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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Сформувати уявлення у майбутніх юристів про правосуддя та його 

зміст, визначити місце і значення правосуддя поряд із іншими видами 

державної діяльності. Ознайомитися з основними принципами діяльності 

http://www.yur-gazeta.com/oarticle/431/


правосуддя, визначити їх класифікацію та розглянути внутрішню, змістовну 

форму. Розглянути структуру судової системи України. 
 

ВСТУП 
 

Відповідно до ст. 6 Конституції України влада в державі поділяється на 

законодавчу, виконавчу, судову. Самостійна судова влада, яка діє незалежно 

від законодавчої і виконавчої влади, — одна з ознак правової держави. Суд, 

здійснюючи правосуддя, на засадах верховенства права забезпечує захист 

гарантованих Конституцією України та законами прав і свобод людини і 

громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства 

і держави.  

Судова влада виступає в ролі арбітра, що вирішує спір незалежно від 

того, між ким цей спір виникає: між громадянами, громадянами і 

підприємствами, громадянами і державними чи громадськими організаціями, 

між громадянами і державою в цілому тощо.Правосуддя здійснюється 

шляхом розгляду і вирішення судами кримінальних, цивільних, 

господарських справ, а також справ про адміністративні правопорушення.  
Водночас, діяльність судів повинна бути підпорядкована захисту прав 

та свобод людини і громадянина. Закон покладає на суди всю повноту 

відповідальності за правильне вирішення кожної справи. В ст. 124 

Конституції також зазначено, що народ безпосередньо бере участь у 

здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних. Ця норма ще 

раз підтверджує положення Конституції (стаття 5) про те, що єдиним 

джерелом влади в Україні є народ.  

 
 

І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ 

 

Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами та відповідно до 

визначених законом процедур судочинства. Суди відповідно до ст. 6 

Конституції є самостійною гілкою влади і діють незалежно від законодавчої і 

виконавчої влади.  

Взаємодія судової влади з іншими гілками влади в Україні 

здійснюється на основі «механізму стримувань і противаг», який полягає у 

тому, що органи законодавчої влади впливають на суди, створюючи для них 

законодавчу базу діяльності. Крім того Верховна Рада України разом із 

Президентом України беруть участь у формуванні судової системи - 

призначені суддів. Але суди їм не підлеглі і зазначені органи не вправі 

контролювати законність вироків та інших судових рішень. 

Судова система – це сукупність всіх судів, яка об’єднаних у 

відповідності з їх компетенцією, завданнями і цілями організації та 

функціонування, побудована на принципі територіальності та спеціалізації та 

ґрунтується на конституційних засадах правосуддя. 



Згідно з Конституцією (ст. 124) судочинство в Україні здійснюється 

Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції, при цьому 

суди загальної юрисдикції утворюють систему судів, а Конституційний Суд 

України - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні.  

Положення щодо Конституційного Суду України будуть розглянуті в 

окремій лекції, тому слід зупинитися на загальних засадах організації судів 

загальної юрисдикції. 

Згідно статті 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 2016 

року, завданням суду є: 

 здійснення правосуддя на засадах верховенства права; 

 забезпечення кожному права на справедливий суд та повагу до 

інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами 

України, а також міжнародними договорами, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

Правовою основою діяльності судів загальної юрисдикції та діяльності 

судів, що входять до цієї системи, є:  

• Конституція України від 28 червня 1996 року; 

• Закон України «Про судоустрій і статус суддів» 2 червня 2016 року 

№1402-VIII; 

• Закони, які регулюють порядок здійснення окремих видів судочинства 

(Цивільний процесуальний кодекс України, Кримінальний процесуальний 

кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України та Кодекс 

адміністративного судочинства, Кодекс України про адміністративні 

правопорушення); 

• Положення про Єдину судову інформаційну (автоматизовану) 

систему. 

Суди загальної юрисдикції спеціалізуються на розгляді цивільних, 

кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також справ про 

адміністративні правопорушення. У випадках, визначених законом, а також 

за рішенням зборів суддів відповідного суду може запроваджуватися 

спеціалізація суддів з розгляду конкретних категорій справ. 

У місцевих загальних судах та апеляційних судах діє спеціалізація 

суддів із здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх. 

Суд утворюється і ліквідовується законом. Проект закону про 

утворення чи ліквідацію суду вносить до Верховної Ради України Президент 

України після консультацій з Вищою радою правосуддя. 

Підставами для утворення чи ліквідації суду є зміна визначеної 

Законом «Про судоустрій і статус суддів» 2016 року системи судоустрою, 

необхідність забезпечення доступності правосуддя, оптимізації видатків 

державного бюджету або зміна адміністративно-територіального устрою. 

Утворення суду може відбуватися шляхом створення нового суду або 

реорганізації (злиття, поділу) судів. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/vr030414-10/paran11#n11
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/vr030414-10/paran11#n11


Кількість суддів у суді визначаєДержавна судова адміністрація 

України за погодженням з Вищою радою правосуддя з урахуванням судового 

навантаження та в межах видатків, визначених у Державному бюджеті 

України на утримання судів та оплату праці суддів. 

Місцезнаходження, територіальна юрисдикція і статус суду 

визначаються з урахуванням принципів територіальності, спеціалізації та 

інстанційності. 

Розгляд справ в судах здійснюється суддею одноособово, а у випадках, 

визначених процесуальним законом, – колегією суддів, а також за участю 

присяжних. 

Визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи 

здійснюється Єдиною судовою інформаційною (автоматизованою) 

системою у порядку, визначеному процесуальним законом. 

Справи розподіляються з урахуванням: 

 спеціалізації суддів; 

 навантаження кожного судді; 

 заборони брати участь у перегляді рішень для судді, який брав 

участь в ухваленні судового рішення, про перегляд якого 

порушується питання (крім перегляду за нововиявленими 

обставинами); 

 перебування суддів у відпустці, відсутністю у зв'язку з 

тимчасовою непрацездатністю, у відрядженні, а також в інших 

передбачених законом випадках, у яких суддя не може 

здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових 

справ. 

У разі розгляду справи за участю присяжних їх персональний склад 

визначається за допомогою Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) 

системи, якщо інше не встановлено законом. 

Автоматизована система не застосовується для визначення судді 

(складу колегії суддів, якщо справа розглядається колегіально) для розгляду 

конкретної справи виключно у разі настання обставин, які об'єктивно 

унеможливили її функціонування та тривають понад п'ять робочих днів. 

Особливості розподілу судових справ у таких випадках визначаються 

Положенням про Єдину судову інформаційну (автоматизовану) систему. 

Положення про Єдину судову інформаційну (автоматизовану) систему 

затверджується Вищою радою правосуддя за поданням Державної судової 

адміністрації України та після консультацій з Радою суддів України. 

Здійснюючи правосуддя, суди організовують свою діяльність 

натаких принципах:  

Незалежність судів. Зміст цього принципу полягає в тому, що, 

здійснюючи правосуддя, суди є незалежними від будь-якого незаконного 

впливу. Суди здійснюють правосуддя на основі Конституції і законів України 

та на засадах верховенства права. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/vr030414-10/paran11#n11
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/vr030414-10/paran11#n11
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/vr030414-10/paran11#n11
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


Втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-

який спосіб, неповага до суду чи суддів, збирання, зберігання, використання 

і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою 

дискредитації суду або впливу на безсторонність суду, заклики до 

невиконання судових рішень забороняються і мають наслідком 

відповідальність, установлену законом. 

Право на справедливий суд.Зміст цього принципу полягає в наданні 

реальної можливості кожній особі звернутися до суду для захисту своїх прав, 

свобод або законних інтересів. Ніхто не може бути позбавлений права на 

розгляд його справи в суді, до підсудності якого вона віднесена. 

Право на повноважний суд. Ніхто не може бути позбавлений права на 

розгляд його справи в суді, до юрисдикції якого вона віднесена 

процесуальним законом. Суддя розглядає справи, одержані згідно з порядком 

розподілу судових справ, установленим відповідно до закону. На розподіл 

судових справ між суддями не може впливати бажання судді чи будь-яких 

інших осіб. 

Рівність перед законом і судом.Правосуддя в Україні здійснюється на 

засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом 

незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, 

місця проживання, мовних та інших ознак. 

Професійна правнича допомога при реалізації права на справедливий 

суд. Кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, 

визначених законом, держава забезпечує надання професійної правничої 

допомоги безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав та 

особи, яка надає правничу допомогу.  Для надання професійної правничої 

допомоги діє адвокатура. Забезпечення права на захист від кримінального 

обвинувачення та представництвов суді здійснюється адвокатом, за винятком 

випадків, установлених законом. 

Гласність і відкритість судового процессу.Розгляд справ у судах 

відбувається відкрито, крім випадків, установлених процесуальним законом.  

Учасники судового процесу та інші особи, присутні на відкритому 

судовому засіданні, можуть використовувати портативні аудіотехнічні 

засоби. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, 

відеозапису, а також транслювання судового засідання допускається за 

рішенням суду. 

Незалежно від того, відкрито чи закрито проводилося слухання справи, 

ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в суді усної або 

письмової інформації про результати розгляду його судової справи. Кожен, 

хто не є стороною у справі, має право на вільний доступ до судового рішення 

в порядку, встановленому законом. 

Мова судочинства і діловодства в судах. Судочинство і діловодство в 

судах України провадиться державною мовою. Державною мовою в Україні 

визнана українська мова (ст. 10 Конституції України) 



Водночас, суди забезпечують рівність прав громадян у судовому 

процесі за мовною ознакою. Використовуючи державну мову в процесі 

судочинства, суди мають гарантувати право громадян на використання ними 

в судовому процесі рідної мови або мови, якою вони володіють.  

У судах, поряд з державною, можуть використовуватися регіональні 

мови або мови меншин відповідно до Закону України «Про ратифікацію 

Європейської хартії регіональних мов або мов меншин» в порядку, 

встановленому процесуальним законом. 

Обов'язковість судових рішень. Судове рішення, яким закінчується 

розгляд справи в суді, ухвалюється іменем України. Судові рішення, що 

набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та 

службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями 

на всій території України. Обов'язковість урахування (преюдиційність) 

судових рішень для інших судів визначається законом. Невиконання судових 

рішень має наслідком юридичну відповідальність, установлену законом. 

Висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах 

Верховного Суду, є обов'язковими для всіх суб'єктів владних повноважень, 

які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить 

відповідну норму права. 

Висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах 

Верховного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм 

права. Суд має право відступити від правової позиції, викладеної Верховним 

Судом, тільки з одночасним наведенням відповідних мотивів. 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх 

посадові особи не можуть приймати рішення, які скасовують судові рішення 

або зупиняють їх виконання. 

Право на перегляд справи та оскарження судового рішення. Учасники 

судового процесу та інші особи мають право на апеляційний перегляд справи 

та у визначених законом випадках – на касаційне оскарження судового 

рішення. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ  

Таким чином, судова система України забезпечує доступність 

правосуддя для кожної особи в порядку, встановленому Конституцією 

України та законами. Єдність судової системи зумовлено метою та 

завданнями організації і діяльності судових органів, єдиними засадами 

судочинства для всіх ланок судової системи, незалежністю суддів у 

відправленні судочинства, обов'язковістю для всіх суддів правил 

судочинства, визначених законом, забезпеченням Верховним Судом України 

однакового застосування законів судами загальної юрисдикції, 

обов'язковістю виконання на всій території України судових рішень, 

фінансуванням судів виключно з Державного бюджету України та 

вирішенням питань внутрішньої діяльності судів органами суддівського 

самоврядування. 



 
 
 

ІІ. СИСТЕМА СУДДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ 

 

Суди загальної юрисдикції являє собою єдину систему. Єдність цієї 

системи забезпечується: 

 єдиним статусом суддів; 

 обов'язковістю для всіх судів правил судочинства, визначених законом; 

 єдністю судової практики; 

 обов'язковістю виконання на території України судових рішень; 

 єдиним порядком організаційного забезпечення діяльності судів; 

 фінансуванням судів виключно з Державного бюджету України; 

 вирішенням питань внутрішньої діяльності судів органами суддівського 

самоврядування. 

Систему судоустрою складають: 

1) місцеві суди; 

2) апеляційні суди; 

3) Верховний Суд. 

Для розгляду окремих категорій справ в системі судоустрою діють 

вищі спеціалізовані суди, як суди першої інстанції з розгляду визначених 

категорій справ: Вищого суду з питань інтелектуальної власності та 

Вищого антикорупційного суду, перегляд рішень яких буде здійснюватися 

Верховним Судом. 

Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є 

Верховний Суд України. 

У складі Верховного Суду діють п’ять структурних підрозділів:  

 Велика Палата Верховного Суду,  

 Касаційний адміністративний суд,  

 Касаційний господарський суд,  

 Касаційний кримінальний суд,  

 Касаційний цивільний суд. 



До складу кожного касаційного суду входять судді відповідної 

спеціалізації. У кожному касаційному суді утворюються судові палати з 

розгляду окремих категорій справ з урахуванням спеціалізації суддів. 

 

Судоустрій будується за принципами: 

 територіальності; 

 спеціалізації; 

 інстанційності. 

Територіальний принцип наближує суди до населення, а спеціалізація 

діяльності судів дає їм змогу зосередитися на окремих галузях законодавства 

(господарського, адміністративного), на специфічних правовідносинах, які 

розглядаються судами, і, отже, підвищувати кваліфікацію суддів і якість 

роботи судів. 

Розглянемо ці принципи більш докладно.  

Принцип територіальності.Цей принцип проявляється у тому, що 

юрисдикція кожного суду розповсюджується на чітко визначену 

адміністративно-територіальну одиницю України. Саме територіальна 

юрисдикція судів покладається в основу їх власної назви. Щодо Верховного 

Суду України та вищих спеціалізованих судів, то їх юрисдикція охоплює всю 

територію України.
1
 

Згідно статті 19 Закону України «про судоустрій та статус суддів» 2016 

року, суд утворюється і ліквідовується законом. Проект закону про 

утворення чи ліквідацію суду вносить до Верховної Ради України Президент 

України після консультацій з Вищою радою правосуддя. 

Принцип спеціалізації. Необхідність спеціалізації викликана 

ускладненням та урізноманітненням суспільних відносин, а отже, і їхнього 

правового регулювання. Жодний юрист не може мати однаково високу 

кваліфікацію в усіх галузях законодавства. Тому для покращення якості 

вирішення судових справ система судів побудована за принципом 

спеціалізації. 

Відповідно до цього принципу система судів загальної юрисдикції 

розділяється на окремі спеціалізовані юрисдикції (сфери судочинства), 

виділені за галуззю права, яка їх регулює (цивільна, кримінальна, 

                                                 
1
 Згідно Перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 2016 року, районні, 

міжрайонні, районні у містах, міські, міськрайонні суди продовжують здійснювати свої повноваження до 

утворення та початку діяльності місцевого окружного суду, юрисдикція якого розповсюджується на 

відповідну територію. 

Протягом шести місяців з дня набрання чинності документом утворюється Верховний Суд у порядку та у 

складі, що визначені цим проектом. Верховний Суд створюється на матеріально-технічній базі ВСУ, 

Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду , 

Вищого адміністративного суду. 

Вищий суд з питань інтелектуальної власності та Вищий антикорупційний суд утворюються та проведення 

конкурсу на посади суддів у цих судах має бути оголошено протягом дванадцяти місяців з дня набрання 

чинності вказаним Законом. 

 



господарська, адміністративна юрисдикції та юрисдикція щодо розгляду 

справ про адміністративні правопорушення).  

В порядку цивільного судочинства розглядають: 

• справи щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, 

свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, 

сімейних, трудових відносин; 

В порядку кримінального судочинства розглядають: 

• кримінальні справи (справи про суспільно-небезпечні діяння, 

передбачені Кримінальним кодексом України); 

• подання та клопотання слідчого, прокурора про проведення слідчих 

(розшукових) дій, застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження; 

• скарги на рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора в ході 

досудового розслідування кримінальних проваджень. 

В порядку господарського судочинства розглядають: 

• справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і 

виконанні господарських договорів, у тому числі щодо приватизації майна, 

та з інших підстав (крім спорів про приватизацію державного житлового 

фонду; спорів, що виникають при погодженні стандартів та технічних умов; 

спорів про встановлення цін на продукцію (товари), а також тарифів на 

послуги (виконання робіт), якщо ці ціни і тарифи відповідно до 

законодавства не можуть бути встановлені за угодою сторін;  

• справи про банкрутство; 

• справи за заявами органів Антимонопольного комітету України, 

Рахункової палати з питань, віднесених законодавчими актами до їх 

компетенції; 

• справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між 

юридичною особою та її учасниками (засновниками, акціонерами, членами), 

у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, 

акціонерами, членами) юридичної особи, пов’язаними із створенням, 

діяльністю, управлінням та припиненням діяльності такої особи, крім 

трудових спорів; 

• справи у спорах щодо обліку прав на цінні папери; 

• справи у спорах, що виникають із земельних відносин, в яких беруть 

участь суб'єкти господарської діяльності, за винятком тих, що віднесено до 

компетенції адміністративних судів; 

• справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого 

порушено справу про банкрутство, у тому числі справи у спорах про 

визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених 

боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та 

службових осіб боржника, за винятком спорів, пов'язаних із визначенням та 

сплатою (стягненням) грошових зобов'язань (податкового боргу), визначених 

відповідно до Податкового кодексу України, а також справ у спорах про 

визнання недійсними правочинів (договорів), якщо з відповідним позовом 



звертається на виконання своїх повноважень контролюючий орган, 

визначений Податковим кодексом України; 

• справи за заявами про затвердження планів санації боржника до 

порушення справи про банкрутство. 

В порядку адміністративного судочинства розглядають справи про 

спори, що виникають у зв'язку з здійсненням суб'єктом владних повноважень 

владних управлінських функцій, а також у зв'язку з публічним формуванням 

суб'єкта владних повноважень шляхом виборів або референдуму. 

Юрисдикція у справах про адміністративні правопорушення
2
. В рамках 

цієї юрисдикції розглядаються справи про діяння, що заборонені Кодексом 

України про адміністративні правопорушення. 

Загальні суди загальної юрисдикції розглядають: 

• цивільні справи; 

• кримінальні справи; 

• справи про адміністративні правопорушення. 

Адміністративні суди розглядають адміністративні справи (за 

винятком тих, які в першій інстанції розглядають місцеві загальні суди). 

У місцевих загальних судах та апеляційних судах діє спеціалізація 

суддів із здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх. 

Принцип інстанційності. Основною ідеєю правосуддя є справедливе 

вирішення правових спорів. Водночас, здійснення судочинства людиною 

закладає потенційну небезпеку судових помилок, які допускаються як 

неумисно, так і умисно. З метою своєчасного виправлення цих помилок в 

Україні створена інстанційна система.  

Суди першої інстанції вперше розглядають справи вперше. При 

розгляді справ вони вирішують дві умовні категорії питань: «питання факту» 

та «питання права». При вирішенні «питань факту» шляхом дослідження 

доказів суд встановлює дійсні обставини справи. Після встановлення цих 

обставин їм дається юридична оцінка (вирішуються «питання права»): 

вирішується чи підпадають обставини справи під ознаки конкретного 

правопорушення, а якщо підпадають, то які заходи впливу слід застосувати 

до особи, яка його вчинила.  

Суди апеляційної інстанції здійснюють перегляд рішень, що винесені 

місцевими судами. При цьому апеляційний суд уповноважений вирішувати 

як «питання факту» з «питаннями права», так і тільки «питання права». 

Прикладом вирішення обох типів питань є ситуація коли засуджена за 

порушення правил безпеки дорожнього руху (ст. 286 Кримінального кодексу 

України) особа в апеляційній скарзі посилається на те, що судом не взято до 

уваги докази, які свідчили, що потерпілий рухався за межами населеного 

                                                 
2 Юрисдикцію у справах про адміністративні правопорушення не слід плутати з адміністративною 

юрисдикцією. Так, справи про адміністративні правопорушення, розгляд яких підвідомчий судам, 

розглядають загальні, а не адміністративні суди. Водночас, оскарження постанов про накладення 

адміністративного стягнення, що винесені не судом, а посадовими особами чи виконавчими органами, 

оскаржується до суду в порядку адміністративного судочинства, оскільки є спором у зв’язку зі здійсненням 

суб’єктом владних повноважень управлінських функцій. 



пункту в темну пору доби з вимкненим світлом фар, а тому засуджена особа 

об’єктивно не мала можливості запобігти зіткненню. Якщо апеляційний суд 

візьме до уваги ці доводи (по-іншому вирішить «питання факту»), 

результатом цього буде інша кваліфікація діяння засудженого (нове 

вирішення «питання права»). Прикладом вирішення апеляційним судом лише 

«питання права» може бути ситуація, коли у скарзі не ставиться питання про 

повторний розгляд обставин справи, а лише вказується, що з урахуванням 

усіх пом’якшуючих обставин засуджений заслуговує на більш м’яке 

покарання, ніж те, що призначено судом першої інстанції. 

Верховний Суд України здійснює правосуддя і як суд касаційної 

інстанції, а у випадках, визначених процесуальним законом, – як суд першої 

або апеляційної інстанції, в порядку, встановленому процесуальним законом. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Отже, найвищим судом у системі судоустрою є Верховний Суд. 

Систему судоустрою складають місцеві, апеляційні суди та Верховний Суд. 

Для розгляду окремих категорій справ, відповідно до цього Закону, в системі 

судоустрою діють вищі спеціалізовані суди.  

Судоустрій будується за принципами територіальності, спеціалізації, 

інстанційності. 

ІІІ. МІСЦЕВІ СУДИ 

Місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені 

процесуальним законом до його підсудності (з урахуванням принципів 

територіальності, інстанційності та спеціалізації).  

На території України паралельно функціонують три мережі 

місцевих судів:  

 загальні;  

 господарські; 

 адміністративні місцеві суди. 

Місцевими загальними судами є окружні суди, які утворюються в 

одному або декількох районах чи районах у містах, або у місті, або у районі 

(районах) і місті (містах). Вони розглядають цивільні, кримінальні, 

адміністративні справи (окрему категорію), а також справи про 

адміністративні правопорушення. 

Місцевими господарськими судами є окружні господарські суди. Вони 

розглядають справи, що виникають із господарських правовідносин, а також 

інші справи, віднесені процесуальним законом до їх підсудності. 

Місцевими адміністративними судами є окружні адміністративні суди, 

а також інші суди, визначені процесуальним законом. Вони розглядають 

справи адміністративної юрисдикції (адміністративні справи). 



Склад місцевого суду.  

До складу місцевого суду входять: 

• голова суду;  

• заступник або заступники голови суду; 

• судді місцевого суду. 

Суддя місцевого суду здійснює правосуддя в порядку, встановленому 

процесуальним законом, а також інші повноваження, визначені законом. 

З числа суддів місцевого загального суду обираютьсяслідчі судді 

(суддя), які здійснюють повноваження з судового контролю за дотриманням 

прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, 

визначеному процесуальним законом. 

Так, до повноважень слідчого судді віднесено: 

• розглядати клопотання про надання дозволу на застосування таких 

заходів забезпечення кримінального провадження:  

• розглядати клопотання про надання дозволу на проведення слідчих 

(розшукових) дій (за винятком негласних слідчих (розшукових) дій, дозвіл на 

проведення яких дається апеляційним судом);  

• розглядати скарги на рішення, дій та бездіяльність слідчого і 

прокурора під час проведення ними досудового розслідування. 

Кількість слідчих суддів визначається окремо для кожного суду 

зборами суддів цього суду. 

Слідчі судді (суддя) обираються зборами суддів цього суду за 

пропозицією голови суду або за пропозицією будь-якого судді цього суду, 

якщо пропозиція голови суду не була підтримана, на строк не більше трьох 

років і можуть бути переобрані повторно. До обрання слідчого судді 

відповідного суду його повноваження здійснює найстарший за віком суддя 

цього суду. 

Слідчий суддя не звільняється від виконання обов'язків судді першої 

інстанції, проте здійснення ним повноважень із судового контролю за 

дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні 

враховується при розподілі судових справ та має пріоритетне значення. 

У місцевих загальних судах також діє спеціалізація суддів із здійснення 

кримінального провадження щодо неповнолітніх. Судді (суддя), 

уповноважені здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх, 

обираються з числа суддів відповідного суду зборами суддів цього суду за 

пропозицією голови суду або за пропозицією будь-якого судді цього суду, 

якщо пропозиція голови суду не була підтримана, на строк не більше трьох 

років і можуть бути переобрані повторно.  

Кількість суддів, уповноважених здійснювати кримінальне 

провадження щодо неповнолітніх, визначається окремо для кожного суду 

зборами суддів цього суду. 

Суддею, уповноваженим здійснювати кримінальне провадження щодо 

неповнолітніх, може бути обрано суддю зі стажем роботи суддею не менше 

десяти років, досвідом здійснення кримінального провадження в суді і 

високими морально-діловими та професійними якостями. У разі відсутності в 



суді суддів з необхідним стажем роботи суддя, уповноважений здійснювати 

кримінальне провадження щодо неповнолітніх, обирається з числа суддів, які 

мають найбільший стаж роботи на посаді судді. 

Судді, уповноважені здійснювати кримінальне провадження щодо 

неповнолітніх, не звільняються від виконання обов'язків судді відповідної 

інстанції, проте здійснення ними таких повноважень ураховується при 

розподілі судових справ та має пріоритетне значення. 

Голова місцевого суду.Посада голови місцевого суду є 

адміністративною посадою. Однак перебування особи на посаді голови суду 

не звільняє його від здійснення повноважень судді відповідного суду. 

Повноваження Голови місцевого суду: 

 представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними 

та юридичними особами; 

 визначає адміністративні повноваження заступника голови 

місцевого суду; 

 контролює ефективність діяльності апарату суду, погоджує 

призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату 

суду, а також вносить подання про застосування до керівника апарату суду, 

його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення 

відповідно до законодавства; 

 видає на підставі акта про призначення  судді на посаду, 

переведення судді, звільнення судді з посади, а також у зв'язку з 

припиненням повноважень судді відповідний наказ; 

 повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та 

Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової 

влади про вакантні посади суддів у суді у триденний строк з дня їх 

утворення; 

 забезпечує виконання рішень зборів суддів місцевого суду; 

 організовує ведення в суді судової статистики та інформаційно-

аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства; 

 сприяє виконанню вимог щодо підвищення кваліфікації суддів 

місцевого суду; 

 вносить на розгляд зборів суду пропозиції щодо кількості та 

персонального складу слідчих суддів; 

 здійснює інші повноваження, визначені законом. 

Голова місцевого суду з питань, що належать до його адміністративних 

повноважень, видає накази і розпорядження. 

У разі відсутності голови місцевого суду його адміністративні 

повноваження здійснює один із заступників голови суду за визначенням 



голови суду, за відсутності такого визначення – заступник голови суду, який 

має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника 

голови суду – суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді 

судді. 

Заступник голови місцевого суду здійснює адміністративні 

повноваження, визначені головою суду. 

Голова місцевого суду, його заступники обираються на посади 

зборами суддів відповідного суду з числа суддів цього суду шляхом таємного 

голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три 

роки, але не більш як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному 

законом. 

Голова місцевого суду та його заступники можуть бути достроково 

звільнені з посади за ініціативою не менш як однієї третьої від загальної 

кількості суддів відповідного суду шляхом таємного голосування не менше 

як двома третинами суддів цього суду. 

Підставою для звільнення судді з адміністративної посади є його 

заява або триваюче незадовільне виконання обов'язків голови суду, 

заступника голови суду відповідно, систематичне або грубе одноразове 

порушення закону при  їх виконанні. 

Суддя, якого достроково звільнено з адміністративної посади в суді 

(крім звільнення з адміністративної посади за його заявою), не може бути 

обраний на будь-яку адміністративну посаду в судах протягом двох років з 

дня такого дострокового звільнення. 

Звільнення з посади судді, припинення його повноважень як судді, а 

також закінчення строку, на який суддю обрано на адміністративну посаду в 

суді, припиняє його повноваження на адміністративній посаді. 

Суддя, обраний на адміністративну посаду, не може обіймати одну 

адміністративну посаду відповідного суду більш як два строки поспіль, якщо 

інше не передбачено законом. 

У суді, кількість суддів в якому перевищує десять суддів, може бути 

обраний один заступник голови суду, а в суді, кількість суддів в якому 

перевищує тридцять суддів, – не більше двох заступників голови суду. 

Перебування судді на адміністративній посаді в суді не звільняє його 

від здійснення повноважень судді відповідного суду, передбачених Законом. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Отже, місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи, 

віднесені процесуальним законом до його підсудності (з урахуванням 

принципів територіальності, інстанційності та спеціалізації).  

На території України паралельно функціонують три мережі місцевих 

судів: загальні, господарські, адміністративні місцеві суди, які, відповідно, 

мають свою чітко визначену структуру, повноваження, права і обовʼязки, 

порядок призначення і звільнення суддей тощо. 

 

 



IV. АПЕЛЯЦІЙНІ СУДИ 

Апеляційні суди діють як суди апеляційної інстанції, а у випадках, 

визначених процесуальним законом, – як суди першої інстанції, з розгляду 

цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також 

справ про адміністративні правопорушення. 

Апеляційними судами з розгляду цивільних і кримінальних справ, а 

також справ про адміністративні правопорушення є апеляційні суди, які 

утворюються в апеляційних округах. 

Апеляційними судами з розгляду господарських справ, апеляційними 

судами з розгляду адміністративних справ є відповідно апеляційні 

господарські суди та апеляційні адміністративні суди, які утворюються у 

відповідних апеляційних округах. 

Повноваження апеляційного суду: 

1) здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним 

законом; 

2) аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, 

інформує про результати узагальнення судової практики відповідні місцеві 

суди, Верховний Суд; 

3) надає місцевим судам методичну допомогу в застосуванні 

законодавства; 

4) здійснює інші повноваження, визначені законом. 

До складу апеляційного суду входять: 

• голова суду; 

• заступник (ки) голови суду; 

• судді. 

У складі апеляційного суду також можуть утворюватися судові 

палати з розгляду окремих категорій справ. 

Судову палату очолює секретар судової палати, який обирається з 

числа суддів цього суду строком на три роки. 

Рішення про утворення судової палати, її склад, а також про обрання 

секретаря судової палати приймаються зборами суддів апеляційного суду за 

пропозицією голови суду. 

Секретар судової палати: 

1) організовує роботу відповідної палати; 

2) контролює здійснення аналізу та узагальнення судової практики у 

справах, віднесених до компетенції палати; 

3) інформує збори суддів апеляційного суду про діяльність судової 

палати. 

Суддя апеляційного суду.Суддя апеляційного суду здійснює 

судочинство в порядку, встановленому процесуальним законом, а також інші 

повноваження, визначені законом.  

Слідчий суддя апеляційного суду здійснює судовий контроль за 

дотриманням прав людини при проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій. Повноваження слідчого судді в апеляційному суді виконує голова 



апеляційного суду або інший суддя апеляційного суду, якого визначить 

голова суду для розгляду конкретного клопотання. 

Суддею апеляційного суду може бути особа, яка відповідає вимогам 

до кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного оцінювання 

підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному суді, а також 

має стаж роботи суддею не менше п'яти років. 

Голова апеляційного суду: 

1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними 

та юридичними особами; 

2) визначає адміністративні повноваження заступників голови 

апеляційного суду; 

3) контролює ефективність діяльності апарату суду, погоджує 

призначення на посади керівника апарату суду, заступника керівника апарату 

суду, вносить застосування до керівника апарату суду, його заступника 

заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до 

законодавства; 

4) видає на підставі акта про призначення  судді на посаду, переведення 

судді, звільнення судді з посади, а також у зв'язку з припиненням 

повноважень судді відповідний наказ; 

5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та 

Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової 

влади про вакантні посади суддів у апеляційному суді у триденний строк з 

дня їх утворення; 

6) забезпечує виконання рішень зборів суддів апеляційного суду; 

7) організовує ведення та аналіз судової статистики, організовує 

вивчення та узагальнення судової практики, інформаційно-аналітичне 

забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства; 

8) сприяє виконанню вимог щодо підтримання кваліфікації суддів 

апеляційного суду та підвищення їхнього професійного рівня; 

9) здійснює повноваження слідчого судді та призначає з числа суддів 

апеляційного суду суддів (суддю) для здійснення таких повноважень у 

випадках, визначених процесуальним законом; 

10) здійснює інші повноваження, визначені законом. 

Голова апеляційного суду з питань, що належать до його 

адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження. 

У разі відсутності голови апеляційного суду його адміністративні 

повноваження здійснює один із заступників голови суду за визначенням 

голови суду, за відсутності такого визначення – заступник голови суду, який 

має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника 

голови суду – суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді 

судді. 

Заступник голови апеляційного суду здійснює адміністративні 

повноваження, визначені головою суду. 



Голова апеляційного суду, його заступникиобираються на посади 

зборами суддів відповідного суду з числа суддів цього суду таємного 

голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три 

роки, але не більш як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному 

законом. 

Голова апеляційного суду, його заступники можуть бути достроково 

звільнені з посади за ініціативою не менш як однієї третьої від загальної 

кількості суддів відповідного суду шляхом таємного голосування не менше 

як двома третинами суддів цього суду. 

Підставою для звільнення судді з адміністративної посади є його 

заява або триваюче незадовільне виконання обов'язків голови суду, 

заступника голови суду відповідно, систематичне або грубе одноразове 

порушення закону при  їх виконанні. 

Суддя, якого достроково звільнено з адміністративної посади в суді 

(крім звільнення з адміністративної посади за його заявою), не може бути 

обраний на будь-яку адміністративну посаду в судах протягом двох років з 

дня такого дострокового звільнення. 

Звільнення з посади судді, припинення його повноважень як судді, а 

також закінчення строку, на який суддю обрано на адміністративну посаду в 

суді, припиняє його повноваження на адміністративній посаді. 

Суддя, обраний на адміністративну посаду, не може обіймати одну 

адміністративну посаду відповідного суду більш як два строки поспіль, якщо 

інше не передбачено законом. 

У суді, кількість суддів в якому перевищує десять суддів, може бути 

обраний один заступник голови суду, а в суді, кількість суддів в якому 

перевищує тридцять суддів, – не більше двох заступників голови суду. 

Перебування судді на адміністративній посаді в суді не звільняє його 

від здійснення повноважень судді відповідного суду, передбачених Законом. 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Отже, апеляційні загальні суди розглядають цивільні, кримінальні 

справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках та 

порядку, передбачених процесуальним законом справи, що виникають із 

господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені процесуальним 

законом до їх підсудності, справи адміністративної юрисдикції 

(адміністративні справи).  
 

 

 

 

V. ВИЩІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СУДИ 

1. У системі судоустрою діють вищі спеціалізовані суди як суди першої 

інстанції з розгляду окремих категорій справ. 



Вищими спеціалізованими судами є: 

1) Вищий суд з питань інтелектуальної власності
3
; 

2) Вищий антикорупційний суд
4
.  

Вищі спеціалізовані суди розглядають справи, які віднесені до їх 

юрисдикції процесуальним законом. 

У складі вищого спеціалізованого суду можуть утворюватися судові 

палати. 

Рішення про утворення судової палати, її склад, а також про обрання 

секретаря судової палати приймаються зборами суддів відповідного вищого 

спеціалізованого суду за пропозицією голови суду. 

Судову палату очолює секретар судової палати, який обирається з 

числа суддів цього суду строком на три роки. 

Секретар судової палати: 

1) організовує роботу відповідної палати; 

2) контролює здійснення аналізу та узагальнення судової практики у 

справах, віднесених до компетенції палати; 

3) інформує збори суддів відповідного вищого спеціалізованого суду 

про діяльність судової палати. 

Повноваження вищого спеціалізованого суду 

1) здійснює правосуддя як суд першої інстанції у справах, визначених 

процесуальним законом; 

2) аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, 

інформує про результати узагальнення судової практики Верховний Суд; 

3) здійснює інші повноваження, визначені законом. 

Суддя вищого спеціалізованого суду 

Суддею Вищого суду з питань інтелектуальної власності може бути 

особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за результатами 

кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя 

у Вищому суді з питань інтелектуальної власності, а також відповідає одній із 

таких вимог: 

1) має стаж роботи на посаді судді не менше трьох років; 

2) має досвід професійної діяльності представника у справах 

інтелектуальної власності (патентного повіреного) щонайменше п'ять років; 

3) має досвід професійної діяльності адвоката щодо здійснення 

представництва в суді у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності 

щонайменше п'ять років; 

4) має сукупний стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) 

відповідно до вимог, визначених пунктами 1 – 3 цієї частини, щонайменше 

п'ять років. 

Суддею Вищого антикорупційного суду може бути особа, яка відповідає 

вимогам до кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного 

                                                 
3
 Розглядає спори у сфері захисту інтелектуальної власності. 

4
Має функції з розгляду кримінальних справ, які розслідуються Антикорупційним бюро, і надання всіх 

процесуальних дозволів. 

 



оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя у Вищому 

антикорупційному суді, а також відповідає іншим вимогам, встановленим 

законом. 

Суддя вищого спеціалізованого суду здійснює правосуддя в порядку, 

встановленому процесуальним законом, а також інші повноваження, 

визначені законом. 

Голова вищого спеціалізованого суду: 

1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними 

та юридичними особами, а також із судовими органами інших держав та 

міжнародними організаціями; 

2) визначає адміністративні повноваження заступників голови вищого 

спеціалізованого суду; 

3) контролює ефективність діяльності апарату суду, погоджує 

призначення на посади керівника апарату суду, заступника керівника апарату 

суду,вносить подання про застосування до керівника апарату суду, його 

заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення 

відповідно до законодавства; 

4) видає на підставі акта про призначення  судді на посаду, переведення 

судді, звільнення судді з посади, а також у зв'язку з припиненням 

повноважень судді відповідний наказ; 

5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та 

Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової 

влади про вакантні посади суддів у суді у триденний строк з дня їх 

утворення; 

6) забезпечує виконання рішень зборів суддів вищого спеціалізованого 

суду; 

7) організовує ведення та аналіз судової статистики, організовує 

вивчення та узагальнення судової практики, інформаційно-аналітичне 

забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства; 

8) сприяє виконанню вимог щодо підтримання кваліфікації суддів 

вищого спеціалізованого суду та підвищення їхнього професійного рівня; 

9) здійснює інші повноваження, визначені законом. 

2. Голова вищого спеціалізованого суду з питань, що належать до його 

адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження. 

3. У разі відсутності голови вищого спеціалізованого суду його 

адміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду за 

визначенням голови суду, за відсутності такого визначення – заступник 

голови суду, який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі 

відсутності заступника голови суду – суддя цього суду, який має більший 

стаж роботи на посаді судді. 

Заступник голови вищого спеціалізованого суду здійснює 

адміністративні повноваження, визначені головою суду. 

Обрання та звільнення з посад 



Голова вищого спеціалізованого суду, його заступники обираються на 

посади зборами суддів відповідного суду з числа суддів цього суду шляхом 

таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду 

строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді, у порядку, 

визначеному законом. 

Голова вищого спеціалізованого суду, його заступники можуть бути 

достроково звільнені з посади за ініціативою не менш як однієї третьої від 

загальної кількості суддів відповідного суду шляхом таємного голосування 

не менше як двома третинами суддів цього суду. 

Підставою для звільнення судді з адміністративної посади є його заява 

або триваюче незадовільне виконання обов'язків голови суду, заступника 

голови суду відповідно, систематичне або грубе одноразове порушення 

закону при  їх виконанні. 

Суддя, якого достроково звільнено з адміністративної посади в суді 

(крім звільнення з адміністративної посади за його заявою), не може бути 

обраний на будь-яку адміністративну посаду в судах протягом двох років з 

дня такого дострокового звільнення. 

Звільнення з посади судді, припинення його повноважень як судді, а 

також закінчення строку, на який суддю обрано на адміністративну посаду в 

суді, припиняє його повноваження на адміністративній посаді. 

Суддя, обраний на адміністративну посаду, не може обіймати одну 

адміністративну посаду відповідного суду більш як два строки поспіль, якщо 

інше не передбачено законом. 

Перебування судді на адміністративній посаді в суді не звільняє його 

від здійснення повноважень судді відповідного суду, передбачених Законом. 

ВИСНОВКИ ДО ПʼЯТОГО ПИТАННЯ 

Отже, у системі судоустрою діють вищі спеціалізовані суди як суди 

першої інстанції з розгляду окремих категорій справ. Систему таких судів 

утворюють: Вищий суд з питань інтелектуальної власності та Вищий 

антикорупційний суд. У складі вищого спеціалізованого суду також можуть 

утворюватися судові палати.  

 

 

 

VI. ВЕРХОВНИЙ СУД 

Верховний Суд є найвищим судом у системі судоустрою України, який 

забезпечує сталість та єдність судової практики у порядку та спосіб, 

визначені процесуальним законом. 

Повноваження Верховного Суду: 

1) здійснює правосуддя як суд касаційної інстанції, а у випадках, 

визначених процесуальним законом, – як суд першої або апеляційної 

інстанції, в порядку, встановленому процесуальним законом; 



2) здійснює аналіз судової статистики, узагальнення судової практики; 

3) надає висновки щодо проектів законодавчих актів, які стосуються 

судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та 

інших питань, пов'язаних із функціонуванням системи судоустрою; 

4) надає висновок про наявність чи відсутність у діяннях, у яких 

звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого 

злочину; вносить за зверненням Верховної Ради України письмове подання 

про неспроможність виконання Президентом України своїх повноважень за 

станом здоров'я; 

5) звертається до Конституційного Суду України щодо 

конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного 

тлумачення Конституції України; 

6) забезпечує однакове застосування норм права судами різних 

спеціалізацій у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом; 

7) здійснює інші повноваження, визначені законом. 

Склад та структура Верховного Суду 

До складу Верховного Суду входять судді у кількості не більше 

двохсот. 

У складі Верховного Суду діють: 

1) Велика Палата Верховного Суду; 

2) Касаційний адміністративний суд; 

3) Касаційний господарський суд; 

4) Касаційний кримінальний суд; 

5) Касаційний цивільний суд. 

До складу кожного касаційного суду входять судді відповідної 

спеціалізації. 

У кожному касаційному суді утворюються судові палати з розгляду 

окремих категорій справ, з урахуванням спеціалізації суддів. 

Кількість та спеціалізація судових палат визначаються рішенням зборів 

суддів касаційного суду, з урахуванням вимог частин п'ятої –шостої цієї 

статті та судового навантаження. 

У Касаційному адміністративному суді обов'язково створюються 

окремі палати для розгляду справ щодо: 

1) податків, зборів та інших обов'язкових платежів; 

2) захисту соціальних прав; 

3) виборчого процесу та референдуму, а також захисту політичних прав 

громадян. 

У Касаційному господарському суді обов'язково створюються 

окремі палати для розгляду справ щодо (про): 

1) банкрутство; 

2) захисту прав інтелектуальної власності, а також пов'язаних з 

антимонопольним та конкурентним законодавством;  

3) корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів. 

Інші палати у касаційних судах створюються за рішенням зборів 

суддів касаційного суду. 
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У Верховному Суді діє Пленум Верховного Суду для вирішення питань, 

визначених Конституцією України та цим Законом. Склад і порядок 

діяльності Пленуму Верховного Суду визначаються цим Законом. 

Вимоги до судді Верховного Суду 

Суддею Верховного Суду може бути особа, яка відповідає вимогам до 

кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного оцінювання 

підтвердила здатність здійснювати правосуддя у Верховному Суді, а також 

відповідає одній із таких вимог: 

1) має стаж роботи на посаді судді не менше десяти років; 

2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері 

права щонайменше десять років; 

3) має досвід професійної діяльності адвоката щодо здійснення 

представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення 

щонайменше десять років; 

4) має сукупний стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) 

відповідно до вимог, визначених пунктами 1 – 3 цієї частини, щонайменше 

десять років. 

Повноваження судді Верховного Суду: 

1) здійснює правосуддя в порядку, встановленому процесуальним 

законом; 

2) бере участь у розгляді питань, що виносяться на засідання Пленуму 

Верховного Суду; 

3) аналізує судову практику, бере участь у її узагальненні; 

4) бере участь у розгляді питань, що виносяться на збори суддів 

відповідного касаційного суду, та здійснює інші повноваження, визначені 

законом. 

Голова Верховного Суду 

Верховний Суд очолює Голова Верховного Суду, якого обирає на 

посаду та звільняє з посади шляхом таємного голосування Пленум 

Верховного Суду з числа суддів Верховного Суду в порядку, встановленому 

цим Законом. 

Повноваження Голови Верховного Суду: 

1) представляє Верховний Суд як найвищий суд у системі судоустрою 

України у зносинах з органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, фізичними та юридичними особами, а також із судовими 

органами інших держав та міжнародними організаціями; 

2) визначає адміністративні повноваження заступника Голови 

Верховного Суду; 

3) скликає Пленум Верховного Суду; вносить на розгляд Пленуму 

подання щодо обрання на посаду секретаря Пленуму; виносить на розгляд 

Пленуму питання та головує на його засіданнях; 

4) контролює ефективність діяльності апарату Верховного Суду, 

погоджує призначення на посаду керівника апарату суду, вносить подання 

застосування до керівника апарату суду заохочення або накладення 

дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства; 
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5) інформує Пленум Верховного Суду про діяльність Верховного Суду; 

6) здійснює інші повноваження, визначені законом. 

Голова Верховного Суду з питань, що належать до його 

адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження. 

Голова Верховного Суду за посадою входить до складу Вищої ради 

правосуддя. 

У разі відсутності Голови Верховного Суду його адміністративні 

повноваження здійснює заступник Голови Верховного Суду. У разі 

відсутності заступника Голови Верховного Суду адміністративні 

повноваження Голови Верховного Суду здійснює суддя, який має більший 

стаж роботи на посаді судді Верховного Суду. 

Порядок обрання Голови Верховного Суду 

1. Пленум Верховного Суду обирає Голову Верховного Суду на посаду 

та звільняє його з посади більшістю голосів від загального складу Пленуму 

шляхом таємного голосування. 

2. Голова Верховного Суду обирається зчисласуддів Верховного Суду 

строком на чотири роки,з правом обіймати посаду Голови Верховного Суду 

не більше двох строків поспіль. 

3. Голова Верховного Суду не може одночасно обіймати будь-яку іншу 

адміністративну посаду. 

4. Пленум Верховного Суду з питання обрання Голови Верховного 

Суду скликається не пізніше одного місяця з дня припинення повноважень 

попереднього Голови Верховного Суду. 

5. Звільнення з посади судді Верховного Суду та припинення його 

повноважень, закінчення строку, на який суддю обрано Головою Верховного 

Суду, припиняє його повноваження як Голови Верховного Суду. 

6. Повноваження Голови Верховного Суду також припиняються 

достроково внаслідок висловлення йому недовіри Пленумом Верховного 

Суду. 

7. Процедура обрання на посаду Голови Верховного Суду та звільнення 

його з посади встановлюється Регламентом Пленуму Верховного Суду, що 

затверджується Пленумом. Зміна регламентної процедури менше ніж за 

шість місяців до закінчення строку повноважень Голови Верховного Суду не 

допускається. 

Порядок дострокового звільнення з посади Голови Верховного 

Суду: 

1. Голова Верховного Суду може бути достроково звільнений з посади 

з підстав, установлених законом.  

2. Порядок дострокового припинення повноважень Голови Верховного 

Суду внаслідок висловлення йому недовіри Пленумом Верховного Суду 

визначається виключно Законом України «Про судоустрій та статус суддів» 

2016 року. Регламент Пленуму Верховного Суду щодо цього порядку не 

застосовується. 

3. Питання про висловлення недовіри Голові Верховного Суду 

розглядається Пленумом Верховного Суду за поданням не менш як однієї 
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третини від складу Пленуму Верховного Суду, скріпленим їх підписами. 

Подання має бути вмотивованим. 

4. Для проведення Пленуму Верховного Суду з питання висловлення 

недовіри Голові Верховного Суду судді, визначені в частині третій цієї 

статті, створюють організаційний комітет та призначають його голову і 

заступника, про що складається протокол. 

5. Організаційний комітет забезпечує підготовку і проведення Пленуму 

Верховного Суду з питання висловлення недовіри Голові Верховного Суду у 

двадцятиденний термін з дня його створення. Учасники засідання Пленуму 

Верховного Суду повідомляються організаційним комітетом про день і час 

скликання Пленуму Верховного Суду та питання, що виноситься на його 

розгляд, з надсиланням відповідних матеріалів у порядку, встановленому цим 

Законом. Внесення до порядку денного Пленуму Верховного Суду інших 

питань, крім висловлення недовіри Голові Верховного Суду, забороняється. 

6. Засідання Пленуму Верховного Суду з питання висловлення 

недовіри Голові Верховного Суду є повноважним за умови присутності на 

ньому більше половини суддів від складу Пленуму Верховного Суду. На 

засіданні Пленуму Верховного Суду головує голова організаційного 

комітету, а в разі його відсутності – заступник голови організаційного 

комітету. 

7. Головуючий виносить на затвердження Пленуму Верховного Суду 

пропозиції щодо секретаря засідання Пленуму Верховного Суду, 

персонального складу лічильної комісії, а також форми бюлетеня та 

протоколу голосування, які затверджуються відкритим голосуванням. 

8. Питання про висловлення недовіри Голові Верховного Суду 

розглядається за участю Голови Верховного Суду або без його участі. Голова 

Верховного Суду по суті порушених питань може також надати письмові 

пояснення, які висвітлюються ним або уповноваженою ним особою на 

засіданні Пленуму Верховного Суду. 

9. Організаційний комітет визначає порядок проведення засідання і 

процедуру голосування з урахуванням вимог цього Закону і здійснює 

контроль за їх дотриманням. 

10. Рішення про висловлення недовіри Голові Верховного Суду 

приймається шляхом таємного голосування більшістю голосів від складу 

Пленуму Верховного Суду. 

11. Рішення про висловлення недовіри Голові Верховного Суду 

оформлюється Постановою Пленуму Верховного Суду, яка підписується 

головуючим та секретарем засідання, обраним Пленумом Верховного Суду за 

пропозицією головуючого. 

12. Висловлення недовіри Голові Верховного Суду не позбавляє його 

повноважень судді Верховного Суду. У разі дострокового припинення 

повноважень Голови Верховного Суду обрання Голови Верховного Суду 

здійснюється в порядку, встановленому цим Законом. 



13. Питання про недовіру Голові Верховного Суду не може повторно 

ініціюватися протягом року з дня його розгляду на засіданні Пленуму 

Верховного Суду. 

14. Порядок звільнення з посади Голови Верховного Суду з підстав, не 

пов'язаних із висловленням йому недовіри Пленумом Верховного Суду, 

визначається законом та Регламентом Пленуму Верховного Суду. 

Заступник Голови Верховного Суду обирається на посаду строком 

на чотири роки та звільняється з посади Пленумом Верховного Суду. 

Рішення про його обрання на посаду та про звільнення з посади приймається 

більшістю голосів від загального складу Пленуму Верховного Суду шляхом 

таємного голосування. 

Заступник Голови Верховного Суду може бути достроково звільнений з 

посади у порядку, встановленому Регламентом Пленуму Верховного Суду. 

Повноваження судових палат касаційного суду: 

1) здійснюють правосуддя в порядку, встановленому процесуальним 

законом; 

2) аналізують судову статистику та вивчають судову практику; 

3) здійснюють інші повноваження, визначені законом. 

Персональний склад судових палат та кількість суддів у судових 

палатах визначається зборами суддів відповідного касаційного суду. 

Судову палату очолює секретар судової палати, який обирається на 

посаду строком на чотири роки та звільняється з посади більшістю голосів 

суддів відповідної судової палати шляхом таємного голосування. 

У разі відсутності секретаря судової палати його обов'язки виконує 

суддя палати, який має найбільший стаж роботи на посаді судді відповідного 

касаційного суду. 

Велика Палата Верховного Суду 

Велика Палата Верховного Суду є постійно діючим колегіальним 

органом Верховного Суду, до складу якого входить двадцять один суддя 

Верховного Суду. 

Повноваження Великої Палати Верховного Суду: 

1) у визначених законом випадках діє як суд касаційної інстанції з 

метою забезпечення однакового застосування норм права касаційними 

судами; 

2) діє як суд апеляційної інстанції у справах, розглянутих Верховним 

Судом як судом першої інстанції; 

3) аналізує судову статистику та вивчає судову практику, здійснює 

узагальнення судової практики; 

4) здійснює інші повноваження, визначені законом. 

Судді Верховного Суду обираються до Великої Палати зборами суддів 

відповідних касаційних судів з числа суддів таких касаційних судів. 

Кожен касаційний суд у складі Верховного Суду обирає по п'ять суддів 

до Великої Палати Верховного Суду. До складу Великої Палати Верховного 

Суду також входить Голова Верховного Суду за посадою. 
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Суддя Верховного Суду, обраний до Великої Палати, здійснює 

повноваження судді Великої Палати Верховного Суду протягом трьох років 

(крім Голови Верховного Суду), але не більше двох строків поспіль. 

Суддя Верховного Суду, обраний до Великої Палати, а також Голова 

Верховного Суду не здійснюють правосуддя у відповідному касаційному 

суді. 

Суддя Верховного Суду, обраний до Великої Палати, не може бути 

обраний на будь-які адміністративні посади, окрім посади Секретаря Великої 

Палати Верховного Суду. 

Секретар Великої Палати Верховного Суду обирається з числа суддів 

Великої Палати строком на три роки та звільняється з посади Великою 

Палатою шляхом таємного голосування більшістю голосів.  

Звільнення з посади судді та припинення його повноважень, закінчення 

строку, на який суддю обрано Секретарем Великої Палати Верховного Суду 

чи до Великої Палати, припиняє його повноваження як Секретаря Великої 

Палати Верховного Суду. 

Секретар Великої Палати: 

1) організовує роботу Великої Палати і головує на її пленарних 

засіданнях; 

2) організовує аналіз судової статистики, вивчення і узагальнення 

судової практики; 

3) інформує Пленум Верховного Суду про діяльність Великої Палати; 

4) здійснює інші повноваження, визначені законом. 

11. Засідання Великої Палати Верховного Суду вважається 

правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її складу. 

Пленум Верховного Суду - є колегіальним органом, до складу якого 

входять усі судді Верховного Суду. 

Повноваження Пленуму Верховного Суду: 

1) обирає на посади та звільняє з посад Голову Верховного Суду та 

заступника Голови Верховного Суду у порядку, встановленому цим Законом; 

2) обирає з числа суддів Верховного Суду за поданням Голови 

Верховного Суду та увільняє від виконання обов'язків секретаря Пленуму 

Верховного Суду; 

3) заслуховує інформацію Голови Верховного Суду про його 

діяльність, Секретаря Великої Палати Верховного Суду про діяльність 

Палати; 

4) надає висновки щодо проектів законодавчих актів, які стосуються 

судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та 

інших питань, пов'язаних із функціонуванням системи судоустрою України; 

5) приймає рішення про звернення до Конституційного Суду України з 

питань конституційності законів та інших правових актів, а також щодо 

офіційного тлумачення Конституції; 

6) надає висновок про наявність чи відсутність у діяннях, в яких 

звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого 

злочину; вносить за зверненням Верховної Ради України письмове подання 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


про неспроможність виконання Президентом України своїх повноважень за 

станом здоров'я; 

7) затверджує Регламент Пленуму Верховного Суду; 

8) затверджує Положення про Науково-консультативну раду при 

Верховному Суді та її склад; 

9) затверджує склад редакційної колегії офіційного друкованого органу 

Верховного Суду; 

10) затверджує бюджетний запит Верховного Суду; 

11) розглядає та вирішує інші питання, віднесені законом до його 

повноважень. 

Засідання Пленуму Верховного Суду є повноважним за умови 

присутності на ньому не менше двох третин від складу Пленуму, крім 

випадків, установлених цим Законом. 

4. На засідання Пленуму можуть бути запрошені представники органів 

державної влади, наукових установ, громадських організацій, засобів масової 

інформації та інші особи. 

5. Пленум Верховного Суду скликається Головою Верховного Суду в 

разі потреби або на вимогу не менш як четвертої частини від складу суддів 

Верховного Суду, але не рідше одного разу на три місяці. У разі відсутності 

Голови Верховного Суду Пленум скликається заступником Голови 

Верховного Суду. 

6. Про день і час скликання Пленуму Верховного Суду та питання, що 

виносяться на його розгляд, учасники засідання Пленуму повідомляються не 

пізніше як за п'ять робочих днів до засідання. У цей же строк надсилаються 

матеріали щодо питань, які виносяться на розгляд Пленуму. 

7. Засідання Пленуму веде Голова Верховного Суду. У разі відсутності 

Голови Верховного Суду засідання Пленуму веде заступник Голови 

Верховного Суду. 

8. Порядок роботи Пленуму Верховного Суду встановлюється цим 

Законом та прийнятим відповідно до нього Регламентом Пленуму 

Верховного Суду. 

9. Пленум Верховного Суду приймає з розглянутих питань постанови. 

Постанови Пленуму Верховного Суду підписуються головуючим на засіданні 

Пленуму та секретарем Пленуму і публікуються в офіційному друкованому 

органі та розміщуються на веб-сайті Верховного Суду. 

10. Секретар Пленуму Верховного Суду організовує роботу 

секретаріату Пленуму, підготовку засідань Пленуму, забезпечує ведення 

протоколу та контролює виконання постанов, прийнятих Пленумом 

Верховного Суду. 

11. Особливості проведення Пленуму Верховного Суду з розгляду 

окремих питань, у тому числі щодо процедури скликання, повноважності 

засідання, порядку роботи, процедури голосування, порядку прийняття 

рішень та підписання постанов, прийнятих Пленумом Верховного Суду, 

встановлюються законом. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-15/paran10#n10
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Науково-консультативна рада - утворюється при Верховному Суді з 

числа висококваліфікованих фахівців у сфері права для підготовки наукових 

висновків з питань діяльності Верховного Суду, підготовка яких потребує 

наукового забезпечення. 

Порядок організації та діяльності Науково-консультативної ради 

визначається положенням, що затверджується Пленумом Верховного Суду. 

Верховний Суд має офіційний друкований орган, в якому публікуються 

матеріали судової практики Верховного Суду та інші матеріали. Офіційний 

друкований орган може видаватися в електронному вигляді. 

ВИСНОВКИ ДО ШОСТОГО ПИТАННЯ 

Отже, Верховний Суд є найвищим судом у системі судоустрою 

України, який забезпечує сталість та єдність судової практики у порядку та 

спосіб, визначені процесуальним законом. Він є визначення законом 

повноваження, структуру та склад. 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Дотримання вимог принципу верховенства права, правової 

визначеності, пропорційності у забезпеченні необхідного балансу між цілями 

та обраними заходами для їх досягнення, позаяк наявність відповідних 

неузгодженостей у конституційно-правовому та законодавчому врегулюванні 

діяльності судової влади в Україні може свідчити про реальну небезпеку 

стабільного функціонування судової системи та забезпечення 

конституційних гарантій судового захисту. У такому випадку поставлена 

мета змін чинного законодавства у сфері судоустрою і статусу суддів має 

бути виправданою реакцією з боку Держави на існуючі проблеми у 

конституційно-правовому забезпеченні функціонування судової влади в 

Україні та суспільні виклики та відповідні очікування щодо позитивних 

зобов’язань Держави стосовно змін у цій сфері законодавчого регулювання з 

метою відновлення довіри громадян до судової системи та підвищення якості 

здійснення правосуддя в Україні. 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

При підготовці теми курсантам рекомендується особливу увагу 

звернути на питання щодо системи судів загальної юрисдикції, їх 

повноважень, порядку обрання та звільнення. Вивчаючи цю тему доцільним є 

звернення до нормативних актів щодо повноважень судів в залежності від 

інстанції. 

Для вдалого засвоєння цієї теми, рекомендується звернутись не лише 

до базового (обов’язкового) списку літератури, а й до інших наукових 

джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді 

навчально-методичного кабінету кафедри кримінального процесу. 

Так, під час розгляду теми, слід обов’язково використовувати наукові 

праці як українських, так і зарубіжних вчених, нормативно-правові акти як 

України, так і інших країн. Крім того, необхідно звернутися до практики 

Європейського суду з прав людини. 



Однак, опрацьовувати додаткову літературу слід з урахуванням 

національної доктрини, особливостей правової системи України. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Метою даної лекції є ознайомлення майбутніх юристів із загальним 

уявленням про правовий статус суддів, а також його складовими: вимогами 

до кандидатів на посаду судді, порядком зайняття посади судді, правами, 

обов’язками суддів, випадками та видами дисциплінарної відповідальності 

суддів тощо. 

 

ВСТУП 
 

Згідно Конституції України ст.127 — правосуддя в Україні 

здійснюється професійними суддями. У випадках, передбачених законом 

суди здійснюють правосуддя в складі суддів і народних засідателів. 

Важливим положенням при здійсненні правосуддя є встановлення 

єдиного правового статусу всіх суддів незалежно від їх рівня або категорії 

суду (загальної або спеціальної юрисдикції) крім Конституційного суду. 

Статус — це правове становище (сукупність прав і обов’язків) суддів 

усіх ланок суддівської влади. Він встановлюється Конституцією України і 

доповнюється та більш детально регламентується процесуальними кодексами 

та Законом України ―Про судоустрій та статус суддів‖. 

Останній закон найбільш повно і всебічно закріплює статус суддів як 

носіїв судової влади, встановлює процесуальні, матеріальні та соціальні 

гарантії їх незалежності, порядок формування суддівського корпусу, вимоги, 

що ставляться до особи судді та його основні обов’язки.  

Особливості статусу суддів Конституційного суду України передбачені 

розділом XII Конституції України та законом ―Про Конституційний суд 

України‖, а суддів господарських судів — законом ―Про арбітражний суд‖. 

Судді військових судів також мають незначні особливості у статусі, які 

обумовлені специфікою проходження ними військової служби та 

відокремленою гілкою системи військових судів. 



І. ПИТАННЯ 

Права та обов’язки судді. Гарантії діяльності і забезпечення судді. 

 

Суддею є громадянин України, який призначений чи обраний суддею, 

займає штатну суддівську посаду в одному з судів України і здійснює 

правосуддя на професійній основі. 

Всі судді в Україні мають єдиний статус незалежно від місця суду в 

системі судів загальної юрисдикції чи адміністративної посади
5
, яку суддя 

обіймає в суді. 

Судді є незмінюваними. Суддю не може бути переведено до іншого 

суду без його згоди. Судді, який обіймає посаду безстроково, гарантується 

перебування на посаді до досягнення ним шістдесяти п'яти років, за винятком 

випадків звільнення судді з посади або відставки судді. 

На суддів розповсюджуються вимоги щодо несумісності.Перебування 

на посаді судді несумісне із: 

• зайняттям посади в будь-якому іншому органі державної влади, органі 

місцевого самоврядування та з представницьким мандатом (виборною 

посадою); 

• поєднанням своєї діяльності з підприємницькою або адвокатською 

діяльністю, будь-якою іншою оплачуваною роботою (крім викладацької, 

наукової і творчої діяльності), а також перебуванням у складі керівного 

органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті 

одержання прибутку; 

• належністю до політичної партії чи професійної спілки, виявляння 

прихильності до них, приймання участі у політичних акціях, мітингах, 

страйках. 

 

Права судді: 

• процесуальні права (основна група прав, які охоплюють усі 

повноваження, що надані процесуальними законами при розгляді конкретної 

категорії справ); 

• право на участь у суддівському самоврядуванні для вирішення питань 

внутрішньої діяльності суду; 

• право вдосконалювати свій професійний рівень та проходити з цією 

метою відповідну підготовку. 

 

Обов’язки судді: 

• своєчасно, справедливо та безсторонньо розглядати і вирішувати 

судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил 

судочинства; 

• дотримуватися правил суддівської етики
6
; 

                                                 
5
 Адміністративними посадами в суді є голова суду та заступник голови суду. 

6
 Питання етики суддів визначаються Кодексом суддівськоїетики, що затверджується 

з'їздом суддів України. 



• виявляти повагу до учасників процесу; 

• додержуватися присяги судді; 

• не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що 

охороняється законом, в тому числі і таємницю нарадчої кімнати і закритого 

судового засідання; 

• виконувати вимоги та дотримуватися обмежень, встановлених 

Законом України ―Про засади запобігання і протидії корупції‖; 

• подавати щороку до 1 квітня за місцем роботи декларацію про майно, 

доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за 

формою і в порядку, що встановлені Законом України ―Про засади 

запобігання і протидії корупції‖. 

 

Гарантії діяльності судді. Судді у своїй діяльності є незалежними та 

недоторканими. 

Незалежність судді. Суддя у своїй діяльності щодо здійснення 

правосуддя є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску або 

втручання. Суддя здійснює правосуддя на основі Конституції і законів 

України, керуючись при цьому принципом верховенства права. Втручання в 

діяльність судді щодо здійснення правосуддя забороняється і тягне за собою 

відповідальність, установлену законом. Суддя не зобов'язаний давати жодних 

пояснень щодо суті справ, які перебувають у його провадженні, крім 

випадків, установлених законом. 

Незалежність судді забезпечується: 

• особливим порядком його призначення, обрання, притягнення до 

відповідальності та звільнення; 

• недоторканністю та імунітетом судді; 

• незмінюваністю судді; 

• порядком здійснення судочинства, визначеним процесуальним 

законом, таємницею ухвалення судового рішення; 

• забороною втручання у здійснення правосуддя; 

• відповідальністю за неповагу до суду чи судді; 

• окремим порядком фінансування та організаційного забезпечення 

діяльності судів, установленим законом; 

• належним матеріальним та соціальним забезпеченням судді; 

• функціонуванням органів суддівського самоврядування; 

• визначеними законом засобами забезпечення особистої безпеки судді, 

членів його сім'ї, майна, а також іншими засобами їх правового захисту; 

• правом судді на відставку. 

При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не 

допускається звуження змісту та обсягу визначених Конституцією України 

гарантій незалежності судді.  

Суддя має право звернутися з повідомленням про загрозу його 

незалежності до Ради суддів України, яка зобов'язана невідкладно перевірити 

і розглянути таке звернення за участю судді та вжити необхідних заходів для 

усунення загрози. 



Недоторканність судді. З метою забезпечення недоторканості судді 

закон встановлює ряд гарантій: 

• суддя не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи 

заарештований до винесення судом обвинувального вироку (якщо суддя все 

ж таки був затриманий за підозрою у вчиненні діяння, за яке встановлена 

кримінальна чи адміністративна відповідальність, він повинен бути негайно 

звільнений після з'ясування його особи);  

• суддя не може бути підданий приводу чи примусово доставлений до 

будь-якого органу чи установи, крім суду; 

• повідомлення судді про підозру у вчиненні кримінального 

правопорушення має бути затверджене Генеральним прокурором України 

або його заступником; 

• відсторонення судді від посади у зв'язку з притягненням до 

кримінальної відповідальності здійснюється Вищою кваліфікаційною 

комісією суддів України на підставі вмотивованого клопотання Генерального 

прокурора України; 

• проникнення в житло або інше володіння судді чи його службове 

приміщення, особистий чи службовий транспорт, проведення там огляду, 

обшуку чи виїмки, прослуховування його телефонних розмов, особистий 

обшук судді, а так само огляд, виїмка його кореспонденції, речей і 

документів можуть провадитися лише за судовим рішенням; 

Кримінальне провадження щодо обвинувачення судді у вчиненні 

кримінального правопорушення не може здійснюватися тим судом, в якому 

обвинувачений обіймає чи обіймав посаду судді. У разі, якщо згідно із 

загальними правилами підсудності кримінальне провадження стосовно судді 

має здійснюватися тим судом, в якому обвинувачений обіймає чи обіймав 

посаду судді, кримінальне провадження здійснюється судом іншої області, 

який найбільш територіально наближеним до суду, в якому обвинувачений 

обіймає чи обіймав посаду судді. 

Забезпечення судді. Формами забезпечення судді є:  

• суддівська винагорода; 

• відпустка; 

• забезпечення житлових умов; 

• забезпечення потреб судді, пов'язаних з його діяльністю; 

• державний захист суддів та членів їхніх сімей та соціальне 

страхування судді. 

Суддівська винагорода. Щомісячна суддівська винагорода (заробітна 

платня) складається з: 

1) посадового окладу та  

2) доплат за: 

• вислугу років; 

• перебування на адміністративній посаді в суді; 

• науковий ступінь; 

• роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці. 



Відпустка. Суддям надається щорічна оплачувана відпустка 

тривалістю 30 робочих днів з виплатою, крім суддівської винагороди, 

допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу. Суддям, які мають 

стаж роботи більше 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка 

тривалістю 15 календарних днів. 

Забезпечення житлових умов судді. Після призначення на посаду суддя 

Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищого 

спеціалізованого суду, апеляційного, місцевого суду, який потребує 

поліпшення житлових умов, забезпечується службовим житлом за місцем 

знаходження суду. 

Забезпечення потреб судді, пов'язаних з його діяльністю. Суддя 

забезпечується за рахунок коштів Державного бюджету України мантією та 

нагрудним знаком. Суддя також забезпечується окремим кабінетом, робочим 

місцем та необхідними для роботи засобами. 

Державний захист суддів та членів їхніх сімей. Судді, члени їхніх 

сімей та їх майно перебувають під особливим захистом держави. Органи 

внутрішніх справ зобов’язані вживати необхідних заходів для забезпечення 

безпеки судді, членів його сім’ї, збереження їхнього майна, якщо від судді 

надійде відповідна заява. 

Вчинені у зв’язку із службовою діяльністю судді посягання на його 

життя і здоров’я, знищення чи пошкодження його майна, погроза вбивством, 

насильством чи пошкодженням майна судді, образа чи наклеп на нього, а 

також посягання на життя і здоров’я близьких родичів судді (батьків, 

дружини, чоловіка, дітей), погроза їм вбивством, пошкодженням майна 

тягнуть за собою відповідальність за ст. 377 Кримінального кодексу України. 

Суддя має право на забезпечення засобами захисту, які йому надаються 

органами внутрішніх справ. 

Соціальне страхування судді. Життя і здоров'я суддів підлягають 

обов'язковому державному страхуванню за рахунок коштів Фонду 

соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань України відповідно доЗакону України ―Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку 

на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності‖. 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Основні права судді:процесуальні права (основна група прав, які 

охоплюють усі повноваження, що надані процесуальними законами при 

розгляді конкретної категорії справ);право на участь у суддівському 

самоврядуванні для вирішення питань внутрішньої діяльності суду;право 

вдосконалювати свій професійний рівень та проходити з цією метою 

відповідну підготовку. 

 

 

 



2. ПИТАННЯ 

Порядок зайняття посади судді. 

 

Зайняття посади судді суду загальної юрисдикції здійснюється в такій 

послідовності. 

1. Призначення на посаду судді вперше. Призначення на посаду судді 

вперше здійснюється Президентом України на п’ятирічний строк. 

2. Обрання на посаду судді безстроково. Після спливу п’ятирічного 

строку перебування на посаді судді особою, яка було призначена вперше, 

така особа може бути обрана на посаду судді безстроково Верховною Радою 

України. 

 

Призначення на посаду судді вперше 

Вимоги до кандидатів на посаду судді. На посаду судді може бути 

рекомендований: 

• громадянин України; 

• не молодший двадцяти п’яти років,  

• має вищу юридичну освіту
7
; 

• має стаж роботи в галузі права не менш як три роки
8
; 

• проживає в Україні не менш як десять років; 

• володіє державною мовою. 

При цьому на посаду не можуть бути рекомендовані громадяни: 

• визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними; 

• які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що 

перешкоджають виконанню обов’язків судді; 

• які мають не зняту чи не погашену судимість. 

Порядок призначення на посаду судді вперше. Призначення на посаду 

судді вперше здійснюється виключно в такому порядку.  

1. Розміщення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на 

своєму веб-порталі (http://www.vkksu.gov.ua/) оголошення про проведення 

добору кандидатів на посаду судді з урахуванням прогнозованої кількості 

вакантних посад суддів та опублікування такого оголошення у визначених 

нею друкованих засобах масової інформації. 

2. Подання особами, які виявили бажання стати суддею, до Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України відповідної заяви та документів. 

Кожен, хто відповідає встановленим вимогам до кандидата на посаду судді, 

має право звернутися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з 

заявою про участь у доборі кандидатів на посаду судді. 

Для участі у доборі на посаду судді подається: 

                                                 
7
 Під вищою юридичною розуміється освіта, яка здобута в Україні за освітньо-

кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також освіта за відповідним освітньо-

кваліфікаційним рівнем, здобута в іноземних державах та визнана в Україні в 

установленому законом порядку. 
8
 Стаж роботи особи за спеціальністю починає обчислюватися після здобуття нею 

вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста. 



• письмова заява про участь у доборі кандидатів на посаду судді; 

• копія паспорта громадянина України; 

• анкета кандидата на посаду судді, що містить інформацію про нього; 

• копія дипломів про освіту, науковий ступінь або вчене звання; 

• виписку з трудової книжки про стаж роботи в галузі права; 

• висновок медичної установи про стан здоров'я кандидата; 

• письмову згоду на збирання, зберігання та використання інформації 

про кандидата з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді та 

проведення щодо нього спеціальної перевірки; 

• декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру за минулий рік за формою і в порядку, що встановлені Законом 

України ―Про засади запобігання і протидії корупції‖; 

• копію військового квитка (для військовослужбовців або 

військовозобов'язаних); 

• довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності). 

3. Здійснення перевірки відповідності осіб вимогам, установленим до 

кандидата на посаду судді, та організація проведення стосовно них 

спеціальної перевірки. Вища кваліфікаційна комісія суддів України на основі 

поданих кандидатами на посаду судді документів перевіряє відповідність 

осіб вимогам, установленим до кандидата на посаду судді а також 

організовує проведення стосовно них спеціальну перевірку. Для проведення 

спеціальної перевірки Вища кваліфікаційна комісія суддів України має право 

збирати інформацію про кандидата, звертатися із запитами для отримання 

інформації про кандидата на посаду судді до підприємств, установ, 

організацій усіх форм власності. Особи, які відповідають установленим 

вимогам до кандидата на посаду судді, допускаються до складення іспиту. 

4. Складення особами, які відповідають установленим вимогам до 

кандидата на посаду судді, іспиту перед Вищою кваліфікаційною комісією 

суддів України на виявлення рівня загальних теоретичних знань у галузі 

права. Іспит проходить у формі анонімного тестування з метою виявлення 

рівня їх загальних теоретичних знань та проведенні щодо них спеціальної 

перевірки відповідності їх установленим вимогам до кандидата на посаду 

судді 

5. Направлення кандидатів, які успішно склали іспит та пройшли 

необхідні перевірки, для проходження спеціальної підготовки. Спеціальна 

підготовка кандидата на посаду судді здійснюється Національною школою 

суддів України
9
 і включає теоретичне та практичне навчання за денною 

(очною) чи заочною формою. Спеціальна підготовка проводиться протягом 

шести місяців за рахунок коштів Державного бюджету України. На період 

проходження кандидатом підготовки за ним зберігається основне місце 

                                                 
9
 Національна школа суддів України є державною установою зі спеціальним статусом, 

що забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів для судової системи та здійснює 

науково-дослідну діяльність. Національна школа суддів України утворюється при Вищій 

кваліфікаційній комісії суддів України. 



роботи, виплачується стипендія в розмірі не менше двох третин від 

посадового окладу судді місцевого суду загальної юрисдикції. 

За результатами спеціальної підготовки кандидати отримують 

відповідний документ установленого зразка. Матеріали щодо кандидатів, які 

успішно пройшли спеціальну підготовку, направляються до Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України для складення кваліфікаційного 

іспиту. 

6. Допуск кандидатів, які успішно пройшли спеціальну підготовку, до 

складення кваліфікаційного іспиту перед Вищою кваліфікаційною комісією 

суддів України. Кваліфікаційний іспит є атестуванням особи, яка пройшла 

спеціальну підготовку і виявила бажання бути рекомендованою для 

призначення на посаду судді. 

Кваліфікаційний іспит полягає у виявленні належних теоретичних 

знань та рівня професійної підготовки кандидата на посаду судді, ступеня 

його готовності здійснювати правосуддя з питань юрисдикції відповідного 

суду (загального, адміністративного або господарського), а також особистих і 

моральних якостей кандидата. 

Кваліфікаційний іспит проводиться шляхом складення кандидатом на 

посаду судді письмового анонімного тестування та виконання практичного 

завдання з метою виявлення рівня практичних навичок та умінь у 

застосуванні закону. Результати кваліфікаційного іспиту дійсні протягом 

трьох років. 

Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, може бути допущена до 

складення такого іспиту повторно не раніш як через рік. Особа, яка не склала 

кваліфікаційний іспит повторно, може бути допущена до наступного іспиту 

не раніш як через два роки. 

7. Визначення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 

рейтингу кандидатів на посаду судді за результатами складення 

кваліфікаційного іспиту, зарахування їх до резерву на заміщення вакантних 

посад судді. Вища кваліфікаційна комісія суддів України відповідно до 

кількості набраних кандидатами на посаду судді балів за результатами 

складення кваліфікаційного іспиту визначає рейтинг кандидатів та зараховує 

їх до резерву на заміщення вакантних посад суддів. Інформація про 

результати кваліфікаційного іспиту та місце кандидата на посаду судді за 

рейтингом є загальнодоступною і розміщується на офіційному веб-порталі 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 

8. Оголошення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у разі 

відкриття вакантних посад суддів конкурсу на заміщення таких посад серед 

кандидатів, які перебувають у резерві. Для проведення конкурсу на зайняття 

вакантної посади судді Вища кваліфікаційна комісія суддів України розміщує 

відповідну інформацію на своєму офіційному веб-порталі та публікує таке 

оголошення у визначених нею друкованих засобах масової інформації не 

пізніше ніж за місяць до проведення конкурсу. В оголошенні про конкурс 

зазначаються найменування судів, де є вакантні посади судді, кількість таких 

посад, умови проведення конкурсу, дата, час і місце проведення конкурсу. 



Кандидати на посаду судді, які перебувають у резерві та виявили 

бажання взяти участь у конкурсі на заміщення вакантних посад судді, у 

встановлений строк подають до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

письмові заяви. 

Вища кваліфікаційна комісія суддів України проводить конкурс на 

заміщення вакантних посад судді та здійснює добір кандидатів з урахуванням 

результатів кваліфікаційного іспиту і кількості набраних кандидатами балів. 

Кількість набраних балів є першочерговим критерієм при проведенні Вищою 

кваліфікаційною комісією суддів України конкурсного добору кандидатів на 

зайняття вакантних посад судді. У разі набрання кандидатами однакової 

кількості балів перевага надається тому кандидату, який має більший стаж 

роботи у галузі права. 

9. Рекомендування кандидатів на призначення на посаду судді. Вища 

кваліфікаційна комісія суддів України, виходячи з рейтингу кандидата 

відповідно до кількості наявних вакантних посад судді, проводить добір 

серед кандидатів, які взяли участь у конкурсі, та вносить рекомендації Вищій 

раді юстиції про призначення кандидата на посаду судді. 

10. Розгляд кандидатів на засіданні Вищої ради юстиції. Відповідно до 

рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Вища рада 

юстиції розглядає питання про призначення кандидата на посаду судді та 

внесення в разі прийняття позитивного рішення подання Президентові 

України про призначення кандидата на посаду судді. 

11. Прийняття Президентом України рішення про призначення 

кандидата на посаду судді. Призначення на посаду судді здійснюється 

Президентом України на підставі та в межах подання Вищої ради юстиції, без 

перевірки додержання встановлених законом вимог до кандидатів на посаду 

судді та порядку проведення добору кандидатів у судді. Президент України 

видає указ про призначення судді не пізніше тридцяти днів із дня отримання 

відповідного подання Вищої ради юстиції. 

 

Обрання на посаду судді безстроково. Після закінчення п’ятирічного 

строку перебування на посаді судді, який був призначений на посаду вперше, 

суддя може продовжувати перебувати на займаній посаді тільки у разі 

обрання його на посаду судді безстроково (до досягнення 65 років). 

Порядок обрання на посаду судді безстроково. Обрання на посаду 

судді безстроково здійснюється в такому порядку: 

1. Кандидат звертається з письмовою заявою до Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України про рекомендування його для обрання на посаду судді 

безстроково. Із заявою про рекомендування для обрання на посаду судді 

безстроково може звернутися: 

• кандидат, який перебуває на посаді судді (заява може бути поданою 

не пізніше ніж за шість місяців до закінчення строку перебування на посаді 

судді);  

• кандидат, якого звільнено з посади судді у зв'язку із закінченням 

строку, на який його було призначено вперше, та який раніше не звертався до 



Вищої кваліфікаційної комісії суддів України із заявою про обрання його на 

посаду судді безстроково (заява може бути поданою протягом трьох років з 

часу звільнення
10

). 

Для участі у доборі кандидат на обрання суддею безстроково подає: 

• письмову заяву про рекомендування кандидата для обрання на посаду 

судді безстроково; 

• копію паспорта громадянина України; 

• анкету кандидата на посаду судді безстроково, що містить 

інформацію про нього; 

• копії дипломів про освіту, науковий ступінь або вчене звання; 

• виписку з трудової книжки про стаж роботи на посаді судді; 

• висновок медичної установи про стан здоров'я кандидата; 

• декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру за минулий рік за формою і в порядку, що встановлені Законом 

України ―Про засади запобігання і протидії корупції‖; 

• письмову згоду на збирання, зберігання та використання інформації 

про нього з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді 

безстроково. 

2. Повідомлення про підготовку матеріалів щодо кандидата. Вища 

кваліфікаційна комісія суддів України повідомляє про підготовку матеріалів 

щодо кандидата на посаду судді безстроково на своєму офіційному веб-

порталі та в офіційних засобах масової інформації. 

3. Перевірка відомостей щодо кандидата. Вища кваліфікаційна комісія 

суддів України перевіряє відомості про кандидата, враховує показники 

розгляду кандидатом справ. 

4. Прийняття Вищою кваліфікаційною комісією України рішення щодо 

рекомендування кандидата. Вища кваліфікаційна комісія суддів України 

приймає рішення про рекомендування чи відмову у рекомендуванні його для 

обрання на посаду судді безстроково. В разі рекомендування направляє 

відповідне подання до Верховної Ради України. Рішення Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України про відмову в рекомендуванні може 

бути оскаржене до Вищої ради юстиції. Рішення щодо кандидата 

приймається не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку передування 

його на посаді судді. 

5. Прийняття Комітетом Верховної Ради України рішення щодо 

рекомендування кандидата. Комітет Верховної Ради України, до відання 

якого належить розгляд питань про обрання суддів та звільнення суддів, 

обраних безстроково, розглядає подання про обрання кандидата на посаду 

судді безстроково, приймає рішення щодо рекомендування або відмови у 
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 Кандидат, час звільнення якого з посади судді у зв'язку із закінченням строку, на 

який його було призначено, перевищує три роки, може бути рекомендований Вищою 

кваліфікаційною комісією суддів України для обрання на посаду судді безстроково після 

складення кваліфікаційного іспиту. 



рекомендуванні про обрання кандидата на посаду судді безстроково та 

внесення цього рішення на розгляд Верховної Ради України. 

6. Прийняття рішення Верховною Радою України. Верховна Рада 

України приймає рішення про обрання кандидата або відмову в обранні на 

посаду судді безстроково. 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

На посаду судді може бути рекомендований: громадянин України;не 

молодший двадцяти п’яти років, має вищу юридичну освіту• має стаж роботи 

в галузі права не менш як три роки• проживає в Україні не менш як десять 

років; володіє державною мовою. При цьому на посаду не можуть бути 

рекомендовані громадяни: визнані судом обмежено дієздатними або 

недієздатними; які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що 

перешкоджають виконанню обов’язків судді; які мають не зняту чи не 

погашену судимість. 

 

 

3. ПИТАННЯ 

Дисциплінарна відповідальність судді. 

 

Підстави дисциплінарної відповідальності судді.Суддю може бути 

притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного 

провадження з таких підстав: 

• допущення суддею істотних порушень норм процесуального права 

при здійсненні правосуддя, пов'язаних, зокрема, з відмовою у доступі особи 

до правосуддя з підстав, не передбачених законом, порушення вимог щодо 

розподілу та реєстрації справ у суді, правил підсудності чи підвідомчості, 

необґрунтоване вжиття заходів забезпечення позову; 

• невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи 

протягом строку, встановленого законом; 

• порушення вимог щодо неупередженого розгляду справи, зокрема 

порушення правил щодо відводу (самовідводу); 

• систематичне або грубе одноразове порушення правил суддівської 

етики, що підриває авторитет правосуддя; 

• розголошення таємниці, що охороняється законом, в тому числі 

таємниці нарадчої кімнати або таємниці, яка стала відомою судді під час 

розгляду справи у закритому судовому засіданні; 

• неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації про 

майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік 

за формою і в порядку, що встановлені Законом України ―Про засади 

запобігання і протидії корупції‖, зазначення в ній завідомо неправдивих 

відомостей. 

Скасування або зміна судового рішення не тягне за собою 

дисциплінарної відповідальності судді, який брав участь у його ухваленні, 



крім випадків, коли порушення допущено внаслідок умисного порушення 

норм права чи неналежного ставлення до службових обов'язків. 

Органи, що здійснюють дисциплінарне провадження щодо судді: 

• Вища кваліфікаційна комісія суддів України – щодо суддів місцевих 

та апеляційних судів; 

• Вища рада юстиції – щодо суддів вищих спеціалізованих судів та 

суддів Верховного Суду України. 

Право на звернення зі скаргою (заявою) щодо поведінки судді, яка 

може мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді, має кожен, кому 

відомі такі факти. При цьому закон не дозволяє зловживати правом 

звернення до органу, уповноваженого здійснювати дисциплінарне 

провадження, у тому числі ініціювання питання відповідальності судді без 

достатніх підстав, або використання такого права як засобу тиску на суддю у 

зв'язку з здійсненням ним правосуддя. 

Дисциплінарну справу щодо судді не може бути порушено за заявою чи 

повідомленням, що не містять відомостей про наявність ознак 

дисциплінарного проступку судді, а також за анонімними заявами та 

повідомленнями. 

 

Порядок здійснення дисциплінарного провадження щодо судді 

місцевого або апеляційного суду 

1. Перевірка даних про наявність підстав для відкриття 

дисциплінарної справи та притягнення судді місцевого чи апеляційного суду 

до дисциплінарної відповідальності здійснюється членом Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України. Під час здійснення перевірки член 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України має право ознайомлюватися з 

матеріалами судових справ, робити з них копії, опитувати суддів та інших 

осіб, яким відомі обставини вчинення діяння, що має ознаки дисциплінарного 

проступку, отримувати за письмовим запитом від органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників 

підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та 

підпорядкування, громадян та їх об'єднань необхідну для проведення 

перевірки інформацію. 

Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові 

особи, керівники підприємств, установ, організацій незалежно від форми 

власності та підпорядкування, об'єднань громадян, громадяни, яким 

направлено запит члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 

зобов'язані протягом десяти днів з дня його отримання надати відповідну 

інформацію. У разі необхідності зазначений строк може бути подовжений до 

тридцяти днів, про що член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

повідомляє безпосередньо у запиті. 

Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за результатами 

перевірки складає висновок з викладенням фактів та обставин, виявлених у 

ході перевірки, та пропозицією про відкриття чи відмову у відкритті 

дисциплінарної справи. Висновок члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів 



України та зібрані у процесі перевірки матеріали передаються на розгляд 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 

З метою здійснення членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України належної перевірки наявності підстав для притягнення суддів 

місцевих та апеляційних судів до дисциплінарної відповідальності діє служба 

дисциплінарних інспекторів, до складу якої входять тридцять три 

дисциплінарних інспектори. За кожним членом Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України закріплюється три дисциплінарних інспектори. 

Дисциплінарні інспектори за дорученням члена Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України попередньо аналізують заяви та повідомлення про 

неправомірні дії суддів з метою виявлення підстав для відкриття 

дисциплінарних справ та здійснення перевірок; готують проекти висновків 

про наявність підстав для притягнення суддів місцевих та апеляційних судів 

до дисциплінарної відповідальності 

2. Відкриття дисциплінарної справи. Питання про відкриття 

дисциплінарної справи чи відмову в її відкритті вирішує Вища 

кваліфікаційна комісія суддів України. Копія рішення Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України про відкриття дисциплінарної справи не пізніш як 

через три дні з дня його прийняття надсилається судді, щодо якого відкрито 

дисциплінарну справу, та особі, за зверненням якої порушено справу. До 

рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, яке надсилається 

судді, додається висновок члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України, складений за результатами перевірки. 

3. Розгляд дисциплінарної справи. Розгляд дисциплінарної справи 

відбувається на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або 

Вищої ради юстиції, на яке запрошуються особа, за зверненням якої відкрито 

справу, суддя, стосовно якого відкрито справу, а в разі необхідності й інші 

заінтересовані особи. 

У разі неможливості з поважних причин взяти участь у засіданні Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України суддя, справа стосовно якого 

розглядається, може надати по суті порушених питань письмові пояснення, 

які додаються до матеріалів справи. Письмові пояснення судді оголошуються 

на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в обов'язковому 

порядку. Повторна неявка цього судді на засідання Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України є підставою для розгляду дисциплінарної справи за 

його відсутності. 

Суддя, стосовно якого розглядається питання про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності, та/або його представник мають право 

надавати пояснення, ставити запитання учасникам провадження, 

висловлювати заперечення, заявляти клопотання і відводи. 

4. Рішення у дисциплінарній справі стосовно судді. Вища 

кваліфікаційна комісія суддів України обговорює результати розгляду 

дисциплінарної справи за відсутності судді, стосовно якого розглядалася 

справа, і запрошених осіб. Рішення у дисциплінарній справі приймається 



Вищою кваліфікаційною комісією суддів України більшістю від загального 

складу Комісії. 

Якщо Вищою кваліфікаційною комісією суддів України прийнято 

рішення про відсутність підстав для притягнення судді до дисциплінарної 

відповідальності, Комісія припиняє дисциплінарне провадження та 

повідомляє про це заінтересованих осіб. 

При обранні дисциплінарного стягнення стосовно судді враховуються 

характер проступку, його наслідки, особа судді, ступінь його вини, 

обставини, що впливають на можливість притягнення судді до 

дисциплінарної відповідальності. 

Копія рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України вручається 

судді, стосовно якого розглядалася дисциплінарна справа, а в разі його 

відсутності під час оголошення рішення надсилається у семиденний строк 

поштою. 

Дисциплінарне стягнення до судді застосовується не пізніше шести 

місяців із дня відкриття Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 

провадження в дисциплінарній справі, але не пізніше року з дня вчинення 

проступку, без урахування часу тимчасової непрацездатності або 

перебування судді у відпустці. 

 

Порядок здійснення дисциплінарного провадження щодо судді 

вищого спеціалізованого суду або Верховного Суду України.  

1. Перевірка даних про дисциплінарний проступок здійснюється за 

дорученням Вищої ради юстиції або Голови Вищої ради юстиції одним із 

членів Вищої ради юстиції шляхом одержання письмового пояснення від 

судді та інших осіб, витребування судових справ (їх копій), розгляд яких 

закінчено, та ознайомлення з судовими справами, розгляд яких не закінчено, 

одержання іншої інформації від органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ, 

організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадян чи 

їх об'єднань. 

За наслідками перевірки складається довідка з викладенням фактичних 

обставин, виявлених під час перевірки, висновків і пропозицій. З довідкою і 

матеріалами повинен бути ознайомлений суддя, стосовно якого проводилася 

перевірка. Довідка і всі матеріали перевірки передаються до Вищої ради 

юстиції, яка вирішує питання про доцільність порушення дисциплінарного 

провадження. 

2. Відкриття дисциплінарного провадження. За наявності підстав 

дисциплінарне провадження відкривається за постановою Вищої ради 

юстиції в десятиденний строк з дня одержання даних про дисциплінарний 

проступок судді, а в разі, якщо ці дані потребують перевірки, - в строк, не 

більший десяти днів з дня закінчення перевірки. 

3. Розгляд дисциплінарної справи. Вища рада юстиції розглядає 

дисциплінарну справу на найближчому засіданні Вищої ради юстиції після 

надходження висновку та матеріалів перевірки. Розглядаючи дисциплінарну 



справу щодо судді та вирішуючи питання про його дисциплінарну 

відповідальність, Вища рада юстиції повинна вислухати його пояснення. У 

разі неможливості взяти участь у засіданні Вищої ради юстиції з поважних 

причин суддя може надати по суті порушених питань письмові пояснення, 

які долучаються до матеріалів справи. Письмові пояснення судді 

виголошуються на засіданні Вищої ради юстиції в обов'язковому порядку. 

Повторне нез'явлення такого судді є підставою для розгляду справи за його 

відсутності. Суддя, стосовно якого розглядається питання про дисциплінарну 

відповідальність, та/або його представник мають право надавати пояснення, 

ставити запитання учасникам засідання, висловлювати заперечення, заявляти 

клопотання і відводи. 

4. Прийняття рішення у дисциплінарній справі. Рішення в 

дисциплінарній справі приймається за відсутністю особи, щодо якої 

розглядається дисциплінарна справа, шляхом таємного голосування 

більшістю від конституційного складу Вищої ради юстиції і повинно містити 

назву комісії, прізвище, ім'я, по батькові і посаду судді, який притягається до 

дисциплінарної відповідальності, обставини дисциплінарного проступку, 

пояснення судді та відомості, що характеризують його особу, мотиви 

прийнятого рішення з посиланням на докази, вид дисциплінарного стягнення, 

застосованого до судді, або підстави закриття справи, а також порядок і строк 

оскарження рішення. 

У разі накладення дисциплінарного стягнення враховуються характер 

проступку, його наслідки, особа судді, ступінь його вини та інші обставини, 

що впливають на відповідальність. 

 

Дисциплінарні стягнення 

Види дисциплінарних стягнень.До суддів може застосовуватися 

дисциплінарне стягнення у виді догани. Крім того, за наслідками 

дисциплінарного провадження Вища кваліфікаційна комісія суддів України 

може прийняти рішення про направлення рекомендації до Вищої ради 

юстиції для вирішення питання щодо внесення подання про звільнення судді 

з посади (за наявності для цього підстав). 

Інформація про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності 

оприлюднюється на офіційному веб-порталі Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України (http://www.vkksu.gov.ua/). Ця інформація повинна містити 

дані про суддю, якого притягнуто до дисциплінарної відповідальності, 

накладене дисциплінарне стягнення та копію рішення Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України про накладення такого стягнення. 

Зняття дисциплінарного стягнення. Якщо протягом року з дня 

накладення дисциплінарного стягнення суддю не буде піддано новому 

дисциплінарному стягненню, він вважається таким, який не має 

дисциплінарного стягнення. Дисциплінарне стягнення, накладене на суддю, 

може бути достроково знято Вищою кваліфікаційною комісією суддів 

України за пропозицією відповідної ради суддів. 



Оскарження рішення у дисциплінарній справі стосовно судді. Суддя 

місцевого чи апеляційного суду може оскаржити рішення Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України про притягнення його до 

дисциплінарної відповідальності до Вищої ради юстиції або Вищого 

адміністративного суду України не пізніше одного місяця з дня вручення 

йому чи отримання поштою копії рішення. 

Скарга до Вищої ради юстиції подається суддею через Вищу 

кваліфікаційну комісію суддів України. Вища кваліфікаційна комісія суддів 

України не пізніш як у триденний строк після отримання скарги надсилає її 

разом із матеріалами дисциплінарної справи до Вищої ради юстиції, яка має 

розглянути скаргу не пізніше одного місяця з дня її надходження, а в разі 

додаткової перевірки обставин та матеріалів справи – не пізніше трьох 

місяців з дня надходження скарги.  

За результатами розгляду скарги Вища рада юстиції може прийняти 

одне з таких рішень: 

• задовольнити скаргу судді чи особи, що ініціювала питання про 

дисциплінарну відповідальність судді, скасувати рішення про притягнення 

його до дисциплінарної відповідальності і закрити дисциплінарне 

провадження; 

• задовольнити скаргу повністю чи частково і змінити рішення 

відповідної Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; 

• залишити скаргу без задоволення, а рішення відповідної Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України – без зміни. 

Розгляд адміністративного позову щодо оскарження рішення Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України про притягнення судді до 

дисциплінарної відповідальності здійснюється у порядку, передбаченому 

Кодексом адміністративного судочинства України. 

Оскарження рішення про притягнення судді до дисциплінарної 

відповідальності зупиняє застосування дисциплінарного стягнення. 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

До органів, що здійснюють дисциплінарне провадження щодо судді 

відноситься: Вища кваліфікаційна комісія суддів України – щодо суддів 

місцевих та апеляційних судів; Вища рада юстиції – щодо суддів вищих 

спеціалізованих судів та суддів Верховного Суду України. 

 

 

4. ПИТАННЯ 

Звільнення судді з посади. 

 

Суддя суду загальної юрисдикції звільняється з посади органом, який 

його обрав або призначив, виключно з підстав, передбаченихч. 5 ст. 126 

Конституції України, за поданням Вищої ради юстиції. Як відомо, призначає 

суддю на посаду Президент України (на п’ять років), а потім особа може 

бути обрана суддею Верховною Радою України (безстроково). 



Звільнення судді з посади у разі закінчення строку, на який його 

призначено. За цією підставою суддя звільняється з посади Президентом 

України. Для цього Вища рада юстиції вносить подання Президентові 

України про звільнення судді з посади в разі закінчення строку, на який його 

призначено, якщо: 

• суддя за повідомленням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

своєчасно не подав без поважних причин заяву про обрання його на посаду 

судді безстроково (заява має бути подана не пізніш ніж за 6 місяців до 

закінчення п’ятирічного строку перебування на посаді судді); 

• щодо судді Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 

прийнято рішення про відмову у рекомендуванні його для обрання на посаду 

судді безстроково; 

• кандидата на посаду судді безстроково не обрано Верховною Радою 

України. 

Звільнення судді з посади за віком. Суддя звільняється з посади за віком 

з наступного дня після досягнення ним шістдесяти п'яти років. Вища 

кваліфікаційна комісія суддів України не пізніш як за місяць до 

вищезазначеного дня, зобов'язана повідомити Вищу раду юстиції про 

наявність підстави для звільнення судді. 

Вища рада юстиції вносить подання про звільнення судді у зв'язку з 

досягненням ним шістдесяти п'яти років до органу, який обрав або призначив 

суддю, не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня, зазначеного у частині першій 

цієї статті. 

Звільнення судді з посади за станом здоров'я. Суддя звільняється з 

посади у разі неможливості здійснювати повноваження за станом здоров'я за 

наявності медичного висновку, що надається медичною комісією, утвореною 

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань 

охорони здоров'я, або за рішенням суду про визнання судді обмежено 

дієздатним або недієздатним, яке набрало законної сили. 

Визнавши, що стан здоров'я не дає змоги судді протягом тривалого 

часу або постійно здійснювати свої повноваження, Вища рада юстиції 

вносить подання про звільнення судді до органу, який його обрав або 

призначив. 

Звільнення судді з посади у разі порушення ним вимог щодо 

несумісності. Суддя звільняється з посади у разі порушення ним вимог щодо 

несумісності за поданням Вищої ради юстиції, яке вноситься до органу, який 

обрав або призначив суддю, в порядку, встановленому Законом України ―Про 

Вищу раду юстиції‖. 

Звільнення судді з посади у разі порушення ним присяги
11

. Факти, які 

свідчать про порушення суддею присяги, мають бути встановлені Вищою 

                                                 
11

 Порушенням суддею присяги є: (а) вчинення ним дій, що порочать звання судді і 

можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності, у 

чесності та непідкупності судових органів; (б) недотримання суддею вимог та обмежень, 

встановленихЗаконом України "Про засади запобігання і протидії корупції"; (в) умисне 



кваліфікаційною комісією суддів України або Вищою радою юстиції. 

Звільнення судді з посади на підставі порушення ним присяги судді 

відбувається за поданням Вищої ради юстиції після розгляду цього питання 

на її засіданні. 

Звільнення судді з посади у разі набрання законної сили обвинувальним 

вироком щодо нього. У разі набрання законної сили
12

 обвинувальним 

вироком суду щодо судді Вища кваліфікаційна комісія суддів України 

повідомляє про це Вищу раду юстиції, яка вносить подання про звільнення 

судді з посади. 

Суд, який ухвалив обвинувальний вирок щодо судді, негайно 

повідомляє про це Вищу кваліфікаційну комісію суддів України. 

Звільнення судді з посади у разі припинення його громадянства. Суддя 

звільняється з посади за поданням Вищої ради юстиції у разі припинення 

його громадянства. 

Звільнення судді з посади у разі визнання його безвісно відсутнім або 

оголошення померлим. Суд, який ухвалив рішення про визнання судді 

безвісно відсутнім або оголосив його померлим, негайно повідомляє про це 

Вищу кваліфікаційну комісію суддів України. У разі набрання таким 

рішенням законної сили Вища кваліфікаційна комісія суддів України 

повідомляє про це Вищу раду юстиції, яка вносить подання про звільнення 

судді з посади. 

Звільнення судді з посади за його заявою про відставку або про 

звільнення з посади за власним бажанням. Суддя, який має стаж роботи на 

посаді судді не менше двадцяти років, має право подати заяву про 

відставку
13

. 

Суддя має право у будь-який час перебування на посаді незалежно від 

мотивів подати заяву про звільнення з посади за власним бажанням. 

Заява про відставку, заява про звільнення з посади за власним 

бажанням подається суддею безпосередньо до Вищої ради юстиції, яка 

протягом одного місяця з дня надходження відповідної заяви вносить до 

органу, який обрав або призначив суддю, подання про звільнення судді з 

                                                                                                                                                             

затягування суддею строків розгляду справи понад терміни, встановлені законом; 

(г) порушення морально-етичних принципів поведінки судді.  

Порушенням присяги судді, що обіймає адміністративну посаду в суді, є також 

невиконання ним посадових обов'язків, встановлених для відповідної адміністративної 

посади, пов'язаних з процесуальними діями. 
12

 Відповідно до ст. 532 Кримінального процесуального кодексу України вирок суду 

першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної 

скарги (тридцять днів з дня його проголошення), якщо таку скаргу не було подано. У разі 

подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної 

сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.Якщо строк апеляційного 

оскарження буде поновлено, вважається, що вирок чи ухвала суду, ухвала слідчого судді 

не набрала законної сили. Судові рішення суду апеляційної та касаційної інстанцій, 

Верховного Суду України набирають законної сили з моменту їх проголошення. 
13

 За суддею, звільненим за його заявою про відставку, зберігається звання судді та 

гарантії недоторканності, встановлені для судді до його виходу у відставку. 



посади. У разі звільнення судді з посади в результаті внесення такого 

подання Вища рада юстиції повідомляє про це Вищу кваліфікаційну комісію 

суддів України. 

Суддя продовжує здійснювати свої повноваження до прийняття 

рішення про його звільнення. 

 

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

Підстави звільнення судді: звільнення судді з посади у разі закінчення 

строку, на який його призначено; звільнення судді з посади за 

віком;звільнення судді з посади за станом здоров'я;звільнення судді з посади 

у разі порушення ним вимог щодо несумісності; звільнення судді з посади у 

разі порушення ним присяги;звільнення судді з посади у разі набрання 

законної сили обвинувальним вироком щодо нього; звільнення судді з посади 

у разі припинення його громадянства; звільнення судді з посади у разі 

визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;звільнення судді 

з посади за його заявою про відставку або про звільнення з посади за власним 

бажанням. 

 

 

5. ПИТАННЯ 

Народні засідателі та присяжні. 

 

Народним засідателем, присяжним є громадянин України, який у 

випадках, визначених процесуальним законом, вирішує справи у складі суду 

спільно із суддею (суддями), забезпечуючи тим самим безпосередню участь 

народу у здійсненні правосуддя. 

Участь народних засідателів передбачена тільки для цивільного 

судочинства. Так, судом у складі одного судді і двох народних засідателів 

проводиться розгляд справ про: 

• обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної 

особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи; 

• визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її 

померлою; 

• усиновлення; 

• надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку; 

• примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу. 

Участь присяжних передбачена тільки у кримінальному судочинстві. 

Так, за клопотанням обвинуваченого судом присяжних у складі двох 

професійних суддів та трьох присяжних проводиться розгляд справ щодо 

злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі. 

Повноваження народних засідателів, присяжних. Народні засідателі, 

присяжні під час розгляду і вирішення справ користуються повноваженнями 

судді. 

Обов’язки народних засідателів, присяжних: 

• вчасно з'явитися на запрошення суду для участі в судовому засіданні; 



• своєчасно, справедливо та безсторонньо розглядати і вирішувати 

судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил 

судочинства; 

• дотримуватися правил суддівської етики; 

• виявляти повагу до учасників процесу; 

• додержуватися присяги судді; 

• не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що 

охороняється законом, в тому числі і таємницю нарадчої кімнати і закритого 

судового засідання; 

Вимоги до народного засідателя, присяжного. Народним засідателем, 

присяжним може бути: 

• громадянин України,  

• який досяг тридцятирічного віку; 

• постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція 

відповідного суду. 

Не підлягають включенню до списків народних засідателів та списків 

присяжних громадяни: 

• визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними; 

• які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що 

перешкоджають виконанню обов'язків народного засідателя, присяжного; 

• які мають не зняту чи не погашену судимість; 

• народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, 

прокурори, працівники органів внутрішніх справ та інших правоохоронних 

органів, військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні 

службовці, адвокати, нотаріуси; 

• громадяни, які досягли шістдесяти п'яти років; 

• особи, які не володіють державною мовою. 

Особа, включена до списку народних засідателів або списку 

присяжних, зобов'язана повідомити суд про обставини, що унеможливлюють 

її участь у здійсненні правосуддя, у разі їх наявності. 

Список народних засідателів. До списку народних засідателів у 

кількості, зазначеній у поданні голови суду, включаються громадяни, які 

постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція 

відповідного суду, відповідають вищезазначеним вимогам і дали згоду бути 

народними засідателями. Список народних засідателів затверджується 

рішенням відповідної місцевої ради на чотири роки і переглядається у разі 

необхідності, але не рідше ніж раз на два роки. Список народних засідателів 

публікується в друкованих засобах масової інформації відповідної місцевої 

ради. 

Список присяжних. Для затвердження списку присяжних територіальне 

управління Державної судової адміністрації України звертається з поданням 

до відповідної місцевої ради, що формує і затверджує у кількості, зазначеній 

у поданні, список громадян, які постійно проживають на території, на яку 

поширюється юрисдикція відповідного суду, відповідають вищезазначеним 

вимогам до присяжних і дали згоду бути присяжними. Список присяжних 



затверджується один раз на два роки і переглядається в разі необхідності за 

поданням територіального управління Державної судової адміністрації 

України. 

Увільнення від виконання обов'язків народного засідателя, присяжного. 

Особа, яка не може бути включена до списку народних засідателів або списку 

присяжних, але включена до нього, увільняється від виконання обов'язків 

народного засідателя чи присяжного головою відповідного суду. 

Крім того, від виконання обов'язків народного засідателя, присяжного 

головою відповідного суду увільняються за власною заявою: 

• особи, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, 

у відпустці по догляду за дитиною, а також які мають дітей дошкільного чи 

молодшого шкільного віку або утримують дітей-інвалідів, інших хворих або 

членів сім'ї похилого віку; 

• керівники та заступники керівників органів місцевого 

самоврядування; 

• особи, які через свої релігійні переконання вважають для себе 

неможливою участь у здійсненні правосуддя; 

• інші особи, якщо голова суду визнає поважними причини, на які вони 

посилаються. 

Залучення народних засідателів до виконання обов'язків у суді 

Суд залучає народних засідателів до здійснення правосуддя у порядку 

черговості на строк не більше одного місяця на рік, крім випадків, коли 

продовження цього строку зумовлено необхідністю закінчити розгляд 

справи, розпочатий за їхньої участі. 

Залучення присяжних до виконання обов'язків у суді здійснюється в 

такому порядку: 

• після призначення судового розгляду судом присяжних головуючий 

дає секретарю судового засідання розпорядження про виклик присяжних у 

кількості семи осіб, які визначаються автоматизованою системою 

документообігу суду з числа осіб, які внесені до списку присяжних; 

• після вирішення питань про неможливість окремих присяжних брати 

участь в судовому засіданні автоматизована система документообігу суду 

обирає з присяжних, що не були відведені, 3 основних присяжних та 2 

додаткових присяжних, які постійно знаходяться у відведених їм місцях. 

Гарантії прав народних засідателів, присяжних. Народним 

засідателям, присяжним за час виконання ними обов'язків у суді в порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України, виплачується винагорода. Їм 

відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються 

добові. Зазначені виплати здійснюються територіальними управліннями 

Державної судової адміністрації України за рахунок коштів Державного 

бюджету України. 

На народних засідателів та присяжних поширюються гарантії 

незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час 

виконання ними обов'язків зі здійснення правосуддя. За обґрунтованим 



клопотанням народного засідателя, присяжного заходи безпеки щодо нього 

можуть уживатися і після закінчення виконання цих обов'язків. 

 

ВИСНОВКИ З ПЯТОГО ПИТАННЯ: 

Народні засідателі, присяжні під час розгляду і вирішення справ 

користуються повноваженнями судді. До обов’язків народних засідателів, 

присяжних відноситься: вчасно з'явитися на запрошення суду для участі в 

судовому засіданні; своєчасно, справедливо та безсторонньо розглядати і 

вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил 

судочинства; дотримуватися правил суддівської етики; виявляти повагу до 

учасників процесу; додержуватися присяги судді; не розголошувати 

відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом, в тому числі і 

таємницю нарадчої кімнати і закритого судового засідання. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ: 
 

Отже, статус — це правове становище (сукупність прав і обов’язків) суддів 

усіх ланок суддівської влади. Він встановлюється Конституцією України і 

доповнюється та більш детально регламентується процесуальними кодексами 

та Законом України ―Про судоустрій та статус суддів‖. Останній закон 

найбільш повно і всебічно закріплює статус суддів як носіїв судової влади, 

встановлює процесуальні, матеріальні та соціальні гарантії їх незалежності, 

порядок формування суддівського корпусу, вимоги, що ставляться до особи 

судді та його основні обов’язки. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення даної теми рекомендується особливу увагу звернути 

на питання щодо правового статусу суддів, викладеними в матеріалах лекції. 

Вивчаючи цю тему доцільним є звернення до нормативних актів щодо їх 

прав, обов’язків та компетенції. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Метою лекції є розкриття основних питань, пов’язаних із визначенням 

статусу, метою, основними принципами діяльності та повноваженнями 

Конституційного Суду України; висвітлення складу та порядку утворення 

КСУ, а також ознайомлення майбутніх юристів із формами звернення 

Конституційного Суду України. 

 

 

ВСТУП 
У відповідності з Конституцією України існує три органи її правової 

охорони. Це Верховна Рада України, Президент України та Конституційний 

Суд України. Найбільш значна роль серед них належить останньому. 

Наявність серед вищих органів держаної влади спеціального органу —

Конституційного Суду є одним із обов’язкових ознак правової держави. 

Закон про Конституційний Суд України прийнято 16 жовтня 1996 р. 

Згідно ст.147 Конституції України Конституційний Суд України є 

єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні. 

Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність за-

конів та інших правових актів Конституції України та надає офіційне тлу-

мачення Конституції України та законів України. 

Конституційний Суд України є незалежним органом в системі судової 

влади, покликаний забезпечити відповідність законів, інших нормативних 

актів органів законодавчої та виконавчої влади Конституції України, охорону 



конституційних прав та свобод особистості. 

Конституційний Суд України здійснює свої повноваження шляхом роз-

гляду в судовому засіданні справ про конституційність законів та інших 

нормативних актів, а також дає висновки з питань, передбачених 

Конституцією України та Законом ―Про Конституційний Суд‖. 



І.ПИТАННЯ 

Статус, мета, основні принципи діяльності та повноваження 

Конституційного суду України. 

 

Основна мета діяльності Конституційного Суду України — 

забезпечення конституційної законності та верховенства Конституції 

України. 

Завданням Конституційного Суду України є гарантування 

верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій 

території України. 

Конституційний Суд України будує свою діяльність на основі 

наступних основних принципів: 

— верховенства права; 

— незалежності; 

— колегіальності; 

— рівності суддів; 

— гласності; 

— повного та всебічного розгляду справ; 

— та обґрунтованості прийнятих ним рішень. 

Принцип верховенства права означає, що у своїй повсякденній діяль-

ності Конституційний Суд України керується виключно приписами, які міс-

тяться у Конституції України та у Законі України ―Про Конституційний 

Суд‖. Приймаючи рішення по конкретній справі він бере до уваги обставини, 

які обумовлені правовими приписами. 

Принцип незалежності в діяльності Конституційного Суду України 

означає абсолютну недопустимість впливу у будь-якій формі на його дія-

льність і зміст прийнятих рішень з боку державних чи недержавних структур 

або їх посадових осіб, включаючи Верховну Раду та Президента України. 

Принцип колегіальності означає, що ніяке рішення Конституційного 

Суду України не може бути прийняте одноособово його Головою чи кимсь із 

суддів Конституційного Суду. Конституційний Суд України є колегіальним 

органом, в якому група суддів спільно обговорюєі вирішує питання, що 

віднесені до його компетенції. Колегіальність в роботі Конституційного Суду 

України дозволяє враховувати знанняі думки усіх суддів Конституційного 

суду при обговоренні та вирішенні питань, виробленні остаточного рішення. 

Принцип рівності означає відсутність якихось переваг у будь-кого з 

суддів Конституційного Суду України, включаючиі Голову Конституційного 

Суду, під час розгляду конкретних справ. 

Принцип гласності означає забезпечення широкого інформування у 

засобах масової інформації про роботу Конституційного Суду України, та 

зміст прийнятих ним рішень. 



Принцип повного та всебічного розгляду справ та обґрунтованості 

прийнятих рішень  вимагає від Конституційного Суду України  враховувати 

всі об’єктивні обставини справи, думки всіх зацікавлених сторін, глибоко їх 

аналізувати та відповідно мотивувати кожне з положень прийнятого по 

справі рішення, виходячи з Конституції України. 

Повноваження Конституційного Суду визначені в ст.13 Закону ―Про 

Конституційний Суд‖. Згідно з ними Конституційний Суд України приймає 

рішення та дає висновки у справах щодо: 

1) конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради 

України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, 

правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 

2) відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів 

України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради 

України для надання згоди на їх обов'язковість; 

3) додержання конституційної процедури розслідування і розгляду 

справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в 

межах, визначених статтями 111 та 151 Конституції України; 

4) офіційного тлумачення Конституції та законів України; 

5) відповідності проекту закону про внесення змін до Конституції 

України вимогам статей 157 і 158 Конституції України; 

6) порушення Верховною Радою Автономної Республіки 

Крим Конституції України або законів України. 

До повноважень Конституційного Суду України не належать питання 

щодо законності актів органів державної влади, органів влади Автономної 

Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, а також інші питання, 

віднесені до компетенції судів загальної юрисдикції. 

Підставами для прийняття Конституційним Судом України 

рішеннящодо неконституційності правових актів повністю чи в їх окремих  

частинах є: 

1. невідповідність Конституції України; 

2. порушення встановленої Конституцією України процедури їх розгляду, 

ухвалення або набрання ними чинності; 

3. перевищення конституційних повноважень при їх прийнятті. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Отже, Конституційний Суд України є незалежним органом в системі 

судової влади, покликаний забезпечити відповідність законів, інших 

нормативних актів органів законодавчої та виконавчої влади Конституції 

України, охорону конституційних прав та свобод особистості. 

Конституційний Суд України будує свою діяльність на основі наступних 

основних принципів: верховенства права; незалежності; колегіальності; 

рівності суддів; гласності; повного та всебічного розгляду справ; 

обґрунтованості прийнятих ним рішень. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2176#n2176
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2421#n2421
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2432#n2432
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2434#n2434
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


2.ПИТАННЯ 

Склад та порядок утворення Конституційного Суду України. Вимоги, 

що пред’являються до судді Конституційного Суду України. 

Гарантії діяльності суддів Конституційного Суду України. 

 

Склад та порядок утворення Конституційного Суду України визначено 

Конституцією України та Законом ―Про Конституційний Суд‖. 

Конституційний Суд України складається з 18 суддів. Президент 

України, Верховна Рада України та з’їзд суддів призначають по 6 суддів 

Конституційного Суду України. 

Попередньо Президент України проводить консультації з Прем’єр-

Міністром та Міністром юстиції щодо кандидатур на посади суддів 

Конституційного Суду. Призначеною на посаду судді Конституційного Суду 

вважається особа про призначення якої видано Указ Президента України, 

скріплений підписами Прем’єр-Міністра та Міністра юстиції. 

Верховна Рада України призначає суддів Конституційного Суду 

таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів. Пропозиції щодо 

кандидатур на посади суддів Конституційного Суду вносить Голова 

Верховної Ради, а також може внести не менш як
1
/4 народних депутатів 

України від Конституційного складу Верховної Ради. Призначеними на 

посаду суддів Конституційного Суду вважаються кандидати, які набрали 

найбільшу кількість голосів депутатів від конституційного складу Верховної 

Ради України. 

3’їзд суддів України за пропозицією делегатів з’їзду відкритим 

голосуванням більшістю голосів присутніх делегатів з’їзду визначає кан-

дидатури на посади суддів Конституційного буду для включення в бюлетені 

для таємного голосування. Призначеним на посаду судді Конституційного 

Суду вважається кандидат, який у результаті таємного голосування одержав 

більшість голосів від числа обраних делегатів з’їзду суддів України. 

Суддя Конституційного Суду України назначається на 9 років без 

права бути призначеним на повторний строк. 

Суддею Конституційного Суду України може бути:  

— громадянин України; 

— що досяг на день призначення сорока років; 

— має вищу юридичну освіту; 

— стаж практичної, наукової або педагогічної роботи за 

фахом не менше 10 років; 

— проживає в Україні протягом останніх 20 років; 

— та володіє державною мовою. 

Статус судді Конституційного Суду України визначається 

Конституцією України, Законом ―Про Конституційний Суд‖ та Законом 



України ―Про судоустрій та статус суддів‖. 

Суддя Конституційного Суду вступає на посаду з дня складання ним 

присяги судді Конституційного Суду України на засіданні Верховної Ради 

яке проводиться за участю Президента України, Прем’єр-Міністра, Голови 

Верховного Суду України не пізніше як через місяць після призначення 

суддею Конституційного Суду. 

Текст присяги судді Конституційного Суду наступного змісту: 

―Урочисто присягаю чесно й добросовісно виконувати високі обв’язки судді 

Конституційного Суду України, забезпечувати верховенство Конституції 

України, захищати конституційний устрій держави, конституційні права та 

свободи людини та громадянина‖. 

Судді Конституційного Суду України не можуть належати до партій та 

профсоюзів, приймати участь в будь-якій політичній діяльності, мати 

представницький мандат, займати будь-які посади, що оплачуються, викону-

вати іншу роботу, що оплачується, крім наукової, викладацької чи творчої. 

Голова Конституційного Суду обирається на спеціальному пленарному 

засіданні Конституційного суду зі складу суддів Конституційного Суду лише 

на один трирічний строк таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів з 

будь-яким числом кандидатур, запропонованих суддями Конституційного 

буду. Головою Конституційного Суду вважається обраний кандидат, за якого 

проголосувало більше половини конституційного складу суддів Конституцій-

ного Суду. Обрання Голови Конституційного Суду самими членами 

Конституційного Сулу є додатковою гарантією незалежності 

Конституційного Суду від інших гілок влади. 

Голова Конституційного Суду України має двох замісників, які 

обираються за пропозицією голови Конституційного Суду лише на один 

трирічний строк таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів. 

Суддя Конституційного Суду України звільняється з посади органом, 

що його обрав або призначив, у разі: 

1) закінчення строку призначення; 

2) досягнення суддею шістдесятип'ятирічного віку; 

3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я; 

4) порушення суддею вимог щодо несумісності; 

5) порушення суддею присяги; 

6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; 

7) припинення його громадянства; 

8) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим; 

9) подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за 

власним бажанням. 

Повноваження судді припиняються у разі його смерті. 

У разі припинення повноважень судді Конституційного Суду 

відповідно Президент України, Верховна Рада України у місячний строк, а 

з’їзд суддів України у тримісячний строк призначають іншу особу на цю 

посаду. 

Суддя Конституційного Суду провадить попередню підготовку питань 



для їх розгляду Колегією суддів Конституційного Суду, Конституційним 

судом, приймає участь у розгляді справи. 

При цьому він має право витребувати від Верховної Ради України, 

Президента України, Прем’єр-Міністра України, Генерального Прокурора 

України, суддів, органів державної влади, органів влади Автономної 

Республіки Крим. органів місцевого самоврядування, посадових осіб, 

підприємств, організацій та закладів всіх форм власності, політичних партій 

та інших об’єднань громадян необхідні документи матеріали та іншу 

інформацію з питань, що готуються до розгляду Колегією суддів 

Конституційного Суду або Конституційним Судом України. 

Ухилення від надання пояснень або відмова від надання документів, 

інформації судді Конституційного Суду України тягне відповідальність 

винних осіб згідно закону. 

Суддя Конституційного Суду України вправі публічно висловити свою 

точку зору з питань стосовно провадження в Конституційному Суді України 

лише відносно тих справ, з яких Конституційним Судом України прийнято 

рішення або дано висновок. 

Особа судді Конституційного Суду України недоторкана. Суддя 

Конституційного Суду не може бути затриманий або заарештований без 

згоди Верховної Ради України до винесення обвинувального вироку судом. 

Судді не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або 

промови в Конституційному Суді та його колегіях, за виключенням 

відповідальності за образу або наклеп при розгляді справи. прийняті рішення 

чи наданні висновків Конституційним Судом України. 

Повноваження судді Конституційного Суду та його конституційні 

права та свободи не можуть бути обмежені при введені військового або 

надзвичайного положення в Україні або окремихїї частинах. 

Незалежність та недоторканність суддів гарантується Конституцією 

України та законом ―Про Конституційний Суд‖. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ: 
Конституційний Суд України складається з 18 суддів. Президент 

України, Верховна Рада України та з’їзд суддів призначають по 6 суддів 

Конституційного Суду України. 

Суддя Конституційного Суду України назначається на 9 років без 

права бути призначеним на повторний строк. 

Суддя Конституційного Суду вступає на посаду з дня складання ним 

присяги судді Конституційного Суду України на засіданні Верховної Ради 

яке проводиться за участю Президента України, Прем’єр-Міністра, Голови 

Верховного Суду України не пізніше як через місяць після призначення 

суддею Конституційного Суду. 

Незалежність та недоторканність суддів гарантується Конституцією 

України та законом ―Про Конституційний Суд‖. 



3.ПИТАННЯ 

Форми звернення до Конституційного Суду України та суб’єкти права 

на конституційне подання. 

 

Згідно ст.38 ЗУ ―Про Конституційний Суд‖ формами звернення до 

Конституційного Суду України є конституційне подання та конституційне 

звернення. 

Конституційне подання— це письмове клопотання до 

Конституційного Суду України про визнання правового акта (його окремих 

положень) неконституційним, про визначення відповідності проекту закону 

про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 

Конституції України, конституційності міжнародного договору або про 

необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України. 

Конституційним поданням є також звернення Верховної Ради України про 

дачу висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і 

розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку 

імпічменту, порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим 

Конституції України або законів України. 

В конституційному поданні вказується: 

1. повне найменування органу, посадової особи, які направляють 

конституційне  подання згідно з правом, наданим Конституцією України 

та цим Законом;  

2. відомості про представника за законом або уповноваженого за 

дорученням; 

3. повне найменування, номер, дата прийняття, джерело опублікування (у 

разі публікації) правового акта, конституційність якого (окремих його 

положень) оспорюється чи який потребує офіційного тлумачення; 

4. правове обґрунтування тверджень щодо неконституційності правового 

акта (його окремих положень) або необхідності в офіційному 

тлумаченні;  

5. дані щодо інших документів і матеріалів, на які посилаються суб’єкти 

права на конституційне подання (копії цих документів і матеріалів 

додаються); 

6. перелік документів і матеріалів, що додаються. 

Суб'єктами права на конституційне подання з питань прийняття рішень 

Конституційним Судом України у випадках, передбачених пунктом 1 статті 

13 цього Закону, є Президент України, не менш як сорок п'ять народних 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2432#n2432
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2434#n2434
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2434#n2434
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n53
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n53


депутатів України (підпис депутата не відкликається), Верховний Суд 

України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Верховна 

Рада Автономної Республіки Крим. 

Суб’єктами права на конституційне подання з питань надання 

висновків Конституційного Суду України у випадках: 

а) з питань відповідності Конституції України діючих міжнародних 

договорів, які вносяться в Верховну Раду України для надання згоди на їх 

обов’язковість — є Президент України, Кабінет Міністрів України; 

б) з питань дотримання конституційної процедури розслідування та 

розгляду справи про зняття  Президента України  в  порядку імпічменту. в 

рамках визначених ст.111 та 151 Конституції України — є Верховна Рада 

України; 

в) з питань офіційного тлумачення  Конституції та законів України— є 

Президент України, не  менше  45 народних  депутатів (підпис депутата не 

відкликається), Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, 

Верховний Суд України,  Кабінет  Міністрів України, інші органи державної 

влади,  Верховна  Рада Автономної Республіки Крим, органи місцевого 

самоврядування (п.2, 3, 4 ст.13 Закону ―Про Конституційний Суд‖). 

Конституційне звернення— це письмове клопотання до  Консти-

туційного Суду України про необхідність в  офіційному  тлумаченні 

Конституції України  та Законів  України  з  метою  забезпечення реалізації 

або захисту конституційних прав та  свобод  людини  та громадянина, а. 

також прав юридичної особи. 

В конституційному зверненні вказується: 

1. прізвище, ім’я, по батькові громадянина України, іноземця чи особи без 

громадянства, адреса, за якою особа проживає, або повна назва та 

місцезнаходження юридичної особи; 

2. відомості про представника особи за законом або уповноваженого за 

дорученням; 

3. статті (окремі положення) Конституції України або Закону України,  

тлумачення яких має бути дано Конституційним Судом України; 

4. обґрунтування необхідності в офіційному тлумаченні положень 

Конституції України або законів України; 

5. дані щодо інших документів і матеріалів, на які посилаються суб’єкти 

права на конституційне звернення (копії цих документів і матеріалів 

додаються);  

6. перелік документів і матеріалів, що додаються. 

Конституційне звернення, документи та інші матеріали до нього 



додаються в трьох екземплярах. 

Суб'єктами права на конституційне звернення з питань дачі висновків 

Конституційним Судом України у випадку, передбаченому пунктом 4 статті 

13 цього Закону, є громадяни України, іноземці, особи без громадянства та 

юридичні особи. 

Конституційне подання або конституційне звернення може бути 

відкликано за письмовою заявою суб’єкта, що направив його до 

Конституційного Суду України, в будь-який час до дня розгляду на 

пленарному засіданні Конституційного Суду України. 

Процесуальне визначення про припинення провадження з  справи по 

відкликаному конституційному поданні, конституційному зверненні, 

приймаються на засіданні Конституційного Суду України. 

Підставами для відмови у відкритті провадження у справі в 

Конституційному Суді України є: 

1) відсутність встановленого Конституцією України, цим Законом права на 

конституційне подання, конституційне звернення; 

2) невідповідність конституційного подання, конституційного звернення 

вимогам, передбаченим Конституцією України, цим Законом; 

3) наявність рішення Конституційного Суду України щодо конституційності 

аналогічного за змістом та юридичною силою акта, ухвали про відмову у 

відкритті провадження або ухвали про припинення провадження щодо такого 

акта; 

4) непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у 

конституційному поданні, конституційному зверненні. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Згідно ст.38 ЗУ ―Про Конституційний Суд‖ формами звернення до 

Конституційного Суду України є конституційне подання та конституційне 

звернення. 

Конституційне подання—це письмове клопотання до 

Конституційного Суду України про визнання правового акта (його окремих 

положень) неконституційним, про визначення відповідності проекту закону 

про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 

Конституції України, конституційності міжнародного договору або про 

необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України. 

Конституційним поданням є також звернення Верховної Ради України про 

дачу висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і 

розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку 

імпічменту, порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим 

Конституції України або законів України. 

Конституційне звернення— це письмове клопотання до 

Конституційного Суду України про необхідність в  офіційному  тлумаченні 

Конституції України  та Законів України з метою забезпечення реалізації або 

захисту конституційних прав та свобод людини та громадянина, а. також 

прав юридичної особи. 
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4.ПИТАННЯ 

Провадження зі справ в Конституційному Суді України. 

 

Відкриття провадження зі справи в Конституційному Суді України за 

конституційним поданням або конституційним зверненням ухвалюється 

Колегією суддів Конституційного Суду України або Конституційним Судом 

України на його засіданні. 

Справа, з якої відкрито конституційне провадження, розглядається 

Конституційним Судом України на пленарному засіданні в порядку та в 

термін, встановлені Законом ―Про Конституційний Суд‖. 

Дата розгляду справи Конституційного Суду України визначається 

Головою Конституційного Суду України. 

У складі Конституційного Суду України утворюються Колегії суддів 

для розгляду питання про відкриття провадження з справ за конституційним 

поданням та Колегія суддів для розгляду питань про відкриття провадження з 

справ за конституційним зверненням. 

Рішення про утворення колегій суддів Конституційного Суду України, 

затвердження складу та призначення секретарів колегій суддів приймається 

на засіданні Конституційного Суду України протягом першого місяця 

кожного календарного року. 

Секретар Колегії суддів призначається серед суддів, що входять до 

складу Колегії, та очолює її. 

Колегія суддів Конституційного Суду з справ за конституційним 

поданням та конституційним зверненням, більшістю голосів суддів, що 

входять до її складу, приймає процесуальну ухвалу про відкриття 

провадження у справі В Конституційному Суді або про відмову у такому 

провадженні. 

У випадку прийняття Колегією суддів Конституційного Суду України 

процесуальної ухвали про відкриття провадження з справи в 

Конституційному Суді України ця справа вноситься Головою Консти-

туційного Суду України на розгляд пленарного засідання Конституційного 

Суду України. 

У випадку прийняття Колегією суддів процесуальної ухвали про 

відмову у відкритті провадження з справи секретар Колегії суддів направляє 

матеріали Голові Конституційного Суду України для розгляду справи на 

засіданні Конституційного Суду України. 

Конституційний Суд України на своїх засіданнях розглядає питання 

про відкриття провадження з справи в Конституційному Суді України у 

випадку прийняття Колегією суддів Конституційного Суду України 

процесуального визначення про відмову у відкритті такого провадження. 

У випадку прийняття на засіданні Конституційного Суду України 

процесуальної ухвали про відкриття провадження з справи в 

Конституційному Суді України ця справа вноситься Головою  Консти-

туційного Суду України на розгляд  пленарного  засідання  Конституційного 

Суду України. 



Прийнята Конституційним Судом України на його засіданні про-

цесуальна ухвала про відмову у відкритті провадження з  справи  в 

Конституційному Суді України є остаточною. 

На засіданнях Конституційного Суду України розглядаються всі 

питання, що потребують вирішення  Конституційного  Суду  України, крім 

тих, які вирішують на пленарних засіданнях у відповідності з Законом ―Про 

Конституційний Суд‖. 

Засідання Конституційного Суду є повноважним, якщо на  ньому 

присутні не менше 11 суддів Конституційного Суду України. 

Рішення Конституційного Суду України на його засіданні приймається, 

якщо за це рішення проголосувало більше половини суддів Конституційного 

Суду України, що приймали участь в засіданні. 

Конституційний Суд України  на  своїх  пленарних  засіданнях 

розглядає справи, провадження з яких відкрито за конституційним поданням 

та  конституційним  зверненням,  а  також  інші  питання віднесені до 

розгляду Конституційного Суду України на  його  пленарних засіданнях 

Законом ―Про Конституційний Суд‖. 

На пленарних засіданнях Конституційного Суду  України  приймається 

рішення з справ про конституційність законів та інших правових актів 

Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів, 

правових актів Верховної Ради АРК та даються висновки з справ: про 

відповідність Конституції України діючих міжнародних угод або тих 

міжнародних угод, які вносяться до Верховної Ради України для надання 

згоди на їх обов’язковість:  про  дотримання  конституційної процедури 

розслідування та розгляду  справи  про  зняття Президента України з посади 

в порядку імпічменту:  та  офіційного тлумачення Конституції та законів 

України. 

Пленарне засідання Конституційного Суду України є  повноважним, 

якщо на ньому присутні не менше ніж 12 суддів Конституційного Суду 

України. 

Рішення Конституційного Суду  України  приймаються  та  його 

висновки подаються на пленарному засіданні, якщо за них  проголосувало не 

менше десяти суддів Конституційного Суду України. 

Для забезпечення повноти розгляду справи Колегія суддів Кон-

ституційного Суду України у процесі провадження з справи має право 

витребувати у  Верховної  Ради  України,  Президента  України, Прем’єр-

міністра України, Генерального Прокурора України, суддів, органів 

державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів 

місцевого самоврядування, посадових    осіб, підприємств, закладів, 

організацій всіх форм власності,  політичних партій, інших об’єднань 

громадян потрібні документи, матеріали та інші дані, що стосуються справи. 

Колегія суддів Конституційного Суду України при підготовці справи, 

Конституційний Суд України в процесі провадження з справи мають право 

викликати посадових осіб, експертів, свідків, представників за законом та 

уповноважених за дорученням, громадян, участь яких повинна забезпечувати 



об’єктивний та повний розгляд справи. 

Колегія суддів Конституційного Суду України при підготовці справи у 

випадку необхідності призначають експертизу з справи та вирішують 

питання про залучення до участі в конституційному провадженні експертів. 

Ухилення без поважних причин від явки в Колегію суддів Кон-

ституційного Суду України, а також відмова надати необхідні документи. 

матеріали та інші дані, або навмисне їх приховування ведуть до 

відповідальності винних осіб відповідно закону. 

У Конституційному Суді України провадження ведеться, рішення, 

ухвали приймаються, висновки даються та оприлюднюються державною 

мовою. 

Строк провадження у справах за конституційними поданнями не 

повинен перевищувати трьох місяців. 

У разі провадження за конституційним поданням, яке визнано 

Конституційним Судом України невідкладним, строк розгляду такого 

подання не повинен перевищувати одного місяця. 

Строк провадження у справах за конституційними зверненнями не 

повинен перевищувати шести місяців. 

Строки конституційного провадження починають обчислюватися з дня 

прийняття процесуальної ухвали про відкриття конституційного 

провадження у справі. 

У разі якщо до Конституційного Суду України надійшло кілька 

конституційних подань, конституційних звернень, що стосуються того 

самого питання, вони об'єднуються в одне конституційне провадження у 

справі. 

Рішення приймаються, висновки даються Конституційним Судом 

України поіменним голосуванням шляхом опитування суддів 

Конституційного Суду України. 

Пропозиції суддів Конституційного Суду України до проекту рішення 

чи висновку голосуються у порядку надходження. 

Судді Конституційного Суду України не мають права утримуватися від 

голосування. 

Рішення і висновки Конституційного Суду України мотивуються 

письмово, підписуються окремо суддями Конституційного Суду України, які 

голосували за їх прийняття і які голосували проти їх прийняття, та 

оприлюднюються. Вони є остаточними і не підлягають оскарженню. 

Підписання суддею Конституційного Суду України рішення, висновку 

Конституційного Суду України є обов'язковим. 

Окрема думка судді Конституційного Суду України, який підписав 

рішення чи висновок Конституційного Суду України, викладається суддею 

Конституційного Суду України у письмовій формі і додається до рішення чи 

висновку Конституційного Суду України. 

Рішення і висновки Конституційного Суду України підписуються не 

пізніше семи днів після прийняття рішення, дачі висновку. 

Рішення і висновки Конституційного Суду України разом з окремою 



думкою суддів Конституційного Суду України публікуються у ―Віснику 

Конституційного Суду України‖ та в інших офіційних виданнях України. 

Конституційний Суд України за результатами розгляду справи за 

конституційним поданням або конституційним зверненням в прийнятому 

рішенні може визнати неконституційним правовий акт повністю або в 

окремій його частині. 

Конституційний Суд України відкриває нове провадження у справі при 

виявленні нових обставин по справі, які не були предметом його розгляду, 

але які існували на час розгляду і прийняття рішення або дачі висновку в 

справі. 

Рішення і висновки Конституційного Суду України рівною мірою є 

обов'язковими до виконання. 

Копії рішень і висновків Конституційного Суду України надсилаються 

наступного робочого дня після їх офіційного оприлюднення суб'єкту права 

на конституційне подання чи конституційне звернення, з ініціативи якого 

розглядалася справа, до Міністерства юстиції України, а також до органу 

влади, що прийняв правовий акт, який був предметом розгляду в 

Конституційному Суді України. 

Конституційний Суд України має право зажадати від органів, 

зазначених у цій статті, письмового підтвердження виконання рішення, 

додержання висновку Конституційного Суду України.  

Невиконання рішень та недодержання висновків Конституційного 

Суду України тягнуть за собою відповідальність згідно з законом. 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

Відкриття провадження зі справи в Конституційному Суді України за 

конституційним поданням або конституційним зверненням ухвалюється 

Колегією суддів Конституційного Суду України або Конституційним Судом 

України на його засіданні. 

Справа, з якої відкрито конституційне провадження, розглядається 

Конституційним Судом України на пленарному засіданні в порядку та в 

термін, встановлені Законом ―Про Конституційний Суд‖. 

Пленарне засідання Конституційного Суду України є  повноважним, 

якщо на ньому присутні не менше ніж 12 суддів Конституційного Суду 

України. 

Строк провадження у справах за конституційними зверненнями не 

повинен перевищувати шести місяців. 

Строк провадження у справах за конституційними поданнями не 

повинен перевищувати трьох місяців. 



ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ: 

Наявність серед вищих органів держаної влади спеціального органу —

Конституційного Суду є одним із обов’язкових ознак правової держави. 

Закон про Конституційний Суд України прийнято 16 жовтня 1996 р. 

Згідно ст.147 Конституції України Конституційний Суд України є 

єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні. 

Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність за-

конів та інших правових актів Конституції України та надає офіційне тлу-

мачення Конституції України та законів України. 

Конституційний Суд України є незалежним органом в системі судової 

влади, покликаний забезпечити відповідність законів, інших нормативних 

актів органів законодавчої та виконавчої влади Конституції України, охорону 

конституційних прав та свобод особистості. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення даної теми рекомендується особливу увагу звернути 

на питання щодо повноважень Конституційного суду України, викладеними 

в матеріалах лекції. 

Вивчаючи цю тему доцільним є звернення до нормативних актів щодо 

основних форм звернення до Конституційного суду України. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Метою лекції є формування уяви про поняття прокуратури та її 

функції, роль,засади організації та діяльності прокуратури її 

систему,структуру та компетенцію. 

 

ВСТУП 
 

Забезпечення законності є одним із основних обов’язків державних 

органів та установ, міністерств, відомств, підприємств та організацій, але 

найвищий нагляд за дотриманням законності усіх без винятку сферах 

життєдіяльності українського суспільства забезпечують органи  прокуратури. 

Починаючи з 1922 року і до тепер вказані органи уявляють собою єдину 

централізовану систему на чолі з Генеральним прокурором, які у здійсненні 

своїх повноважень незалежні від будь-яких органів виконавчої влади, 

втручання будь-яких посадових осіб в їх діяльність. Особливого значення 

набувають посилення ролі й місця прокурорської діяльності в умовах 

розбудови незалежної правової української держави, приведення чинного 

законодавства до міжнародних стандартів щодо визнання людини, її життя й 

здоров’я найважливішою цінністю цивілізованого суспільства. 

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави. Суттєву роль в такій діяльності виконує прокуратура 

України, на яку Конституцією (ст. 121) покладаються не тільки нагляд за 

додержанням законів при застосуванні заходів примусового характеру, 

пов’язаних з обмеженнями особистої свободи громадян, а й представництво 

інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом. 

Організація і порядок діяльності органів прокуратури України визначаються 

законом.



І.ПИТАННЯ 

Поняття прокуратури і її роль в Україні. 

 

Прокуратура України– самостійний централізований орган державної 

влади, що діє в системі правоохоронних органів держави та забезпечує захист 

від неправомірних посягань на суспільний і державний лад, права й свободи 

людини, а також основи демократичного устрою засобами та методами, які 

передбачено законом. Прокуратура не підпорядковується виконавчій або 

судовій владі, оскільки її діяльність є елементом системи стримувань і 

противаг між гілками влади, які формуються та утверджуються в державі 

після прийняття нової Конституції. ―Фундаментальні гілки влади – 

законодавча, виконавча та судова, які уособлюють єдину державну владу та її 

поділ, зовсім не виключають можливості існування інших функціонально 

самостійних правових інститутів, їх наявність визначається реальними 

потребами побудови правової держави і державно-правового життя 

суспільства в даний конкретний період, необхідністю демократичних форм 

контролю гілок влади у випадках, коли їх діяльність не відповідає принципам 

і положенням Конституції‖. 

Відповідно до ст. 121 Конституції України на прокуратуру покладено: 

— підтримання державного обвинувачення в суді; 

— представництво інтересів громадянина або держави в суді у 

випадках, визначених законом; 

— нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-

розшукову діяльність, досудове слідство; 

— нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у 

кримінальних провадженнях, а також під час застосування інших заходів 

примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи 

громадян. 

У ст. 123 Конституції України передбачено, що організацію та порядок 

діяльності органів прокуратури визначає закон.  

Вступаючи до Ради Європи, наша держава взяла на себе зобов'язання 

змінити роль і функції прокуратури шляхом перетворення її в орган, який 

відповідатиме принципам цієї міжнародної організації. 

Проте в цілому діяльність прокуратури України сьогодні ґрунтується 

на нормативному фундаменті, що поєднує, з одного боку, норми Розділу VII 

Конституції, які згідно з висновком Венеціанської Комісії, відповідають 

Європейським стандартам, а з другого – норми Перехідних положень 

Конституції, які відразу викликали застереження Ради Європи й тому 

передбачались як тимчасові, але продовжують діяти і не мають чітко 

визначеного обмеження в часі. 

Невідповідність наявної моделі прокуратури Конституції України та 

міжнародним нормам і стандартам стосовно її ролі в демократичному 

суспільстві, насамперед щодо забезпечення прав і свобод людини й 

громадянина, зумовлюють необхідність імплементації конституційних і 



міжнародних норм у законодавство України, а також проведення відповідних 

змін щодо функціонального наповнення діяльності прокуратури. 

Правовою основою організації і діяльності органів прокуратури є 

Конституція, Закон України ―Про прокуратуру‖, кримінально-процесуальне, 

цивільно-процесуальне, адміністративне, кримінально-виконавче, 

господарсько-процесуальне законодавство та інші закони України, а також 

визнані Україною відповідні міжнародні договори й угоди. 

Діяльність органів прокуратури спрямовано на всебічне утвердження 

верховенства закону, зміцнення правопорядку й має своїм завданням захист 

від неправомірних посягань на: 

1) закріплені Конституцією України незалежність республіки, 

суспільний і державний лад, політичну та економічну системи, права 

національних груп і територіальних утворень; 

2) гарантовані Конституцією, іншими законами України та 

міжнародними правовими актами соціально-економічні, політичні, особисті 

права й свободи людини та громадянина; 

3) основи демократичного устрою державної влади, правовий статус 

місцевих рад, органів самоорганізації населення. 

Пріоритетним напрямом діяльності прокуратури є захист прав і свобод 

людини. Для цього прокуратура має обмежити неправомірну або таку, що 

межує з правопорушенням, дію певного кола державних органів і посадових 

осіб передбаченими законом засобами. При цьому органи прокуратури 

захищають у межах своєї компетенції права й свободи громадян на засадах їх 

рівності перед законом, незалежно від національного чи соціального 

походження, мови, освіти, ставлення до релігії, політичних переконань, 

службового чи майнового стану та інших ознак. 

Оскільки в Україні визнається й діє принцип верховенства права, то 

цілком природно, що функціонування прокуратури як державного інституту, 

діяльність її посадових осіб підпорядковано тільки нормативно-правовим 

актам. Принцип верховенства права передбачає визначальну, провідну роль 

права в співвідношенні права й політики, права та ідеології, права й 

економіки. 

Слід зазначити, що неправомірні рішення, дії чи бездіяльність 

прокурорів можуть бути оскаржені в судовому порядку. Суд не може 

відмовити в правосудді, якщо громадянин України, іноземець, особа без 

громадянства вважає, що її права й свободи порушено чи порушуються, 

створено перепони для їх реалізації чи мають місце утиски прав і свобод (у 

тому числі з боку органів прокуратури).  

Згідно статті 27 Закону України ―Про прокуратуру‖ від 14.10.2014 року 

ставляться наступні вимоги до кандидатів на посаду прокурора: 

1. Прокурором місцевої прокуратури може бути призначений 

громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі 

права не менше двох років та володіє державною мовою. 

Відповідно: 



1) вищою юридичною освітою є освіта, здобута в Україні (або на 

території колишнього СРСР до 1 грудня 1991 року) за освітньо-

кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також вища юридична 

освіта за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, здобута в іноземних 

державах та визнана в Україні в установленому законом порядку; 

2) стажем роботи в галузі права є стаж роботи особи за спеціальністю 

після здобуття нею вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем спеціаліста або магістра. 

2. Прокурором регіональної прокуратури може бути призначений 

громадянин України, який має стаж роботи на посаді прокурора не менше 

трьох років. 

3. Прокурором Генеральної прокуратури України може бути 

призначений громадянин України, який має стаж роботи на посаді прокурора 

не менше п’яти років. 

4. Військовими прокурорами призначаються громадяни з числа 

офіцерів, які проходять військову службу або перебувають у запасі і мають 

вищу юридичну освіту. 

Порядок зайняття посади прокурора визначається Положенням про 

проходження військової служби у військовій прокуратурі. 

В окремих випадках за наказом Генерального прокурора України на 

посади прокурорів та слідчих військової прокуратури можуть бути 

призначені особи, які не є військовослужбовцями і не перебувають у запасі та 

відповідають вимогам частин першої та п’ятої цієї статті. 

Військовослужбовці військової прокуратури у своїй діяльності 

керуються Законом України "Про прокуратуру" і проходять військову 

службу відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову 

службу" та інших законодавчих актів України, якими встановлено правові та 

соціальні гарантії, пенсійне, медичне та інші види забезпечення, передбачені 

законодавством для осіб офіцерського складу Збройних Сил України. 

Вищі офіцерські звання військовослужбовцям військової прокуратури 

присвоюються Президентом України, інші військові звання - відповідно до 

встановленого законодавством порядку проходження військової служби. 

Посади військових прокурорів та відповідні їм військові звання 

включаються в переліки військових посад. 

Військові звання офіцерів військової прокуратури відповідають 

класним чинам працівників прокуратури. При звільненні офіцерів військової 

прокуратури (до полковника включно) з військової служби і призначенні на 

посади прокурорів в територіальні чи спеціалізовані прокуратури їм 

присвоюються відповідні їх військовим званням класні чини, а при прийнятті 

на військову службу у військову прокуратуру прокурорів, які мають класні 

чини (до старшого радника юстиції включно), їм присвоюються відповідні 

військові звання згідно із законодавством. 

5. Не може бути призначена на посаду прокурора особа, яка: 

1) визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною; 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2232-12


2) має захворювання, що перешкоджає виконанню обов’язків 

прокурора; 

3) має незняту чи непогашену судимість або на яку накладалося 

адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення. 

Згідно статті 40. Закону України ―Про прокуратуру‖ від 14.10.2014 

року призначається Генеральний прокурор України 

1. Генеральний прокурор України призначається на посаду 

Президентом України за згодою Верховної Ради України. 

2. Строк повноважень Генерального прокурора України становить 

п’ять років. Одна і та сама особа не може бути призначена на посаду 

Генерального прокурора України більше ніж на один строк. 

3. На посаду Генерального прокурора України може бути призначений 

громадянин України, який: 

1) має вищу юридичну освіту; 

2) має стаж роботи в галузі права не менше 10 років; 

3) володіє державною мовою; 

4) щодо якого відсутні обставини, передбачені частиною п’ятою статті 

27 цього Закону; 

5) має високі морально-ділові, професійні якості та організаторські 

здібності. 

4. Президент України надсилає до Верховної Ради України письмове 

подання про надання згоди на призначення кандидата на посаду 

Генерального прокурора України. 

5. Порядок надання згоди на призначення на посаду Президентом 

України Генерального прокурора України встановлюється Регламентом 

Верховної Ради України. 

6. Рішення Верховної Ради України про відмову у наданні згоди на 

призначення на посаду Генерального прокурора України є підставою для 

письмового подання Президента України про надання згоди на призначення 

іншого кандидата. 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, 

передбаченому цим Законом, здійснює встановлені Конституцією 

України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів 

суспільства та держави.  

 

2.ПИТАННЯ 

Функції прокуратури. Засади організації та діяльності прокуратури. 

 

Прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, 

передбаченому ―Про прокуратуру‖, здійснює встановлені Конституцією 

України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів 

суспільства та держави. 
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Згідно статті 2. Закону України ―Про прокуратуру‖ від 14.10.2014 року 

на прокуратуру покладаються наступні функції: 

1) підтримання державного обвинувачення в суді; 

2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у 

випадках, визначених цим Законом; 

3) нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-

розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; 

4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового 

характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян. 

2. З метою реалізації своїх функцій прокуратура здійснює міжнародне 

співробітництво. 

3. На прокуратуру не можуть покладатися функції, не 

передбачені Конституцією України. 

Отже, підтримання державного обвинувачення в суді 

Прокурор підтримує державне обвинувачення в судовому провадженні 

щодо кримінальних правопорушень, користуючись при цьому правами і 

виконуючи обов’язки, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом 

України. 

Функція представництва інтересів громадянина або держави в суді 

1. Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в 

суді полягає у здійсненні процесуальних та інших дій, спрямованих на захист 

інтересів громадянина або держави, у випадках та порядку, встановлених 

законом. 

2. Прокурор здійснює представництво в суді інтересів громадянина 

(громадянина України, іноземця або особи без громадянства) у випадках, 

якщо така особа не спроможна самостійно захистити свої порушені чи 

оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження через 

недосягнення повноліття, недієздатність або обмежену дієздатність, а законні 

представники або органи, яким законом надано право захищати права, 

свободи та інтереси такої особи, не здійснюють або неналежним чином 

здійснюють її захист. 

3. Прокурор здійснює представництво в суді законних інтересів 

держави у разі порушення або загрози порушення інтересів держави, якщо 

захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган 

державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб’єкт владних 

повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а 

також у разі відсутності такого органу. 

Не допускається здійснення прокурором представництва в суді 

інтересів держави в особі державних компаній, а також у правовідносинах, 

пов’язаних із виборчим процесом, проведенням референдумів, діяльністю 

Верховної Ради України, Президента України, створенням та діяльністю 

засобів масової інформації, а також політичних партій, релігійних 

організацій, організацій, що здійснюють професійне самоврядування, та 

інших громадських об’єднань. Представництво в суді інтересів держави в 
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особі Кабінету Міністрів України та Національного банку України може 

здійснюватися прокурором Генеральної прокуратури України або 

регіональної прокуратури виключно за письмовою вказівкою чи наказом 

Генерального прокурора України або його першого заступника чи заступника 

відповідно до компетенції. 

4. Наявність підстав для представництва має бути обґрунтована 

прокурором у суді. 

Прокурор здійснює представництво інтересів громадянина або держави 

в суді виключно після підтвердження судом підстав для представництва. 

Прокурор зобов’язаний попередньо, до звернення до суду, повідомити 

про це громадянина та його законного представника або відповідного 

суб’єкта владних повноважень. У разі підтвердження судом наявності підстав 

для представництва прокурор користується процесуальними 

повноваженнями відповідної сторони процесу. Наявність підстав для 

представництва може бути оскаржена громадянином чи її законним 

представником або суб’єктом владних повноважень. 

Виключно з метою встановлення наявності підстав для представництва 

інтересів держави в суді у випадку, якщо захист законних інтересів держави 

не здійснює або неналежним чином здійснює суб’єкт владних повноважень, 

до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, прокурор має право 

отримувати інформацію, яка на законних підставах належить цьому суб’єкту, 

витребовувати та отримувати від нього матеріали та їх копії. 

У разі відсутності суб’єкта владних повноважень, до компетенції якого 

віднесений захист законних інтересів держави, а також у разі представництва 

інтересів громадянина з метою встановлення наявності підстав для 

представництва прокурор має право: 

1) витребовувати за письмовим запитом, ознайомлюватися та 

безоплатно отримувати копії документів і матеріалів органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, військових частин, державних та 

комунальних підприємств, установ і організацій, органів Пенсійного фонду 

України та фондів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування, що знаходяться у цих суб’єктів, у порядку, визначеному 

законом; 

2) отримувати від посадових та службових осіб органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, військових частин, державних та 

комунальних підприємств, установ та організацій, органів Пенсійного фонду 

України та фондів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування усні або письмові пояснення. Отримання пояснень від інших 

осіб можливе виключно за їхньою згодою. 

5. Прокурор з метою вжиття заходів з досудового врегулювання спору 

та поновлення ймовірно порушеного права громадянина або законного 

інтересу держави після підтвердження судом підстав для представництва має 

право направити до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, військових частин, суб’єктів державного та комунального 

секторів економіки, органів Пенсійного фонду України та фондів 



загальнообов’язкового державного соціального страхування, рішення, дії чи 

бездіяльність яких створюють загрозу порушення або ймовірно порушують 

законні інтереси громадянина чи держави, звернення, що містить викладення 

обставин та вимог, передбачених процесуальним законом, про можливість 

досудового врегулювання спору. 

Протягом п’ятнадцяти днів з дня отримання звернення прокурора 

відповідна особа має право вжити запропонованих прокурором заходів для 

забезпечення досудового врегулювання спору. 

У разі неврегулювання спору у досудовому порядку прокурор 

звертається до суду із позовом (заявою, поданням) протягом одного місяця з 

дня отримання відповідною особою заяви прокурора. 

6. Під час здійснення представництва інтересів громадянина або 

держави у суді прокурор має право в порядку, передбаченому процесуальним 

законом та законом, що регулює виконавче провадження: 

1) звертатися до суду з позовом (заявою, поданням); 

2) вступати у справу, порушену за позовом (заявою, поданням) іншої 

особи, на будь-якому етапі судового провадження; 

3) ініціювати перегляд судових рішень, у тому числі у справі, 

порушеній за позовом (заявою, поданням) іншої особи; 

4) брати участь у розгляді справи; 

5) подавати цивільний позов під час кримінального провадження у 

випадках та порядку, визначених кримінальним процесуальним законом; 

6) брати участь у виконавчому провадженні при виконанні рішень у 

справі, в якій прокурором здійснювалося представництво інтересів 

громадянина або держави в суді; 

7) з дозволу суду ознайомлюватися з матеріалами справи в суді та 

матеріалами виконавчого провадження, робити виписки з них, отримувати 

безоплатно копії документів, що знаходяться у матеріалах справи чи 

виконавчого провадження. 

7. У разі встановлення ознак адміністративного чи кримінального 

правопорушення прокурор зобов’язаний здійснити передбачені законом дії 

щодо порушення відповідного провадження. 

Особливості здійснення окремих форм представництва інтересів 

громадянина або держави в суді: 

1. Право подання позовної заяви (заяви, подання) в порядку цивільного, 

адміністративного, господарського судочинства надається Генеральному 

прокурору України, його першому заступнику та заступникам, керівникам 

регіональних та місцевих прокуратур, їх першим заступникам та 

заступникам. 

2. Право подання цивільного позову у кримінальному провадженні 

надається прокурору, який бере в ньому участь. 

3. Право подання апеляційної чи касаційної скарги на судове рішення в 

цивільній, адміністративній, господарській справі надається прокурору, який 

брав участь у судовому розгляді, а також незалежно від участі в розгляді 

справи прокурору вищого рівня: Генеральному прокурору України, його 



першому заступнику та заступникам, керівникам регіональних та місцевих 

прокуратур, першим заступникам та заступникам керівників регіональних 

прокуратур. 

При цьому прокурор повинен надати суду письмову згоду законного 

представника або органу, якому законом надано право захищати права, 

свободи та інтереси відповідної особи, або органу державної влади, органу 

місцевого самоврядування чи іншого суб’єкта владних повноважень на 

здійснення ним представництва. 

4. Право подання заяви про перегляд судового рішення за 

нововиявленими обставинами в цивільній, адміністративній, господарській 

справі надається Генеральному прокурору України, його першому 

заступнику та заступникам, керівникам регіональних прокуратур. 

5. Право подання апеляційної, касаційної скарги, заяви про перегляд 

судового рішення за нововиявленими обставинами, заяви про перегляд 

судового рішення Верховним Судом України на судове рішення у 

кримінальній справі надається прокурору, який брав участь у судовому 

розгляді, а також незалежно від його участі в розгляді справи прокурору 

вищого рівня: Генеральному прокурору України, його першому заступнику 

та заступникам, керівникам регіональних прокуратур, їх першим 

заступникам та заступникам. 

6. Змінити, доповнити, відкликати, відмовитися від позову (заяви, 

подання), апеляційної, касаційної скарги, заяви про перегляд судового 

рішення за нововиявленими обставинами, заяви про перегляд судового 

рішення Верховним Судом України має право прокурор, який її подав, або 

прокурор вищого рівня. 

7. Повноваження прокурорів, передбачені цією статтею, здійснюються 

виключно на підставах та в межах, передбачених процесуальним 

законодавством. 

Функція нагляду за додержанням законів органами, що провадять 

оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство 

1. Прокурор здійснює нагляд за додержанням законів органами, що 

провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, 

користуючись при цьому правами і виконуючи обов’язки, 

передбачені Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність" та 

Кримінальним процесуальним кодексом України. 

Письмові вказівки прокурора органам, що провадять оперативно-

розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство, надані в межах 

повноважень, є обов’язковими для цих органів і підлягають негайному 

виконанню. 

Видання прокурором розпоряджень поза межами його повноважень 

тягне за собою відповідальність, передбачену законом. 

2. Генеральний прокурор України, керівники регіональних та місцевих 

прокуратур, їх перші заступники та заступники відповідно до розподілу 

обов’язків, здійснюючи нагляд за додержанням законів органами, що 

провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, 
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координують діяльність правоохоронних органів відповідного рівня у сфері 

протидії злочинності. Координаційні повноваження прокурори здійснюють 

шляхом проведення спільних нарад, створення міжвідомчих робочих груп, а 

також проведення узгоджених заходів, здійснення аналітичної діяльності. 

Порядок організації роботи з координації діяльності правоохоронних органів, 

взаємодії органів прокуратури із суб’єктами протидії злочинності 

визначається положенням, що затверджується спільним наказом 

Генерального прокурора України, керівників інших правоохоронних органів і 

підлягає реєстрації у Міністерстві юстиції України. 

Функція нагляду за додержанням законів при виконанні судових 

рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів 

примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи 

громадян 

1. Прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів при 

виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні 

інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої 

свободи громадян, має право: 

1) у будь-який час за посвідченням, що підтверджує займану посаду, 

відвідувати місця тримання затриманих, попереднього ув’язнення, установи, 

в яких засуджені відбувають покарання, установи, де перебувають особи, 

щодо яких застосовані примусові заходи медичного або виховного характеру, 

та будь-які інші місця, в яких особи примусово тримаються згідно з судовим 

рішенням або рішенням адміністративного органу; 

2) опитувати осіб, які перебувають у місцях, зазначених у пункті 1 цієї 

частини, з метою отримання інформації про умови їх тримання та 

поводження з ними, ознайомлюватися з документами, на підставі яких ці 

особи тримаються в таких місцях, засуджені або до них застосовано заходи 

примусового характеру; 

3) перевіряти законність наказів, розпоряджень, інших актів 

відповідних органів і установ та в разі невідповідності законодавству 

вимагати від посадових чи службових осіб їх скасування та усунення 

порушень закону, до яких вони призвели, а також скасовувати незаконні акти 

індивідуальної дії; 

4) вимагати від посадових чи службових осіб надання пояснень щодо 

допущених порушень, а також вимагати усунення порушень та причин і 

умов, що їм сприяли, притягнення винних до передбаченої законом 

відповідальності; 

5) знайомитися з матеріалами виконавчого провадження щодо 

виконання судових рішень у кримінальних справах, робити з них виписки, 

знімати копії та в установленому законом порядку оскаржувати рішення, дії 

чи бездіяльність державного виконавця; 

6) вимагати від керівників органів вищого рівня проведення перевірок 

підпорядкованих і підконтрольних органів та установ попереднього 

ув’язнення, виконання покарань, застосування заходів примусового 



характеру та перевірок інших місць, в яких особи примусово тримаються 

згідно з судовим рішенням або рішенням адміністративного органу; 

7) звертатися до суду з позовом (заявою) у визначених законом 

випадках. 

2. Прокурор здійснює нагляд за додержанням законів при виконанні 

судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших заходів 

примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи 

громадян, шляхом проведення регулярних перевірок, а також у зв’язку з 

необхідністю належного реагування на відомості про можливі порушення 

законодавства, що містяться у скаргах, зверненнях чи будь-яких інших 

джерелах. 

3. Прокурор зобов’язаний негайно звільнити особу, яка незаконно (за 

відсутності відповідного судового рішення, рішення адміністративного 

органу або іншого передбаченого законом документа чи після закінчення 

передбаченого законом або таким рішенням строку) перебуває у місці 

тримання затриманих, попереднього ув’язнення, обмеження чи позбавлення 

волі, установі для виконання заходів примусового характеру, іншому місці, в 

якому особа примусово тримається згідно з судовим рішенням або рішенням 

адміністративного органу. 

4. Письмові вказівки прокурора щодо додержання встановлених 

законодавством порядку та умов тримання осіб у місцях, зазначених у пункті 

1 частини першої цієї статті, а також письмові вказівки прокурора, надані 

іншим органам, що виконують судові рішення у кримінальних справах, є 

обов’язковими і підлягають негайному виконанню. 

Засади діяльності прокуратури: 

Згідно статті 3. Закону України ―Про прокуратуру‖ від 14.10.2014 року 

діяльність прокуратури ґрунтується на засадах: 

1) верховенства права та визнання людини, її життя і здоров’я, честі і 

гідності, недоторканності і безпеки найвищою соціальною цінністю; 

2) законності, справедливості, неупередженості та об’єктивності; 

3) територіальності; 

4) презумпції невинуватості; 

5) незалежності прокурорів, що передбачає існування гарантій від 

незаконного політичного, матеріального чи іншого впливу на прокурора 

щодо прийняття ним рішень при виконанні службових обов’язків; 

6) політичної нейтральності прокуратури; 

7) недопустимості незаконного втручання прокуратури в діяльність 

органів законодавчої, виконавчої і судової влади; 

8) поваги до незалежності суддів, що передбачає заборону публічного 

висловлювання сумнівів щодо правосудності судових рішень поза межами 

процедури їх оскарження у порядку, передбаченому процесуальним законом; 

9) прозорості діяльності прокуратури, що забезпечується відкритим і 

конкурсним зайняттям посади прокурора, вільним доступом до інформації 

довідкового характеру, наданням на запити інформації, якщо законом не 

встановлено обмежень щодо її надання; 



10) неухильного дотримання вимог професійної етики та поведінки. 

Функції прокуратури України здійснюються виключно прокурорами. 

Делегування функцій прокуратури, а також привласнення цих функцій 

іншими органами чи посадовими особами не допускається. 

Відповідно до статті 6 Закону України  ―Про прокуратуру‖ від 

14.10.2014 року:  

1. Органи прокуратури не менш як двічі на рік інформують суспільство 

про свою діяльність шляхом повідомлень у засобах масової інформації. 

2. Генеральний прокурор України особисто не менше одного разу на 

рік звітує перед Верховною Радою України на пленарному засіданні про 

діяльність органів прокуратури шляхом надання узагальнених статистичних 

та аналітичних даних. 

3. Керівники регіональних та місцевих прокуратур на відкритому 

пленарному засіданні відповідної ради, на яке запрошуються представники 

засобів масової інформації, не менш як двічі на рік інформують населення 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці про результати 

діяльності на цій території шляхом надання узагальнених статистичних та 

аналітичних даних. 

4. Інформація про діяльність прокуратури оприлюднюється в 

загальнодержавних та місцевих друкованих засобах масової інформації і на 

офіційних веб-сайтах органів прокуратури. 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

До функцій прокуратури відносяться: підтримання державного 

обвинувачення в суді;представництво інтересів громадянина або держави в 

суді у випадках, визначених цим Законом;нагляд за додержанням законів 

органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, 

досудове слідство;нагляд за додержанням законів при виконанні судових 

рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів 

примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи 

громадян. 

 

3.ПИТАННЯ 

Система органів прокуратури. Структура та компетенція Генеральної 

прокуратури та підпорядкованих їй органів 

 

Згідно статті 7 Закону України  ―Про прокуратуру‖  від 14.10.2014 року 

систему прокуратури України становлять: 

1) Генеральна прокуратура України; 

2) регіональні прокуратури; 

3) місцеві прокуратури; 

4) військові прокуратури; 

5) Спеціалізована антикорупційна прокуратура. 

До військових прокуратур належать Головна військова прокуратура (на 

правах структурного підрозділу Генеральної прокуратури України), військові 



прокуратури регіонів (на правах регіональних), військові прокуратури 

гарнізонів та інші військові прокуратури (на правах місцевих), перелік яких 

визначається в Додатку до Закону України ―Про прокуратуру‖ . 

У разі якщо в силу виключних обставин у певних адміністративно-

територіальних одиницях не діють органи прокуратури України, які мають 

здійснювати там нагляд, за рішенням Генерального прокурора України 

виконання їх функцій може покладатися на військові прокуратури. 

Утворення, реорганізація та ліквідація військових прокуратур, 

визначення їх статусу, компетенції, структури і штатів здійснюються 

Генеральним прокурором України. 

Генеральна прокуратура України є органом прокуратури вищого рівня 

щодо регіональних та місцевих прокуратур, а регіональна прокуратура є 

органом прокуратури вищого рівня щодо місцевих прокуратур, 

розташованих у межах адміністративно-територіальної одиниці, що підпадає 

під територіальну юрисдикцію відповідної регіональної прокуратури. 

Єдність системи прокуратури України забезпечується: 

1) єдиними засадами організації та діяльності прокуратури; 

2) єдиним статусом прокурорів; 

3) єдиним порядком організаційного забезпечення діяльності 

прокурорів; 

4) фінансуванням прокуратури виключно з Державного бюджету 

України; 

5) вирішенням питань внутрішньої діяльності прокуратури органами 

прокурорського самоврядування. 

5. У системі прокуратури може запроваджуватися спеціалізація 

прокурорів. 

Генеральна прокуратура України 

1. Генеральна прокуратура України організовує та координує 

діяльність усіх органів прокуратури з метою забезпечення ефективного 

виконання функцій прокуратури. 

2. Генеральну прокуратуру України очолює Генеральний прокурор 

України, який має першого заступника та чотирьох заступників, а також 

заступника Генерального прокурора України - Головного військового 

прокурора. 

3. У структурі Генеральної прокуратури України утворюються 

департаменти та відділи. 

4. У Генеральній прокуратурі України утворюється (на правах 

структурного підрозділу) Головна військова прокуратура, яку очолює 

заступник Генерального прокурора України - Головний військовий прокурор. 

На нього наказом Генерального прокурора України може також покладатися 

виконання інших службових обов’язків. 

Повноваження Генерального прокурора України 

Генеральний прокурор України: 

1) представляє прокуратуру у зносинах з органами державної влади, 

іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, 
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особами, установами та організаціями, а також прокуратурами інших держав 

та міжнародними організаціями; 

2) організовує діяльність органів прокуратури України, у тому числі 

визначає межі повноважень Генеральної прокуратури України, регіональної 

та місцевих прокуратур в частині виконання конституційних функцій; 

3) призначає прокурорів на адміністративні посади та звільняє їх з 

адміністративних посад у встановленому цим Законом порядку; 

4) у встановленому цим Законом порядку на підставі рішення 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів приймає рішення про 

застосування до прокурора Генеральної прокуратури України, прокурора 

регіональної чи місцевих прокуратур дисциплінарного стягнення або щодо 

неможливості подальшого перебування їх на посаді прокурора; 

5) призначає на посади та звільняє з посад прокурорів Генеральної 

прокуратури України, в тому числі керівників та заступників керівників 

підрозділів Генеральної прокуратури України у встановленому цим Законом 

порядку; 

6) повідомляє в десятиденний строк Кваліфікаційно-дисциплінарну 

комісію прокурорів про наявність вакантних або тимчасово вакантних посад 

у Генеральній прокуратурі України; 

7) затверджує акти з питань щодо організації діяльності органів 

прокуратури; 

8) забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації 

прокурорів Генеральної прокуратури України; 

9) затверджує загальні методичні рекомендації для прокурорів з метою 

забезпечення однакового застосування норм законодавства України під час 

здійснення прокурорської діяльності; 

10) виконує інші повноваження, передбачені цим та іншими законами 

України. 

2. Генеральний прокурор України видає накази з питань, що належать 

до його адміністративних повноважень, у межах своїх повноважень, на 

основі та на виконанняКонституції і законів України. 

Накази Генерального прокурора України нормативно-правового змісту 

підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України та 

включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів. 

Накази Генерального прокурора України, що є нормативно-правовими 

актами, після включення до Єдиного державного реєстру нормативно-

правових актів публікуються державною мовою в офіційних друкованих 

виданнях. 

Усі накази Генерального прокурора України оприлюднюються 

державною мовою на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України 

з додержанням вимог режиму таємності. 

Накази Генерального прокурора України, що є нормативно-правовими 

актами і пройшли державну реєстрацію, набирають чинності з дня 

офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими актами, але не 

раніше дня офіційного опублікування. 
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Накази Генерального прокурора України або їх окремі частини можуть 

бути оскаржені фізичними та юридичними особами до адміністративного 

суду в порядку, встановленому законом. 

3. У разі відсутності Генерального прокурора України його 

повноваження здійснює перший заступник Генерального прокурора України, 

а в разі відсутності першого заступника - один із заступників Генерального 

прокурора України. 

Регіональні прокуратури 

У системі прокуратури України діють регіональні прокуратури, до яких 

належать прокуратури областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва і 

Севастополя. 

 Регіональну прокуратуру очолює керівник регіональної прокуратури - 

прокурор області, Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, 

який має першого заступника та чотирьох заcтупників. 

У структурі регіональної прокуратури утворюються підрозділи - 

управління та відділи. 

Місцеві прокуратури 

1. У системі прокуратури України діють місцеві прокуратури, перелік 

та територіальна юрисдикція яких визначається в Додатку до Закону України 

―Про прокуратуру‖ . 

2. Місцеву прокуратуру очолює керівник місцевої прокуратури, який 

має першого заступника та трьох заступників. 

3. У структурі місцевої прокуратури в разі необхідності утворюються 

такі підрозділи, як відділи. 

Повноваження керівника місцевої прокуратури 

1. Керівник місцевої прокуратури: 

1) представляє місцеву прокуратуру у зносинах з органами державної 

влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, 

державними органами, особами, установами та організаціями; 

2) організовує діяльність місцевої прокуратури; 

3) повідомляє в десятиденний строк Кваліфікаційно-дисциплінарну 

комісію прокурорів про наявність вакантних або тимчасово вакантних посад 

у місцевій прокуратурі; 

4) забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації 

прокурорів місцевої прокуратури; 

5) виконує інші повноваження, передбачені цим та іншими законами 

України. 

2. Керівник місцевої прокуратури видає накази з питань, що належать 

до його адміністративних повноважень. 

3. У разі відсутності керівника місцевої прокуратури його 

повноваження здійснює перший заступник керівника місцевої прокуратури, а 

в разі його відсутності - один із заступників керівника місцевої прокуратури. 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Отже, систему прокуратури України становлять: 
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1) Генеральна прокуратура України; 

2) регіональні прокуратури; 

3) місцеві прокуратури; 

4) військові прокуратури; 

5) Спеціалізована антикорупційна прокуратура. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ: 

Структура прокуратури України складає єдину централізовану систему 

органів, які мають спільні завдання та функції. Система органів прокуратури 

будується згідно з адміністративно – територіальним устроєм України, а 

також за функціональними ознаками. Правовою основою організації і 

діяльності органів прокуратури є Конституція, Закон України ―Про 

прокуратуру‖, кримінально-процесуальне, цивільно-процесуальне, 

адміністративне, кримінально-виконавче, господарсько-процесуальне 

законодавство та інші закони України, а також визнані Україною відповідні 

міжнародні договори й угоди. 

Правоохоронна діяльність прокуратури, яку побудовано на чіткій 

системі, має внутрішню організаційну логіку, підпорядкована 

закономірностям, що дозволяють адекватними формами й методами 

виявляти порушення закону та відповідно на них реагувати. Централізація 

органів прокуратури, вертикальне підпорядкування прокурорів нижчого 

рівня та їх незалежність є основою зміцнення законності, забезпечення 

принципів правової держави. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення даної теми рекомендується особливу увагу звернути 

на питання щодо поняття, завдань, функцій, систему та структуру 

прокуратури України, викладеними в матеріалах лекції. 

Вивчаючи цю тему доцільним є звернення до нормативних актів щодо 

повноважень прокуратури України. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Метою лекції є розкриття основних питань, пов’язаних із висвітленням 

основних завдань, принципів і напрямків діяльності Служби безпеки 

України, розкриттям її системи і організації діяльності, а також 

ознайомлення майбутніх юристів із структурою кадрового складу СБУ, її 

повноваженнями та механізмом здійснення контролю за їх діяльністю. 

 

 

ВСТУП 
В систему правоохоронних органів також входить орган який забезпе-

чує безпеку в державі— це Служба безпеки України. 

Закон ―Про службу безпеки України‖ прийнятий 25 березня 1992 року. 

Згідно ст.1 цього Закону— Служба безпеки України— державний 

правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну 

безпеку України. Вона підпорядкована Президенту Україниі підконтрольна 

Верховній Раді України. 

Цей орган забезпечує захист життєво важливих інтересів особистості, 

суспільстваі держави від внутрішніхі зовнішніх посягань. До життєво 

важливих інтересів відносяться всі потреби, задоволення яких надійно 

забезпечує існування і можливість прогресивного розвитку особистості, 

суспільства в цілому і держави. 

Об’єктами захисту органами безпеки є права , інтереси і свободи 

громадян; матеріальні й духовні цінності суспільства, конституційний лад 

держави, його суверенітет і територіальна цілісність. 

До суб’єктів, які підлягають захисту органами безпеки відноситься 

держава. об’єднання громадян, суспільні і інші організаціїі громадяни, які 

наділені правами і обов’язками по участі в забезпеченні безпеки у 

відповідності з діючим законодавством. Характер внутрішньоїі зовнішньої 

безпеки визначається реальною і потенційною загрозою об’єктам безпеки, 

яка виходить від внутрішніхі зовнішніх джерел. 



І.ПИТАННЯ 

Поняття Служби безпеки України, її завдання та засади діяльності. 

 

Служба безпеки України – це державний правоохоронний орган 

спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України. 

Служба безпеки України підпорядкована Президенту України. 

 

Завдання Служби безпеки України 

На Службу безпеки України покладається виконання наступних 

завдань:  

1) захист від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних 

служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб: 

• державного суверенітету,  

• конституційного ладу,  

• територіальної цілісності,  

• економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України,  

• законних інтересів держави та прав громадян 

2) забезпечення охорони державної таємниці; 

3) попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів: 

• проти миру і безпеки людства,  

• тероризму,  

• корупції та організованої злочинної діяльності; 

• у сфері управління і економіки;  

• та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу 

життєво важливим інтересам України.  

 

Правова основа діяльності Служби безпеки України  

• Конституція України; 

• Закон України ―Про Службу безпеки України‖; 

• Закон України ―Про оперативно-розшукову діяльність‖; 

• Кримінальний кодекс України; 

• Кримінальний процесуальний кодекс України. 

 

Засади діяльності Служби безпеки України. Діяльність Служби 

безпеки України, її органів і співробітників ґрунтується на таких засадах. 

Законність. Посадові особи Служби безпеки Українизобов’язані 

дотримуватися вимог чинного законодавства у своїй службовій діяльності. 

При цьому вони зобов’язані діяти лише на підставі і в межах повноважень та 

у спосіб, що передбачені законодавством України (ст. 19 Конституції 

України). Іншими словами, посадовим особам Служби безпеки України, як і 

всім іншим посадовим особам органів влади, заборонено все, що прямо не 

дозволено законом. 

Повага до прав і гідності особи. Діяльність Служби безпеки України 

здійснюється на основі дотримання прав і свобод людини. Органи і 

співробітники Служби безпеки України повинні поважати гідність людини і 



виявляти до неї гуманне ставлення, не допускати розголошення відомостей 

про особисте життя людини. У виняткових випадках з метою припинення та 

розкриття державних злочинів окремі права та свободи особи можуть бути 

тимчасово обмежені у порядку і межах, визначених Конституцією та 

законами України. Зокрема, під час оперативно-розшукової діяльності та 

досудового розслідування можуть застосовуватися заходи, які обмежують 

конституційні права людини. Наприклад, обшуки, затримання, 

спостереження, виїмка кореспонденції тощо. Однак такі дії проводяться на 

підставі ухвали суду.  

Неправомірне обмеження законних прав та свобод людини є 

неприпустимим і тягне за собою відповідальність згідно з законодавством.  

Орган Служби безпеки України у разі порушення його співробітниками 

при виконанні службових обов'язків прав чи свобод людини повинен вжити 

заходів до поновлення цих прав та свобод, відшкодування заподіяної 

моральної і матеріальної шкоди, притягнення винних до відповідальності.  

Служба безпеки України на вимогу громадян України у місячний строк 

зобов'язана дати їм письмові пояснення з приводу обмеження їх прав чи 

свобод. Такі особи мають право оскаржити до суду неправомірні дії 

посадових (службових) осіб та органів Служби безпеки України.  

Позапартійність Служби безпеки України. Використання Служби 

безпеки України в партійних, групових чи особистих інтересах не 

допускається.  

Діяльність партій, рухів та інших громадських об'єднань, що мають 

політичні цілі, в Службі безпеки України забороняється. Як виняток, 

дозволяється членство працівників, які уклали трудовий договір із Службою 

безпеки України, у професійних спілках.  

Членство в політичних партіях, рухах чи інших об’єднаннях не є 

перешкодою для прийняття на служби до Служби безпеки України. Однак на 

період служби чи роботи за трудовим договором членство співробітників 

Служби безпеки України у таких об'єднаннях зупиняється.  

Відповідальність перед народом України. Служба безпеки України 

інформує про свою діяльність через засоби масової інформації, шляхом 

надання відповідей на запити на доступ до публічної інформації та в інших 

формах у визначеному законодавством порядку. Водночас, не підлягає 

розголошенню інформація з обмеженим доступом, крім випадків, 

передбачених законами України. 

Забороняється встановлювати обмеження на інформацію щодо 

загального бюджету Служби безпеки України, її компетенції та основних 

напрямів діяльності, а також випадків протиправних дій органів і 

співробітників Служби безпеки України.  

За прийняття незаконних рішень, а також вчинення незаконних дій чи 

бездіяльності працівники Служби безпеки України несуть встановлену 

законом відповідальність.  

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 



Служба безпеки України – це державний правоохоронний орган 

спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України. 

 

 

2.ПИТАННЯ 

Система і організація діяльності Служби безпеки України. 

 

Система Служби безпеки України  

• Центральне управління Служби безпеки України; 

• регіональні органи Служби безпеки України; 

• органи військової контррозвідки; 

• військові формування; 

• навчальні, науково-дослідні та інші заклади Служби безпеки України. 

Голова Служби безпеки України. Керівництво всією діяльністю Служби 

безпеки України, її Центральним управлінням здійснює Голова Служби 

безпеки України. Він несе персональну відповідальність за виконання 

завдань, покладених на Службу безпеки України.  

Голова Служби безпеки України призначається на посаду та 

звільняється з посади Президентом України. 

Голова Служби безпеки України має заступників, які призначаються на 

посади за його поданням та звільняються з посад Президентом України. 

Центральне управління Служби безпеки України. Центральне 

управління Служби безпеки України відповідає за стан державної безпеки, 

координує і контролює діяльність інших органів Служби безпеки України.  

До складу Центрального управління входять: 

1) апарат Голови Служби безпеки України  

2) функціональні підрозділи, до яких відносяться такі:  

• контррозвідки; 

• військової контррозвідки; 

• контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері 

інформаційної безпеки; 

• захисту національної державності; 

• боротьби з корупцією і організованою злочинною діяльністю; 

• інформаційно-аналітичний; 

• оперативно-технічний; 

• оперативного документування; 

• слідчий; 

• зв'язку; 

• по роботі з особовим складом; 

• адміністративно-господарський; 

• фінансовий; 

• військово-медичний; 

• та інші згідно з організаційною структурою Служби безпеки України. 

Центральне управління Служби безпеки України видає положення, 

накази, розпорядження, інструкції, дає вказівки, обов'язкові для виконання у 



системі Служби безпеки України. Зазначені акти не підлягають виконанню, 

якщо в них встановлюються не передбачені законодавством додаткові 

повноваження органів і співробітників Служби безпеки України або 

антиконституційні обмеження прав та свобод громадян.  

У межах своєї компетенції Центральне управління Служби безпеки 

України вносить Президенту України пропозиції про видання актів з питань 

збереження державної таємниці, обов'язкових для виконання органами 

державного управління, підприємствами, установами, організаціями і 

громадянами.  

Колегія Служби безпеки України. У Службі безпеки України 

створюється колегіальний дорадчий орган – колегія, яка визначає шляхи 

виконання покладених на Службу безпеки України завдань, приймає рішення 

з основних напрямів і проблем оперативно-службової діяльності та роботи з 

кадрами. Рішення колегії приймаються більшістю голосів і оголошуються 

наказами Голови Служби безпеки України.  

До складу колегії входять: 

• Голова Служби безпеки України,  

• його заступники та інші особи, крім народних депутатів України, 

призначені Президентом України.  

Перебування членів колегії в партіях, рухах, інших громадських 

об'єднаннях, що мають політичні цілі, зупиняється. 

Антитерористичний центр. Для організації і проведення 

антитерористичних операцій та координації діяльності суб'єктів, які ведуть 

боротьбу з тероризмом чи залучаються до антитерористичних операцій, при 

Службі безпеки України функціонує Антитерористичний центр. Положення 

про Антитерористичний центр при Службі безпеки України затверджується 

Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.  

Регіональні органи Служби безпеки України. З метою ефективного 

виконання своїх завдань Службою безпеки України створюються її 

регіональні органи: обласні управління Служби безпеки України, їх 

міжрайонні, районні та міські підрозділи, розміщення і територіальна 

компетенція яких можуть не збігатися з адміністративно-територіальним 

поділом України.  

В інтересах державної безпеки органи і підрозділи Служби безпеки 

України можуть створюватися на окремих державних стратегічних об'єктах і 

територіях, у військових формуваннях.  

У своїй оперативно-службовій діяльності регіональні органи Служби 

безпеки України є незалежними від органів місцевої державної адміністрації 

та місцевого самоврядування, посадових осіб, партій і рухів.  

Органи військової контррозвідки. Органи військової контррозвідки 

створюються для контррозвідувального забезпечення Збройних Сил України 

і Державної прикордонної служби України та інших військових формувань, 

дислокованих на території України. 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 



Система Служби безпеки України: Центральне управління Служби 

безпеки України;регіональні органи Служби безпеки України; органи 

військової контррозвідки; військові формування; навчальні, науково-дослідні 

та інші заклади Служби безпеки України. 

 

3.ПИТАННЯ 

Кадри Служби безпеки України. 

 

Кадри Служби безпеки України складають:  

• співробітники-військовослужбовці; 

• працівники, які уклали трудовий договір із Службою безпеки 

України,  

• військовослужбовці строкової служби.  

Прийняття до органів Служби безпеки України здійснюється на 

конкурсній, добровільній і договірній основі. До Служби безпеки України 

приймаються: 

• громадяни України,  

• здатні за діловими та моральними якостями, освітнім рівнем і станом 

здоров’я ефективно виконувати службові обов'язки
14

.  

На службу в органи Служби безпеки України не може бути прийнята 

особа, яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину, крім 

реабілітованої, або на яку протягом останнього року накладалося 

адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення. 

Особи, які претендують на службу в органах Служби безпеки України, 

до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби 

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру за формою і в порядку, що встановлені Законом України ―Про 

засади запобігання і протидії корупції‖, та зобов’язані повідомити 

керівництву органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у 

цьому органі близьких їм осіб
15

. 

Порядок призначення начальників органів і підрозділів Служби безпеки 

України. Начальники підрозділів Центрального управління Служби безпеки 

України: контррозвідки, військової контррозвідки, контррозвідувального 

захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки, захисту 

національної державності, боротьби з корупцією і організованою злочинною 

діяльністю, інформаційно-аналітичного, оперативно-технічного, 

оперативного документування, слідчого, по роботі з особовим складом, 

інших підрозділів, визначених Президентом України, а також начальники 

                                                 
14

 Критерії професійної придатності, зокрема юридичної обізнаності, визначаються 

кваліфікаційно-нормативними документами, які затверджуються Головою Служби 

безпеки України. 
15

 Потреба в інформації про близьких осіб викликана тим, що співробітники Служби 

безпеки України не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути 

безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм 

особам (ст. 19
2 

ЗаконуУкраїни ―Про Службу безпеки України‖). 



регіональних органів – обласних управлінь Служби безпеки України 

призначаються на посади за поданням Голови Служби безпеки України та 

звільняються з посад Президентом України. 

Порядок призначення інших посадових осіб Служби безпеки України 

визначається Головою Служби безпеки України. Начальники регіональних 

органів Служби безпеки України призначаються з відома глави місцевої 

державної адміністрації.  

Військовослужбовці Служби безпеки України. Основний тягар щодо 

виконання завдань Служби безпеки України покладений на співробітників-

військовослужбовців. На них поширюється порядок проходження військової 

служби у Збройних Силах України, визначений законодавством. Зокрема, 

вони мають військові звання, на них розповсюджується соціальні гарантії 

військовослужбовців. Військовослужбовці Служби безпеки України 

приймають Військову присягу на вірність народу України.  

Військовослужбовцям Служби безпеки України видається службове 

посвідчення, вони мають єдину форму одягу, зразки якого затверджуються 

Президентом України. Використання військових звань, відзнак, форми одягу 

і службового посвідчення військовослужбовців Служби безпеки України 

іншими особами тягне за собою встановлену законодавством 

відповідальність.  

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Прийняття до органів Служби безпеки України здійснюється на 

конкурсній, добровільній і договірній основі. До Служби безпеки України 

приймаються: громадяни України, здатні за діловими та моральними 

якостями, освітнім рівнем і станом здоров’я ефективно виконувати службові 

обов'язки.  

 

 

4.ПИТАННЯ 

Повноваження Служби безпеки України. 

 

Повноваження Служби безпеки України складаються з обов’язків та 

прав. Як зазначалося вище, обов’язки покладені на Службу безпеки України 

в обсязі, що необхідний для виконання покладених не неї завдань, а права 

надані в обсязі, необхідному для виконання обов’язків. 

 

Обов'язки Служби безпеки України. Служба безпеки України 

відповідно до своїх основних завдань зобов'язана:  

• здійснювати інформаційно-аналітичну роботу в інтересах 

ефективного проведення органами державної влади та управління України 

внутрішньої і зовнішньої діяльності, вирішення проблем оборони, соціально-

економічного будівництва, науково-технічного прогресу, екології та інших 

питань, пов'язаних з національною безпекою України;  



• здійснювати заходи контррозвідувального забезпечення 

дипломатичних представництв, консульських та інших державних установ, а 

також заходи, пов'язані з охороною державних інтересів у сфері 

зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності, безпекою 

громадян України за кордоном;  

• виявляти, припиняти та розкривати кримінальні правопорушення, 

розслідування яких віднесено законодавством до компетенції Служби 

безпеки України, проводити їх досудове розслідування; розшукувати осіб, які 

переховуються у зв'язку із вчиненням зазначених кримінальних 

правопорушень;  

• здійснювати контррозвідувальні заходи з метою попередження, 

виявлення, припинення і розкриття будь-яких форм розвідувально-підривної 

діяльності проти України;  

• забезпечувати захист державного суверенітету, конституційного ладу 

і територіальної цілісності України від протиправних посягань з боку 

окремих осіб та їх об'єднань;  

• здійснювати контррозвідувальне забезпечення оборонного комплексу, 

Збройних Сил України, інших військових формувань, дислокованих на 

території України, енергетики, транспорту, зв'язку, а також важливих об'єктів 

інших галузей господарства;  

• брати участь у розробці і здійсненні відповідно до Закону України  

"Про державну  таємницю" та інших актів законодавства заходів щодо 

забезпечення охорони державної таємниці та здійснення контролю за 

додержанням порядку обліку, зберігання і використання документів та інших 

матеріальних носіїв, що містять службову інформацію, зібрану у процесі 

оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони 

країни, сприяти у порядку, передбаченому законодавством, підприємствам, 

установам, організаціям та підприємцям у збереженні комерційної таємниці, 

розголошення якої може завдати шкоди життєво важливим інтересам 

України; 

• здійснювати відповідно до законодавства профілактику 

правопорушень у сфері державної безпеки;  

• у межах визначеної законодавством компетенції забезпечувати захист 

особистої безпеки громадян і осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві, у разі надходження від них, членів їх сімей та близьких родичів 

заяви, звернення керівника відповідного державного органу чи отримання 

оперативної та іншої інформації про наявність загрози їх життю, здоров'ю, 

житлу чи майну; брати участь у реабілітації і поновленні прав незаконно 

репресованих осіб;  

• сприяти Державній прикордонній службі України в охороні 

державного кордону України;  

• сприяти забезпеченню режиму воєнного та надзвичайного стану в разі 

їх оголошення, а також ліквідації наслідків стихійного лиха, значних аварій, 

катастроф, епідемій, епізоотій та інших надзвичайних ситуацій;  



• подавати наявними силами і засобами, в тому числі і технічними, 

допомогу органам Національної поліції, іншим правоохоронним органам у 

боротьбі із вчиненням кримінальних правопорушень;  

• брати участь у розробці заходів і вирішенні питань, що стосуються 

в'їзду в Україну та виїзду за кордон, перебування на її території іноземців та 

осіб без громадянства, прикордонного режиму і митних правил, приймати 

рішення про заборону в'їзду в Україну іноземцю або особі без громадянства, 

про скорочення строку тимчасового перебування іноземця та особи без 

громадянства на території України, про примусове повернення іноземця або 

особи без громадянства в країну походження або третю країну;  

• проводити наукові дослідження і дослідно-конструкторські роботи, 

впроваджувати їх результати в практику діяльності Служби безпеки України;  

• виконувати за дорученням Президента України інші завдання, 

безпосередньо спрямовані на забезпечення внутрішньої та зовнішньої 

безпеки держави;  

• брати участь у розробленні та здійсненні заходів щодо фізичного 

захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, 

інших джерел іонізуючого випромінювання, а також у проведенні 

спеціальної перевірки щодо допуску до особливих робіт.  

 

Права Служби безпеки України. Службі безпеки України, її органам і 

співробітникам для виконання покладених на них обов'язків надані такі 

права:  

• вимагати від громадян та посадових осіб припинення правопорушень 

і дій, що перешкоджають здійсненню повноважень Служби безпеки України, 

перевіряти у зв'язку з цим документи, які посвідчують їх особу, а також 

проводити огляд осіб, їх речей і транспортних засобів, якщо є загроза втечі 

підозрюваного або знищення чи приховання речових доказів злочинної 

діяльності;  

• подавати органам державної влади, органам місцевого 

самоврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм 

власності обов'язкові для розгляду пропозиції з питань національної безпеки, 

у тому числі із забезпечення охорони державної таємниці;  

• одержувати на письмовий запит керівника відповідного органу 

Служби безпеки України від міністерств, державних комітетів, інших 

відомств, підприємств, установ, організацій, військових частин, громадян та 

їх об'єднань дані і відомості, необхідні для забезпечення державної безпеки 

України, а також користуватись з цією метою службовою документацією і 

звітністю; 

• входити у порядку, погодженому з адміністрацією підприємств, 

установ та організацій і командуванням військових частин, на їх територію і 

в службові приміщення;  

• складати протоколи про адміністративні правопорушення, віднесені 

законом до компетенції Служби безпеки України, проводити особистий 

огляд, огляд речей, вилучення речей і документів, застосовувати інші 



передбачені законом заходи забезпечення провадження у справах про 

адміністративні правопорушення;  

• використовувати (з наступним відшкодуванням витрат та збитків) 

транспортні засоби, які належать підприємствам, установам і організаціям, 

військовим частинам і громадянам (крім транспортних засобів 

дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав і 

організацій, транспортних засобів спеціального призначення), для проїзду до 

місця події, припинення злочинів, переслідування та затримання осіб, які 

підозрюються в їх вчиненні, доставки до лікувальних установ осіб, що 

потребують термінової медичної допомоги;  

• виключно при безпосередньому припиненні злочинів, розслідування 

яких віднесено законодавством до компетенції Служби безпеки України, 

переслідуванні осіб, що підозрюються у їх вчиненні, заходити в жилі, 

службові, виробничі та інші приміщення, на території і земельні ділянки та 

оглядати їх в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним 

кодексом України;  

• проводити гласні і негласні оперативні заходи у порядку, 

визначеному Законом України ―Про оперативно-розшукову діяльність‖;  

• здійснювати співробітництво з громадянами України та іншими 

особами, в тому числі на договірних засадах, дотримуючись при цьому умов 

добровільності і конфіденційності цих відносин;  

• користуватися на договірних засадах службовими приміщеннями 

підприємств, установ, організацій, військових частин, а також жилими та 

іншими приміщеннями громадян;  

• направляти військовослужбовців Служби безпеки України для роботи 

на штатних посадах в інших установах, підприємствах і організаціях на час 

виконання конкретних завдань в інтересах контррозвідки, боротьби з 

корупцією та організованою злочинною діяльністю; в окремих випадках у 

порядку, визначеному колегією Служби безпеки України, допускається 

направлення на роботу таких військовослужбовців в установи, підприємства і 

організації за ініціативою їх керівників;  

• в інтересах контррозвідки і оперативно-розшукової діяльності 

створювати інформаційні системи та вести оперативний облік в обсязі і 

порядку, що визначаються завданнями, покладеними на Службу безпеки 

України;  

• морально і матеріально заохочувати співробітників Служби безпеки 

України та інших осіб за заслуги по забезпеченню державної безпеки; 

представляти їх у встановленому порядку до державних нагород;  

• позачергово придбавати квитки на всі види транспорту незалежно від 

наявності місць і поселятися в готелях при пред'явленні посвідчення про 

відрядження;  

• безплатного проїзду всіма видами міського пасажирського транспорту 

загального користування (крім таксі), залізничного та водного транспорту 

приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів, а також 

попутним транспортом;  



• видавати у разі наявності небезпеки для життя і здоров'я особам, 

взятим під захист, відповідно до чинного законодавства зброю, спеціальні 

засоби індивідуального захисту та сповіщення про небезпеку.  

Права Служби безпеки України у разі проведення заходів щодо 

боротьби з тероризмом і фінансуванням терористичної діяльності:  

• одержувати в установленому законом порядку на письмову вимогу 

керівника органу або оперативного підрозділу Служби безпеки України від 

органів доходів і зборів, фінансових та інших установ, підприємств, 

організацій (незалежно від форми власності) інформацію і документи про 

операції, стан рахунків і руху коштів на них за конкретний проміжок часу, 

вклади, внутрішньо- та зовнішньоекономічні угоди, а також завірені копії 

документів, на підставі яких було відкрито рахунок конкретної юридичної 

або фізичної особи. Документи та інформація повинні бути подані негайно, а 

якщо це неможливо – не пізніш як протягом 10 діб; 

• залучати в установленому законодавством порядку до проведення 

перевірок, ревізій та експертиз кваліфікованих спеціалістів установ, 

організацій контрольних і фінансових органів;  

• одержувати в установленому законодавством порядку за письмовими 

запитами керівника органу або оперативного підрозділу Служби безпеки 

України інформацію з автоматизованих інформаційних і довідкових систем 

та банків даних, створюваних Верховним Судом України, Генеральною 

прокуратурою України, Національним банком України, Антимонопольним 

комітетом України, Фондом державного майна України, міністерствами, 

іншими центральними органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування України;  

• подавати за матеріалами оперативно-розшукової діяльності до суду 

заяви про скасування реєстрації і припинення діяльності суб'єктів 

підприємництва, а також за наявності підстав, передбачених законом, 

подавати до суду позови про визнання недійсними угод у порядку, 

встановленому законодавством України;  

• входити за письмовим розпорядженням керівника органу або 

оперативного підрозділу Служби безпеки України за службовими 

посвідченнями на територію, у приміщення, склади та сховища підприємств, 

організацій і установ (крім іноземних дипломатичних представництв) 

незалежно від форми власності, на пункти пропуску через державний кордон 

та митниць, а також у виробничі приміщення громадян, які займаються 

підприємницькою діяльністю;  

• за постановою слідчого та з санкції відповідного прокурора по 

нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової 

діяльності, а у невідкладних випадках – з наступним повідомленням 

прокурора протягом доби в разі загрози знищення, приховування або втрати 

предметів чи документів, які можуть бути використані в розкритті та 

розслідуванні злочинної діяльності, на строк до 10 діб опечатувати архіви, 

каси, приміщення (за винятком жилих) чи інші сховища, брати їх під 

охорону, а також вилучати предмети і документи в порядку, передбаченому 



Кримінальним процесуальним кодексом України;  

• ініціювати згідно із законом питання накладення на невизначений 

строк арешту на активи, що пов'язані з фінансуванням тероризму та 

стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, 

прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, зняття арешту з таких 

активів та надання доступу до них за зверненням особи, яка може 

документально підтвердити потреби в покритті основних та надзвичайних 

витрат. 

Правові підстави і порядок застосування зброї та спеціальних засобів. 

Військовослужбовці Служби безпеки України мають право зберігати, носити, 

використовувати і застосовувати зброю та спеціальні засоби на підставах і в 

порядку, передбачених Законом України ―Про Національну поліцію‖, 

військовими статутами Збройних Сил України та іншими актами 

законодавства.  

 

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

Служби безпеки України, її органам і співробітникам для виконання 

покладених на них обов'язків надані такі права:  

• вимагати від громадян та посадових осіб припинення правопорушень 

і дій, що перешкоджають здійсненню повноважень Служби безпеки України, 

перевіряти у зв'язку з цим документи, які посвідчують їх особу, а також 

проводити огляд осіб, їх речей і транспортних засобів, якщо є загроза втечі 

підозрюваного або знищення чи приховання речових доказів злочинної 

діяльності;  

• подавати органам державної влади, органам місцевого 

самоврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм 

власності обов'язкові для розгляду пропозиції з питань національної безпеки, 

у тому числі із забезпечення охорони державної таємниці;  

• одержувати на письмовий запит керівника відповідного органу 

Служби безпеки України від міністерств, державних комітетів, інших 

відомств, підприємств, установ, організацій, військових частин, громадян та 

їх об'єднань дані і відомості, необхідні для забезпечення державної безпеки 

України, а також користуватись з цією метою службовою документацією і 

звітністю; 

 

 

5.ПИТАННЯ 

Правові гарантії та соціальний захист військовослужбовців і 

працівників Служби безпеки України. 

 

Соціальний і правовий захист військовослужбовців і працівників 

Служби безпеки України забезпечується державою. Близькі родичі 

військовослужбовців Служби безпеки України також підлягають державному 

захисту. Правопорушення щодо близьких родичів військовослужбовців 

Служби безпеки України, вчинені у зв'язку з виконанням покладених на цих 



військовослужбовців обов'язків, тягнуть за собою відповідальність, 

встановлену законом.  

Військовослужбовці Служби безпеки України користуються 

політичними, соціально-економічними та особистими правами і свободами, а 

також пільгами відповідно до Закону України ―Про соціальний і правовий 

захист військовослужбовців та членів їх сімей‖, Закону України ―Про 

Службу безпеки України‖, інших актів законодавства. Право на пільги 

зберігається за військовослужбовцями Служби безпеки України, яких 

звільнено зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років.  

Соціальний захист працівників, які уклали трудовий договір із 

Службою безпеки України, забезпечується на загальних підставах відповідно 

до законодавства про працю.  

Правові гарантії захисту військовослужбовців Служби безпеки 

України та громадян, які беруть участь у забезпеченні державної безпеки. 

Військовослужбовці Служби безпеки України при виконанні покладених на 

них обов'язків є представниками влади, діють від імені держави і 

перебувають під її захистом. Недоторканність їх особи, їх честь і гідність 

охороняються законодавством. Так, затримання за підозрою у вчиненні 

злочину співробітника кадрового складу розвідувального органу при 

виконанні ним своїх службових обов’язків, а також пов'язаний із 

затриманням особистий обшук та огляд речей застосовуються тільки в 

присутності офіційних представників цього органу. 

Під захистом держави знаходяться особи, які допомагають і сприяють 

Службі безпеки України. Зокрема, особам, які допомагають і сприяють 

Службі безпеки України, гарантується конфіденційність відносин. 

Розголошення даних про такі відносини, інші правопорушення щодо цих 

громадян та членів їх родин, які здійснюються у зв'язку з їх діяльністю по 

забезпеченню державної безпеки, тягнуть за собою встановлену 

законодавством відповідальність.  

З метою створення належних умов для виконання службових 

обов’язків не допускається розголошення факту належності співробітників 

Служби безпеки України до її оперативних підрозділів.  

Соціальний захист військовослужбовців та працівників Служби 

безпеки України. Збитки, завдані майну військовослужбовця Служби безпеки 

України або членам його родини у зв'язку з виконанням ним службових 

обов'язків, компенсуються йому, а в разі його загибелі – членам сім'ї у 

повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету.  

Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), 

інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення 

інвалідності військовослужбовців Служби безпеки України і громадян, 

залучених до заходів щодо  забезпечення державної безпеки, та компенсація 

заподіяння збитків їх майну здійснюється в порядку та на умовах, визначених 

Законом України ―Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 

членів їх сімей‖. 

Грошове забезпечення військовослужбовців та оплата праці 



працівників Служби безпеки України. Форми та розміри грошового 

забезпечення військовослужбовців Служби безпеки України встановлюються 

законодавством і повинні забезпечувати достатні матеріальні умови для 

комплектування Служби безпеки України якісним складом 

військовослужбовців, враховувати характер, умови роботи, стимулювати 

досягнення високих результатів у службовій діяльності.  

 

ВИСНОВКИ З ПЯТОГО ПИТАННЯ: 

Під захистом держави знаходяться особи, які допомагають і сприяють 

Службі безпеки України. Зокрема, особам, які допомагають і сприяють 

Службі безпеки України, гарантується конфіденційність відносин. 

Розголошення даних про такі відносини, інші правопорушення щодо цих 

громадян та членів їх родин, які здійснюються у зв'язку з їх діяльністю по 

забезпеченню державної безпеки, тягнуть за собою встановлену 

законодавством відповідальність.  

 

 

6.ПИТАННЯ 

Контроль і нагляд за діяльністю Служби безпеки України. 

Відповідальність у сфері діяльності Служби безпеки України. 

 

Підзвітність Служби безпеки України. Постійний контроль за 

діяльністю Служби безпеки України, дотриманням нею законодавства 

здійснюється Верховною Радою України. Голова Служби безпеки України 

щорічно подає Верховній Раді України звіт про діяльність Служби безпеки 

України. 

Контроль Президента України за діяльністю Служби безпеки України. 

Контроль за діяльністю Служби безпеки України здійснюється Президентом 

України та уповноваженими ним державними органами.  

Постійний контроль за дотриманням конституційних прав громадян і 

законодавства в оперативно-розшуковій діяльності та діяльності у сфері 

охорони державної таємниці органів і підрозділів Служби безпеки України, а 

також контроль за відповідністю виданих Службою безпеки України 

положень, наказів, розпоряджень, інструкцій і вказівок Конституції і законам 

України здійснюється спеціально призначеними Президентом України 

посадовими особами. Повноваження цих посадових осіб та правові гарантії їх 

діяльності визначаються Положенням, яке затверджується Президентом 

України.  

Служба безпеки України регулярно у порядку, визначеному 

Президентом України, інформує Президента України, членів Ради 

національної безпеки України і посадових осіб, спеціально призначених 

Президентом України, з основних питань своєї діяльності, про випадки 

порушення законодавства, а також на їх вимогу подає інші необхідні 

відомості.  

Голова Служби безпеки України щорічно подає Президенту України 



письмовий звіт про діяльність Служби безпеки України. Персональну 

відповідальність за своєчасність, об'єктивність і повноту поданої інформації 

несе Голова Служби безпеки України.  

Нагляд за додержанням законів. Вищий нагляд за додержанням і 

застосуванням законів Службою безпеки України здійснює Генеральний 

прокурор України та уповноважені ним прокурори. Зокрема, прокуратура 

здійснює нагляд за додержанням законів Службою безпеки України при 

проведенні нею оперативно-розшукової діяльності та досудового 

розслідування кримінальних правопорушень. 

Відповідальність за правопорушення у сфері діяльності Служби 

безпеки України. Законодавство України виділяє два блоки відповідальності 

у сфері діяльності Служби безпеки України. Перший блок – відповідальність 

самої Служби безпеки України та її співробітників за порушення 

законодавства України. Другий блок – відповідальність осіб за 

перешкоджання реалізації повноважень Службою безпеки України. 

Відповідальність співробітників Служби безпеки України. За 

протиправні дії та бездіяльність співробітники Служби безпеки України 

несуть дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність.  

Співробітники Служби безпеки України повинні відмовитись від 

виконання будь-яких наказів, розпоряджень або вказівок, які суперечать 

чинному законодавству. Для цього вони наділені правом самостійного 

прийняття рішень в межах своїх повноважень.  

Співробітники Служби безпеки України, які виконують свої обов'язки 

відповідно до наданих законодавством повноважень і в рамках Закону, не 

несуть відповідальності за завдані майнові збитки. Такі збитки відповідно до 

законодавства компенсуються за рахунок державного бюджету Службою 

безпеки України.  

Що характерно, шкода, завдана людині внаслідок її незаконного 

притягнення до кримінальної відповідальності, незаконного застосування 

запобіжного заходу, незаконного затримання тощо, відшкодовується 

державою у повному обсязі незалежно від вини посадових осіб конкретної 

посадової особи Служби безпеки України, чиїм рішенням, дією або 

бездіяльністю була спричинена така шкода.  

Відповідальність за неправомірні дії,  що перешкоджають реалізації 

повноважень Служби безпеки України. Законні вимоги співробітників 

Служби безпеки України при виконанні ними службових обов'язків є 

обов'язковими для громадян і посадових осіб. Непокора або опір законним 

вимогам співробітників Служби безпеки України, неправомірне втручання в 

їх законну діяльність тягнуть за собою відповідальність, передбачену 

законодавством.  

 

ВИСНОВКИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ: 

Контроль Президента України за діяльністю Служби безпеки України. 

Контроль за діяльністю Служби безпеки України здійснюється Президентом 



України та уповноваженими ним державними органами. Нагляд за 

додержанням законів. Вищий нагляд за додержанням і застосуванням законів 

Службою безпеки України здійснює Генеральний прокурор України та 

уповноважені ним прокурори. Зокрема, прокуратура здійснює нагляд за 

додержанням законів Службою безпеки України при проведенні нею 

оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування 

кримінальних правопорушень. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ: 

Служба безпеки Українизабезпечує захист життєво важливих інтересів 

особистості, суспільстваі держави від внутрішніхі зовнішніх посягань. До 

життєво важливих інтересів відносяться всі потреби, задоволення яких 

надійно забезпечує існування і можливість прогресивного розвитку 

особистості, суспільства в цілому і держави. 

Об’єктами захисту органами безпеки є права , інтереси і свободи 

громадян; матеріальні й духовні цінності суспільства, конституційний лад 

держави, його суверенітет і територіальна цілісність. 

До суб’єктів, які підлягають захисту органами безпеки відноситься 

держава. об’єднання громадян, суспільні і інші організаціїі громадяни, які 

наділені правами і обов’язками по участі в забезпеченні безпеки у 

відповідності з діючим законодавством. Характер внутрішньоїі зовнішньої 

безпеки визначається реальною і потенційною загрозою об’єктам безпеки, 

яка виходить від внутрішніхі зовнішніх джерел. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

Під час вивчення даної теми рекомендується особливу увагу звернути 

на питання щодо повноважень СБУ, викладеними в матеріалах лекції. 

Вивчаючи цю тему доцільним є звернення до нормативних актів щодо 

повноважень працівників СБУ. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Метою лекції є формування уяви про діяльність, основні функції та 

систему Міністерства доходів та зборів України, зокрема, про такі його 

структурні підрозділи, як податкову міліцію та митні органи. 

 

 

ВСТУП 
 

Розвиток економічних відносин, відмінних від раніше існуючих, 

викликав різкий ріст нових видів економічних злочинів, провідне місце серед 

яких займають правопорушення в сфері оподаткування та розмитнення, які 

мають специфічний характер. Цьому, в першу чергу, сприяло багаторазове 

збільшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності— платників 

податків (юридичних осіб і приватних підприємств), які різними способами 

ухиляються від сплати податків. 

Для боротьби з вищевказаними і іншими правопорушеннями в 2014 

році на базі Міндоходів утворена Постановою КМУ від 21 травня 2014 р. 

№ 160 Державна фіскальна служба, яке є центральним органом виконавчої 

влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 

України через Міністра фінансів і який реалізує державну податкову 

політику, державну політику у сфері державної митної справи, державну 

політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування, державну політику у сфері боротьби з 

правопорушеннями під час застосування податкового, митного 

законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску. 

Важливість даної служби полягає в тому, що від стабільного надходження в 

казну держави податків, митних зборів і інших обов’язкових платежів 

залежить успішне функціонування держави, її подальший економічний і 

соціальний розвиток, добробут і розвиток місцевого самоврядування 

громадян. 



І.ПИТАННЯ 

Поняття, завдання та правова основа діяльності Державної фіскальної 

служби України. 

 

Державна фіскальна служба Україниє центральним органом 

виконавчої влади, який реалізує: 

• державну податкову політику; 

• державну політику у сфері державної митної справи; 

• державну політику з адміністрування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування; 

• державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час 

застосування податкового, митного законодавства, а також порушеннями 

законодавства з питань сплати єдиного внеску
16

. 

Державна фіскальна служба створена на базі Міністерства доходів і 

зборів України, яке свого часу також було створено шляхом об’єднання 

Державної податкової служби та Державної митної служби. 

 

Завданнями Державної фіскальної служби України є: 

1) реалізація державної податкової політики та політикиу сфері: 

• державної митної справи; 

• державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час 

застосування податкового, митного законодавства, здійснення в межах 

повноважень, передбачених законом, контролю за надходженням до 

бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів, митних та інших 

платежів; 

• державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом 

спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів; 

• державної політики з адміністрування єдиного внеску, а також 

боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань 

сплати єдиного внеску; 

• державної політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення 

розрахунків в іноземній валюті в установлений законом строк, дотриманням 

порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), а також за 

наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що 

підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів; 

2) внесення на розгляд Міністра фінансів пропозиційщодо забезпечення 

формування: 

• державної податкової політики; 

• державної політики у сфері державної митної справи; 
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 Єдиний соціальний внесок – обов'язковий платіж до системи загальнообов'язкового 

державного соціального страхування, що справляється в Україні з метою забезпечення 

страхових виплат за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального 

страхування. Єдиний внесок замінив собою чотири окремі відрахування: до Пенсійного 

фонду; до фондів страхування на випадок безробіття; із тимчасової втрати працездатності; 

від нещасних випадків на виробництві. 



• державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час 

застосування податкового, митного законодавства, здійснення контролю за 

надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів, 

митних та інших платежів; 

• державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом 

спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів; 

• державної політики з адміністрування єдиного внеску, а також 

боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань 

сплати єдиного внеску; 

• державної політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення 

розрахунків в іноземній валюті в установлений законом строк, дотриманням 

порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), а також за 

наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що 

підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів. 

 

Правова основа діяльності Державної фіскальної служби України: 

• Конституція України; 

• Податковий кодекс України; 

• Митний кодекс України; 

• Кримінальний процесуальний кодекс України; 

• Положення про Державну фіскальну службу України. 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Державна фіскальна служба України є центральним органом 

виконавчої влади, який реалізує:державну податкову політику;державну 

політику у сфері державної митної справи;державну політику з 

адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування;державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під 

час застосування податкового, митного законодавства, а також порушеннями 

законодавства з питань сплати єдиного внеску. 

 

 

2.ПИТАННЯ 

Структура Державної фіскальної служби України. 

 

Державну фіскальну службу очолює Голова Державної фіскальної 

служби, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом 

Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України. 

Заступники Голови Державної фіскальної служби України. Голова 

Державної фіскальної служби України має двох заступників, які 

призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів 

України за поданням Прем’єр-міністра України.  

Перший заступник Голови – із здійснення заходів щодо боротьби з 

правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства 

та законодавства з питань сплати єдиного внеску; 



Заступник Голови – із здійснення державної митної справи. 

Перший заступник та заступник Голови Державної фіскальної служби 

України: 

• підзвітні та підконтрольні Голові Державної фіскальної служби 

України; 

• забезпечують виконання завдань Державної фіскальної служби 

України у сферах, що закріплюються окремо за кожним із заступників. 

Колегія Державної фіскальної служби України може утворюватися для 

погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Державної 

фіскальної служби України, обговорення найважливіших напрямів її 

діяльності у Державної фіскальної служби України. Рішення про утворення 

чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, 

дорадчих та інших допоміжних органів приймає Голова Державної 

фіскальної служби України. Кількісний та персональний склад колегії, інших 

постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних 

органів визначає Голова Державної фіскальної служби України. 

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного 

наказу. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових 

консультацій з основних питань діяльності у Державній фіскальній службі 

України можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, 

дорадчі та інші допоміжні органи. 

Центральний апарат Державної фіскальної служби України. 

Складається з департаментів, які реалізують окремий напрямок діяльності 

Державної фіскальної служби України, або забезпечують діяльність 

Центрального апарату та Голови Державної фіскальної служби України. До 

центрального апарату входять: 

• департамент забезпечення діяльності Державної фіскальної служби 

України; 

• департамент охорони державної таємниці, технічного та 

криптографічного захисту інформації; 

• департамент інфраструктури; 

• департамент персоналу; 

• департамент фінансово-економічної роботи та бухгалтерського 

обліку; 

• інформаційно-комунікаційний департамент; 

• головне оперативне управління; 

• управління внутрішньої безпеки; 

• головне слідче управління фінансових розслідувань; 

• департамент правової роботи; 

• департамент обслуговування платників податків; 

• департамент міжнародних зв'язків; 

• організаційно-розпорядчий департамент; 

• департамент відомчого контролю та внутрішнього аудиту; 

• департамент оподаткування юридичних осіб; 



• департамент боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним 

шляхом; 

• департамент доходів і зборів з фізичних осіб; 

• департамент розвитку інформаційних технологій, електронних 

сервісів та обліку платників; 

• департамент методологічної роботи з питань оподаткування; 

• координаційно-моніторинговий департамент; 

• департамент контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних 

товарів; 

• департамент податкового та митного аудиту; 

• департамент погашення заборгованостей; 

• департамент митної справи. 

Територіальні органи Державної фіскальної служби України 

виконують завдання Державної фіскальної служби на місцях. Такими 

органами є: 

1) Міжрегіональне головне управління Державної фіскальної служби – 

Центральний офіс з обслуговування великих платників, якому 

підпорядковується: 

• спеціалізована державна податкова інспекція з обслуговування 

великих платників у місті Дніпропетровську; 

• спеціалізована державна податкова інспекція з обслуговування 

великих платників у місті Донецьку; 

• спеціалізована державна податкова інспекція з обслуговування 

великих платників у місті Запоріжжі; 

• спеціалізована державна податкова інспекція з обслуговування 

великих платників у місті Луганську; 

• спеціалізована державна податкова інспекція з обслуговування 

великих платників у місті Львові; 

• спеціалізована державна податкова інспекція з обслуговування 

великих платників у місті Одесі; 

• спеціалізована державна податкова інспекція з обслуговування 

великих платників у місті Харкові; 

2) Регіональні Головні управління Державної фіскальної служби в 

областях, Автономній республіці Крим, містах Києві та Севастополі, яким 

підпорядковуються: 

• митниці (їх повноваження у віддалених районах покладаються на 

митні пости); 

• державні податкові інспекції. 

Навчальні та наукові заклади: 

• Національний університет державної податкової служби України; 

• Державний науково-дослідний інститут митної справи; 

• Науково-дослідний інститут фінансового права. 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Державну фіскальну службу очолює Голова Державної фіскальної 



служби, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом 

Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України. 

Заступники Голови Державної фіскальної служби України. Голова 

Державної фіскальної служби України має двох заступників, які 

призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів 

України за поданням Прем’єр-міністра України.  

 

 

3.ПИТАННЯ 

Повноваження Державної фіскальної служби України. 

 

Державна фіскальна служба, виконуючи покладені на неї завдання, 

уповноважена/зобов’язана: 

• узагальнювати практику застосування законодавства з питань, що 

належать до компетенції Державної фіскальної служби України, розробляти 

пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента 

України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів 

міністерств та в установленому порядку подавати їх Міністру фінансів; 

• розробляти форми податкових декларацій (розрахунків), звітності та 

інших документів; 

• здійснювати адміністрування податків і зборів, митних та інших 

платежів, єдиного внеску, забезпечувати контроль за своєчасністю, 

достовірністю, повнотою їх нарахування та сплати до бюджету і відповідних 

позабюджетних фондів; 

• контролювати своєчасність подання платниками податків та єдиного 

внеску передбаченої законом звітності, своєчасність, достовірність, повноту 

нарахування та сплати податків і зборів, єдиного внеску, митних та інших 

платежів; 

• здійснювати застосування адміністративного арешту (арешту) майна 

платників податків та/або зупинення видаткових операцій на їх рахунках у 

банках, фінансових санкцій до платників єдиного внеску; 

• здійснювати погашення податкового боргу платників податків, а 

також стягнення своєчасно ненарахованих та/або несплачених сум єдиного 

внеску з платників єдиного внеску; 

• ініціювати застосування до платників податків та платників єдиного 

внеску судових процедур банкрутства; 

• вживати заходів до захисту прав інтелектуальної власності у процесі 

зовнішньоекономічної діяльності, недопущення переміщення через митний 

кордон України контрафактних товарів; 

• проводити верифікацію (встановлення достовірності) сертифікатів 

про походження товарів з України та здійснювати у випадках, установлених 

міжнародними договорами, видачу сертифікатів про походження; 

• готувати пропозиції щодо прогнозу доходів бюджетів і надходжень 

єдиного внеску з урахуванням прогнозу макроекономічних показників і 

тенденцій розвитку світової економіки; 



• виявляти кримінальні та інші правопорушення у сфері оподаткування, 

митній та бюджетній сферах, а також встановлювати місцезнаходження 

платників податків, опитувати їх засновників, посадових осіб; 

• проводити оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, 

а також вживати заходів до відшкодування завданих державі збитків; 

• здійснювати розшук осіб, які переховуються від слідства та суду за 

кримінальні правопорушення у сфері оподаткування, митній та бюджетній 

сферах; 

• отримувати і реєструвати заяви, повідомлення та іншу інформацію 

про кримінальні та інші правопорушення у сфері оподаткування та 

бюджетній сфері, приймати щодо них передбачені законом рішення; 

• здійснювати кримінальне провадження у справах про порушення 

митних правил та у справах про адміністративні правопорушення; 

• проводити дослідження і експертну діяльність у податковій та митній 

сферах; 

• здійснювати разом з митними органами іноземних держав заходи 

щодо вдосконалення процедури пропуску через державний кордон України 

товарів і транспортних засобів, їх митного контролю та митного оформлення; 

• впроваджувати спрощені митні процедури відповідно до 

законодавства та сприяти створенню відповідних умов для полегшення 

торгівлі, сприяти транзиту, збільшенню товарообігу та пасажиропотоку через 

митний кордон України; 

• надавати консультації відповідно до Податкового та Митного 

кодексів України, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску; 

• запобігати та протидіяти контрабанді та порушенням митних правил 

на митній території України; 

• виявляти причини та умови, що сприяли вчиненню контрабанди та 

інших правопорушень у сфері державної митної справи, вживати заходів до 

їх усунення; 

• здійснювати контроль за виробництвом та обігом спирту, алкогольних 

напоїв і тютюнових виробів та забезпечувати міжгалузеву координацію у цій 

сфері; 

• здійснювати інші повноваження, визначені законом. 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Державна фіскальна служба, виконуючи покладені на неї завдання, 

уповноважена/зобов’язана: 

• узагальнювати практику застосування законодавства з питань, що 

належать до компетенції Державної фіскальної служби України, розробляти 

пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента 

України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів 

міністерств та в установленому порядку подавати їх Міністру фінансів; 

• розробляти форми податкових декларацій (розрахунків), звітності та 

інших документів. 



 

 

ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ: 

Податки — це обов’язкові загальнодержавні та місцеві збори у вигляді 

податку на додану вартість, прибуткового податку, плати за землю, 

акцизного збору тощо, які сплачуються господарськими суб’єктами 

(юридичними і фізичними особами) за ставками, встановленими 

законодавством. 

Проте не всі платники податків сумлінно виконують один з 

найголовніших обов’язків перед державою, вдаються до різних порушень 

податкового законодавства— від несвоєчасної сплати податків, зборів та 

інших обов’язкових платежів до бюджету відповідного рівня до умисного 

ухилення від їх сплати. Зважаючи на це держава створює систему обліку 

платників податків та контролю за своєчасністю і повнотою сплати 

нарахованих податків, зборів і інших обов’язкових платежів. Цю функцію 

виконує центральний орган державної виконавчої влади Мінстерство доходів 

і зборів України. 

Основними завданнями, покладеними на податкову службу є: 

a. здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, 

правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, 

державних цільових фондів податків і зборів (обов’язкових платежів), а 

також податкових доходів, установлених законодавством; 

b. внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення 

податкового законодавства; 

c. прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно–правових 

актів ї методичних рекомендацій з питань оподаткування; 

d. формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб— платників 

податків та інших обов’язкових платежів та Єдиного банку даних про 

платників податків— юридичних осіб; 

e. роз’яснення законодавства з питань оподаткування серед платників 

податків; 

запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесених законом 

до податкової міліції, їх розкриття, припинення; розслідування та 

провадження в справах про адміністративні правопорушення.  

В систему правоохоронних органів України, на які покладені завдання 

по захисту економічного суверенітету і безпеки держави, входять і митні 

органи України. 

Створення держави України призвело до необхідності захисту її 



політичних і економічних інтересів і охорони кордонів. Перед Україною, як 

суверенною державою постали завдання по визначенню своєї самостійної 

митної політики, створення власної митної системи і здійснення митного 

регулювання на своїй території, укріплення митного кордону. 

Діяльність митних органів направлена на забезпечення дотримання 

митними і іншими державними органами, суб’єктами зовнішньоекономічної і 

господарської діяльності, а також громадянами прав і обов’язків в області 

митної справи. Митна справа в Україні розвивається в напрямку гармонізації 

і уніфікації з загальноприйнятими в міжнародній практиці нормами і 

стандартами. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення даної теми рекомендується особливу увагу звернути 

на питання щодо системи Державної фіскальної служби України, 

викладеними в матеріалах лекції. Вивчаючи цю тему доцільним є звернення 

до нормативних актів щодо повноважень Державної фіскальної служби 

України. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Метою лекції є висвітлення основних питань, пов’язаних із 

визначенням завдань, функцій та організаційної структури органів 

внутрішніх справ, а також формування у майбутніх юристів уявлення про 

завдання, принципи діяльності та побудову органів поліції; ознайомлення з 

порядком проведення органами поліції досудового розслідування. 

 

ВСТУП 

 

Національна поліція України є частиною органів державної виконавчої 

владиі займають одне з центральних місць в системі правоохоронних органів, 

оскільки виконують найбільший обсяг робіт, пов’язаний з попередженням, 

виявленнямі припиненням правопорушень. 

 

Національна поліція є основною складовою Міністерства внутрішніх 

справ України. Систему органів Національної поліції очолює Міністерство 

внутрішніх справ України і є центральним органом виконавчої влади, 

діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 

України. 

МВС є головним органом у системі центральних органів виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної політики у сферах: 

1) забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і 

держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, а 

також надання поліцейських послуг; 2) захисту державного кордону та 

охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній 

зоні; 3) цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, 

рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, 

діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної 

діяльності; 4) міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії 

нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, 

біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів
17

. 

Установлена законодавством компетенція Національної поліції 

характеризується сукупністю покладених на них завдань та функцій, а також 

наявністю конкретних повноважень того або іншого органу. Вона 

визначається загальними типовими та індивідуальними положеннями про той 

чи інший орган внутрішніх справ та спеціальними законодавчими актами, які 

визначають обв’язки та права ряду органів, що функціонують в рамках 

системи МВС України. Так, компетенція Національної поліції визначається 

Законом України ―Про Національну поліцію‖, компетенція та організаційні 

основи діяльності Національної гвардії визначаються Законом України ―Про 
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Національну гвардію України‖ від 13 березня 2014 року тощо. 

 

І.ПИТАННЯ 

Поняття, правова основа діяльності та чисельність Міністерства 

внутрішніх справ України. 

 

Міністерство внутрішніх справ України – (далі за текстом – МВС) є 

центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів України. 

МВС є головним органом у системі центральних органів виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної політики у сферах: 

– забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і 

держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, а 

також надання поліцейських послуг; 

– захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її 

виключній (морській) економічній зоні; 

– цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, 

рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, 

діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної 

діяльності; 

– міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній 

(незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та 

інших визначених законодавством категорій мігрантів. 

 

Правова основа діяльності МВС України 

• Конституція України; 

• Кримінальний кодекс України; 

• Кримінальний процесуальний кодекс України; 

• Кодекс України про адміністративні правопорушення; 

• Закон України ―Про Національну поліцію‖; 

• Закон України ―Про оперативно-розшукову діяльність‖; 

• Закон України ―Про загальну структуру і чисельність Міністерства 

внутрішніх справ України‖; 

• Закон України ―Про Національну гвардію України‖; 

• Положення про Міністерство внутрішніх справ України. 

 

Чисельність Міністерства внутрішніх справ України. Відповідно до 

ст. 2 Закону України ―Про загальну структуру і чисельність Міністерства 

внутрішніх справ України‖ затверджено загальну чисельність Міністерства 

внутрішніх справ України у кількості 210 000 осіб (за винятком чисельності 

Національної гвардії України, що визначається Законом України "Про Національну 

гвардію України"). За рахунок Державного бюджету України утримуються 

152 000 працівників органів внутрішніх справ, з яких чисельність осіб 

рядового і начальницького складу не може перевищувати величину, 



визначену із розрахунку 300 осіб на 100 000 населення
18

. 

 

Міністерство внутрішніх справи України очолює Міністр, який 

призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України і 

звільняється з посади Верховною Радою України (абз. 1 п. 10 Положення про 

МВС). 

Міністр має першого заступника, заступників та заступника Міністра – 

керівника апарату, які призначаються на посаду та звільняються з посади 

Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України 

відповідно до пропозицій Міністра(абз. 2 п. 10 Положення про МВС). 

 

Міністр внутрішніх справ України згідно з пунктом 11 Положення 

про МВС  має такі повноваження і права: 

1) очолює МВС, здійснює керівництво його діяльністю; 

2) спрямовує та координує здійснення іншими центральними органами 

виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції МВС; 

3) спрямовує та координує діяльність визначених Кабінетом Міністрів 

України центральних органів виконавчої влади, зокрема: 

☀  забезпечує формування державної політики у сферах, визначених 

цим Положенням, та контролює її реалізацію; 

☀  погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України 

розроблені центральними органами виконавчої влади, діяльність яких 

спрямовує і координує Міністр, проекти законів України, актів Президента 

України та Кабінету Міністрів України; 

☀  визначає пріоритетні напрями роботи центральних органів 

виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, та шляхи 

виконання покладених на них завдань, затверджує плани роботи таких 

центральних органів виконавчої влади; 

☀  вносить Прем’єр-міністрові України пропозиції стосовно 

кандидатур на посади керівників центральних органів виконавчої влади, 

діяльність яких спрямовує і координує Міністр, і за пропозицією керівників 

зазначених органів – пропозиції щодо кандидатур на посади їх заступників, 

крім заступників керівника Національної поліції; 

☀  призначає на посаду та звільняє з посади першого заступника та 

заступників керівника Національної поліції за поданням керівника 

Національної поліції; 

☀  погоджує структуру апаратів центральних органів виконавчої влади, 

діяльність яких спрямовує і координує Міністр, а також структуру 
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територіальних органів Національної поліції; 

☀  погоджує пропозиції керівників центральних органів виконавчої 

влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, щодо утворення, 

реорганізації та ліквідації їх територіальних органів, вносить на розгляд 

Кабінету Міністрів України відповідні подання; 

☀  визначає структурний підрозділ апарату МВС, що відповідає за 

взаємодію з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких 

спрямовує і координує Міністр; 

☀  установлює порядок обміну інформацією між МВС та центральними 

органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, 

періодичність її подання; 

☀  ініціює питання щодо проведення службового розслідування 

стосовно керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких 

спрямовує і координує Міністр, їх заступників, інших державних службовців 

і працівників апаратів таких органів та їх територіальних органів, закладів, 

установ і підприємств, що належать до сфери їх управління; 

☀  видає обов’язкові до виконання центральними органами виконавчої 

влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, накази та доручення з 

питань, що належать до компетенції таких органів; 

☀  погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників 

та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апаратів 

центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і 

координує Міністр; 

☀  погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників 

та заступників керівників територіальних органів центральних органів 

виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, крім 

заступників керівників територіальних органів Національної поліції; 

☀  порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо 

скасування актів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких 

спрямовує і координує Міністр, повністю чи в окремій частині; 

☀ порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо 

притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників центральних 

органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, та 

їх заступників; 

☀ ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної 

відповідальності керівників структурних підрозділів апаратів центральних 

органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, їх 

територіальних органів та їх заступників, а також керівників закладів, 

установ і підприємств, що належать до сфери їх управління; 



☀ приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності центральних 

органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, їх 

територіальних органів; 

☀ заслуховує звіти про виконання покладених на центральні органи 

виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, завдань та 

планів їх роботи; 

☀ визначає посадових осіб МВС, які включаються до складу колегій 

центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і 

координує Міністр; 

☀ доручає керівникам центральних органів виконавчої влади, 

діяльність яких спрямовує і координує Міністр, скасувати акти їх 

територіальних органів повністю чи в окремій частині, а в разі відмови 

скасовує такі акти повністю чи в окремій частині; 

☀ забезпечує контроль за станом виконання центральними органами 

виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, 

покладених на них завдань і функцій; 

☀  вирішує інші питання, пов’язані із спрямуванням і координацією 

діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує 

і координує Міністр; 

4) визначає пріоритети роботи МВС та шляхи виконання покладених на 

нього завдань, затверджує плани роботи МВС, звіти про їх виконання; 

5) організовує та контролює виконання Конституції та законів України, 

актів Президента України та Кабінету Міністрів України в апараті МВС та 

територіальних органах, а також у закладах, установах і на підприємствах, 

що належать до сфери управління МВС; 

6) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів 

України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, 

розробником яких є МВС; 

7) представляє в установленому порядку проекти законів України, 

розробником яких є МВС та центральні органи виконавчої влади, діяльність 

яких спрямовує і координує Міністр, і доповідає з інших питань, що 

належать до компетенції МВС, під час їх розгляду на пленарних засіданнях 

Верховної Ради України; 

8) веде переговори і підписує міжнародні договори України в межах 

наданих йому повноважень; 

9) представляє МВС у відносинах з іншими органами, закладами, 

установами і підприємствами в Україні та за її межами; 

10) утворює, реорганізовує і ліквідує оперативно-територіальні 

об’єднання Національної гвардії, їх органи військового управління, 

з’єднання, військові частини і підрозділи, навчальні військові частини 

(центри), бази, установи та заклади Національної гвардії в межах загальної 

чисельності та виділених коштів на їх утримання; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


11) затверджує положення про структурні підрозділи апарату МВС, 

призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку їх 

керівників та заступників керівників, працівників патронатної служби, 

присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх 

заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності; 

12) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та 

притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника та 

заступників міністра, заступника міністра – керівника апарату; 

13) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників закладів, 

установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС; 

14) затверджує положення про органи військового управління 

оперативно-територіальних об’єднань Національної гвардії, військові 

частини і підрозділи з охорони важливих державних об’єктів та спеціальних 

вантажів, військові частини і підрозділи з охорони дипломатичних 

представництв, консульських установ іноземних держав, представництв 

міжнародних організацій в Україні, з’єднання, військові частини і підрозділи 

з охорони громадського порядку, підрозділи (загони) спеціального 

призначення, військові частини оперативного призначення, авіаційні 

військові частини, військові частини і підрозділи зв’язку, органи і підрозділи 

забезпечення Національної гвардії; 

15) затверджує за пропозицією командувача Національної гвардії 

структуру головного органу військового управління Національної гвардії, 

територіальних управлінь Національної гвардії, з’єднань, військових частин і 

підрозділів, вищих навчальних закладів, навчальних військових частин 

(центрів), баз, установ та закладів Національної гвардії; 

16) затверджує положення про територіальні органи МВС, призначає 

на посаду та звільняє з посади керівників цих органів; 

17) відповідно до законодавства присвоює спеціальні звання поліції до 

полковника поліції включно керівнику Національної поліції; 

18) установлює відомчі заохочувальні відзнаки та вирішує питання про 

нагородження ними; 

19) вносить подання щодо представлення в установленому порядку 

державних службовців, військовослужбовців, поліцейських та працівників 

закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, до 

відзначення державними нагородами; 

20) утворює, реорганізовує і ліквідує заклади, установи і підприємства, 

що належать до сфери управління МВС, затверджує їх положення (статути), 

в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх 

керівників; 

21) призначає на посаду та звільняє з посади ректорів, перших 

проректорів та проректорів вищих навчальних закладів, що належать до 

сфери управління МВС, з урахуванням положень Закону України ―Про вищу 

освіту‖; 

22) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу 

державного службовця заступнику Міністра – керівнику апарату; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18


23) визначає обов’язки першого заступника Міністра, заступників 

Міністра та заступника Міністра – керівника апарату, розподіл повноважень 

Міністра між першим заступником Міністра та заступниками Міністра, які 

вони здійснюють у разі його відсутності; 

24) скликає та проводить наради з питань, що належать до його 

компетенції; 

25) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним 

розпорядником яких є МВС; 

26) підписує накази МВС; 

27) дає обов’язкові для виконання державними службовцями та 

працівниками апарату МВС доручення; 

28) здійснює інші повноваження, визначені законом. 

 

Колегія Міністерства внутрішніх справ України утворюється для 

погодженого вирішення питань, що належать до компетенції МВС, 

обговорення найважливіших напрямів його діяльності у МВС(абз. 1 п. 12 

Положення про МВС). 

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного 

наказу МВС. 

Необхідно зауважити, що в нових умовах державотворення і 

реформування системи правоохоронних органів роль колегії МВС України 

значно зменшилася у порівнянні з минулим. Так, протягом останніх двох 

років не було жодного керівного рішення колегії МВС України. 

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових 

консультацій з основних питань діяльності у МВС можуть утворюватися інші 

постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. 

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або 

тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів 

приймається Міністром. 

Кількісний та персональний склад постійних або тимчасових 

консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, положення про 

них затверджуються Міністром. 

МВС дозволяється використовувати транспортні засоби 

спеціалізованого призначення, у тому числі із символікою МВС, обладнані 

спеціальними світловими та звуковими сигнальними пристроями (п. 13 

Положення про МВС). 

Гранична чисельність державних службовців та працівників апарату 

МВС затверджується Кабінетом Міністрів України(п. 14 Положення про 

МВС). 

Структура апарату МВС затверджується Міністром. 

Штатний розпис та кошторис МВС затверджуються   

заступником Міністра – керівником апарату за погодженням з 

Міністерством фінансів України. 



МВС є юридичною особою публічного права, має печатку із 

зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні 

бланки, рахунки в органах Казначейства (п. 15 Положення про МВС). 

 

До системи МВС України входять органи, діяльність яких 

спрямовується і координується через Міністра внутрішніх справ:  

1) Національна поліція України; 

2) Державна прикордонна служба України; 

3) Державна служба України з надзвичайних ситуацій; 

4) Національна гвардія України; 

5) Державна міграційна служба України. 

Структура Національної поліції та Національної гвардії України 

розглядатимуться в наступних розділах цієї лекції. 

Практична діяльність кожного з названих органів держави 

регламентується окремо законодавчими і підзаконними нормативно-

правовими актами. 

 

 
 

 

СТРУКТУРА 

апарату Міністерства внутрішніх справ України
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1. Керівництво. 

2. Патронатна служба (радники Міністра внутрішніх справ України). 

3. Департамент організаційно-апаратної роботи. 
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4. Департамент формування політики щодо підконтрольних Міністрові 

органів влади та моніторингу. 

5. Департамент аналітичної роботи та організації управління. 

6. Департамент інформаційних технологій. 

7. Департамент комунікації. 

8. Департамент юридичного забезпечення. 

9. Департамент внутрішнього аудиту. 

10. Департамент міжнародного співробітництва та європейської 

інтеграції. 

11. Департамент фінансово-облікової політики. 

12. Департамент персоналу, організації освітньої та наукової 

діяльності. 

13. Департамент з питань режиму та службової діяльності. 

14. Департамент державного майна та ресурсів. 

15. Управління у справах учасників антитерористичної операції. 

16. Управління запобігання корупції та проведення люстрації. 

17. Управління охорони здоров’я та реабілітації. 

18. Управління ліцензування. 

19. Відділ мобілізаційної роботи та організації бронювання. 

20. Відділ з реформування органів внутрішніх справ 

 

 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Міністерство внутрішніх справ України є центральним органом 

виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України. 

МВС є головним органом у системі центральних органів виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної політики у наступних сферах: 

– забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і 

держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, а 

також надання поліцейських послуг; 

– захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її 

виключній (морській) економічній зоні; 

– цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, 

рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, 

діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної 

діяльності; 

– міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній 

(незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та 

інших визначених законодавством категорій мігрантів. 

 

 

 



2.ПИТАННЯ 

Національна поліція: система, завдання, повноваження. 

Поліцейські заходи – поняття і види. 

 

Національна поліція України(далі – поліція) – це центральний орган 

виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони 

прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і 

порядку (ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про Національну поліцію»). Діяльність поліції спрямовується 

та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх 

справ України згідно із законом (ч. 2 ст. 1 ЗУ «Про Національну поліцію»). 

 

Загальна система поліції (ст. 13   ЗУ «Про Національну поліцію») 

Систему поліції складають: 

1) центральний орган управління поліцією. 

2) територіальні органи поліції. 

 

У складі поліції функціонують: 

1) кримінальна поліція; 

2) патрульна поліція; 

3) органи досудового розслідування; 

4) поліція охорони; 

5) спеціальна поліція; 

6) поліція особливого призначення. 

У системі поліції можуть утворюватися науково-дослідні установи та 

установи забезпечення. 

 

Структуру центрального органу управління поліції затверджує 

керівник поліції за погодженням з Міністром внутрішніх справ України. 

До складу апарату центрального органу управління поліції входять 

організаційно поєднані структурні підрозділи, що забезпечують діяльність 

керівника поліції, а також виконання покладених на поліцію завдань. 

Штатний розпис (штат) поліції затверджує керівник поліції. Кошторис 

поліції затверджує керівник поліції за погодженням з Міністром внутрішніх 

справ України. 

Територіальні органи поліції утворюються в Автономній Республіці 

Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах, районах у 

містах як юридичні особи публічного права в межах граничної чисельності 

поліції і коштів, визначених на її утримання. 

Територіальні органи поліції утворює, ліквідовує та реорганізовує 

Кабінет Міністрів України за поданням Міністра внутрішніх справ України 

на підставі пропозицій керівника поліції. 

Структуру територіальних органів поліції затверджує керівник поліції 

за погодженням з Міністром внутрішніх справ України. 

Штатний розпис (штат) та кошторис територіальних органів поліції 

затверджує керівник поліції. 



Керівники територіальних органів поліції призначаються на посади та 

звільняються з посад керівником поліції за погодженням з Міністром 

внутрішніх справ України. Заступників керівників територіальних органів 

поліції призначає на посади та звільняє з посад керівник територіального 

органу поліції. 

Керівником, заступником керівника територіального органу поліції 

може бути призначена особа, яка: 

1) відповідає загальним умовам вступу на службу в поліцію; 

2) має вищу повну юридичну освіту; 

3) має стаж роботи в галузі права не менш як п’ять років; 

4) має досвід роботи на керівних посадах не менше одного року. 

 

 

Завдання Національної поліції: 

Завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах: 

1) забезпечення публічної безпеки і порядку; 

2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і 

держави; 

3) протидії злочинності; 

4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які 

з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних 

ситуацій потребують такої допомоги. 

 

Основні повноваження поліції (стаття 23 ЗУ «Про Національну поліцію»): 

Поліція відповідно до покладених на неї завдань: 

1) здійснює превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на 

запобігання вчиненню правопорушень; 

2) виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та 

адміністративних правопорушень, вживає у межах своєї компетенції заходів 

для їх усунення; 

3) вживає заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних 

правопорушень; припиняє виявлені кримінальні та адміністративні 

правопорушення; 

4) вживає заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю 

фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення 

кримінального, адміністративного правопорушення; 

5) здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про 

кримінальні, адміністративні правопорушення або події; 

6) здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень у 

межах визначеної підслідності; 

7) розшукує осіб, які переховуються від органів досудового 

розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються від виконання 

кримінального покарання, пропали безвісти, та інших осіб у випадках, 

визначених законом; 



8) у випадках, визначених законом, здійснює провадження у справах 

про адміністративні правопорушення, приймає рішення про застосування 

адміністративних стягнень та забезпечує їх виконання; 

9) доставляє у випадках і порядку, визначених законом, затриманих 

осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, та осіб, які 

вчинили адміністративне правопорушення; 

10) вживає заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку на 

вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, 

морських та річкових портах, інших публічних місцях; 

11) регулює дорожній рух та здійснює контроль за дотриманням 

Правил дорожнього руху його учасниками та за правомірністю експлуатації 

транспортних засобів на вулично-дорожній мережі; 

12) здійснює супроводження транспортних засобів у випадках, 

визначених законом; 

13) видає відповідно до закону дозволи на рух окремих категорій 

транспортних засобів; у випадках, визначених законом, видає та погоджує 

дозвільні документи у сфері безпеки дорожнього руху; 

14) вживає всіх можливих заходів для надання невідкладної, зокрема 

домедичної і медичної, допомоги особам, які постраждали внаслідок 

кримінальних чи адміністративних правопорушень, нещасних випадків, а 

також особам, які опинилися в ситуації, небезпечній для їхнього життя чи 

здоров’я; 

15) вживає заходів для визначення осіб, які не здатні через стан 

здоров’я, вік або інші обставини повідомити інформацію про себе; 

встановлює особу за невпізнаним трупом; 

16) забезпечує безпеку взятих під захист осіб на підставах та в порядку, 

визначених законом; 

17) у межах своєї компетенції, визначеної законом, здійснює контроль 

за дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів щодо 

опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими 

батьківського піклування, вживає заходів щодо запобігання дитячій 

бездоглядності, правопорушенням серед дітей, а також соціального 

патронажу щодо дітей, які відбували покарання у виді позбавлення волі; 

18) вживає заходів для запобігання та припинення насильства в сім’ї; 

19) здійснює охорону об’єктів права державної власності у випадках та 

порядку, визначених законом та іншими нормативно-правовими актами, а 

також бере участь у здійсненні державної охорони; 

20) здійснює на договірних засадах охорону фізичних осіб та об’єктів 

права приватної і комунальної власності; 

21) здійснює контроль за дотриманням фізичними та юридичними 

особами спеціальних правил та порядку зберігання і використання зброї, 

спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, 

боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та 

речовин, на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ; 
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22) здійснює у визначеному законом порядку приймання, зберігання та 

знищення вилученої, добровільно зданої або знайденої вогнепальної, газової, 

холодної та іншої зброї, боєприпасів, набоїв, вибухових речовин та 

пристроїв, наркотичних засобів або психотропних речовин; 

23) здійснює контроль у межах своєї компетенції, визначеної законом, 

за дотриманням вимог режиму радіаційної безпеки у спеціально визначеній 

зоні радіоактивного забруднення; 

24) сприяє забезпеченню відповідно до закону правового режиму 

воєнного або надзвичайного стану, зони надзвичайної екологічної ситуації у 

разі їх оголошення на всій території України або в окремій місцевості; 

25) виконує в межах компетенції запити органів правопорядку 

(правоохоронних органів) інших держав або міжнародних організацій поліції 

відповідно до закону та міжнародних договорів України. 

Стаття 24 ЗУ «Про Національну поліцію» визначає, що виконання 

інших (додаткових) повноважень може бути покладене на поліцію виключно 

законом. 

 

 

Повноваження поліції у сфері інформаційно-аналітичного 

забезпечення (ст. 25 ЗУ «Про Національну поліцію») 

Поліція здійснює інформаційно-аналітичну діяльність виключно для 

реалізації своїх повноважень, визначених ЗУ «Про Національну поліцію». 

Поліція в рамках інформаційно-аналітичної діяльності: 

1) формує бази (банки) даних, що входять до єдиної інформаційної 

системи Міністерства внутрішніх справ України; 

2) користується базами (банками) даних Міністерства внутрішніх справ 

України та інших органів державної влади; 

3) здійснює інформаційно-пошукову та інформаційно-аналітичну 

роботу; 

4) здійснює інформаційну взаємодію з іншими органами державної 

влади України, органами правопорядку іноземних держав та міжнародними 

організаціями. 

Поліція може створювати власні бази даних, необхідні для 

забезпечення щоденної діяльності органів (закладів, установ) поліції у сфері 

трудових, фінансових, управлінських відносин, відносин документообігу, а 

також міжвідомчі інформаційно-аналітичні системи, необхідні для виконання 

покладених на неї повноважень. 

Діяльність поліції, пов’язана із захистом і обробкою персональних 

даних, здійснюється на підставах, визначених Конституцією України, 

Законом України "Про захист персональних даних", іншими законами 

України. 

 

Поліцейські заходи 
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Для виконання покладених на неї завдань Національна поліція України 

на підставі та в порядку, визначених законом, вживає «поліцейські заходи», 

тобто активні дії реагування на вчинені правопорушення, 

визначені Кодексом України про адміністративні правопорушення та 

Кримінальним процесуальним кодексом України.  

Поліцейський захід – це дія або комплекс дій превентивного або 

примусового характеру, що обмежує певні права і свободи людини та 

застосовується поліцейськими відповідно до закону для забезпечення 

виконання покладених на поліцію повноважень. 

 

Види поліцейських заходів 

Превентивні поліцейські заходи (ст. 31): 

Поліція може застосовувати такі превентивні заходи: 

1) перевірка документів особи; 

2) опитування особи; 

3) поверхнева перевірка і огляд; 

4) зупинення транспортного засобу; 

5) вимога залишити місце і обмеження доступу до визначеної 

території; 

6) обмеження пересування особи, транспортного засобу або 

фактичного володіння річчю; 

7) проникнення до житла чи іншого володіння особи; 

8) перевірка дотримання вимог дозвільної системи органів внутрішніх 

справ; 

9) застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають 

функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, 

відеозапису; 

10) перевірка дотримання обмежень, установлених законом стосовно 

осіб, які перебувають під адміністративним наглядом, та інших категорій 

осіб; 

11) поліцейське піклування. 

Під час проведення превентивних поліцейських заходів поліція 

зобов’язана повідомити особі про причини застосування до неї превентивних 

заходів, а також довести до її відома нормативно-правові акти, на підставі 

яких застосовуються такі заходи. 

 

Поліцейський захід застосовується виключно для виконання 

повноважень поліції. Обраний поліцейський захід має бути законним, 

необхідним, пропорційним та ефективним. 

Обраний поліцейський захід є законним, якщо він визначений законом. 

Поліцейському заборонено застосовувати будь-які інші заходи, ніж визначені 

законами України. 

Обраний поліцейський захід є необхідним, якщо для виконання 

повноважень поліції неможливо застосувати інший захід або його 
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застосування буде неефективним, а також якщо такий захід заподіє 

найменшу шкоду як адресату заходу, так і іншим особам. 

Застосований поліцейський захід є пропорційним, якщо шкода, 

заподіяна охоронюваним законом правам і свободам людини або інтересам 

суспільства чи держави, не перевищує блага, для захисту якого він 

застосований, або створеної загрози заподіяння шкоди. 

Обраний поліцейський захід є ефективним, якщо його застосування 

забезпечує виконання повноважень поліції. 

Поліцейський захід припиняється, якщо досягнуто мети його 

застосування, якщо неможливість досягнення мети заходу є очевидною або 

якщо немає необхідності у подальшому застосуванні такого заходу. 

 

Крім цього, в межах своєї компетенції поліція для охорони прав і 

свобод людини, запобігання загрозам публічній безпеці і порядку або 

припинення їх порушення також застосовує «поліцейські превентивні 

заходи» та «заходи примусу», визначені Законом України «Про Національну 

поліцію». 

Поліція для виконання покладених на неї завдань може застосовувати 

інші заходи, визначені окремими законами. 

Якщо поліцейського неможливо ідентифікувати за зовнішніми 

ознаками, він зобов’язаний пред’явити особі документ, що посвідчує його 

повноваження. 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Національна поліція України – є центральним органом виконавчої 

влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод 

людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. 

Діяльність поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів 

України через Міністра внутрішніх справ України згідно із законом. 

Систему поліції складають: центральний орган управління поліцією і 

територіальні органи поліції. 

У складі поліції функціонують: кримінальна поліція; патрульна поліція; 

органи досудового розслідування; поліція охорони; спеціальна поліція; 

поліція особливого призначення. У системі поліції можуть утворюватися 

науково-дослідні установи та установи забезпечення. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ: 

Міністерство внутрішніх справ реалізовує державну політику в сфері 

захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від 

протиправних посягань, організовує і координує діяльність органів 

внутрішніх справ по боротьбі із злочинністю, охороні громадського порядкуі 

забезпеченню громадської безпеки. Національна поліція України – це 

центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом 

забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, 



підтримання публічної безпеки і порядку. Завданнями поліції є надання 

поліцейських послуг у сферах: забезпечення публічної безпеки і порядку; 

охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; 

протидії злочинності; надання в межах, визначених законом, послуг з 

допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або 

внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

Під час вивчення даної теми рекомендується особливу увагу звернути 

на питання щодо системи Міністерства внутрішніх справ України та 

Національної поліції України, викладеними в матеріалах лекції. Вивчаючи 

цю тему доцільним є звернення до нормативних актів щодо повноважень 

поліції та МВС України. 

 


