5. Зробити правовий аналіз Положення про Міністерство внутрішніх справ, 

затверджене Указом Президента від 06.04.2011 р. № 383/2011  
 
Варіант № 24 
1. Право на повноважний суд 
2. Вищі органи суддівського самоврядування 
3. Акти прокурорського реагування 
4. Відмова у вчиненні нотаріальних дій 
5. Зробити правовий аналіз ЗУ «Про Державну прикордонну службу 

України» 
 
Варіант № 25 
1. Право на правову допомогу при реалізації права на справедливий суд 
2. Забезпечення судді 
3. Напрями правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України 
4. Посвідчення угод в нотаріальному порядку 
5. Зробити правовий аналіз Положення про  Уповноваженого Президентом 

з захисту прав дитини, затвердженого Указом Президента від 11.08.2011 р. № 
811/2011  

 
Варіант № 26 
1. Право на захист 
2. Статус судді у відставці 
3. Генеральний прокурор України, порядок його призначення та його 

повноваження 
4. Вжиття заходів до охорони спадкового майна, що вчиняються 

нотаріусом  
5. Зробити правовий аналіз Положення про Державну пенітенціарну 

службу України, затвердженого Указом Президента від 06.04.2011 р. № 394/2011  
 



Варіант № 27 
1. Принцип мови судочинства 
2. Апарат Верховного Суду України 
3. Статус працівників міліції 
4. Посвідчення фактів нотаріусом 
5. Зробити правовий аналіз Положення про Державну інспекцію України з 

питань захисту прав споживачів, затвердженого Указом Президента від 
13.04.2011 р. № 465/2011      

 
Варіант № 28 
1. Принцип гласності 
2. Апарат Вищого спеціалізованого суду 
3. Система контрольно-ревізійних органів України 
4. Вчинення виконавчих написів нотаріусом 
5. Зробити правовий аналіз ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 
 
Варіант № 29 
1. Принцип незмінюваності суддів 
2. Адміністративні посади в суді 
3. Підтримання державного обвинувачення в суді 
4. Загальна характеристика діяльності Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини 
5. Зробити правовий аналіз ЗУ «Про нотаріат» 
 
Варіант № 30 
1. Принцип змагальності 
2. Державна судова адміністрація України 
3. Поняття, завдання та функції органів внутрішніх справ 
4. Призначення на посаду, звільнення з посади та припинення повноважень 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
5. Зробити правовий аналіз  ЗУ «Про Антимонопольний комітет України» 
 
Варіант № 31 
1. Принцип рівності всіх перед законом і судом 
2. Організаційне забезпечення діяльності судів 
3. Державна система протидії легалізації (відмиванню) доході, одержаних 

злочинним шляхом  
4. Повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
5. Зробити правовий аналіз ЗУ «Про міліцію» 


