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ПИТАННЯ ДЛЯ ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ»
1. Основи національної безпеки і оборони України.
2. Предмет військового адміністрування. Співвідношення військового
адміністрування та інших військових і правових наук.
3. Повноваження, основні функції та завдання центральних органів
військового управління у сфері оборони України.
4. Основні напрямки державної політики з питань національної безпеки у
воєнній сфері.
5. Управління, як соціальне явище, види управління. Військове управління як
різновид соціального управління.
6. Законність в Збройних Силах України. Її сутність та значення.
7. Особливості проходження військової служби за контрактом.
8. Об'єкти національної безпеки України та суб’єкти, що її забезпечують.
9. Оборона України та її складові частини.
10. Загальна структура, склад, організація та дислокація Збройних Сил
України.
11. Порядок проходження альтернативної служби.
12. Національна гвардія України, нормативно-правова база та організаційна
структура.
13. Підстави та порядок звільнення з військової служби.
14. Служба військ: поняття, правове регулювання, основи організації та
управління.
15. Юридична відповідальність військовослужбовців, поняття та її види.
16. Військове адміністрування, як учбова дисципліна. Система курсу
військового адміністрування.
17. Державна прикордонна служба України, нормативно-правова база та
організаційна структура.
18. Сфери реальних і потенційних загроз національній безпеці України.
19. Законодавство України про альтернативну (невійськову ) службу.
20. Акти військового управління, їх особливості та види.

2

21. Військовий обов’язок у Збройних Силах України.
22. Порядок проходження військової служби, час початку та закінчення.
23. Склад військовослужбовців та військовозобов’язаних. Військові звання.
24. Воєнна доктрина України про забезпечення національної безпеки
держави.
25. Підготовка громадян до військової служби.
26. Рада національної безпеки і оборони України, функції та компетенція.
27. Служба зовнішньої розвідки України, нормативно-правова база та
організаційна структура.
28. Поняття, значення та задачі комплектування Збройних Сил України.
29. Матеріальне забезпечення громадян у зв’язку з прийняттям на військову
службу.
30. Поняття, складові та принципи військового будівництва.
31. Право військовослужбовців на звернення. Порядок розгляду скарг
військовослужбовців.
32. Служба безпеки України, законодавче регулювання та структура.
33. Повноваження вищих органів державної влади в області управління
Збройних Сил України та інших військових формувань.
34. Державна спеціальна служба транспорту України, нормативно-правова
база та організаційна структура.
35. Повноваження, основні функції та завдання органів місцевих державних
адміністрацій та органів місцевого самоврядування у сфері оборони України.
36. Поняття та принципи матеріально-технічного постачання Збройних Сил
України.
37. Поняття та види військової служби.
38. Особливості притягнення військовослужбовців до адміністративної
відповідальності.
39. Діяльність Верховної Ради України, Президента України, Кабінету
Міністрів України з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.
40. Виконання військового обов’язку в запасі.
41. Поняття та особливості військової дисципліни. Шляхи досягнення
військової дисципліни.
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42. Порядок надання відпусток військовослужбовцям та їх види.
43.Оперативне командування, як організаційне формування Збройних Сил
України.
44. Дисциплінарна відповідальність, як самостійний вид юридичної
відповідальності.
45. Загальна характеристика Статутів Збройних Сил України.
46. Натуральне та грошове забезпечення військовослужбовців.
47. Повноваження суб’єктів забезпечення цивільного захисту.
48. Поняття та загальна характеристика режиму надзвичайного стану.
49. Порядок введення та припинення режиму воєнного стану.
50. Правові засади попередження та боротьби з корупцією у Збройних Силах
України.
51. Діяльність органів державної влади в умовах воєнного стану.
52. Матеріальна відповідальність, як самостійний вид
відповідальності військовослужбовців її юридична природа.

юридичної

53. Загальні правила військового обліку.
54. Поняття мобілізаційної підготовки та мобілізації.
55. Службове розслідування у Збройних Силах України. Порядок проведення
службового розслідування.
56. Комплектування особовим складом, проходження військової служби у
Службі правопорядку.
57. Соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей.
58. Правові основи участі України у міжнародних миротворчих операціях.
59. Призначення пенсій та допомоги військовослужбовцям.
60. Статус і призначення Військової служби правопорядку у Збройних Силах
України.
61. Особливості правового статусу військовослужбовців. Обсяг прав
військовослужбовців України та особливості їх реалізації.
62. Призов громадян на військову службу при мобілізації.
63. Завдання та повноваження Генерального штабу Збройних Сил України.
64. Службовий час і час відпочинку військовослужбовців.
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65. Організація правової роботи у Збройних Силах України щодо зміцнення
військової та трудової дисципліни.
66. Сутність та зміст господарської діяльності. Види господарської діяльності
в Збройних Силах України.
67. Повноваження та функції органів виконавчої влади, інших державних
органів у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації.
68. Поняття та класифікація заохочень. Принципи та порядок застосування
заохочень.
69. Проходження служби у військовому резерві.
70. Правовий статус ветеранів військової служби.

