
Питання до іспиту 

1. Документи, що визначають міжнародні стандарти справедливого суду. 

2. Право на справедливий суд: його складові. 

3. Право на справедливий суд у практиці Європейського суду з прав 

людини.  

4. Типові порушення Україною права на справедливий суд, констатовані 

Європейським судом з прав людини. 

5. Конституційні проблеми забезпечення права на справедливий суд. 

6. Проблеми законодавчого забезпечення права на справедливий суд. 

7. Проблеми організаційного забезпечення права на справедливий суд. 

8. Основні концептуальні документи у сфері судової реформи. 

9. Етапи судової реформи. 

10. Завдання сучасного етапу судової реформи.  

11. Сучасний етап судової реформи: найбільш дискусійні питання. 

12. Проблеми побудови системи судів за принципом спеціалізації. 

13. Проблеми побудови системи судів за принципом територіальності. 

14. Проблема призначення суддів на адміністративні посади. 

Повноваження голів судів. 

15. Проблеми організації Вищої кваліфікаційної комісії суддів. 

16. Проблеми та перспективи організації дисциплінарних органів щодо 

суддів. 

17. Проблеми реалізації права судді на суддівське самоврядування. 

18. Проблеми організації Вищої ради юстиції. 

19. Проблеми забезпечення судів та інших установ судової системи.  

20. Дискусійні аспекти статусу державної судової адміністрації. 

21. Підготовка кадрів для судової системи: проблемні аспекти. 

22. Добір суддів: вибори чи призначення.  

23. Проблеми підготовки кадрів судової системи. 

24. Кар’єрне зростання суддів: сучасність і можливі перспективи. 



25. Основні загрози для незалежності суддів. 

26. Напрямки вдосконалення механізмів відповідальності суддів. 

27. Імунітети суддів. 

28. Проблеми грошового та соціального забезпечення суддів. 

29. Феномен корупції в судах і заходи щодо її подолання. 

30. Мирові судді: зарубіжний досвід і можливості щодо його запозичення в 

Україні. 

31. Суд присяжних: проблеми і переваги цього інститутіу. 

32. Верховенство права і законність: проблеми співвідношення. 

33. Верховенство права у рішеннях Європейського суду з прав людини, 

значення для національної судової практики. 

34. Прозорість, гласність і відкритість: проблеми співвідношення понять. 

35. Проблеми реалізації принципів гласності і відкритості. 

36. Розвиток принципу диспозитивності в Україні. 

37. Проблеми і перспективи запровадження медіації в Україні. 

38. Принцип змагальності: альтернатива принципу об’єктивної істини чи 

засіб з‘ясування істини? 

39. Моделі гарантованої правової допомоги у світі.  

40. Проблеми запровадження системи безоплатної правової допомоги в 

Україні. 

41. Тлумачення розумних строків розгляду справи у рішеннях 

Європейського суду з прав людини. 

42. Проблеми законодавчого та організаційного забезпечення розумних 

строків у судовій практиці. 

43. Проблеми інституту оскарження і перегляду судових рішень у 

процесуальному праві України. 

44. Проблеми забезпечення права на апеляційне оскарження судових 

рішень і напрямки їх вирішення. 

45. Проблеми забезпечення права на касаційне оскарження судових рішень 

і напрямки їх вирішення. 



46. Проблеми перегляду судових рішень Верховним Судом України. 

47. Судовий прецедент і система українського права. 

48. Основні перешкоди для виконання судових рішень: причини, наслідки, 

напрямки їх подолання. 

49. Використання мов в українському судочинстві: проблеми правового 

регулювання і практики. 

50. Види судової юрисдикції в Україні, завдання кожного з них. 

51. Проблеми розмежування конституційної та адміністративної 

юрисдикцій. 

52. Проблеми захисту прав особи від неконституційних актів органів 

влади. 

53. Цивільна і господарська юрисдикції: чи є підстави для об‘єднання? 

54. Проблеми розмежування цивільної і господарської юрисдикцій. 

55. Проблеми відмежування адміністративної юрисдикції від цивільної та 

господарської юрисдикцій. 

56. Визначення юрисдикції для вирішення земельних спорів: проблемні 

аспекти. 

57. Спори щодо інтелектуальної власності: проблеми визначення 

юрисдикції. 

58. Трудові спори і спори з відносин публічної служби: розмежування 

юрисдикції.  

59. Корпоративні і пов’язані спори: проблеми визначення юрисдикції. 

60. Визначення юрисдикції для вирішення спорів з відносин щодо захисту 

економічної конкуренції. 

61. Кримінальна юрисдикція та суміжні з іншими юрисдикціями питання. 

 


