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ТТЕЕММАА  №№  11  ПРЕДМЕТ, ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ «СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ» 
 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 
 

 
1. Сутність правоохоронної діяльності держави: її поняття, ознаки, завдання та 

напрямки. 

 

2. Предмет і система курсу ―Судові та правоохоронні органи України‖, його місце 

і значення для вивчення інших юридичних дисциплін. 

 

3. Законодавчі джерела дисципліни ―Судові та правоохоронні органи України‖. 

 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Метою лекції є розкриття сутності правоохоронної діяльності держави, 

визначення її поняття, ознак, завдань та напрямків; визначення предмету і системи 

навчальної дисципліни ―Судові та правоохоронні органи України‖ з ціллю 

окреслення її місця і значення в системі інших юридичних дисциплін. 

 

 

ВСТУП 

 

У всіх юридичних вузах України вивчається Дисципліна ―Судові та 

правоохоронні органи України‖ вивчається у всіх юридичних ВУЗах , яка дає 

студентам-юристам першого курсу вихідні дані про суди, прокуратуру, міністерство 

внутрішніх справ, органи юстиції, органи розслідування справ про злочини, про 

адвокатуру і деякі інші установи і організації, які пов’язані із здійсненням 

законності та правопорядку, охороною прав і законних інтересів державних і 

недержавних організацій, окремих осіб. 

Кожен юрист зобов’язаний знати, як побудовані і діють органи, які реалізують 

правові приписи. Такі знання потрібні не тільки для майбутньої професійної 

практики після отримання юридичної освіти. Вони потрібні також для успішного 

вивчення студентами-правознавцями інших більш складних юридичних дисциплін 

на наступних курсах юридичного вузу. 

В рамках навчальної дисципліни ―Судові та правоохоронні органи України‖ 

вивчаються деякі загальні дані про правоохоронну діяльність тих державних та 

недержавних установ, які покликані здійснювати цю діяльність. До таких установ 

прийнято відносити суди, прокуратуру, органи юстиції і внутрішніх справ, 

адвокатуру. Одночасно з ними у виконанні деяких правоохоронних функцій беруть 

участь й інші установи, наприклад, ті, що сприяють виявленню та розкриттю 

злочинів. До них відносяться органи, що здійснюють оперативно-розшукову 
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діяльність чи дізнання.  

Мета вивчення даної дисципліни — дати майбутнім юристам чітке уявлення 

про те, як побудовані і функціонують ці установи, на яких принципах здійснюється 

їх діяльність, як вони взаємодіють між собою і іншими державними органами, яке їх 

соціальне призначення.  

Таким чином, дисципліна ―Судові та правоохоронні органи України‖ дає 

мінімум знань про основні установи, які покликані забезпечувати реалізацію 

правових приписів, а також знання про механізм правозастосування. 

 

 

1. Поняття правоохоронної діяльності її взнаки і 

завдання та напрямки правоохоронної діяльності держави 
 

Діяльність держави і її органів охоплює багато сфер державного та 

суспільного життя. Вирішення проблем, пов’язаних з забезпеченням нормального 

функціонування економіки в цілому, ї галузей і конкретних господарських 

організацій, проведення зовнішньої політики, створення умов для розвитку 

культури, науки і освіти, підтримання обороноздатності, правопорядку, охорона 

безпеки держави, а також інші функції — такий зміст цієї різноманітної діяльності. 

Одне з центральних місць в ній займає виконання завдань по забезпеченню 

правопорядку і законності, захисту прав і свобод людини, охороні прав та законних 

інтересів державних і недержавних органів, трудових колективів, боротьбі з 

правопорушеннями та злочинними проявами. Ці завдання — предмет турботи в 

першу чергу держави та її органів. 

Для більшості державних органів діапазон їх діяльності не замикається на 

рішенні названих вище завдань — завдань безпосередньої охорони законності та 

правопорядку, захисту прав і свобод людини, боротьби зі злочинами та іншими 

правопорушеннями. У них на першому плані інші завдання — вирішення поточних 

та перспективних питань господарського будівництва, культури, науки і освіти, 

обороноздатності та державної безпеки, зовнішньої політики тощо. Деякі функції з 

охорони правопорядку та законності вони виконують ніби додатково, поряд зі 

здійсненням своїх основних завдань. 

Забезпеченням безпосередньо законності та правопорядку займається значно 

менше органів, які існують головним чином для виконання такої ролі. Їх називають 

правоохоронними органами. 

Щоб зрозуміти сутність критеріїв, якими слід керуватися при віднесенні тих 

чи інших державних органів до правоохоронних, необхідно усвідомити ознаки 

правоохоронної діяльності. 

Правоохоронна діяльність, як вид державної діяльності має наступні істотні 

ознаки: 

Перша ознака проявляється в тім, що така діяльність може 

здійснюватися не будь-яким способом, а лише з допомогою застосування 

юридичних заходів впливу. До них прийнято відносити заходи державного 

примусу та стягнення, регламентовані законом. Наприклад:  

— якщо скоєно злочин, то може бути призначено покарання, встановлене 

кримінальним законодавством, чи інші заходи впливу, які дозволяються 
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законом; 

— якщо майну завдано шкоду, що не тягне кримінальної відповідальності, то 

може бути покладено обов’язок відшкодування цієї шкоди;  

— якщо за укладеною угодою не виконано обов’язки, то можливе застосування 

майнових санкцій якщо, хтось керував автомобілем в нетверезому стані, то його 

можна позбавити посвідчення водія тощо.  

Серед заходів юридичного впливу важливе місце відводиться також заходам 

попередження протиправних дій, їх профілактиці, яка допускається у встановлених 

межах. 

Другою істотною ознакою правоохоронної діяльності, є те, що здійснювані 

в процесі її виконання юридичні заходи впливу повинні суворо відповідати 

припису закону чи іншого правового акту. Тільки вони можуть бути основою 

застосування конкретного заходу впливу і чітко визначати його зміст. Орган, який 

застосував такий вплив, зобов’язаний пунктуально виконувати відповідне розпо-

рядження. 

Третьою ознакою для правоохоронної діяльності є те, що вона 

реалізується у встановленому законом порядку з дотриманням встановлених 

певних процедур. 

Наприклад, вирок суду, який призначив кримінальне покарання чи звільнив 

від нього, чи виправдав підсудного може бути встановлений тільки після 

проведення судового розгляду і всебічного обговорення судом всіх питань, які 

конкретно означені процесуальним законом. Таке обговорення повинно проходити в 

нарадчій кімнаті, з забезпеченням таємниці наради і дотриманням інших про-

цедурних правил. Для прийняття рішення з застосування чи незастосування 

юридичних заходів впливу передбачуються встановлені законом конкретні правила, 

які обов’язкові для виконання, їх порушення може потягти за собою визнання 

рішення незаконним і не дійсним. 

Четвертою істотною ознакою правоохоронної діяльності є те, що її 

реалізація покладається перш за все на спеціально уповноважені державні 

органи, які комплектуються відповідним чином підготовленими службовцями 

— в більшості своїй юристами, а також фахівцями, які володіють знаннями з 

інших галузей. В їх розпорядження надаються необхідні матеріальні та технічні 

засоби. Організація та діяльність таких органів детально та всебічно рег-

ламентується в законодавчому порядку, в тому числі шляхом встановлення 

особливих процедурних (процесуальних) правил для вирішення найбільш 

відповідальних питань. Все це в сукупності направлене на забезпечення 

оперативності, обґрунтованості, законності та справедливості прийняття названими 

органами рішень по застосуванню юридичних заходів впливу, направлених на 

охорону права від вже допущених чи передбачуваних порушень. 

Виходячи з названих ознак та їх короткої характеристики, можна визначити 

поняття правоохоронної діяльності. 

Правоохоронна діяльність — це така державна діяльністьспеціально-

уповноважених державних та недержавних органів, яка здійснюється з метою 

забезпечення дотримання прав та свобод фізичних і юридичних осіб, а також 

законності та правопорядку шляхом застосування юридичних заходів впливу, в 

суворій відповідності з законом і при неухильному дотриманні встановленого ним 



 6 
порядку. 

Питання про завдання правоохоронної діяльності в законодавчому порядку 

державою спеціально не вирішено. Але виходячи з положень ряду законодавчих 

актів, в яких в тій чи іншій мірі вирішується питання організації і основи діяльності 

різних правоохоронних органів, основними об’єктами, які повинні захищатися 

системою державних органів є:  

— особистість — її права і свободи; 

— суспільство — його матеріальні і духовні цінності 

— держава її конституційний лад, суверенітет і територіальна цільність.  

Ці положення і слід вважати основними орієнтирами і завданнями 

правоохоронної діяльності. 

Згідно з Конституцією України охорона названих вище цінностей покладена 

на всі державні органи, в тому числі і на правоохоронні органи. Це відповідає змісту 

завдань правоохоронних органів. 

По своєму змісту правоохоронна діяльність різноманітна. Кожний її напрямок 

має свої специфічні завдання і реалізується також властивими тільки йому 

методами. До головних напрямків правоохоронної діяльності держави відносяться:  

— конституційний контроль,  

— правосуддя,  

— прокурорський нагляд,  

— охорона громадського порядку,  

— розслідування злочинів,  

— захист прав та інтересів громадян та організацій,  

— правова робота в народному господарстві,  

— громадська правоохоронна діяльність 

Розглянемо докладніше кожен з цих видів. 

Конституційний контроль — здійснюється Конституційним Судом України. 

Він відноситься до ефективних засобів забезпечення верховенства конституційних 

приписів, які є головним атрибутом демократичної держави. Основне призначення 

конституційного контролю полягає перш за все в забезпечені відповідності законів і 

інших нормативних актів органів законодавчої і виконавчої влади Конституції 

України, охороні конституційних прав і свобод особистості, офіційного тлумачення 

Конституції України і законів. Конституційний Суд України є гарантом реального 

виконання Конституції України всіма державними органами, посадовими особами 

та громадянами. 

Правосуддя — найважливіший напрямок правоохоронної діяльності держави 

тому, що його здійснює тільки суд в особливому процесуальному порядку з правом 

застосування до правопорушника державного примусу, в тому числі й у формі 

кримінального покарання. Ні один інший державний орган або громадська 

організація не має таких повноважень як суд. Тільки суд при скільки-небудь 

серйозних правопорушеннях вправі розглядати такі справи і виправдовувати або 

застосовувати покарання від імені держави. Суд є головним інструментом 

дотримання правопорядку в країні і вінчає всю піраміду правоохоронних органів. 

Прокурорський нагляд — здійснюється Генеральним прокурором України 

та підпорядкованими йому прокурорами країни і спрямований на опротестування та 

скасування актів державного управління, громадських організацій, які протирічять 
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закону, а також попередження незаконних дій посадових осіб та громадян. 

Охорона громадського порядку покладена на органи Міністерства 

внутрішніх справ України, і перш за все на міліцію, з метою попередження, 

припинення та розкриття порушень законності та правопорядку. 

Розслідування злочинів — це діяльність особливих посадових осіб —слідчих 

та дізнавачів, здійснювана з метою розкриття і розслідування злочинів і 

встановлення осіб, які вчинили ці злочини, для віддання їх до суду або реабілітації 

невинних: слідчі готують матеріали кримінальної справи для її розгляду судом. 

Захист прав та інтересів громадян та організацій здійснюється перш за все 

адвокатурою в формі надання консультацій з правових питань, складання різного 

роду ділових паперів, виступів адвокатів в суді захисниками з кримінальних справ 

та представниками з цивільних справ: адвокатура є громадською організацією. 

Правова робота в народному господарстві, як вид правоохоронної 

діяльності, покладена на господарський суд та юридичну службу організацій, 

підприємств та спрямована на забезпечення законності в цивільному обігу, особливо 

в сфері договірних відносин підприємств і організацій. Юрисконсульти сприяють 

правопорядку в організаціях шляхом складання угод, візування наказів, 

консультування співробітників та в інших формах. Господарські суди розглядають 

господарські суперечки організацій, пов’язані з укладанням та виконанням різних 

угод. 

Громадська правоохоронна діяльність – здійснюється добровільними 

громадськими обєднаннями шляхом надання допомоги правоохоронним органам у 

виконанні окремих завдань, повязаних із забезпеченням охорони громадського 

порядку, та інших функцій, спрямованих на забезпечення дотримання прав і свобод 

юридичних та фізичних осіб, а також підтримання законності та правопорядку в 

державі. 

З цієї короткої характеристики різновидів правоохоронної діяльності держави 

витікає висновок про різноманітність напрямків, форм та методів цієї діяльності 

органі. 

Кожний з цих напрямків має за мету досягнення конкретних результатів, а 

саме: 

1. усунення порушень норм Конституції України; 

2. справедливий розгляд цивільних і кримінальних справ, справ про адмі-

ністративні правопорушення, господарських справ; 

3. виявлення і усунення порушень закону засобами прокурорського реагування; 

4. розкриття злочинів і викриття осіб, винних в їх вчиненні; 

5. підготовка матеріалів для розгляду конкретних справ у суді; 

6. надання всім, кому це необхідно, кваліфікованої юридичної допомоги, 

особливо тим особам, що притягаються до кримінальної відповідальності, а 

також надання інших юридичних послуг; 

7. створення умов для нормальної діяльності судів та інших органів. 

Досягнення цих результатів у кінцевому результаті забезпечує виконання 

завдань правоохоронної діяльності, незважаючи на своєрідність і специфічність 

методів, що використовується в процесі реалізації конкретних її функцій. 

Істотним є й те, що всі названі напрямки правоохоронної діяльності держави 

взаємозалежні і доповнюють одна одну. 
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Необхідно особливо відзначити, що серед функцій держави, пов’язаних з 

правоохоронною діяльністю, важливе місце посідає правосуддя як форма реалізації 

судової влади. Незалежна судова влада має стати невід’ємним  атрибутом правової 

держави, до якої прагне Україна. Проте правова держава неможлива без 

ефективного і справедливого правосуддя, до якого всі громадяни повинні ставитися 

з повагою. 

Правосуддя — це така функція правоохоронної діяльності, що прямо 

стосується захисту найбільш значущих прав і законних інтересів людини і 

громадянина. Виконанню завдань правосуддя так чи інакше підпорядкована 

реалізація всіх інших правоохоронних функцій. Наприклад, правосуддя по 

кримінальній справі не може бути здійснене законно, обґрунтовано і справедливо, 

якщо ця справа не була попередньо всебічно і повно розслідувана компетентними 

органами. Реалізація правосуддя — це насамперед забезпечення конституційних 

розпоряджень, у тому числі тих, що прямо пов’язані з належним відправленням 

правосуддя, гарантіями його законності, обґрунтованості та справедливості. Тому 

про правосуддя, ніякою мірою не зменшуючи значення інших правоохоронних 

функцій, можна говорити як про генеральну функцію в цій системі. 

В діяльності судових та правоохоронних органів першочергове значення і 

важливе місце займають законність і правопорядок. Забезпечення законності та 

правопорядку складає одну з головних функцій (головних напрямків) діяльності 

держави, серед її інших внутрішніх і зовнішніх Функцій. Законність і правопорядок 

— важливі складові частини всієї політичної системи нашого суспільства. 

Законність — це принцип державного устрою, який полягає у вимозі точного 

та неухильного дотримання законів усіма організаціями, посадовими особами та 

громадянами. 

Зміст принципу законності складає наявність сучасного законодавства, 

обов’язковим забезпеченням верховенства закону та безумовне виконання всіма 

органами держави, громадськими організаціями, посадовими особами та 

громадянами приписів законів. Принцип законності в реальному суспільному житті 

знаходить втілення в правопорядку. 

Правопорядок — це система суспільних відносин, які регулюються правом та 

базуються на законності. 

Найважливішим гарантом правопорядку та законності є правоохоронна 

діяльність держави, яка здійснюється через систему державних органів та 

громадських організацій. Робота всіх державних органів здійснюється в рамках 

закону і сприяє затвердженню основ законності та укріпленню правопорядку. Але є 

цілий ряд державних установ та громадських організацій які займаються виключно 

виконанням правоохоронної функції держави. Ці органи держави іменуються 

правоохоронними органами. 

Для правоохоронних органів та організацій характерні наступні ознаки: 

— ці органи створюються на принципах демократії та діють в умовах 

максимальної гласності; 

— вони в силу прямої вказівки в законі та специфічного положення 

в механізмі держави призначені саме для забезпечення законності 

та правопорядку, захисту прав та інтересів громадян, трудових 

колективів, суспільства та держави; 
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— вони наділені відповідними правами та володіють специфічною компетенцією 

з попередження, припинення правопорушень та розгляду правових питань та 

справ, пов’язаних з правопорушеннями та захистом прав; 

— в залежності від характеру правових питань ці органи і організації наділені 

правом застосовувати відповідні заходи державного та громадського-впливу з 

метою відновлення та укріплення законності та правопорядку аж до 

кримінального покарання, яке застосовується виключно судом. 

Таким чином, правоохоронні органи — це такі державні установи та 

недержавні організації, які всією своєю діяльністю на основі закону і у відповідних 

формах покликані забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та 

інтересів громадян, трудових колективів, суспільства і держави і наділені правом у 

відповідних випадках застосовувати державний примус стосовно осіб, які порушили 

законність та правопорядок. 

В законі ―Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів‖ 

від 23 грудня 1993 року в ст.2 наданий перелік правоохоронних органів України. Це 

органи прокуратури, внутрішніх справ, суди, Служба безпеки, митні органи, органи 

охорони державного кордону, органи державної податкової служби, державної 

контрольно-ревізійної служби, рибоохорони, державної лісової охорони, інші 

органи які здійснюють правозастосовчі та правоохоронні функції. Але цей перелік 

не повний, оскільки не враховані державні органи і громадські організації, які в тій 

чи іншій мірі здійснюють правоохоронні функції. 

До них слід віднести: органи та установи юстиції Міністерство юстиції 

(нотаріат, відділи РАГС), Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і 

організованою злочинністю, Раду національної безпеки та оборони України. 

Виходячи з вищевикладеного слід зазначити, що місце правоохоронних 

органів в державному апараті визначається тим, що вони спеціально створені для 

виконання правоохоронної функції держави і це складає головний і основний зміст 

їх роботи. Цим самим діяльність правоохоронних органів відмежовується від 

функцій інших органів державної влади та управління. 

На правоохоронні органи державою покладені наступні завдання:  

1. відновлення порушених (особистих, майнових) прав 

2. покарання правопорушників в тих випадках, коли право не можна 

відновити,  

3. або відновлення порушеного права і покарання одночасно. 

Виконуючи вказані завдання правоохоронні органи охороняють і захищають 

життя і здоров’я громадян, власність громадян, державних і не державних органів, 

навколишнє середовище, тваринний світ. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, правоохоронна діяльність — це така державна діяльність, яка 

здійснюється з метою охорони права спеціально уповноваженими органами шляхом 

застосування юридичних заходів впливу, в суворій відповідності з законом і при 

неухильному дотриманні встановленого ним порядку. До основних напрямків 

правоохоронної діяльності держави відносяться: конституційний контроль, 

правосуддя, прокурорський нагляд, охорона громадського порядку, розслідування 
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злочинів, захист прав та інтересів громадян та організацій, правова робота в 

народному господарстві, громадська правоохоронна діяльність. 

 

 

2. Поняття предмету, місце курсу в системі правових 

дисциплін і його значення для вивчення інших юридичних 

дисциплін 
 

Навчальний курс ―Судові та правоохоронні органи України‖ визначає 

завдання, принципи організації та діяльності правоохоронних органів, їх 

повноваження та побудову. 

Правоохоронні органи виконують особливі функції для всебічного зміцнення 

законності та правопорядку, запобігання злочинів та інших правопорушень і тим 

самим сприяють охороні суспільного ладу, його політичної та економічної системи, 

власності, прав і свобод громадян. 

Предмет будь-якої навчальної дисципліни перш за все визначається колом тих 

питань і проблем, які вивчаються в її рамках. До цих питань і проблем відносяться: 

характеристика правоохоронної діяльності, відомості про органи, що здійснюють 

правоохоронну діяльність, їх структуру і повноваження, а також статус посадових 

осіб, що працюють в цих органах. 

Таким чином, предметом дисципліни ―Судові та правоохоронні органи 

України‖ є положення про основи організації, систему, завдання, повноваження і 

принципи діяльності судових та правоохоронних органів, а також статус посадових 

осіб, що працюють у цих органах. 

Систему навчальної дисципліни складає перелік тем, що вивчаються в ній. До 

системи дисципліни ―Судові та правоохоронні органи України‖ включаються теми, 

в яких розглядаються загальні питання, пов’язані з поняттям правоохоронної 

діяльності, характеристикою органів, що здійснюють цю діяльність, аналізом 

принципів, що лежать в основі їх побудови і діяльності. 

Дисципліна ―Судові та правоохоронні органи України‖ — є одним з по-

чаткових курсів, що дає вихідні знання про правоохоронну діяльність і органи що її 

здійснюють. Ці знання перебувають у тісному зв’язку і взаємозалежності з 

відомостями, що надаються студентам юридичних вузів при вивченні деяких 

суміжних навчальних дисциплін. 

В нормах конституційного права закріплено суспільний та громадський 

устрій, будова механізму всієї нашої держави, а також і таких важливих 

правоохоронних органів як суд і прокуратура, які в державному апараті займають 

специфічне положення. В силу своєрідності їх призначення вони об’єдналися в 

підгалузі — судоустрій та прокурорський нагляд. 

Норми судоустрою регулюють тільки будову судів, а їх діяльність із 

здійснення правосуддя детально регламентована самостійними галузями права, які 

вивчаються у відповідних курсах дисциплін, в даному ж курсі даються лише 

загальні положення правосуддя. 

Норми прокурорського нагляду регулюють не тільки організацію, але і 

діяльність прокуратурі, у зв’язку з чим в даному курсі висвітлюється лише її будова, 
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а порядок діяльності прокуратури вивчається детально в окремій дисципліні. 

Курс неподільно пов’язаний з загальною теорією держави та права, яка є 

теоретичною базою для всіх інших правових наук, оскільки вивчає походження та 

сутність держави та права, поняття та зміст законності та правопорядку, методи їх 

забезпечення, в тому числі й через систему правоохоронних органів. В даному курсі 

на основі знань загальної теорії держави та права вивчаються вже конкретні 

правоохоронні органи та їх місце в механізмі всієї держави. 

Курс ―Судові та правоохоронні органи України‖ пов’язаний також з 

дисципліною ―Адміністративне право‖, особливо з питань організаційного 

забезпечення діяльності судів та їх устрою, а також діяльності Міністерства 

внутрішніх справ України. В курсі ―Адміністративне право‖ організаційне 

керівництво судами вивчається серед інших галузей державного управління, а в 

даному курсі воно висвітлюється як специфіка керівництва Міністерства юстиції 

такими своєрідними органами як суди. Міністерство внутрішніх справ України в 

даному курсі вивчається в плані організаційного устрою, тобто його внутрішньої 

організації, а в дисципліні ―Адміністративне право‖ вивчається його діяльність 

серед інших галузей державного управління.  

Деякі питання організації правоохоронних органів вирішуються в нормах 

таких галузей права як кримінально-процесуальне, цивільно-процесуальне, 

фінансове і інших галузей права. Якщо в даному курсі вивчається організаційний 

устрій правоохоронних органів, то в названих дисциплінах засвоюється, з 

урахуванням отриманих знань, вже сам порядок діяльності суду з розгляду 

цивільних та кримінальних справ та прокуратури по здійсненню нагляду за 

законністю. 

Місце курсу ―Судові та правоохоронні органи України‖ в системі інших 

юридичних дисциплін визначається його предметом. Неможливо глибоко і 

всебічно засвоїти діяльність правоохоронних органів з реалізації відповідних 

галузей права не усвідомивши їх побудову, організаційну структуру. Будова їх, 

принципи організації, питання співвідношення з іншими юридичними дисциплінами 

на інших курсах не вивчається. 

Значення курсу для вивчення інших юридичних дисциплін визначається по-

перше тим, що він є дисципліною правового характеру, оскільки в ній вивчаються 

юридичні установи держави, організовані на основі права. Галузі і норми, що 

визначають будову правоохоронних органів, знаходяться у взаємозв’язку з іншими 

галузями права і цим створюють основу для взаємозв’язку правових наук, а отже і 

юридичних дисциплін. Місце курсу та його значення для вивчення інших 

юридичних дисциплін визначається також тим, що він є одночасно суспільною 

наукою та юридичною наукою, яка вивчає право. Значення дисципліни для вивчення 

інших юридичних дисциплін визначається ще й тим, що ця дисципліна має характер 

вступного курсу, який передує вивченню інших юридичних дисциплін. Перш ніж 

вивчати ті чи інші галузі права та їх реалізацію в діяльності різних, в тому числі й 

правоохоронних органів, треба вивчити й зрозуміти устрій самих цих органів. 

Зрозумівши устрій судових та правоохоронних органів, можна глибоко та правильно 

засвоїти їх роботу з застосування права, забезпечення законності та правопорядку. 
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ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

 

Отже, предметом дисципліни ―Судові та правоохоронні органи України‖ є 

положення про основи організації, систему, завдання, повноваження і принципи 

діяльності судових та правоохоронних органів, а також статус посадових осіб, що 

працюють у цих органах. 

Систему навчальної дисципліни складає перелік тем, що вивчаються в ній. До 

системи дисципліни ―Судові та правоохоронні органи України‖ включаються теми, 

в яких розглядаються загальні питання, пов’язані з поняттям правоохоронної 

діяльності, характеристикою органів, що здійснюють цю діяльність, аналізом 

принципів, що лежать в основі їх побудови і діяльності. 

 

 

3. Законодавчі джерела дисципліни ―Судові та 

правоохоронні органи України‖ 
 

В рамках дисципліни ―Судові та правоохоронні органи України‖ вивчається 

сукупність законодавчих актів, в яких регламентуються основи організації та 

діяльності суду, прокуратури, органів внутрішніх справ, арбітражного суду, 

Конституційного Суду, а також адвокатури та інших громадських організацій, 

завданням яких є перш за все сприяння правоохоронній діяльності. 

Всі нормативні акти діляться на закони та підзаконні акти, останні видаються 

на основі та у відповідності з законами державними органами. Закони приймаються 

вищим представницьким органом влади Верховною Радою України і мають вищу 

юридичну силу — верховенство, займаючи, таким чином, ведуче положення в 

системі нормативних актів держави. Закони діляться на конституційні (основні) та 

звичайні, останні видаються в порядку чинного законодавства. 

Конституція України (Основний закон) країни займає ведуче місце в системі 

всіх законів та підзаконних актів держави. Вона є юридичною базою розвитку 

всього законодавства з усіх галузей права. На її основі приймається та оновлюється 

законодавство. Конституція України — це акт, в якому вирішені найбільш 

принципові питання державного та громадського життя:  

— зафіксовані основи громадського устрою та політичної системи,  

— вихідні основи взаємовідносин держави та особи,  

— її основні права, свободи, обов’язки,  

— державний устрій,  

— структура та порядок утворення органів державної влади та управління, 

їх основні завдання та ряд інших питань. 

Для дисципліни ―Судові та правоохоронні органи України‖ особливе значення 

мають конституційні положення, які містяться, в розділах: VII — стосується 

прокуратури, VIII — стосується правосуддя, XII — стосується Конституційного 

Суду України. 

Для загальної характеристики законодавчих джерел дисципліни ―Судові та 

правоохоронні органи України‖ важливо знати, що з питань правоохоронних органів 

є наступні основні акти: 
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— Закон ―Про прокуратуру‖, прийнятий 5 листопада 1991 року; 

— Закон ―Про міліцію‖, прийнятий 20 грудня 1990 року; 

— Закон ―Про Конституційний Суд‖, прийнятий 16 жовтня 1996 

року; 

— Закон ―Про оперативно-розшукову діяльність‖, прийнятий 18 

лютого 1992 року; 

— Закон ―Про адвокатуру‖, прийнятий 19 грудня 1992 року; 

— Закон ―Про державну податкову службу‖, прийнятий 5 лютого 1998; 

— Закон ―Про арбітражний суд‖, прийнятий 4 червня 1991 року; 

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

При характеристиці джерел, які мають безпосереднє відношення до дисципліни 

―Судові та правоохоронні органи України‖ слід мати на увазі, що багато положень, 

які закріплені в законодавчих актах, нерідко уточнюються та розвиваються в 

приписах наказів, інструкцій, вказівок. Вони можуть видаватися керівниками 

правоохоронних міністерств та відомств, але тільки на основі закону та в суворій 

відповідності з ним. 

Велику роль відіграють також керівні роз’яснення, які дає Пленум Верховного 

Суду України. Ці роз’яснення оформляються у вигляді постанов Пленумів та 

звичайно містять приписи з питань відповідного застосування законодавства, а 

також, які регламентують організацію та діяльність правоохоронних органів. Поста-

нови Пленуму Верховного Суду України, які містять керівні роз’яснення, 

обов’язкові не тільки для нижчестоящих судів, але і для інших органів та посадових 

осіб, які застосовують закон, з якого дано роз’яснення. 

Отже, всю систему нормативних актів, які регулюють будову правоохоронних 

органів, можна підрозділяти на закони та підзаконні акти, а за їх значущістю та 

силою, в залежності від характеру органа держави, який видає той чи інший акт, 

можна розбити на шість груп: 

Перше місце серед нормативних актів займає Конституція України. У 

багатьох її статтях вирішуються питання організації та діяльності різних 

правоохоронних органів, закріплюються конституційні принципи організації та 

діяльності судів, прокуратури, Конституційного суду тощо. Як вже відмічалося 

вище, Конституція України є юридичною базою для розвитку всього законодавства, 

всіх його галузей, у тому числі і тих, на основі яких організуються та працюють 

правоохоронні органи. 

Друга група нормативних актів, які посідають важливе місце в регулюванні 

правоохоронної діяльності, особливо у зв’язку з активною інтеграцією України до 

Європейського Співтовариства, займають міжнародно-правові акти та міждержавні 

угоди, учасницею яких є Україна. Серед них особливо виділяються: Загальна 

декларація прав людини, схвалена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 

року, Європейська Конвенція з прав людини 1959 року, Міжнародний пакт про 

громадянські і політичні права, схвалений Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 

1966 року. Вони ратифіковані і є обов’язковими до виконання на всій території 

України. 

Третя група нормативних актів – це Закони, що приймаються Верховною 

Радою України. Закони, які регулюють діяльність судових, правоохоронних і 

правозахисних органів, можна умовно розділити на декілька груп: 
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— Закони, які визначають загальні засади діяльності суду та окремих 

правоохоронних і правозахисних органів (―Про судоустрій України‖, ―Про 

прокуратуру‖, ―Про Службу безпеки України‖, ―Про міліцію‖, ―Про адвокатуру‖ 

тощо); 

— Закони, які регулюють окремі напрямки діяльності суду, 

правоохоронних і правозахисних органів (―Про боротьбу з корупцією‖, ―Про 

організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю‖, ―Про 

оперативно-розшукову діяльність‖ тощо); 

— Закони, які містять гарантії правового та соціального захисту суб’єктів 

судової, правоохоронної та правозахисної діяльності (―Про забезпечення безпеки 

осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві‖, ―Про державний захист 

працівників суду і правоохоронних органів‖, ―Про статус суддів‖ тощо). 

Четверта група нормативних актів – це Постанови Верховної Ради України 

та Укази Президента України, які стосуються організації діяльності судових, 

правоохоронних і правозахисних органів (Указ Президента України "Про Державну 

судову адміністрацію України", "Про Координаційний комітет по боротьбі з 

корупцією та організованою злочинністю", "Про Положення про Міністерство 

юстиції України", Постанова Верховної Ради України "Про затвердження 

Положення про класні чини працівників прокуратури України",  "Про затвердження 

дисциплінарного статуту прокуратури України" тощо). 

П’ята група нормативних актів – це Постанови Кабінету Міністрів України, 

які стосуються організації діяльності судових, правоохоронних і правозахисних 

органів ("Про застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку в 

Українській РСР", "Про Державну судову адміністрацію України", "Про систему 

органів юстиції" тощо.) 

Шоста група нормативних актів – це нормативні акти галузевих органів 

державної влади і управління, якими є постанови, накази, інструкції Міністерств, 

відомств. Наприклад, Міністра юстиції, Міністра внутрішніх справ, Генерального 

прокурора України, Верховного Суду України (Постанова Пленуму Верховного 

Суду "Про незалежність судової влади ", Наказ Міністерства юстиції України "Про 

порядок видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю" та інші.) 

Така система викладення нормативних актів, які вивчаються з дисципліни, в 

залежності від їх значимості, від характеру органа держави, який видав той чи 

інший нормативний акт, дозволяє правильно зрозуміти характер діяльності і будову 

судових, правоохоронних і правозахисних органів та підготуватися до вивчення 

інших юридичних дисциплін. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 
Отже, всю систему нормативних актів, які регулюють будову правоохоронних 

органів, можна підрозділяти на закони та підзаконні акти, а за їх значущістю та 

силою, в залежності від характеру органа держави, який видає той чи інший акт, 

можна розбити на п’ять груп: Перша група нормативних актів — Конституція 

України. Друга група нормативних актів — це Закони, що приймаються Верховною 

Радою України, які стосуються організації та діяльності правоохоронних органів. 

Третя група нормативних актів — це Постанови Верховної Ради України та Укази 

Президента України, які стосуються правоохоронних органів. Четверта група 

нормативних актів — це Постанови Кабінету Міністрів України, які стосуються 
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правоохоронних органів. П’ята група нормативних актів — це нормативні акти 

галузевих органів державної влади і управління, якими є постанови, накази, 

інструкції Міністерств, відомств. 

ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ: 
 

Таким чином, дисципліна ―Судові та правоохоронні органи України‖ дає 

мінімум знань про основні установи, які покликані забезпечувати реалізацію 

правових приписів, а також знання про механізм правозастосування. 

Діяльність держави і її органів охоплює багато сфер державного та 

суспільного життя. Вирішення проблем, пов’язаних з забезпеченням нормального 

функціонування економіки в цілому, ї галузей і конкретних господарських 

організацій, проведення зовнішньої політики, створення умов для розвитку 

культури, науки і освіти, підтримання обороноздатності, правопорядку, охорона 

безпеки держави, а також інші функції — такий зміст цієї різноманітної діяльності. 
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 ТТЕЕММАА  №№  22..  ПРАВОСУДДЯ ТА ЙОГО ПРИНЦИПИ 

 

(2 години) 

 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

1. Поняття правосуддя та його відмінні ознаки. 

 

2. Принципи діяльності правосуддя та їх характеристика. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Дати майбутнім юристам загальне уявлення про правосуддя та його зміст, визначити 
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місце і значення правосуддя поряд із іншими видами державної діяльності. 

Познайомитись з основними принципами діяльності правосуддя, дослідити їх 

класифікацію та розглянути внутрішню, змістовну форму. 

 

 

 

ВСТУП 

 

Правосуддя — це складне багатогранне явище у громадському житті. Будь-яке 

поняття, з допомогою якого пізнається сутність того чи іншого явища, покликано в 

узагальненому вигляді давати поняття про його найбільш суттєві сторони та ознаки. 

Поняття правосуддя, як вид людської діяльності, повинно відповідати на такі 

запитання: ким, яким чином і з якою метою воно здійснюється. 

Функція розв’язання суперечок поміж людьми і примушення їх до відмови від таких 

форм поведінки, які представляли б загрозу загальним інтересам виникла з появою 

більш чи менш організованого людського суспільства. В доправовій формації, якою 

були різновиди первісного ладу, ці функції могли виконуватися самим родом або 

найбільш авторитетними представниками (старійшинами). 

Значення цієї функції було дуже велике: її відправлення підтримувало престиж 

соціальних норм які зароджувалися — традицій, звичаїв, вносило елементи 

упорядкованості в стихійно виникаючі суспільні відносини, утверджувало почуття 

справедливості — цього наріжного каменю суспільної моралі. Розсудити сторони, 

які ведуть суперечку, осудити порушення — таке призначення цієї соціальної 

функції і звідси її назва — судова функція. 

 

 

1. Поняття та значення правосуддя і його відмінні ознаки. 

 

Правосуддя — це складне багатогранне явище у громадському житті. Будь-яке 

поняття, з допомогою якого пізнається сутність того чи іншого явища, покликано в 
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узагальненому вигляді давати поняття про його найбільш суттєві сторони та 

ознаки. 

Поняття правосуддя, як вид людської діяльності, повинно відповідати на такі 

запитання: ким, яким чином і з якою метою воно здійснюється. 

 ------- Функція розв’язання суперечок поміж людьми і примушення їх до відмови 

від таких форм поведінки, які представляли б загрозу загальним інтересам виникла з 

появою більш чи менш організованого людського суспільства. В доправовій 

формації, якою були різновиди первісного ладу, ці функції могли виконуватися 

самим родом або найбільш авторитетними представниками (старійшинами). 

Значення цієї функції було дуже велике: її відправлення підтримувало престиж 

соціальних норм які зароджувалися — традицій, звичаїв, вносило елементи 

упорядкованості в стихійно виникаючі суспільні відносини, утверджувало почуття 

справедливості — цього наріжного каменю суспільної моралі. Розсудити сторони, 

які ведуть суперечку, осудити порушення — таке призначення цієї соціальної 

функції і звідси її назва — судова функція. 

З появою держави та права судова функція стала державною, виникло правосуддя як 

вид державної діяльності. Завдання і інтереси суспільства стали визначати мету і 

прийоми правосуддя. 

Якщо суть права складається з того, щоб створити юридичне забезпечення рішення 

завдань, які стоять перед суспільством, шляхом нормативного, 

загальнообов’язкового регулювання суспільних відносин, то суть правозастосування 

полягає в реалізації права шляхом переведення загально-правових вимог в 

індивідуально-правові розпорядження. 

Одним із головних суб’єктів, серед органів держави, наділених владними 

повноваженнями з правозастосування є органи правосуддя. 

Згідно зі ст.124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюється виключно 

судом. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими 

органами чи посадовими особами не допускається. Це Конституційне положення 

виключає можливість віднесення до правосуддя юрисдикційної діяльності будь-яких 

інших органів держави чи посадових осіб. 

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини які виникають в державі. Суд 
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є єдиним і виключним носієм функцій правосудця, входить в систему державних, 

органів, не розчиняючись при цьому в ній, займає специфічне місце в цій класово-

історичній організації. 

Діяльність суду при здійсненні правосуддя спрямована на всемірне зміцнення 

законності і правопорядку, запобігання злочинам та іншим правопорушенням і має 

завданнями охорону від усяких посягань: 

а) закріплених у Конституції України суспільного ладу, його політичної та 

економічної систем;  

б) соціально-економічних, політичних та особистих прав і свобод громадян, 

проголошених і гарантованих Конституцією і законами України;  

в) прав і законних інтересів підприємств, установ, організацій усіх форм власності, 

об’єднань громадян. 

Судова діяльність є однією з форм державної діяльності. Але правосуддя 

відрізняється від інших форм державної діяльності — законодавчої, виконавчої, 

розпорядчої, прокурорського нагляду тільки властивими методами і діє в 

особливому порядку. 

Специфічне положення суду в системі органів держави дає можливість виділити ті 

характерні ознаки, які відрізняють правосуддя від інших форм державної діяльності. 

Правосуддя характеризується наступними ознаками: 

1). Правосуддя здійснюється тільки судом. 

Ні один інший орган, ні громадська організація не здійснює розгляду судових справ. 

І тільки суд за законом має право здійснювати правосуддя. 

2). Правосуддя здійснюється способами, які вказані в законі. 

а) по розгляду і вирішенню в судових засіданнях цивільних справ пов’язаних з 

захистом прав і законних інтересів громадян, підприємств, установ і організацій, їх 

об’єднань, інших громадських організацій; 

б) по розгляду в судових засіданнях, кримінальних справ, вирішення питань про 

вину підсудних, застосуванні встановлених законом мір покарання до осіб, винних в 

скоєні злочину, або виправдання невинних. 

Таким чином, суд в особливому порядку здійснює правоохоронну функцію держави 

з метою відновлення порушеної законності, охорони прав і інтересів держави, 
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організацій і громадян. 

Кримінальні справи у зв’язку з вчиненими правопорушеннями в більшості своїй 

порушуються прокурорсько-слідчими органами і після проведення розслідування 

передаються в суд для розгляду їх по суті. Суд при винесенні вироку засуджує чи 

виправдовує осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності 

Цивільні справи порушуються, як правило, зацікавленою особою — позивачем, який 

подає до суду позов до відповідача. що порушив права та інтереси позивача. Суд 

задовольняє позов позивача чи відмовляє в ньому повністю чи частково. 

3). Правосуддя здійснюється на основі закону і в точній відповідності з 

ним. 

Підзаконність судової діяльності є відмінна риса правосуддя. Вона полягає не тільки 

в тому, що судовий розгляд цивільних і кримінальних справ здійснюється 

відповідно із законодавством,  а перш за все в застосуванні до конкретних 

фактичним обставин і дій людей норм кримінального, цивільного і інших галузей 

матеріального права. 

При цьому нормами цивільного права визначається характер правовідносин сторін, 

які сперечаються з цивільної справи, а нормами кримінального права визначається 

злочинний характер діяння в кримінальній справі. 

Таким чином, суд своїми актами (рішеннями, вироками, ухвалами, постановами), які 

він виносить з конкретної справи не створює ні норм права, ні суб’єктивних прав і 

обов’язків конкретних осіб. При здійсненні правосуддя він застосовує закон до 

конкретних обставин і робить висновок з цивільної справи про наявність чи 

відсутність суб’єктивних прав та обов’язків у зацікавлених осіб, а з кримінальної 

справи — про злочинний характер діянь правопорушника і про відповідальність за 

них. 

Рішення чи вирок будуть незаконними і повинні бути відмінені, якщо суд застосував 

закон, який не може бути застосований чи застосував не той закон, чи не вірно 

тлумачив закон при його застосуванні, в зв’язку з чим висновки суду стали в про-

тиріччя точному значенню закону. 

Всебічна підзаконна судова діяльність, яка не допускає свавільного суддівського 

розгляду і вирішення справ з міркувань доцільності і складає відмінну ознаку 
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правосуддя. 

4). Специфічною ознакою правосуддя є здійснення його в 

процесуальній формі. 

Судова діяльність пов’язана з дослідженням фактичних даних, матеріалів, доказів, з 

допитом значної кількості осіб, із необхідністю забезпечення їх прав при участі в 

справі. Всі ці дії проводяться для того, щоб забезпечити винесення законного і об-

ґрунтованого рішення. Тому вся діяльність суду з розгляду справ цивільних і 

кримінальних) суворо регламентована процесуальним законодавством. Таким 

чином, правосуддя здійснюється в визначеній законом формі судового процесу. 

В процесуальному законодавстві визначені всі дії суду і інших учасників процесу. 

Суд зобов’язаний не тільки сам дотримуватися вимог процесуального закону, але і 

забезпечити його дотримання підсудним і державним обвинувачем, захисником, 

позивачем, відповідачем і їх представниками, свідками, експертами, перекладачами і 

іншими особами, які приймають участь в справі. Порушення процесуального закону 

можуть привести до винесення неправочинного рішення, а, отже, і до відміни його 

вищестоящим судом. 

5). Важливою ознакою правосуддя є те, що в результаті здійснення 

правосуддя з конкретної справи застосовується державний примус. 

3 гідно закону суду надається право застосовувати державний примус за скоєння 

злочину. Засуджуючи підсудного з кримінальної справи, суд тим самим застосовує 

до нього певну міру державного примусового впливу в межах санкції кримінального 

закону. 

Примусовий характер судової діяльності проявляється і в цивільному судочинстві. 

Задовольняючи позов чи відмовляючи в ньому, суд примушує відповідного 

відповідача чи позивача до належної поведінки в рамках даного цивільного 

правовідношення до належного виконання обов’язків. 

Другий не менш важливий бік розглядуваної ознаки правосуддя — це відмова від 

застосування державного примусу, тобто виправдання підсудного в кримінальному 

процесі чи його реабілітація, відмова в задоволенні позова з цивільної справи. Це 

дуже важливий бік правосуддя, в якому власне і полягає сама суть судової 

поведінки — міркування про право, правомірність поведінки, про необхідність 
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застосування примусу з боку держави. 

Викладене вище дозволяє сформулювати саме поняття, правосуддя. Правосуддя — 

це здійснювана судом у формі цивільного, господарського, адміністративного, 

кримінального, а також конституційного судочинства діяльність по порядку і 

вирішенню справ, яка проходить у визначених процесуальних формах за неухильного 

дотримання вимог закону, шляхом встановлення у судових засіданнях фактичних 

обставин та зясування істини по розглядуваній справі із ухваленням законних, 

обґрунтованих, справедливих і загальнообов’язкових судових рішень. 

Викладене поняття і ознаки правосуддя з всією визначеністю відрізняють його від 

інших форм державної діяльності законодавчої, виконавчо-розпорядчої, від 

прокурорського нагляду. Ці ж ознаки правосуддя свідчать про таке його 

різноманіття, яке піднімає правосуддя на вершину всієї правоохоронної діяльності 

держави. 

Функція правосуддя є визначальною, оскільки органи судової влади переважно 

розглядають по суті всі правові конфлікти. Потреба в здійсненні функції правосуддя 

обумовлена насамперед наявністю конфліктів у суспільстві та прагненням держави 

захистити встановлений правопорядок від будь-яких посягань. Ці посягання можуть 

мати різну ступінь небезпеки. Держава визначає коло особливо важливих 

соціальних цінностей: життя, здоров’я, державна безпека, власність тощо, посягання 

які можуть привести до застосування заходів кримінального покарання тільки 

судом. 

Сутність правосуддя з кримінальних справ полягає у розгляді в судових засіданнях 

таких справ і в застосуванні встановлених законом заходів покарання до осіб, 

винних у вчиненні злочину, або у виправданні невинних. Вину обвинуваченого у 

вчиненні кримінального злочину може бути встановлено лише вироком суду, який 

набрав чинності. 

Зважаючи на серйозність обмеження особистої свободи громадян, щодо яких 

застосовуються примусові заходи медичного характеру, законодавець надає право 

вирішення цих питань тільки суду. 

Особливе значення держава надає охороні майнових, особистих та інших прав 

громадян, визначаючи для цього органи судової влади і наділяючи їх відповідною 
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компетенцією по розгляду цивільних справ. Таким чином змістом правосуддя у 

цивільних справах буде розгляд і вирішення по суті спорів, пов’язаних із захистом 

прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб та держави. 

Функція правосуддя також поширюється на випадки коли слід офіційно посвідчити 

факти, що мають юридичне значення: безвісна відсутність особи або фактичні 

шлюбні відносини тощо. 

Тільки суд може позбавити громадянина можливості розпоряджатися своїми 

правами внаслідок душевної хвороби та ін. 

Також юрисдикції органів правосуддя підлягають скарги на неправомірні дії 

посадових осіб, які обмежують права громадян. 

Таким чином, правосуддя відрізняється від функцій інших органів влади своєю 

специфікою. Суб’єктом, який відправляє правосудця, може бути тільки суд (суддя), 

правосуддя здійснюється у суворо встановленій законом процесуальній формі, акти 

правосуддя з конкретної справи мають силу закону. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, правосуддя відрізняється від функцій інших органів влади своєю 

специфікою. Суб’єктом, який відправляє правосудця, може бути тільки суд (суддя), 

правосуддя здійснюється у суворо встановленій законом процесуальній формі, акти 

правосуддя з конкретної справи мають силу закону. 

Викладене поняття і ознаки правосуддя з всією визначеністю відрізняють його від 

інших форм державної діяльності законодавчої, виконавчо-розпорядчої, від 

прокурорського нагляду. Ці ж ознаки правосуддя свідчать про таке його 

різноманіття, яке піднімає правосуддя на вершину всієї правоохоронної діяльності 

держави. 

 

 

2. Принципи діяльності правосуддя. 

 

Всі державні органи і суспільні організації, які займаються правоохоронною 
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діяльністю застосовують її на певних принципах властивих діяльності того чи 

іншого органу. Діяльність правосудця також будується на певних принципах, що 

мають певну специфіку. 

Принципи діяльності правосуддя — це загальні, керуючі вихідні положення, які 

визначають суттєві сторони даного виду державної діяльності. 

Таке положення є головним для всіх приписів законодавства з питань організації 

правосуддя, ролі і місця його в державному механізмі і в політичній системі 

суспільства. 

На відміну від конкретних законодавчих приписів специфіка положень що 

іменуються принципами складається також в тому, що правила, які містяться в них є 

обов’язковими не тільки для громадян, посадових осіб і органів, покликаних 

дотримуватись і виконувати закони, але й для законодавчого органу, який створює 

нові закони чи конкретизує їх. Останній повинен рахуватись з існуючими 

демократичними вимогами з сфері організації і діяльності правосуддя. 

Важливою властивістю принципів правосуддя є їх правовий характер. Конкретно 

зони закріплені в ст.129 Конституції України, але це не вичерпний перелік, оскільки 

окремо в ст. 126 визначена незалежність і недоторканність суддів — як принцип. 

Крім цього принципи правосуддя детально регламентуються також і в Законі 

України ―Про судоустрій України‖. 

 

До основних принципів судочинства відносяться: 

1. Законність. 

2. Здійснення правосуддя тільки судом. 

3. Рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом. 

4. Самостійність, незалежність, недоторканність і незмінюваність суддів, 

підкорення їх лише закону. 

5. Забезпечення доведеності вини. 

6. Змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів 

і у доведенні перед судом їх переконливості. 

7. Підтримання державного обвинувачення в суді прокурором. 

8. Забезпечення обвинуваченому права на захист. 
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9. Гласність судового процесу та його повне фіксування технічними 

засобами. 

10.0бов’язковість рішень суду. 

Розглянемо сутність і значення кожного із цих принципів докладно. 

Принцип законності закріплений в Конституції України, та як загальна вимога при 

дотриманні законності, звернений до всієї держави, до всіх органів і в найбільшій 

мірі відноситься до суду. 

В сфері правосуддя законність складає не тільки принцип діяльності самого суду, 

але й мету судового розгляду конкретних справ, оскільки суд всіма, дозволеними 

засобами повинен відновити порушену законність і правопорядок, забезпечити 

поведінку учасників судових справ згідно закону. Принцип законності правосуддя 

має ту особливість, що організація і діяльність судів здійснюється перш за все на 

основі Конституції України і законів. Підзаконні акти застосовуються в судовій 

сфері в межах, передбачених законом і, якщо вони не протирічать закону. Цим 

самим принцип законності правосуддя сприяє укріпленню Конституційного режиму 

і верховенства закону. 

Ніякі відступи від норм матеріального і процесуального права і спрощення при 

розгляді судових справ недопустимі і не можуть бути виправдані міркуваннями 

доцільності. 

Принцип законності вимагає від судів того щоб в кожному винесеному в справі 

вироку чи рішенні були посилання на конкретний закон (норму матеріального 

права) з обґрунтуванням чому саме ця норма застосована судом з даної справи. 

Вирок чи рішення буде незаконний і підлягає відміні вищестоящою судовою 

інстанцією, якщо не має посилання на закон, не вмотивоване його застосування, 

застосований не той закон. 

Принцип законності правосуддя своїм змістом має й точне дотримання судами норм 

процесуального законодавства, що регулює порядок провадження з кримінальних та 

цивільних справ. 

Значення процесуальної законності правосуддя полягає не тільки в тому, що 

процесуальний закон наділяє зацікавлених учасників судової справи широкими 

процесуальними правами, якими вони користуються в суді, відстоюючи свої позиції. 
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Правила судочинства призначені і для встановлення всіх важливих для справи 

фактів і обставин, належного застосування норм матеріального права, для винесення 

законного s обґрунтованого  рішення чи вироку з справи. Оскільки саме в 

процесуальному законодавстві визначені основи і джерела висновків суду про факти 

і обставини справи у результаті оцінки зібраних в справі доказів і матеріалів. 

Принцип законності правосуддя в сфері процесуального законодавства є 

вирішальною гарантією обґрунтованого, законного і справедливого рішення чи 

вироку з справи. 

Принцип здійснення правосуддя виключно судом закріплений в Конституції 

України. Він складаєтеся з того, що тільки суди мають право розглядати цивільні 

справи судової компетенції і всі кримінальні справи, що виникають на території 

держави. Ніякий інший орган чи суспільна організація не мають права здійснювати 

правосуддя, тобто вирішувати цивільні справи, віднесені законом до ведення судів і 

розглядати кримінальні справи, виправдовувати чи осуджувати осіб, що 

притягуються до кримінальної відповідальності, застосовувати міри кримінального 

покарання. Саме суду належить виключне право на визнання особи винною в скоєні 

злочину і призначення покарання. 

Принцип рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом 

обумовлено загальною конституційною рівністю громадян у всіх сферах життя: 

економічній, політичній, соціальній і культурній. Рівність громадян перед законом і 

судом незалежно від будь-яких відмінностей і обставин й створює зміст даного 

принципу правосуддя, який складається з двох частин — рівність перед законом і 

рівність перед судом. 

Здійснення правосуддя на основі рівності всіх громадян перед законом означає 

застосування судом норм однієї системи однаково по відношенню до всіх громадян. 

Недопустимі вилучення і винятки судом тих чи інших положень закону у зв’язку з 

якоюсь особливою і соціальною відмінністю громадян у відношенні яких 

відправляється правосуддя. На рівних началах, виходячи з обставин конкретної 

цивільної справи, суд визначає як права, так і обов’язки зацікавлених осіб. Однакова 

відповідальність осіб, які підлягають на основі закону державному примусу за 

правопорушення є незаперечним правилом. Суд вирішує конкретну справу з 
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урахуванням того, що всі закони і інші нормативні акти в рівній мірі обов’язкові 

для всіх судів держави. 

Другу частину принципу складає здійснення правосуддя на засадах рівності всіх 

перед законом, тобто на. засадах єдиного для всіх суду. В державі не існує судів 

створених на основі будь-яких соціальних відмінностей громадян і груп населення. 

Виключаються всякі, переваги чи дискримінація, як мотив в організації судової 

системи і послідовно приводиться в життя важливий принцип судоустрою принцип 

єдності судової системи. 

Принцип незалежності і недоторканності суддів, їх підкорення лише закону 

полягає в прагненні забезпечити такі умови, в яких суд може мати реальну 

можливість приймати відповідні рішення без стороннього, втручання, без будь-

якого тиску чи іншого впливу ззовні, на міцній основі приписів закону і тільки 

закону. Суддям забезпечуються умови безперешкодного і ефективного здійснення їх 

прав і обов’язків. Будь-яке втручання в діяльність суддів з відправлення правосуддя 

недопустиме і тягне відповідальність за законом. 

Незалежність суддів проявляється і в середині судових відносин складу суду, в 

відносинах суддів з іншими учасниками судового процесу, у взаємовідносинах суду 

з вищестоящими судовими органами і громадянами. Ніхто не має права давати 

вказівки судді чи суду про те, як вирішувати конкретну судову справу. Крім того, 

незалежність суддів забезпечується встановленим законом порядком їх призначення 

і звільнення, недоторканністю суддів, суворою процедурою здійснення правосуддя, 

таємницею дорадчої кімнати при винесенні рішень і вироків та забороною вимагати 

її розголошення., відповідальністю за неповагу до суду чи втручання у вирішення 

конкретних справ, а також створенням необхідних організаційно-технічних і 

матеріальних умов для діяльності суддів з відправлення правосуддя. Втручання в 

будь-якій формі в діяльність суддів з метою перешкоди всебічному, повному, 

об’єктивному розгляду конкретних справ або домагання винесення незаконного 

судового рішення тягне кримінальну відповідальність згідно з законодавством. 

Принцип забезпечення доведеності вини заключається в тому, що суд, прокурор, 

слідчий, орган дізнання зобов’язані в межах своєї компетенції порушити 

кримінальну справу в кожному випадку виявлення ознак злочину, вжити всіх 
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передбачених законом заходів до встановлення події злочину, осіб винних у 

скоєні злочину і їх покарання (ст.4 КПК). Вони зобов’язані вжити всіх передбачених 

законом заходів до всебічного, повного і об’єктивного дослідження обставин 

справи, виявити як ті обставини, що викривають так і ті, що виправдовують 

обвинуваченого, а також обставини, які пом’якшують і обтяжують його 

відповідальність (ст.22 КПК). 

Суд, прокурор, слідчий і особа, яка проводить дізнання зобов’язані роз’яснити 

особам, що беруть участь у справі, їх права і забезпечити можливість здійснення цих 

прав (ст.53 КПК). 

В силу даного принципу суд, прокурор, слідчий, особа, що проводить дізнання не 

вправі перекладати на обвинуваченого обов’язки доказування. Обвинувачений не 

зобов’язаний доводити свою невинність, а навпаки, його винність, повинна бути 

доведена органами держави. 

Принцип змагальності сторін та свобода в надані ними суду своїх доказів і у 

доведенні перед судом їх переконливості означає таку побудову процедури 

здійснення даного виду державної діяльності, яка забезпечує при розгляді цивільних 

та кримінальних справ в судовому засіданні рівні можливості особам, які 

приймають участь в ньому при відстоюванні ними прав та законних інтересів. Цей 

принцип розповсюджується не на всіх громадян, а лише на сторони, які приймають 

участь в судочинстві, тобто на тих, хто при розгляді кримінальних та цивільних 

справ судом виконує одну із процесуальних функцій — обвинувачення чи захисту з 

кримінальних справ. 

Надавши одній стороні конкретні процесуальні права, закон наділяє такими ж чи 

аналогічними правами іншу сторону і покладає на них рівні процесуальні обов’язки. 

Сторони (учасники) розгляду судової справи можуть активно і на рівних 

сперечатися, доказувати свою правоту, викладати вільно свої докази, давати своє 

тлумачення фактам і подіям, доказам, пов’язаним з розглядом справи і тим самим 

допомагати пошуку істини, справедливості, забезпеченню законності і 

обґрунтованості  актів правосуддя. При цьому суду належить роль органа, який 

активно сприяє пошуку істини і сам приймає участь у цьому, контролює 

правомірність дій сторін, забезпечує неухильне дотримання всіх правил судового 
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розгляду, встановлених законом. 

Принцип підтримання державного обвинувачення в суді прокурором полягає в 

тому, що при розгляді кримінальної справи в суді прокурор підтримує перед судом 

державне обвинувачення, бере участь у дослідженні доказів подає суду свої 

міркування з приводу застосування кримінального закону і міри покарання щодо 

підсудного. Він також приймає участь в судових дебатах по кримінальній справі. В 

тому випадку, коли при розгляді справи прокурор прийде до висновку, що судове 

слідство не підтверджує обвинувачення підсудного, він зобов’язаний відмовитись 

від обвинувачення. 

Принцип забезпечення обвинуваченому права на захист записаний в Конституції 

України як один з принципів правосуддя. Кожен громадянин має право на правову 

допомогу. Для забезпечення права на захист від обвинувачення і надання правової 

допомоги при вирішенні справ в судах в Україні діє адвокатура. Суд, прокурор, 

слідчий зобов’язані забезпечити обвинуваченому можливість захисту 

встановленими законом засобами і способами від пред’явленого обвинувачення і 

забезпечити охорону його особових і майнових прав З цією метою обвинувачений 

має право скористатися послугами захисника. Обвинувачений може укласти договір 

особисто чи через рідних і просити надати йому в якості захисника певного 

адвоката. 

В ряді випадків закон передбачає обов’язкову участь захисника незалежно від 

запрошення його підсудним. Так, з справ, в яких підсудними є неповнолітні особи, 

особи які мають фізичні чи психічні вади, а також в інших випадках, передбачених 

законом. 

Принцип гласності судового процесу та його повне фіксування технічними 

засобами полягає в тому, що всі громадяни, які не є учасниками судового процесу 

по тій чи іншій справі, можуть бути присутні при її розгляді. Це забезпечує 

демократизм правосуддя: надання громадянам можливості знаходитися в приміщені 

де проходить розгляд цивільної чи кримінальної справи сприяє реалізації контролю 

над правосуддям, дисциплінує суд, спонукає його до більш відповідального 

відношення до вирішення питань, що виникають при судовому розгляді. Крім цього 

гласність судового процесу виявляє виховний вплив на присутню публіку і на самих 
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учасників справи, сприяє їх добросовісній поведінці. 

Представники засобів масової інформації можуть висвітлювати хід судового 

процесу. Все це створює необхідні гарантії для того, щоб громадяни мали 

можливість контролювати відправлення правосуддя суддями. 

В законодавстві чітко та повно сформульовано як зміст принципу гласності, так і 

виключення з нього. 

Розгляд справ в закритому засіданні допускається законом з метою запобігання 

розголошення державної таємниці, на основі мотивованої ухвали суду, а також по 

справах про злочини осіб, що не досягли 11-ти річного віку і по справах про статеві 

злочини. 

При розгляді справи в закритому засіданні в залі присутні всі учасники судового 

розгляду. Вирок чи рішення винесені з справи, розглянутої в закритому судовому 

засіданні завжди оголошується публічно, тобто в присутності сторонньої публіки. 

При розгляді справи в суді судовий процес може фіксуватися технічним засобами і 

відтворюватися на радіо та телебаченні з метою виховного впливу на громадян і для 

інформування населення. 

Принцип обов’язковості рішень суду полягає в тому, що судові рішення, що 

приймаються в процесі чи за результатами відправлення правосуддя згідно з 

законодавством наділяються особливими якостями. Одна з них — обов’язковість. 

Вона означає, зокрема, що вирок, який набрав законної сили, ухвала чи постанова, 

винесені судом при розгляді кримінальної справи, є обов’язковим для всіх 

державних, суспільних організацій, установ і підприємств, посадових осіб і 

громадян і підлягають виконанню на всій території держави. 

Дещо інакше за законом визначається соціальне і правове значення судових рішень з 

цивільних справ: після вступу в законну силу вони, як правило, не виконуються 

автоматично, для їх реалізації потрібно волевиявлення зацікавлених осіб або 

виконання будь-якої іншої умови. Однак, якщо таке волевиявлення виявлено, то 

вимоги по виконанню судового рішення з цивільної справи стає обов’язковим для 

всіх фізичних та юридичних осіб на всій території держави. 

Невиконання судового рішення чи перешкоджання його виконанню може тягти 

застосування різного роду санкцій по відношенню до тих, хто винний в цьому. 
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ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Отже, на відміну від конкретних законодавчих приписів специфіка положень, що 

іменуються принципами складається також в тому, що правила, які містяться в них є 

обов’язковими не тільки для громадян, посадових осіб і органів, покликаних 

дотримуватись і виконувати закони, але й для законодавчого органу, який створює 

нові закони чи конкретизує їх. Останній повинен рахуватись з існуючими 

демократичними вимогами з сфері організації і діяльності правосуддя. 

ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ: 

Таким чином, підводячи підсумок, ще раз зазначимо, що згідно зі ст.124 Конституції 

України правосуддя в Україні здійснюється виключно судом. Делегування функцій 

судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами 

не допускається. Це Конституційне положення виключає можливість віднесення до 

правосуддя юрисдикційної діяльності будь-яких інших органів держави чи 

посадових осіб. 

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини які виникають в державі. Суд 

є єдиним і виключним носієм функцій правосудця, входить в систему державних, 

органів, не розчиняючись при цьому в ній, займає специфічне місце в цій класово-

історичній організації. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Дати майбутнім юристам загальне уявлення про правосуддя та його зміст, визначити 

місце і значення правосуддя поряд із іншими видами державної діяльності. 

Познайомитись з основними принципами діяльності правосуддя, дослідити їх 

класифікацію та розглянути внутрішню, змістовну форму. Розглянути структуру 

судової системи України. 

 

 

ВСТУП 

Правосуддя — це складне багатогранне явище у громадському житті. Будь-яке 

поняття, з допомогою якого пізнається сутність того чи іншого явища, покликано в 

узагальненому вигляді давати поняття про його найбільш суттєві сторони та ознаки. 

Поняття правосуддя, як вид людської діяльності, повинно відповідати на такі 

запитання: ким, яким чином і з якою метою воно здійснюється. 

Функція розв’язання суперечок поміж людьми і примушення їх до відмови від таких 

форм поведінки, які представляли б загрозу загальним інтересам виникла з появою 

більш чи менш організованого людського суспільства. В доправовій формації, якою 

були різновиди первісного ладу, ці функції могли виконуватися самим родом або 

найбільш авторитетними представниками (старійшинами). 

Значення цієї функції було дуже велике: її відправлення підтримувало престиж 

соціальних норм які зароджувалися — традицій, звичаїв, вносило елементи 

упорядкованості в стихійно виникаючі суспільні відносини, утверджувало почуття 

справедливості — цього наріжного каменю суспільної моралі. Розсудити сторони, 

які ведуть суперечку, осудити порушення — таке призначення цієї соціальної 

функції і звідси її назва — судова функція. 

 

 

1. Природа і поняття судової влади та її ознаки 

 

Характеризуючи діяльність держави, мислителі минулого поділяли її на 



 36 
законодавчу, виконавчу, виконання законів (або управління) і правосуддя. При 

цьому вони підкреслювали, що різні органи держави спеціалізуються на виконанні 

того чи іншого виду діяльності. Слід відзначити, що однією з владних функцій 

давнього суспільства була функція судова. 

Один з найвідоміших французьких істориків та філософів Шарль Луї Монтеск’є 

логічно завершив створення теорії поділу влади. Він виділив три гілки влади — 

законодавчу, виконавчу та судову, підкреслюючи, що йдеться про три частини 

єдиної влади, яка з метою більш досконалого державного устрою поділена між 

окремими структурами. Розроблена Монтеск’є концепція поділу влади, що діє на 

основі права та взаємного стримування її гілок з метою найбільш повного 

забезпечення прав і свобод людини стала ядром класичної теорії поділу влади. 

Влада в цілому — це авторитетна сила, яка має реальні можливості здійснювати 

свою волю в соціальному житті, використовуючи різні способи та методи, в тому 

числі і примус. З її допомогою забезпечується нормальне функціонування всіх 

соціальних суб’єктів, вона забезпечує організованість і порядок, координує дії 

різних елементів держави і суспільства. 

Судова влада є різновидом державної влади, основу якої складає сукупність судових 

органів наділених різною компетенцією. Головним їх призначенням є вирішення 

правових конфліктів, що виникають в суспільстві між людьми, між людиною і 

державою, між різними структурами держави. Таким чином, судовій владі належить 

особлива роль — роль арбітра в спорах про право. Суб’єктом, який здійснює судову 

владу. виступає не будь-який державний орган, а тільки суд, з притаманними лише 

йому можливостями впливу на поведінку людей та соціальні процеси. 

Крім цього, владні відносини, як елемент судової влади, характеризуються 

наявністю правових норм, що надають можливість суду виносити рішення, 

обов’язкові для виконання, вираженням волі суду до всіх учасників відносин, яке 

забезпечується застосуванням правових санкцій у разі невиконання цієї волі. 

Таким чином, судова влада — це специфічна гілка державної влади, яка 

реалізується уповноваженнями на те спеціальними органами — судами, її 

призначенням є вирішення всіх виникаючих у суспільстві правових конфліктів. 

Для судової влади характерні наступні ознаки: виключність, повнота, під 
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законність, єдність, незалежність. 

Найважливішою ознакою судової влади є виключність. Її наявність свідчить про 

те, що ніякий інший орган державної влади та управління не має права брати на себе 

компетенцію судової влади. Винесення рішення з конкретної справи є прерогативою 

суду, і це положення підкреслює виключність судових рішень. 

Держава тільки суду довіряє  

— право використовувати примусові повноваження державної 

влади по застосуванню в установленому законом порядку застосовувати 

цивільно-правові санкції з цивільної справи; 

— визнавати особу винною у вчинені злочину; призначати 

кримінальне покарання з кримінальної справи.  

Рішення суду з конкретної справи є обов’язковим для виконання всіма посадовими 

особами. 

Виключне правове становище суду в системі державних органів визначається 

Конституцією та іншими нормативно-правовими актами України. Формування 

системи органів судової влади, порядок їх організації та діяльності належать до 

відання законодавчої влади. Виключаючи можливість створення надзвичайних 

судів, Конституція України допускає певну диференціацію судових органів для 

розгляду різних категорій справ, тобто закріплює можливість спеціалізації судів. 

Виключність судової влади характеризується також і особливим порядком 

формування суддів, як носіїв судової влади, притягнення їх до відповідальності. 

Вимоги, що ставляться до судді, його обов’язки при відправлені правосуддя та 

позасудової діяльності специфічні і чітко відображені у чинному законодавстві. 

Крім цього ця ознака охоплює також виключність правового становища особи у 

сфері відправлення правосуддя. Саме в стадії судового розгляду права і обов’язки 

учасників процесу докладно регламентовані та забезпечені відповідними 

гарантіями. Виходячи з положень Конституції України, визнати особу винною та 

застосувати до неї заходи кримінального покарання може лише суд. Цьому передує 

ретельне дослідження судом обставин справи, при якому враховуються як 

пом’якшуючі так і обтяжуючі вину обставини і тим самим підкреслюється 

виключність правового становища підсудного. 
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Самостійність  судової  влади  обумовлена  конституційними принципами 

поділу влади. Кожна гілка влади — законодавча, виконавча та судова — самостійно 

виконує притаманні лише їй функції, перебуваючи одна щодо іншої у непідлеглому 

становищі. Судова влада покликана захищати права і свободи громадян, 

конституційний лад України, забезпечувати відповідність актів законодавчої та 

виконавчої влади Конституції України. Рішення, що виносяться органами судової 

влади внаслідок цієї ознаки не потребують будь-якого затвердження іншими гілками 

влади. 

Повнота судової влади — це насамперед межі поширення її компетенції, тобто 

обсягу, остаточність рішень, що приймаються судовою владою, їх обов’язковість. У 

межах визначених Конституцією, чинним законодавством України, роль арбітра у 

вирішенні спорів про право, всіх конфліктів, що виникають у суспільстві, належить 

тільки судовій владі. У цьому разі судова влада поширюється на коло відносин, що 

виникають між різними суб’єктами (як поміж громадянами та к і між громадянами і 

державою). З усіх цих спорів судові органи приймають рішення. 

Рішення та інші акти органів судової влади, що набрали чинності, є обов’язковими 

для всіх без винятку органів державної влади, підприємств, установ, організацій 

посадових осіб, громадян та підлягають безумовному виконанню на всій території 

України. 

Невиконання вимог суддів, актів постановлених органами судової влади, що 

набрали чинності, призводить до встановленої законом відповідальності. 

Підзаконність судової влади виявляється 1) у відповідності закону судових 

структур і судових процедур. Тобто судові органи і судді діють на підставі закону, 

підкоряються тільки Конституції та законам України, 2) а також в тому, що носії 

судової влади — судді — не мають права відступати в своїй діяльності від вимог 

закону. 

Єдність судової влади в Україні забезпечується сукупністю актів національного 

законодавства про судоустрій і судочинство, їх єдиним застосуванням судами на 

всій території України, фінансуванням судів з державного бюджету, єдиним 

статусом суддів. Законодавчою підставою функціонування судової влади є 

Конституція України, Закони України ―Про судоустрій України‖, ―Про статус 
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суддів‖, ―Про Конституційний Суд України‖,   ―Про   органи   суддівського   

самоврядування‖,   ―Про кваліфікаційні комісії‖, ―Кваліфікаційну атестацію та 

дисциплінарну відповідальність суддів судів України‖ та ін. 

У цих нормативних актах встановлюється компетенція, порядок створення, 

структура та основні функції, а також матеріально-технічне забезпечення судів, 

докладно регламентують статус носіїв судової влади, вимоги, що ставляться до них, 

містять гарантії незалежності суддів, а також регулюють процедурні аспекти 

діяльності відповідних судів. 

Незалежність судової влади має два рівні — зовнішній та внутрішній. Зовнішній 

рівень полягає в тому, що рівень політичної незалежності обумовлений суспільно-

політичним становищем, в якому відбувається діяльність суду. При цьому важливо 

зазначити, що реальна незалежність суду абсолютно виключає будь-який вплив 

політичних партій, громадських рухів та їх лідерів на судову владу. 

Це положення набуває актуальності в умовах багатопартійності та політичного 

плюралізму. Забезпечення програмних перетворень юстиції потребує і соціально-

економічної незалежності судової влади. Цей рівень незалежності гарантується 

особливим порядком фінансування суддів, їх матеріальним та побутовим 

забезпеченням, соціальним захистом. 

Внутрішній рівень незалежності судової влади гарантується, по-перше, діяльністю 

власне суду по здійсненню правосуддя; по-друге, статутними гарантіями 

незалежності суддів. Процедура здійснення правосуддя має бути захищена від будь-

якого втручання. Необхідні також належні умови для дійсно незалежного розгляду 

справ. 

Правозабезпечуючими гарантіями режиму незалежного правосуддя є насамперед 

Закон ―Про статус суддів‖, чинне цивільне, процесуальне, кримінально-

процесуальне та інше законодавство, які передбачають відповідальність за 

втручання в діяльність суду, таємницю наради суддів та заборону вимагати її 

розголошення. 

Судді, крім цього, не зобов’язані давати будь-які пояснення по суті розглянутих 

справ або справ, які знаходяться в провадженні, а також надавати їх будь-кому для 

ознайомлення інакше як у випадках та порядку передбачених процесуальним 
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законом. 

Що стосується судоустрійних аспектів незалежності судової влади, то Конституція 

України закріпила принцип формування судової системи та визначила порядок і 

строки призначення та обрання суддів. Цей порядок є оптимальним, забезпечує 

незалежність суддів і дозволяє виключити вплив на них з боку місцевих органів 

влади, особливо з боку відповідних органів місцевого самоврядування. 

Таким чином, суд є єдиним органом судової влади. І як орган держави він охороняє 

від будь-яких посягань її економічні та політичні основи, права та інтереси громадян 

шляхом здійснення правосуддя, застосування заходів державного примусу до осіб, 

що порушили встановлений порядок. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

 

Таким чином, правосуддя відрізняється від функцій інших органів влади своєю 

специфікою. Суб’єктом, який відправляє правосудця, може бути тільки суд (суддя), 

правосуддя здійснюється у суворо встановленій законом процесуальній формі, акти 

правосуддя з конкретної справи мають силу закону. 

Викладене поняття і ознаки правосуддя з всією визначеністю відрізняють його від 

інших форм державної діяльності законодавчої, виконавчо-розпорядчої, від 

прокурорського нагляду. Ці ж ознаки правосуддя свідчать про таке його 

різноманіття, яке піднімає правосуддя на вершину всієї правоохоронної діяльності 

держави. 

 

 

2. Поняття судової системи загальних судів. 

 

Для здійснення специфічної форми державної діяльності — відправлення 

правосуддя, в нашій державі існує судова система загальних судів. 

Система судів загальної юрисдикції — це сукупність судів України, об’єднаних 

між собою єдиною метою, завданнями, принципами організації і діяльності і 
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очолювані одним, загальним для всіх Верховним Судом України. 

В цьому визначені можна виділити наступні особливості: суди загальної юрисдикції 

є органічною частиною загальної державної судової системи; ці суди не проста сума 

судових органів, а цілісний організм, де всі ланки пов’язані між собою точно 

визначеними в законі повноваженнями (компетенцією); очолює цю систему 

Верховний Суд України. 

Сукупність судів держави утворює їх систему також тому, що суди поєднані між 

собою організаційними та функціональними зв’язками. Організаційні зв’язки 

регулюються законодавством про судоустрій, а функціональні — законодавством 

про судочинство — кримінальним і цивільним процесуальним правом. 

Відповідно до Конституції України система судів загальної юрисдикції будується за 

принципами територіальності і спеціалізації. Принцип територіальності означає, 

що, починаючи з району, в кожній адміністративно-територіальній одиниці нашої 

держави утворюються місцеві суди, яким підвідомчі усі справ, що виникають у 

межах цієї території.  

Принцип спеціалізації полягає у тому, що відповідно до специфіки юрисдикційних 

повноважень суди поділяються на загальні яким підсудні кримінальні та цивільні 

справи, а також справи про адміністративні правопорушення) та спеціалізовані суди 

окремих судових юрисдикцій (яким підсудні адміністративні та господарскі справи). 

Військові суди належать до загальних судів і здійснюють правосуддя у Збройних 

Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону.  

Систему судів загальної юрисдикції складають: 

1. місцеві суди; 

2. апеляційні суди, Апеляційний суд України; 

3. вищі спеціалізовані суди; 

4. Верховний Суд України. 

З організаційної точки зору суди пов’язані між собою як органи різних ланок 

судової системи. 

Під ланкою слід розуміти сукупність однотипних судів, які мають одинакові 

повноваження і діють на рівнозначних територіальних утвореннях. 

За цією ознакою загальні суди поділяються на суди трьох ланок: 
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1-шу ланку утворюють 1) місцеві загальні суди — районні, районні у містах, 

міські, міськрайонні суди, військові суди гарнізонів; 2) місцеві спеціалізовані суди: 

а) місцеві господарські суди; б) місцеві адміністративні суди;  

2-гу ланку утворюють 1) апеляційні суди — областей, міст Києва та Севастополя, 

апеляційний суд Автономної Республіки Крим, військові суди регіонів та Військово-

Морських Сил, Апеляційний суд України. 2) апеляційні спеціалізовані суди – 

апеляційні господарські та апеляційні адміністративні. 

3-тю ланку утворюють — Вищий господарський суд, Вищий адміністративний суд, 

Верховний Суд України, інші відповідні вищі спеціалізовані суди, що утворюються 

Президентом України. 

Крім взаємозв’язку між ланками для судової системи характерні також і 

функціональні зв’язки. Ці зв’язки обумовлені тим, що кожен суд виконує одну чи 

декілька видів судової діяльності, тобто судових функцій — суду першої, 

апеляційної чи касаційної інстанцій. 

Судом першої інстанції називається суд, який. уповноважений приймати рішення по 

суті тих питань, які є основними для даної справи. 

З кримінальною справи це питання винності чи невинності підсудного в скоєні 

злочину і про застосування чи незастосування кримінального покарання і 

конкретної його міри. 

З цивільної справи сутність справи становить питання доведеності чи недоведеності 

пред’явленого позову і тих юридичних наслідків, які повинні наступити. 

Під судом другої інстанції (апеляційної) розуміється суд, який перевіряє  законність 

та обґрунтованість винесеного судом першої інстанції вироку, ухвали, постанови чи 

рішення, які не вступили в законну силу. 

З метою забезпечення стабільності актів, суд, що виніс рішення чи вирок, не може 

вам змінити їх чи відмінити. Рішення і вироки більшості судів протягом 

встановленого строку (15 діб з моменту винесення) не вступають в законну силу і 

можуть бути оскаржені в апеляційному порядку підсудним, позивачем, відповідачем 

чи оскаржені прокурором в суд другої інстанції. Апеляційне провадження може 

бути почате на підставі апеляційної скарги або подання прокурора. 

Під судом третьої інстанції (касаційної) розуміється суд, який перевіряє законність, 
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обґрунтованість  вироків, ухвал, постанов, рішень апеляційного суду 

постановлених ним в апеляційному порядку і як судом першої інстанції, а також 

вироків, ухвал, постанов місцевих судів 

Касаційні скарги і подання на вироки, ухвали і постанови апеляційного суду, 

постановлені ним, як судом першої інстанції, а також постановлені ним в 

апеляційному порядку можуть бути подані протягом одного місяця з моменту 

проголошення чи оголошення ухвал або постанов, які оскаржуються. 

У касаційному порядку також можуть бути перевірені вироки та постанови 

районного, міського, міськрайонного, військових судів гарнізонів та ухвали 

апеляційного суду. Касаційні скарги та подання на судові рішення цих судів можуть 

бути подані протягом шести місяців з моменту набрання ними законної сили. 

Місцевими загальними судами є районні, районні у містах, міські та міськрайонні 

суди, а також військові суди гарнізонів. 

Місцевими господарськими судами є господарські суди Автономної Республіки 

Крим, областей, міст Києва та Севастополя. 

Місцевими адміністративними судами є окружні суди, що утворюються в округах 

відповідно до указу  Президента України. 

Місцевий суд складається з суддів місцевого суду, голови та заступника голови 

суду. У місцевому суді, в якому кількість суддів перевищує п’ятнадцять, може бути 

призначено більше одного заступника голови. 

Місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи віднесені процесуальним 

законом до його підсудності. Місцеві загальні суди розглядають кримінальні та 

цивільні справи, а також справи про адміністративні правопорушення. 

Місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають з господарських 

правовідносин, а також інші справи, віднесені процесуальним законом до їх 

підсудності. 

Місцеві адміністративні суди розглядають адміністративні справи, пов’язані з 

правовідносинами у сфері державного управління та місцевого самоврядування 

(справи адміністративної юрисдикції), крім справ адміністративної юрисдикції у 

сфері військового управління, розгляд яких здійснюють військові суди. 

Апеляційними загальними судами є: 
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апеляційні суди областей,  

апеляційні суди міст Києва та Севастополя,  

Апеляційний суд Автономної Республіки Крим, 

Військові суди регіонів та суд Військово-Морських Сил України,  

Апеляційний суд України. 

Апеляційні загальні суди (крім АСУ) зазвичай виступають судами другої інстанції 

щодо рішень місцевих судів, постановлених ними як судами першої інстанції. 

 Військові суди регіонів та суд Військово-Морських Сил України виступають 

судами другої їнстанції щодо рішень військових судів гарнізонів постановлених 

ними як судами першої інстанції. У той же час ці суди можутьвисткпати як суди 

першої інстанції. Їм підсудні таки справи: 1) про злочини осіб, які мають військове 

звання полковника, капітана першого рангу і вище; 2) про злочини осіб, які 

займають посаду від командира полку, командира корабля першого рангу і вище; 3) 

справи про всі злочини, вчинені військовослужбовцями, за які в умовах мирного 

часу законом передбачена можливість призначення покарання у вигляді довічного 

позбавлення волі. 

Апеляційні спеціалізовані суди: апеляційні господарські та апеляційні 

адміністративні суди, які утворюються в апеляційних округах відповідно до указа 

ПУ. Діють тільки як друга інстанція. 

Апеляційні суди мають наступні повноваження: 

1. розглядають справи в апеляційному порядку відповідно до 

процесуального закону; 

2. розглядають по першій інстанції справи, визначені законом (крім апе-

ляційних господарських справ); 

3. ведуть та аналізують судову статистику, визначають і узагальнюють 

судову практику;н 

4. надають методичну допомогу у застосуванні законодавства 

місцевими судами; 

5. здійснюють інші повноваження , передбачені законом. 

Для розгляду справ, визначених процесуальним законом, у загальних апеляційних 

судах (крім Апеляційного суду України) діють суди присяжних. 
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 Вищими судовими органами спеціалізованих судів є Вищий господарський 

суд України, Вищий адміністративний суд України, а також інші відповідні вищі 

спеціалізовані суди, що утворюються Президентом України 

Вищі спеціалізовані суди складаються з суддів обраних на посаду безстроково, 

голови суду та його заступників. 

У вищому спеціалізованому суді можуть утворюватися судові палати з розгляду 

окремих категорій справ за б означеною спеціалізацією в межах відповідної 

спеціальної судової юрисдикції. Склад судових палат формується за поданням 

голови суду. 

Розгляд справ у вищому спеціалізованому суді здійснюється колегіально. 

Вищі спеціалізовані суди розглядають у касаційному порядку справи відповідної 

юрисдикції. В іншому їх повноваження збігаються із відповідними повноваженнями 

апеляційних судів. 

Верховний Суд України є найвищим судовим органом у системі судів загальної 

юрисдикції. Він здійснює правосуддя, забезпечує однакове застосування 

законодавства усіма судами загальної юрисдикції. 

Верховний суд України має такі повноваження: 

1. розглядає в касаційному порядку рішення загальних судів у справах, 

віднесених до його підсудності процесуальним законом; 

2. переглядає в порядку повторної касації усі інші справи, розглянуті 

судами загальної юрисдикції в касаційному порядку;  

3. у випадках, перед бачених законом, розглядає інші справи, пов’язані 

з виключними обставинами; 

4. дає судам роз’яснення з питань застосування законодавства на основі 

узагальнення судової практики та аналізу судової статистики; 

5. у разі необхідності визнає нечинними роз’яснення Пленуму вищого 

спеціалізованого суду; 

6. дає висновок щодо наявності чи відсутності в діяннях, у яких звину-

вачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; 

7. надає за зверненням Верховної ради України письмове подання про 

неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом 
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здоров’я; 

8. звертається до Конституційного Суду України у випадках 

виникнення у судів загальної юрисдикції при здійснені ними правосуддя 

сумнівів щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо 

офіційного тлумачення Конституції України та законів; 

9. веде та аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову 

практику; знайомиться в судах з практикою застосування законодавства 

10. у межах своїх повноважень вирішує питання, що випливають з 

міжнародних договорів України;  

11. представляє суди загальної юрисдикції у зносинах з судами інших 

держав; 

12. здійснює інші повноваження, передбачені законом. 

Верховний Суд України очолює Голова Верховного Суду України. До складу 

Верховного Суду України входять судді, обрані на посаду безстроково, кількість 

яких встановлюється указами Президента України за поданням Голови Верховного 

Суду України, погодженим з Радою суддів України. До складу судових палат, що 

здійснюють розгляд справ з питань юрисдикції спеціалізованих судів, 

призначаються судді, які мають стаж суддівської діяльності у відповідному вищому 

суді не менше трьох років, або відповідному апеляційному спеціалізованому суді не 

менше п’яти років. 

У складі Верховного Суду України діють: 

1. Судова палата у цивільних справах; 

2. Судова палата у кримінальних справах; 

3. Судова палата у господарських справах; 

4. Судова палата в адміністративних справах; 

5. Військова судова колегія . 

Для вирішення внутрішніх організаційних питань діяльності Верховного Суду 

України діє Президія Верховного Суду України. Вона діє в складі Голови 

Верховного Суду, його заступників — голів судових палат, секретаря Пленуму 

Верховного Суду України та суддів Верховного Суду України, кількісний склад 

яких визначається Пленумом Верховного Суду України. 
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У Верховному Суді України діє Пленум Верховного Суду України, який є 

колегіальним органом, повноваження якого визначаються Конституцією України та 

.Законом України ―Про Судоустрій‖. До його складу входять усі судді Верховного 

Суду України, голови вищих Спеціалізованих судів, їх перші заступники, голова 

Касаційного суду України та голова Апеляційного суду України. 

При Верховному Суді України діє Науково-консультативна рада, яка 

утворюється з числа висококваліфікованих фахівців у галузі права для попереднього 

розгляду проектів постанов Пленуму Верховного Суду України щодо роз’яснення 

законодавства, надання висновків щодо проектів законодавчих актів та з інших 

питань діяльності Верховного Суду України, підготовка яких потребує наукового 

забезпечення. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, суди загальної юрисдикції є органічною частиною загальної 

державної судової системи; ці суди не проста сума судових органів, а цілісний 

організм, де всі ланки пов’язані між собою точно визначеними в законі 

повноваженнями (компетенцією); очолює цю систему Верховний Суд України. 

Сукупність судів держави утворює їх систему також тому, що суди поєднані між 

собою організаційними та функціональними зв’язками. Організаційні зв’язки 

регулюються законодавством про судоустрій, а функціональні — законодавством 

про судочинство — кримінальним і цивільним процесуальним правом. 

 

 

3. Військові суди, їх завдання та повноваження. 

 

Відповідно з законодавством про судоустрій в Україні організовані і діють в 

Збройних Силах військові суди, які входять в судову систему судів загальної 

юрисдикції України. Вони здійснюють правосуддя у Збройних Силах України та 

інших військових формуваннях, передбачених законодавством України. Військові 

суди діють у специфічних умовах. Сама структура управління армією ускладнює 
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використання загальних судів. Мобільність військових частин вимагає рухомих 

органів військової юстиції. 

Призначення і місце військових судів в судовій системі держави визначається їх 

завданнями. 

Діяльність військових судів спрямована на охорону від будь-яких посягань: 

1. безпеки України; 

2. боєздатності і боєготовності її Збройних Сил та інших військових 

формувань; 

3. прав і свобод військовослужбовців та інших громадян; 

4. прав і законних інтересів військових частин, установ, організації. 

Ці свої завдання військові суди здійснюють не тільки шляхом розгляду конкретних 

судових справ, але й різноманітною виховною та профілактичною роботою, яку 

проводять судді та народні засідателі. 

В Україні діють військові суди гарнізонів як місцеві суди, військові суди регіонів 

(Центрального, Південного, Західного) і Військово-Морських Сил, як апеляційні 

сули. 

Військовий суд гарнізону утворюється на території, на якій розташовано один або 

кілька військових гарнізонів і як суд місцевий є судом першої інстанції. Йому 

підсудні справи про злочини осіб, які мають військове звання до підполковника, 

капітана другого рангу включно, крім тих справ, які підсудні вищестоящим 

військовим судам. 

Військовий суд регіону і Військово-Морських Сил, як апеляційний суд у межах 

своїх повноважень розглядає справи як суд першої інстанції, у порядку 

апеляційного оскарження і у зв’язку з нововиявленими  обставинами. В першій 

інстанції ці суди розглядають справи про злочини осіб, які мають військові звання 

полковника, капітана першого рангу; справи про злочини осіб, які займають посади 

від командира полку, командира корабля першого рангу і вище, а також осіб, рівних 

їм за службовим станом; справи про всі злочини, за які в умовах мирного часу 

законом передбачена можливість призначення міри покарання у вигляді довічного 

позбавлення волі. 

До складу військового суду гарнізону входять: голова суду, заступник голови і 
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судді. 

До складу військового суду регіону і Військово-Морських сил входять: голова сулу, 

заступник голови, судді та народні засідателі. 

Вищою судовою інстанцією по відношенню військових судів є Верховний Суд 

України, у складі якого діє військова палата, яка уповноважена виконувати функції 

суду першої інстанції, апеляційної і касаційної інстанції, а також розглядає справи в 

зв’язку з нововиявленими обставинами. В якості суду першої інстанції вона 

розглядає кримінальні справи виключної важливості., а також справи про злочини 

військовослужбовців, які мають військові звання генерала (адмірала) чи займають 

посади від командира з’єднання і вище, а також їм рівні. Очолює військову палату 

Голова Військової палати. Військові суди діють автономно і лише через Військову 

палату входять структурно в систему Верховного Суду України. 

Згідно покладених повноважень військові суди розглядають: 

1. справи про всі злочини, вчинені військовослужбовцями Збройних 

Сил, Прикордонних військ. Служби безпеки України та інших військових 

формувань, що створюються Верховною Радою України, Президентом України, 

а. також військовозобов’язаними під час проходження ними зборів; 

2. всі справи про шпигунство; 

3. справи про злочини, проти встановленого порядку несення служби, 

вчинені особами начальницького складу виправно-трудових установ; 

4. справи про злочини, вчинені певними категоріями осіб, що 

визначаються законодавством України; 

5. справи про адміністративні правопорушення військовослужбовців; 

6. справи про скарги військовослужбовців на неправомірні дії 

військових службових осіб і органи військового управління; 

7. справи про захист честі та гідності, сторонами у яких є 

віськовослужбовці або Військові організації; 

8. Інші справи, пов’язані із захистом прав і свобод військовослужбовців 

та інших громадян, а також прав і законних інтересів військових частин, 

установ, організацій. 

Судді військових судів обираються Верховною Радою України безстроково у 
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порядку, встановленому законом. Судді, які вперше пройшли конкурсний відбір, 

призначаються Президентом України строком на, п’ять років у порядку, 

встановленому законом. 

Суддями військових судів можуть бути громадяни України, які відповідають 

вимогам, встановленим ст.7 ЗУ ―Про статус суддів‖, перебувають на військовій 

службі і мають військове звання офіцерського складу. 

Народні засідателі військових судів обираються відкритим голосуванням на зборах 

військовослужбовців військових частин строком на п’ять років з числа громадян 

України, які перебувають на військовій службі і досягли 25-річного віку.  

При здійсненні правосуддя народні засідателі військових судів користуються всіма 

правами судді. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Отже,  військові суди організовані і діють в Збройних Силах України. Вони входять 

в судову систему судів загальної юрисдикції України і здійснюють правосуддя у 

Збройних Силах України та інших військових формуваннях, передбачених 

законодавством України. Військові суди діють у специфічних умовах, що 

обумовлено самою структурою управління армією, оскільки вона унеможливлює 

використання загальних судів. Мобільність військових частин вимагає рухомих 

органів військової юстиції. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ: 

Таким чином, підводячи підсумок, ще раз зазначимо, що згідно зі ст.124 Конституції 

України правосуддя в Україні здійснюється виключно судом. Делегування функцій 

судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами 

не допускається. Це Конституційне положення виключає можливість віднесення до 

правосуддя юрисдикційної діяльності будь-яких інших органів держави чи 

посадових осіб. 

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини які виникають в державі. Суд 
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є єдиним і виключним носієм функцій правосудця, входить в систему державних, 

органів, не розчиняючись при цьому в ній, займає специфічне місце в цій класово-

історичній організації. 
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ТТЕЕММАА  №№  44,,  55  ПРАВОВИЙ СТАТУС СУДДІВ УКРАЇНИ. 

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ. 

 

(2 години) 

 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

1. Вимоги до кандидата у судді та порядок зайняття посади 

судді. 

2. Права та обов’язки суддів. 

3. Дисциплінарна відповідальність суддів. 

4. Статус, мета, основні принципи діяльності та повноваження 

Конституційного Суду України. 

5. Склад та порядок утворення Конституційного Суду України. Вимоги, що 

пред’являються до судді Конституційного Суду України.  

6. Форми звернення до Конституційного Суду України та суб’єкти права на 

конституційне подання та конституційне звернення. 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

 

1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради, 1996. – № 30. 

– ст.141. 

2. Про внесення змін до Конституції України. Закон України від 08.12.2004 // 

Відомості Верховної Ради, 2005. – № 2. – ст.44. 

3. Про арбітражний суд. Закон України від 04.06.1991 // Відомості Верховної 

Ради України, 1991. – № 36. – ст.470. 

4. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів. Закон 

України від 23.12.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1994. – № 11. – 

ст.50.  



 53 
5. Про Конституційний Суд. Закон України від 16.10.1996 // Відомості 

Верховної Ради України, 1996. – № 49. – ст.272. 

6. Про статус суддів. Закон України від 15.12.92 // Відомості Верховної Ради 

України, 1993. – № 8. – ст.56. 

7. Про судоустрій України. Закон України від 07.02.2002 // Відомості Верховної 

Ради, 2002. – № 27 – 28. – ст.180. 

8. Бараннік Р.В. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України. 

Навчальний посібник. – К.: Дакор, КНТ, 2008. 

9. Бессмертный А.К. Судебные и правоохранительные органы Украины: 

Пособие. – Харьков: Эспада, 2002. 

10. Верховний Суд України: історія і сьогодення, портрети й події / За заг. ред. 

В.Ф.Бойка. – К.: Вид. Дім ―Ін Юре‖, 2001. 

11. Марочкін І.Е., Сібільова Н.В., Толочко О.М. Організація судових та 

правоохоронних органів: Навчальний посібник. – Харків, 2000. 

12. Організація судової влади в Україні: Перший аналіз нормативного змісту 

Закону України ―Про судоустрій України‖ / А.О.Селіванов та ін. – К.: Юрінком 

Інтер, 2002. 

13. Руденко М.В., Говоруха М.М., Рибалко Г.С. Судова влада та правоохоронні 

органи України: Підручник для студентів вищих юридичних навчальних 

закладів. – Х.: Харків юридичний, 2007. – 548с. 

14. Судебные и правоохранительные органы Украины: Учебник / Под ред. проф. 

А.М.Бандурки. – Харьков: Ун-т внутренних дел, 1999. 

15. Судебные и правоохранительные органы Украины: Учебное пособие / Под 

ред. А.С.Васильева, Е.Л.Стрельцова. – Х.: Одиссей, 2004. 

16. Тимченко С.М. Судові та правоохоронні органи України. Навчальний 

посібник. – К.: ―Центр навчальної літератури‖, 2004. 

17. Фіолевський Д.П. Судова влада і правоохоронна система в Україні: 

Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. 

18. Фиолевский Д.П. Судебная власть и правоохранительная система Украины: 

Учебное пособие. – Донецк: Донеччина, 2003. 

19. Юзикова Н.С. Система судебных и правоохранительных органов Украины: 



 54 
Учебное пособие. – Днепропетровск: УКО ИМА-прес, 2000. 

 

 

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. Також розкриття основних 

питань, пов’язаних із визначенням статусу, метою, основними принципами 

діяльності та повноваженнями Конституційного Суду України; висвітлення складу 

та порядку утворення КСУ та ознайомлення майбутніх юристів із формами 

звернення до Конституційного Суду України. 

 

 

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. 

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.  

У відповідності з Конституцією України існує три органи її правової охорони. Це 

Верховна Рада України, Президент України та Конституційний Суд України. 
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Найбільш значна роль серед них належить останньому. 

 

 

1. Вимоги до кандидата у судді та порядок зайняття посади судді. 

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 законами України 

―Про судоустрій України‖ і ―Про 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 гос-

подарських 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. 

Судді є посадовими особами державної влади, які в конституційному порядку 

наділені повноваженнями здійснювати правосуддя і виконувати свої обов’язки на 

професійній основі в Конституційному суді України, Верховному Суді України, 

Вищих спеціалізованих судах, апеляційних та місцевих судах. 

Частиною 3 ст.127 Конституції України встановлено, що на посаду судді місцевого 

суду може бути рекомендований кваліфікаційною комісією суддів  

— громадянин України,  

— не молодший двадцяти п’яти років,  

— який має вищу юридичну освіту і  
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— стаж роботи у галузі права не менше як три роки,  

— проживає в Україні не менше десяти років  

— та володіє державною мовою. 

Суддею Апеляційного суду України, апеляційних судів Автономної Республіки Крим, 

областей, міст Києва та Севастополя, військових судів регіонів та Військово-

Морських Сил може бути  

— громадянин України,  

— який досяг на день обрання 30 років,  

— має вищу юридичну освіту,  

— стаж роботи за юридичною спеціальністю не менше як п’ять років,  

— в тому числі не менш як три роки на посаді судді. 

Суддею вищого спеціалізованого суду може бути 

— громадянин України,  

— який досяг на день обрання 30 років,  

— має вищу юридичну освіту,  

— стаж роботи за юридичною спеціальністю не менше як сьоми років,  

— в тому числі не менш як п’ять  років на посаді судді. 

Суддею Верховного Суду України може бути  

— громадянин України,  

— який досяг на день обрання 35 років,  

— має вищу юридичну освіту,  

— стаж роботи за юридичною спеціальністю не менш як десять років,  

— в тому числі не менш як п’ять років на посаді судді. 

Не може бути суддею особа, яка має судимість, обмежена у дієздатності або 

визнана недієздатною за рішенням суду. 

При доборі кандидатів забезпечується рівність їх прав незалежно від походження, 

соціального та майнового стану, расової та національної приналежності, статі, 

політичних поглядів, релігійних переконань та інших обставин. 

Необхідною умовою для зайняття посади судді будь-якого суду вказаного вище є 

складання кваліфікаційного екзамену. Ця умова не поширюється на осіб, які мають 

відповідний стаж роботи на посаді судді давність якого не перевищує 11 років. 
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Кожний громадянин України, який відповідає вимогам що передбачені 

Конституцією та законами України має право скласти кваліфікаційний іспит і 

звернутися до відповідної кваліфікаційної комісії суддів з заявою про рекомендацію 

його на посаду судді. 

Кваліфікаційні іспити на посаду судді приймаються кваліфікаційними комісіями 

суддів загальних судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та 

Севастополя, кваліфікаційними комісіями суддів господарських військових судів та 

Вищою кваліфікаційною комісією суддів України. Якщо особа, яка претендує на 

посаду судді, не склала кваліфікаційний іспит, повторне його складання 

допускається не раніш як через рік. 

Результати складеного кваліфікаційного іспиту дійсні протягом трьох років. 

Особи не згодні з рішенням кваліфікаційної комісії, можуть оскаржити це рішення 

до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 

Кваліфікаційна комісія суддів приймає кваліфікаційний іспит і, з урахуванням його 

результатів, дає висновок про рекомендацію на посаду судді кандидатів, які виявили 

найкращі знання, у кількості, необхідній для заміщення вакантних посад. 

Особи, які склали кваліфікаційний іспит, але не рекомендовані на посаду судді за 

браком вакантних посад мають бути враховані кваліфікаційною комісією як канди-

дати на нові вакантні посади суддів протягом трьох років якщо на цей період вони 

не відкличуть свою заяву. Особа яка не склала може бути допущена до повторного 

складання не раніше як через рік. Особа яка повторно не склала іспит, може бути 

допущена не раніше як через 2 роки. 

Матеріали щодо кожного кандидата в судді направляються у Вищу раду юстиції, яка 

після певної процедури розглядає справи і приймає рішення про внесення або не 

внесення подання Президенту України про призначення конкретної особи на посаду 

судді. 

Кандидати у судді, які вперше претендують на цю посаду, призначаються 

Президентом України строком на п’ять років. Після закінчення строку своїх 

повноважень суддя (крім суддів Конституційного суду України) подає до 

кваліфікаційної комісії заяву, згідно з якою його може бути рекомендовано на цю 

посаду безстроково, якщо при цьому відсутні передбачені законом обставини, що є 
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підставою для звільнення судді з посади. 

Матеріали справи направляються до відповідного Комітету ВРУ, який приймає 

щодо рекомендації кандидата на посаду судді безстроково та внесення цього 

рішення на розгляд ВРУ. Голосування здійснюється на пленарному засіданні щодо 

кожної особи окремо, таємно, шляхом подання бюлетенів. Обраною на посаду 

вважається особа, за яку проголосувала більшість від конституційного складу 

Верховної Ради України. 

Після призначення на посаду вперше суддя складає присягу. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, аналізуючи вимоги, що висуваються до кандидатів на посади суддів 

різних ланок, можемо констатувати, що в цілому вони є схожими, відмінність 

полягає лише в тому, що для зайняття посади судді більш високих рівнів 

передбачена необхідність напрацювання більш тривалого стажу за фахом, а також 

попереднє перебування на посаді судді більш низьких рівнів. З огляду на це, особа, 

що просувається по суддівських службових сходах, поступово проходить усі етапи 

цієї складної та відповідальної роботи. 

 

 

2. Права та обов’язки суддів. 

Основу діяльності судді складає здійснення правосуддя. При цьому судді надається 

цілий ряд гарантій забезпечення незалежних умов для здійснення правосуддя і 

охорони прав і свобод фізичних і юридичних осіб. 

Незалежність суддів забезпечується: 

— визначеним порядком обрання, призначення і припинення повноважень 

суддів; 

— спеціальним порядком присвоєння спеціальних звань суддям військових 

судів; 

— наявністю особливої процедури здійснення правосуддя; 

— недопустимістю втручання в діяльність суддів при здійсненні своїх 



 59 
повноважень; 

— наявністю юридичної відповідальності за неповагу до суду; 

— правом на відставку; 

— недоторканністю судді; 

— особливим порядком фінансування суддів; 

— наявністю органів суддівського самоврядування; 

Суддя є носієм судової влади, і ця обставина справляє істотний вплив на соціально-

політичну сторінку життя судді. Він повинен розуміти, що представник судової 

влади мусить бути обмеженим у своїй політичній діяльності, не виражати публічно 

своїх політичних пристрастей, не бути залежним від волі виборців, волі місцевого 

самоврядування тощо. 

Тому відповідно до вимог ст.127 Конституції України професійні судді не можуть 

належати до політичних партій та профспілок, брати участь у будь-якій політичній 

діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані 

посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої. 

Обов’язки суддів умовно можна поділити на три групи: процесуальні; службові та 

нормальні. Основні з них сформульовані у ст.6 Закону ―Про статус суддів‖, згідно з 

якою судді зобов’язані: 

— при здійсненні правосуддя дотримуватися Конституції України та 

законів України, 

— забезпечувати повний, всебічний та об’єктивний розгляд судових справ 

з дотриманням встановлених законом строків; 

— дотримуватись вимог, передбачених для суддів чинним законодавством, 

службової дисципліни та розпорядку роботи суду; 

— не розголошувати відомості, що становлять державну, військову, 

службову, комерційну та банківську таємницю, таємницю нарадчої кімнати, 

відомості про особисте життя громадян та інші відомості про які вони дізналися 

під час розгляду справи у судовому засіданні, для забезпечення яких було 

прийнято рішення про закрите судове засідання; 

— не допускати вчинків та будь-яких дій, що порочать звання судді і 

можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та 
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незалежності. 

Це далеко не повний перелік обов’язків судді. Деякі інші передбачені 

процесуальними кодексами, а також морально-етичними (поки що неписаними) 

правилами діяльності суддівського корпусу. 

Незалежність і недоторканість суддів як основа справжнього правосуддя 

гарантується Конституцією і законами України. Основна складова цих гарантій —

конституційне закріплення принципу заборони впливу на суддів будь-яким 

способом і будь-якою посадовою особою держави. Втілення в життя цього 

принципу повинно забезпечити незалежність суддів від проявів втручання в їх 

діяльність всупереч принципів правосуддя. 

Законом передбачено, що судді здійснюють свої повноваження безстроково, крім 

суддів Конституційного суду України та суддів, що призначені на цю посаду 

вперше. Одначе це положення не позбавляє суддю права на припинення своїх 

повноважень по здійсненню правосуддя. 

Звільнити суддю від посади може тільки той орган який його призначив або вибрав. 

Підстави для припинення суддівських повноважень, які полягають в позбавленні 

його права виконувати професійні повноваження виникають в наступних випадках, 

передбачених ст.12б Конституції України: 

1. закінчення строку, на який його обрано чи призначено; 

2. досягнення суддею шістдесяти п’яти років 

3. неможливість 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. 

Крім вищеназваних підстав припинення суддею повноважень Законом України ―Про 

статус суддів‖ в ст. 15 передбачено наступні випадки позбавлення права суддею 

здійснювати правосуддя: 
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1. При наявності письмової заяви судді про звільнення у зв’язку з 

переводом за його згодою на іншу посаду; 

2. Звільнення судді з посади в порядку дисциплінарного стягнення або 

професійної непридатності; 

3. Скоєння проступку, який ганьбить честь та гідність судді і принижує 

авторитет судової влади; 

4. При застосуванні до судді примусових заходів медичного характеру; 

5. Визнання в судовому порядку судді недієздатним або обмежено 

дієздатним; 

6. Винесення постанови за згодою судді про припинення кримінальної 

справи щодо нього з нереабілітуючих підстав; 

7. Імпічменту Верховною Радою України. 

При наявності підстав для припинення повноважень судді голова суду, в якому 

працює суддя, або голова вищестоящого суду повідомляє голову Ради, до 

компетенції якого належить обрання судді, в строк не пізніше одного місяця з дня 

виникнення підстав, передбачених Законом. До повідомлення додаються документи, 

які свідчать про наявність підстав для припинення повноважень судді. 

Суддя не пізніше як за місяць до досягнення 65-річного віку повинен подати 

особисту заяву про припинення своїх повноважень на ім’я голови суду чи голови 

вищестоящого суду або голови Ради, до компетенції якої належить обрання судді. В 

разі неподання у встановлений термін особистої заяви повноваження судді 

припиняються через місяць з дня досягнення відповідного віку без права на 

відставку. 

Судді — недоторкані. Недоторканість судді поширюється на його житло, службове 

приміщення, транспорт і засоби зв’язку,  кореспонденцію, належне йому майно і 

документи. 

Суддя не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи 

заарештований до винесення обвинувального вироку судом. 

Крім цього суддя не може бути затриманий за підозрою у вчиненні злочину, а також 

підданий приводу чи примусово доставлений у будь-який державний орган в 

порядку провадження у справах про адміністративне правопорушення. Якщо суддя 
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був затриманий за підозрою у вчиненні злочину чи адміністративного пра-

вопорушення, стягнення за яке накладається у судовому порядку, то він повинен 

бути негайно звільнений після з’ясування особи. 

Проникнення в житло чи службове приміщення судді, в його особистий чи 

службовий транспорт, проведення там огляду, обшуку чи виїмки, прослуховування 

його телефонних розмов, особистий обшук судді, виїмка його кореспонденції, речей, 

документів можуть проводитися тільки з санкції Генерального прокурора України за 

наявністю порушеної кримінальної справи, а також за згодою судді в разі прийняття 

головою відповідального суду рішення про вжиття спеціальних заходів забезпечен-

ня безпеки. 

Кримінальна справа щодо судді Конституційного суду та будь-якого загального чи 

господарського суду розглядається по першій інстанції апеляційним обласним, 

апеляційним судом Автономної Республіки Крим, Київським та Севастопольським 

міськими судами, а кримінальна справа щодо судді будь-якого військового суду 

розглядається по першій інстанції військовим судом регіону або Військово-

Морських Сил України. Підсудність справи визначається Головою Верховного Суду 

України або його заступником. При цьому справа не може розглядатися тим судом, 

у якому обвинувачений працював суддею. 

Прояв неповаги до суду з боку осіб, які беруть участь у справі або присутні у 

судовому засіданні, а так само вчинені поза судовим засіданням будь-яких дій, що 

свідчать про явну зневагу до суду чи судді у зв’язку з їх службовою діяльністю, 

тягнуть за собою відповідальність згідно з законом. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

 

Таким чином, підсумуємо, що суддя є носієм судової влади, і ця обставина справляє 

істотний вплив на соціально-політичну сторінку життя судді. Він повинен розуміти, 

що представник судової влади мусить бути обмеженим у своїй політичній 

діяльності, не виражати публічно своїх політичних пристрастей, не бути залежним 

від волі виборців, волі місцевого самоврядування тощо. 
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3. Дисциплінарна відповідальність суддів. 

При наявності достатніх підстав, для притягнення судді до дисциплінарної 

відповідальності, порушення дисциплінарного провадження відбувається на основі:  

— подання Міністерством юстиції, Головним управлінням Міністерства 

юстиції України або його органами по результатам проведення перевірки скарг 

і заяв громадян,  

— подання голови відповідного суду, посадових осіб державних органів, 

установ, організацій, органів місцевого та регіонального самоврядування,  

— повідомлень в засобах масової інформації, які прямо відносяться до 

порушень судових повноважень. 

Не можуть бути підставами для порушення дисциплінарного провадження заяви та 

повідомлення, що не містять відомостей про наявність підстав для дисциплінарного 

провадження, а також анонімні заяви і повідомлення. 

Підставами притягнення судді до дисциплінарної відповідальності за вчинення 

дисциплінарного проступку є порушення: 

1. Законодавства при розгляді судових справ; 

2. Вимог що ставляться до судді; 

3. 0бов’язків суддів 

У випадку порушення суддею службової дисципліни, правил розпорядку роботи 

суду, законодавства при розгляді цивільних, кримінальних справ і справ про 

адміністративне правопорушення, вимог що ставляться до судді, обов’язків судді він 

може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності. 

До судді, що допустив вищеперелічені порушення, можуть бути застосовані 

наступні види дисциплінарних стягнень: 

1. Догана; 

2. Пониження кваліфікаційного класу; 

При чому за кожне порушення накладається лише одне дисциплінарне стягнення. 

Розгляд дисциплінарної справи відбувається наступним чином. Голова 

кваліфікаційної комісії або за його дорученням чи за рішенням комісії члени комісії 

протягом місяця з дня надходження відомостей про дисциплінарний проступок 

судді проводять їх перевірку. Перевірка відомостей про дисциплінарний проступок 
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голови кваліфікаційної комісії проводиться трьома членами комісії. Після закін-

чення перевірки матеріали справи передаються на розгляд комісії, яка розглядає їх в 

десятиденний строк і приймає рішення. 

Якщо комісією прийнято рішення про відсутність підстав притягнення судді до 

дисциплінарної відповідальності, голова відповідної комісії або комісія  припиняють 

дисциплінарне провадження та повідомляють про це заінтересованих осіб. Рішення 

про припинення дисциплінарного провадження, прийняте головою комісії, може 

бути переглянуте комісією на вимогу одного з членів комісії. 

Під час розгляду справи комісія повинна заслухати пояснення судді, притягнутого 

до дисциплінарної відповідальності. Неявка цього судді на засідання комісії без 

поважних причин не перешкоджає розгляду справи. Хід та результати засідання 

фіксуються в протокол, який підписується головуючим на засіданні та особою, що 

вела цей протокол. 

Рішення кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Автономної Республіки 

Крим, областей, міст Києва та Севастополя, господарських, вищих спеціалізованих 

судів, військових судів про накладання дисциплінарного стягнення може бути 

оскаржено до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України протягом десяти днів з 

дня вручення копії рішення комісії. 

Дисциплінарне стягнення до судді застосовується не пізніше шести місяців після 

виявлення проступку, не рахуючи час тимчасової непрацездатності судді або 

перебування його у відпустці. 

Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення суддю не буде 

піддано новому дисциплінарному стягненню, він вважається таким, що не має 

дисциплінарного стягнення. 

Поновлення кваліфікаційного класу проводиться в загальному порядку. 

Дисциплінарне стягнення накладене на суддю, може бути достроково зняте 

відповідною комісією за поданням голови суду, а дисциплінарне стягнення, 

накладене на голову суду-за поданням голови вищестоящого суду. 

Суддю може бути звільнено з посади в порядку дисциплінарного провадження за: 

1. Неналежне виконання обов’язків, якщо до нього раніше 

застосовувалися дисциплінарні стягнення; 
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2. Грубе порушення службових обов’язків; 

3. Вчинення аморального проступку, несумісного з зайняттям посади 

судді; 

4. Порушення вимог, передбачених ст.5 Закону ―Про статус суддів‖; 

5. Підстав, передбачених п.п.4, 7 ст.40 Кодексу законів про працю; 

Повноваження судді можуть бути також зупинені у зв’язку з: 

1. Пред’явленням судді обвинувачення у вчиненні злочину; 

2. Розглядом дисциплінарної справи в зв’язку з порушенням суддею вимог 

про заборону поєднувати професійні обов’язки з підприємницькою діяльністю, 

членством в партії, інших органах державної влади та управління і інші вимоги; 

3. При порушенні по відношенню до судді процедури імпічменту Верховною 

Радою України. 

Зупиняти повноваження судді має право Верховна Рада України, яка позбавляє 

суддю недоторканості і дає згоду на притягнення його до кримінальної 

відповідальності. Голова кваліфікаційної комісії суддів одночасно з порушенням 

дисциплінарної справи з підстав передбачених п.4 ст.37 Закону ―Про статус суддів‖ 

надсилає судді щодо якого порушується справа, попередження про можливість 

звільнення його з посади. Протягом семи днів з дня порушення дисциплінарного 

провадження з підстав зазначених у ч.1 ст.38 Закону ―Про статус суддів‖, 

кваліфікаційна комісія суддів на своєму засіданні розглядає і вирішує питання про 

зупинення повноважень судді. Рішення про зупинення повноважень надсилається 

також голові відповідного суду, який в день отримання цього рішення повідомляє 

суддю про зупинення його повноважень. З моменту повідомлення про зупинення 

повноважень суддя усувається від здійснення своїх службових обов’язків із 

збереженням заробітної плати. 

Зупинення повноважень судді втрачає силу в разі винесення виправдувального 

вироку суду, закриття кримінальної справи щодо цього судді з реабілітуючих 

підстав, припинення дисциплінарного провадження, винесення кваліфікаційною 

комісією суддів рішення про недоцільність звільнення судді з посади. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 
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Таким чином, у випадку порушення суддею службової дисципліни, правил 

розпорядку роботи суду, законодавства при розгляді цивільних, кримінальних справ 

і справ про адміністративне правопорушення, вимог що ставляться до судді, 

обов’язків судді він може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності. 

 

 

4. 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 діяльності 

Конституційний Суд України керується виключно приписами, які містяться 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 діяльність і зміст 

прийнятих рішень з боку державних чи недержавних структур або їх посадових осіб, 

включаючи Верховну Раду та Президента України. 
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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 обговорює і вирішує питання, що віднесені до його 

компетенції. Колегіальність в роботі Конституційного Суду України дозволяє 

враховувати знання і 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, включаючи і 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 відносно: 

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 міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для 

надання згоди на їх обов’язковість; 

3. Дотримання конституційної процедури розслідування і розгляду справи 

про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту; 

4. Офіційного тлумачення Конституції та законів України. 

До повноважень Конституційного Суду України не належать питання щодо 
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законності актів органів державної влади Автономної Республіки Крим та органів 

місцевого самоврядування, а також інші питання, віднесені до компетенції судів 

загальної юрисдикції. 

Підставами для прийняття Конституційним Судом України рішення щодо 

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 ЧЕТВЕРТОГО 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. 

 

 

5. Склад та порядок утворення Конституційного Суду України. 

Вимоги, що пред’являються до судді 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 
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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 кандидатури 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  

— та стаж роботи за спеціальністю 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 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 
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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, виконувати 

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 Конституційного 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 звільняється від посади органом, який його призначив, 

у випадку: 

1. закінчення строку, на який він призначений; 

2. досягнення суддею шести десятирічного віку; 

3. неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я 

4. порушення суддею вимог відносно несумісності; 

5. порушення суддею присяги; 

6. вступ у законну силу обвинувального вироку у відношенні 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. 
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Повноваження судді закінчуються 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 окремих її частинах. 

Незалежність та недоторканність суддів гарантується Конституцією України та 

законом ―Про Конституційний Суд‖. 
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ВИСНОВКИ ДО ПЯТОГО 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‖. 

 

 

6. 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 акту (його окремих положень) неконституційним, 

про визнання конституційності міжнародних домовленостей або необхідності в 

офіційному тлумаченні Конституції України та Законів України. Конституційним 

поданням є також звернення Верховної Ради України про надання висновку 

відносно дотримання конституційної процедури розслідування та розгляду справи 

про зняття Президента України  з поста в порядку імпічменту. 

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) 
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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 рішення 

Конституційним Судом України зі справ відносно конституційності законів та 

інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів 

Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим є Президент України, не менше 45 народних 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‖). 

Строк провадження у справах про конституційне подання не повинен 

перевищувати 3 місяців. У разі провадження конституційного подання, яке визнано 

Конституційним Судом невідкладним. Строк розгляду такого подання не повинен 

перевищувати 1 місяця. 
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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. 

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  надання висновків 

Конституційним Судом України у  випадках  офіційного тлумачення Конституції та 

Законів України п.4 ст.13 Закону  ―Про Конституційний Суд‖ — 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. 
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Підставами для відмови у відкритті провадження зі справи у Конституційному 

Суді України є: 

1. Відсутність встановленого Конституцією  України,  Законом ―Про 

Конституційний Суд‖ права на конституційне подання,  конституційне звернення. 

2. Невідповідність конституційного подання,  конституційного звернення  

вимогам  Конституції  України,  Закону  ―Про   Конституційний Суд‖. 

3. Непідвідомчість Конституційному Суду України питань, піднятих в 

конституційному поданні та конституційному зверненні. 

Строк провадження у справах про конституційне звернення не повинен 

перевищувати 6 місяців. 

 

ВИСНОВКИ ДО ШОСТОГО 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 акту (його окремих положень) неконституційним, 

про визнання конституційності міжнародних домовленостей або необхідності в 

офіційному тлумаченні Конституції України та Законів України. Конституційним 

поданням є також звернення Верховної Ради України про надання висновку 

відносно дотримання конституційної процедури розслідування та розгляду справи 

про зняття Президента України  з поста в порядку імпічменту. 

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. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ: 

 

Отже, статус — це правове становище (сукупність прав і обов’язків) суддів усіх 
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ланок суддівської влади. Він встановлюється Конституцією України і 

доповнюється та більш детально регламентується процесуальними кодексами та 

законами України ―Про судоустрій України‖ і ―Про статус суддів‖. Останній закон 

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

лює процесуальні, матеріальні та соціальні гарантії їх незалежності, порядок 

формування суддівського корпусу, вимоги, що ставляться до особи судді та його 

основні обов’язки. 

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 законів та інших 

правових актів Конституції України та надає офіційне тлумачення 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. 
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ТТЕЕММАА  №№  66..  СИСТЕМА, СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ  

ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ  

 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

3. Поняття прокурорського нагляду, завдання та основні напрямки діяльності 

прокуратури. 

 

4. Принципи організації та діяльності прокуратури. 

 

5. Система та структура органів прокуратури. 

 

6. Галузі прокурорського нагляду. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Метою лекції є формування уяви про принципи організації та діяльності 

прокуратури, її систему та побудову органів; висвітлення поняття прокурорського 
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нагляду, окреслення завдань та основних напрямків діяльності прокуратури на 

підставі охарактеризування галузей прокурорського нагляду. 

 

 

ВСТУП 

 

Прокуратура за своєю державно-правовою і політичною природою являє 

собою незалежне (автономне) державне утворення в механізмі державної влади, 

покликане здійснювати державний нагляд за додержанням законів і вживати заходів 

до усунення будь-яких їх порушень від кого б вони не виходили. Вона займає 

особливе місце серед правоохоронних органів, оскільки не відноситься ні до судової 

влади, ні до виконавчої влади, а є незалежним правоохоронним органом, що 

забезпечує дотримання законності в державі. 

Об’єктом прокурорського нагляду є виконавча діяльність державних органів 

влади, місцевого самоврядування, громадських організацій та їх посадових осіб. 

Предметом прокурорського нагляду є Конституція і Закони України, які 

зобов’язані виконувати суб’єкти правовідносин, а саме — державні органи влади, 

місцевого самоврядування, громадські організації та їх посадові особи. 

 

 

1. Поняття прокурорського нагляду, завдання та основні 

напрямки діяльності прокуратури. 

 

Відповідно до ст.1 Закону ―Про прокуратуру‖ прокурорський нагляд за 

додержанням і правильним застосуванням законів Кабінетом Міністрів 

України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, 

Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими Радами, їх 

виконавчими органами, військовими частинами, політичними партіями, 

громадськими організаціями, масовими рухами, підприємствами, установами і 

організаціями, незалежно від форм власності, підпорядкованості та 
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громадянами здійснюється Генеральним прокурором України і 

підпорядкованими йому прокурорами. 

Таким чином, прокурорський нагляд — це одна з форм державної 

діяльності, мета якої полягає в забезпеченні точного і однакового розуміння і 

застосування законів. 

Прокурорський нагляд має широкі межі, тобто поширюється на всі 

міністерства, відомства, органи місцевого самоврядування, підприємства та 

організації. Прокуратура здійснює нагляд і за тими органами і організаціями, які 

самі в межах своєї компетенції здійснюють контроль за законністю. Він (нагляд) 

носить загальнодержавний характер і не зводиться до будь-якої однієї галузі 

господарства або управління і не обмежується будь-якою територією, а 

поширюється на всі відомства і на всю територію України. 

Здійснюючи свої повноваження по нагляду прокурори слідкують за тим, щоб 

всі перераховані в ст.1 Закону ―Про прокуратуру‖ державні органи, громадські 

організації, посадові особи діяли на основі законності, забезпечували у відповідності 

з наданими їм правами і покладеними на них обов’язками охорону правопорядку, 

інтересів суспільства, прав та свобод громадян. Вимоги прокурора про усунення 

виявлених ними порушень законів, пред’явлені у встановленому порядку 

обов’язкові для виконання всіма органами, підприємствами , установами, 

організаціями, посадовими особами та громадянами виконуються невідкладно або в 

передбачений законом або визначений прокурором термін. Невиконання без 

поважних причин законних вимог прокурора тягне передбачену законом 

відповідальність. 

Прокурорський нагляд, який має за мету виявити порушення закону, усунути 

правопорушення, умови та причини, що їх породжують, дає можливість прокуратурі 

впроваджувати не тільки точне, а й однакове розуміння і застосування законів усіма 

органами держави, організаціями, посадовими громадянами і громадянами. 

Завдання, що стоять перед органами прокуратури, сформульовані у ст.4 

Закону ―Про прокуратуру‖. В ній, зокрема, говориться, що діяльність органів 

прокуратури спрямована на всебічне утвердження верховенства закону, зміцнення 

правопорядку. Завдання органів прокуратури полягають у захисті від неправомірних 
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посягань: 

— закріплених Конституцією України незалежності республіки, суспільного та 

державного ладу, політичної та економічної систем, прав національних груп і 

територіальних утворень; 

— гарантованих Конституцією, іншими законами України та міжнародними 

правовими актами соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод 

людини і громадянина; 

— основ демократичного устрою державної влади, правового статусу місцевих 

Рад народних депутатів, органів територіального громадського 

самоврядування. 

Як видно з цього формулювання Закону, завданнями прокурорського нагляду 

є захист різноманітних суспільних та особистих цінностей і благ. Оскільки 

запобігаючи будь-якому правопорушенню, прокуратура так чи інакше захищає не 

тільки суб’єктивні права та інтереси організацій і громадян, а й засади нашого 

суспільства і держави. У боротьбі зі злочинними проявами зусилля прокуратури 

також спрямовані на охорону підвалин нашого суспільства, якими є 

демократичний лад, суверенітет, незалежність, гуманізм, правопорядок тощо. 

Ці завдання прокуратура здійснює з допомогою зміцнення законності. 

Законність виступає для прокуратури у двох якостях: як мета прокурорського 

нагляду і як принцип організації та діяльності самої прокуратури. Органи 

прокуратури зобов’язані максимально використовувати наявні в їх розпорядженні 

засоби в інтересах громадян та держави. 

Прокуратура, як інші державні органи, виконує притаманні тільки їй функції. 

Функції прокуратури визначаються як головні напрямки діяльності прокуратури, що 

безпосередньо виражають її сутність та призначення. 

Відповідно до ст.121 Конституції України на прокуратуру покладаються такі 

функції: 

1. підтримання державного обвинувачення в суді; 

2. представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, 

визначених законом; 

3. нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову 
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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. 

5. нагляд за додерженням прав і свобод людини і громадянина, додерженням 

законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, їх посадовими і службовими особами. 

На прокуратуру не можуть покладатися функції, не передбачені законами 

України. 

Функції підрозділяються на наглядові і ненаглядові. 

Функції підтримання державного обвинувачення в суді та представництво 

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

ненаглядові. Вони передбачають участь прокурора при розгляді справ у суді. 

Підтримання державного обвинувачення у суді передбачає, що прокурор, 

який бере участь в розгляді справ у судах, додержуючись принципу незалежності 

суддів і підкорення їх тільки закону, сприяє виконанню вимог закону про всебічний, 

повний і об’єктивний розгляд справ та винесенню судових рішень, що ґрунтуються 

на законі. Всією своєю діяльністю в суді прокурор сприяє виконанню цих завдань, 

але здійснює він це особливими засобами з урахуванням принципів правосуддя: 

змагальності, рівноправності сторін тощо. 

Згідно зі ст.35 Закону ―Про прокуратуру‖ прокурор може вступити у справу в 

будь якій стадії процесу, якщо цього вимагає захист конституційних прав громадян, 

інтересів держави та суспільства, і зобов’язаний своєчасно вжити передбачених 

законом заходів до усунення порушень закону, хоча би від кого вони виходили. 

Прокурор має рівні права з іншими учасниками судового засідання. 

Обсяг і межі повноважень прокурора, який бере участь у судовому процесі, 

визначаються Законом ―Про прокуратуру‖ та процесуальним законодавством 

України. 

У кримінальному процесі прокурор виступає в суді як державний обвинувач. 

Підтримуючи державне обвинувачення, прокурор бере участь у дослідженні доказів 

— у допиті підсудного, потерпілого, свідків, дослідженні висновків експертів і 
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речових доказів. Він бере участь у судових дебатах, виступаючи з обвинувальною 

промовою, в якій він аналізує докази, що досліджувались під час судового слідства, 

подає суду свої міркування щодо застосування кримінального закону та міри 

покарання підсудному. При цьому прокурор керується вимогами закону і 

об’єктивною оцінкою зібраних по справі доказів. 

Гарантією об’єктивності та незалежності прокурора в суді є встановлений 

законом обов’язок для прокурора відмовитися від обвинувачення у разі, коли при 

розгляді справи він дійде висновку, що дані судового слідства не підтверджують 

обвинувачення підсудного. 

Важливими повноваженнями прокурор наділений і у цивільному судочинстві. 

Беручи участь у судовому розгляді цивільних справ, прокурор сприяє суворому 

додержанню матеріального законодавства та норм цивільного судочинства. Для 

цього він наділений низкою повноважень, специфічних саме для нього:  

— правом звертатися до суду з заявою про захист прав і інтересів інших осіб; 

— вступати у справу в будь-якій стадії процесу; 

— знайомитися з матеріалами цивільної справи, навіть якщо він не брав участь у 

процесі, тощо.  

Прокурор наділений також іншими повноваженнями при розгляді у судах 

цивільних та кримінальних справ. 

Представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, 

визначених законом полягає у здійсненні прокурорами від імені держави 

процесуальних та інших дій, спрямованих на захист у суді інтересів громадянина 

або держави. 

Підставою представництва у суді інтересів громадянина є його 

неспроможність через фізичний чи матеріальний стан або з інших поважних причин 

самостійно захистити свої порушені чи оспарювані права або реалізувати 

процесуальні повноваження., а підставою представництва інтересів держави — 

наявність порушень або загрози порушень економічних, політичних та інших 

державних інтересів внаслідок протиправних дій (бездіяльності) фізичних або 

юридичних осіб, що вчиняються у відносинах між ними або державою. 

Формами представництва є:  
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звернення до суду з позовами або заявами про захист прав і свобод іншої 

особи, невизначеного кола осіб, прав юридичних осіб, коли порушуються інтереси 

держави або про визнання незаконними правових актів, дій чи рішень органів і 

посадових осіб;  

участь у розгляді судами справ; внесення апеляційного, касаційного подання 

на судові рішення або заяви про їх перегляд за нововиявленими обставинами. 

З метою вирішення питання наявності підстав для внесення касаційного 

подання у справі, розглянутій без участі прокурора, прокурор має право 

знайомитися з матеріалами справи в суді, робити виписки з неї, отримувати копії 

документів, що знаходяться у справах. 

Прокурор самостійно визначає підстави для представництва у судах, форму 

його здійснення і може здійснювати представництво в будь-якій стадії судочинства 

в порядку, передбаченому процесуальним законом. 

Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-

розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство.  

Повноваження прокурора в цій галузі встановлені кримінально-

процесуальним законодавством та іншими законодавчими актами. Так ст.227 КПК 

України наділяє прокурора такими основними повноваженнями. 

Здійснюючи нагляд за виконанням законів органами дізнання та досудового 

слідства, прокурор у межах своєї компетенції: 

1. вимагає від органів дізнання і досудового слідства для перевірки кримінальні 

справи, документи, матеріали та інші відомості про вчинені злочини, хід 

дізнання, досудового слідства і встановлення осіб, які вчинили злочини; 

перевіряє не менш як один раз на місяць виконання вимог закону про 

приймання, реєстрацію і вирішення заяв та повідомлень про вчинені або ті, що 

готуються злочини; 

2. скасовує незаконні і необґрунтовані постанови слідчих та осіб, які проводять 

дізнання; 

3. дає письмові вказівки про розслідування злочинів, про обрання, зміну або 

скасування запобіжного заходу, кваліфікацію злочину, проведення окремих 

слідчих дій та розшук осіб, які вчинили злочини; 
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4. доручає органам дізнання виконання постанов про затримання, привід, взяття 

під варту, проведення обшуку, виїмки, розшуку осіб, які вчинили злочини, 

виконання інших слідчих дій; 

5. бере участь у провадженні дізнання і досудового слідства і в необхідних 

випадках особисто проводить окремі слідчі дії або розслідування в повному 

обсязі по будь-якій справі; 

6. санкціонує проведення обшуку, відсторонення обвинуваченого від посади та 

інші дії слідчого і органу дізнання у випадках, передбачених КПК; 

7. повертає кримінальні справи органам досудового слідства з своїми вказівками 

щодо провадження додаткового розслідування; 

8. вилучає від органу дізнання і передає слідчому будь-яку справу, передає справу 

від одного органу досудового слідства іншому, а також від одного слідчого 

іншому з метою забезпечення найбільш повного і об’єктивного розслідування; 

9. усуває особу, яка проводить дізнання, або слідство від подальшого ведення 

дізнання або досудового слідства, якщо вони допустили порушення закону при 

розслідуванні справи; 

10. порушує кримінальні справи або відмовляє в їх порушенні; закриває або 

зупиняє провадження в кримінальних справах; дає згоду на закриття 

кримінальної справи слідчим в тих випадках, коли це передбачено КПК; 

затверджує обвинувальні висновки; направляє кримінальні справи до суді; 

11.  вирішує питання про допущення захисника до участі у справі з моменту 

пред’явлення обвинувачення відповідно до ч.1 ст.44 КПК. Прокурор здійснює 

також інші повноваження, надані йому кримінально-процесуальним 

законодавством. 

Вказівки прокурора органу дізнання і досудового слідства у зв’язку з 

порушеннями і розслідуванням ними кримінальних справ, подані у порядку, 

передбаченому КПК, є для цих органів обов’язковими. Оскарження одержаних 

вказівок вищестоящому прокуророві не зупиняє їх виконання, за винятком випадків, 

передбачених ч.2 ст. 114 КПК. 

Функція нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового 
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характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян дає 

прокуророві при виконанні своїх обов’язків у цій галузі нагляду наступні права: 

1. у будь-який час відвідувати місця тримання затриманих, досудового 

ув’язнення, установи, в яких засуджені відбувають покарання, установи для 

примусового лікування і перевиховання, опитувати осіб, що там перебувають, 

знайомитися з документами, на підставі яких ці особи затримані, заарештовані, 

засуджені або до них застосовано заходи примусового характеру; 

2. перевіряти законність наказів, розпоряджень і постанов адміністрації цих 

установ, зупиняти виконання таких актів, опротестовувати або скасувати їх у 

разі невідповідності законодавству, вимагати від посадових осіб пояснень з 

приводу допущених порушень; 

3. прокурор зобов’язаний негайно звільнити особу, яка незаконно перебуває в 

місцях тримання затриманих, досудового ув’язнення, позбавлення волі або в 

установі для виконання заходів примусового характеру. 

Постанови і вказівки прокурора щодо додержання встановлених 

законодавством порядку і умов тримання затриманих, заарештованих, засуджених 

до позбавлення волі та виконання інших покарань, а також осіб, до яких застосовано 

заходи примусового характеру, є обов’язковими і підлягають негайному виконанню. 

Нагляд за додерженням прав і свобод людини і громадянина, додерженням 

законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, їх посадовими і службовими особами, як функція прокурора 

знайшов своє нормативне закріплення у КУ 8 грудня 2004 року після прийняття 

ВРУ Закону «Про внесення змін до КУ». Це означає часткове відновлення серед 

функцій прокуратури на конституційному рівні функції так званого «загального 

нагляду».  У той же час, межі даного нагляду за предметом не виходять за рамки 

«додерження прав і свобод людини і громадянина та додерження законів з цих 

питань», а за  обєктом – за рамки «органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування,їх посадових і службових осіб». 

 

Прокуратура продовжує також виконувати відповідно до чинних законів 

функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів. 
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Згідно зі ст.19 Закону ―Про прокуратуру‖ предметом загального нагляду є: 

1. відповідність актів, які видаються всіма органами, підприємствами, установами, 

організаціями та посадовими особами вимогам Конституції України та чинним 

законам; 

2. додержання законів про недоторканність особи, соціально-економічні, 

політичні, особисті права і свободи громадян, захист їх честі гідності, якщо 

законом не передбачений інший порядок захисту цих прав; 

3. додержання законів, що стосуються економічних, міжнаціональних відносин, 

охорони навколишнього середовища, митниці та зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Перевірка виконання законів проводиться за заявами та іншими 

повідомленнями про порушення законності, що вимагають прокурорського 

реагування, а за наявності приводів — також з власної ініціативи прокурора. 

Досудове слідство в органах прокуратури. 

1 липня 2007 року вступив в силу Закон»Про внесення змін до статті 112 

Кримінально-процесуального кодексу України», згідно з яким значну частину 

підслідності прокурорських слідчих підрозділів передано слідчим ОВС. Це справи 

про вбивстуво. В тому числі – доведення до самогубства, згвалтування, порушення 

прав пацієнта, насильнецке донорство, незаконе позбавлення волі або викрадення 

людини тощо. 

Законом ―Про прокуратуру‖ передбачено перелік актів прокурорського 

реагування з приводу встановлених порушень Закону. 

До них відносяться: протест, письмовий припис, постанова та подання. 

Протест — це документ, який приноситься прокурором або його заступником 

на акт, що суперечить закону виданий органом державного управління, а також на 

дії посадової особи, що не відповідають закону. 

В протесті прокурор або його заступник ставить питання про відміну акта або 

його приведення у відповідність до закону, а також припинення незаконних дій 

посадової особи, відновлення порушеного права. 

Протест прокурора призупиняє дії опротестованого акту і підлягає 

обов’язковому розгляду відповідним органом чи посадовою особою в десятиденний 
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строк після його надходження. Про результати розгляду протесту в цей же строк 

повідомляється прокурор. У випадках відхилення протесту або ухилення від його 

розгляду прокурор може звернутися з заявою до суду про визнання акту або дії 

посадової особи незаконними. Заява в суд може бути подана на протязі 15 днів з 

моменту отримання повідомлення про відхилення протесту або закінчення терміну 

передбаченого для його розгляду. Направлення прокурором заяви до суду також 

призупиняє дію правового акту. 

Письмовий припис — це документ прокурора або його заступника який 

містить звернення до органу або службової особи з вимогою про негайне його 

виконання і усунення очевидного порушення закону з метою уникнення можливого 

нанесення суттєвої шкоди інтересам держави, підприємствам, установам, 

організаціям або громадянам. 

Вимоги письмового припису носять імперативний характер: відмінити 

правовий акт, привести його у відповідність з законом, відновити порушене право, 

виконати дії необхідні для уникнення суттєвої шкоди, утримання від виконання дій, 

тощо. 

Письмовий припис виноситься при очевидному порушенні закону, а також 

при реальній загрозі нанесення в результаті порушення закону суттєвої шкоди 

державі, підприємству, установі, організації або громадянину, а саме: 

— пошкодження або утрату майна, зупинення виробничо-господарської діяльності 

або створення серйозних перешкод для її провадження, забруднення 

середовища проживання і знищення природних об’єктів, катастроф, аварій і 

інших надзвичайних випадків, суттєвого обмеження гарантованих 

Конституцією України трудових, житлових і інших свобод громадян. 

Письмовий припис підлягає негайному виконанню, про що повідомляється 

прокурор. При незгоді з вимогою, яка міститься в приписі орган або посадова особа 

може оскаржити його вищестоящому прокуророві, який зобов’язаний розглянути 

скаргу на протязі десяти днів. Рішення вищестоящого прокурора є остаточним. 

Постанова — це документ прокурора або його заступника, яким по 

відношенню посадової особи або громадянина порушується дисциплінарне 

провадження, провадження про адміністративне правопорушення, або кримінальна 
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справа. 

В постанові міститься наступне: обставини порушення закону; обґрунтування 

винності посадової особи або громадянина; вказівки на порушення закону; правове 

обґрунтування виду відповідальності. 

Постанова прокурора про порушення дисциплінарного або адміністративного 

провадження підлягає розгляду не пізніше чим в десятиденний строк після його 

надходження. Закон зобов’язує органи чи посадових осіб повідомляти прокурора 

про результати розгляду постанови про порушення дисциплінарного або 

адміністративного провадження. Прокурор також може вимагати копії документів, 

виданих по результатах розгляду постанови або отримати інформацію в іншій 

формі. 

Подання — це звернення прокурора або його заступника до повноважного 

державного органу, громадської організації або посадової особи, яке містить аналіз 

порушень закону, причин цих порушень і умов, які їм сприяли, а також вимоги про 

їх усунення. В поданні можуть також міститися вимоги прокурора про притягнення 

посадової особи, винної в порушенні закону до дисциплінарної, адміністративної 

або матеріальної відповідальності. 

Подання підлягає негайному розгляду і не пізніше чим в місячний термін 

повинні бути прийняті конкретні заходи по усуненню порушень закону. Про 

результати розгляду подання повідомляється прокурор. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

 

Прокурорський нагляд — це одна з форм державної діяльності, мета якої 

полягає в забезпеченні точного і однакового розуміння і застосування законів. 

Відповідно до ст.121 Конституції України на прокуратуру покладаються такі 

функції: 

1. підтримання державного обвинувачення в суді; 

2. представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, 

визначених законом; 

3. нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову 
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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. 

5. нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержання 

законів з цих питань органами виконавчої влади. 

Законом ―Про прокуратуру‖ передбачено перелік актів прокурорського 

реагування з приводу встановлених порушень Закону. До них відносяться: протест, 

письмовий припис, постанова та подання. 

 

 

2. Принципи організації та діяльності прокуратури. 

 

Принципи організації та діяльності прокуратури України сформульовані в 

Конституції України та в Законі ―Про прокуратуру‖. Вони представляють собою 

керуючі правові положення, що виражають демократичну сутність прокуратури та 

вищого прокурорського нагляду. 

Згідно ст.6 Закону ―Про прокуратуру‖, органи прокуратури України діють на 

наступних принципах: 

1. централізацїї — складають єдину централізовану систему, яку 

очолює Генеральний прокурор України, з підпорядкуванням 

нижчестоящих прокурорів вищестоящим. 

Цей принцип централізації та єдності заключається в тому, що всі органи 

прокуратури складають єдину централізовану систему, що очолюється Генеральним 

прокурором України, з підпорядкуванням нижчестоящих прокурорів вищестоящим. 

Генеральний прокурор призначається Верховною Радою України. Діяльність всіх 

органів прокуратури направляється з єдиного центру і всі вони підкоряються 

Генеральному прокурору України. Відповідальні працівники прокуратури 

призначаються Генеральним прокурором України. Це робить прокурорську систему 

цільною та монолітною й дає можливість підпорядковувати її вищим органам влади 
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країни, що, в свою чергу., забезпечує виконання прокуратурою завдань по 

впровадженню єдиного розуміння та застосування законодавства на території всієї 

держави. 

2. незалежності — органи прокуратури здійснюють свої повноваження 

на підставі додержання Конституції України та чинних на території 

республіки законів, незалежно від будь-яких органів державної влади, 

посадових осіб, а також рішень громадських об’єднань чи їх органів. 

Цей принцип нерозривно пов’язаний з принципом централізації системи 

органів прокуратури та свідчить про її незалежність від інших державних органів 

влади та управління, крім Верховної Ради України. Незалежне положення 

прокуратури в державному апараті дає можливість відповідному прокурору 

відстоювати принципово та рішуче свою позицію в боротьбі за єдину законність. 

Прокурор може й повинен протистояти проявам панібратства та бюрократизму 

окремих посадових осіб. В своїй наглядовій діяльності, при вирішенні питання про 

притягнення до відповідальності порушників закону прокурор захищений від 

впливу будь-яких органів державної влади. посадових осіб, а також рішень 

суспільних об’єднань або їх органів. 

Все це не означає, що прокуратура діє у повному відокремленні від органів 

влади та управління. Прокуратура є органом держави і її діяльність будується на 

взаємодії з іншими органами держави. Розробку й проведення в життя заходів по 

боротьбі з правопорушеннями прокуратура завжди здійснює на основі ділового 

контакту з іншими органами юстиції, з місцевими Радами та громадськістю. 

3. захисту прав громадян на засадах їх рівності перед законом — 

органи прокуратури захищають у межах своєї компетенції права і 

свободи громадян на засадах їх рівності перед законом, незалежно від 

національного або соціального походження, мови, освіти, ставлення 

до релігії, політичних переконань, службового чи майнового стану та 

інших ознак. 

Прокурор наглядає за тим, щоб не було допущено пряме або непряме 

обмеження прав громадян або прямих чи непрямих їх переваг по вказаним ознакам і 

переслідує по закону винних в цьому. 
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4. публічності (офіційності) — органи прокуратури вживають 

заходів до усунення порушень закону, від кого б вони не виходили, 

поновлення порушених прав і притягнення у встановленому законом 

порядку до відповідальності осіб, які допустили ці порушення. 

Для виконання цих обов’язків прокурори наділені відповідними 

повноваженнями і засобами їх реалізації. В залежності від ступеня небезпеки 

допущеного порушення закону прокурор повинен прийняти міри по притягненню 

винного до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної чи матеріальної 

відповідальності, або до мір суспільного впливу. 

5. гласності — органи прокуратури діють гласно, інформують державні 

органи влади, громадськість про стан законності та заходи щодо її 

зміцнення. 

На прокуратуру покладаються обв’язки інформувати органи державної влади і 

громадськість про стан законності, та заходи по її укріпленню. Прокурори повинні 

підтримувати постійний зв’язок із засобами масової інформації, висвітлювати в 

пресі, по радіо і телебаченню результати своєї діяльності по укріпленню законності, 

інформувати населення про прийняті заходи. 

6. єдності — єдність прокуратури обумовлена єдиними завданнями, 

функціями, принципами її організації і діяльності, повноваженнями 

по виявленню правопорушень і засобами реагування на них. 

Прокуратура України становить єдину систему, яка очолюється Генеральним 

прокурором; всі прокурори є суб’єктами вищого нагляду; діяльність кожного 

прокурора є органічною частиною діяльності всієї прокуратури. 

7. законності — це вимога нормативного характеру, яка зобов’язує 

органи прокуратури неухильно й точно виконувати всі норми 

Конституції, законів України. Відповідно до ст.8 Конституції в 

Україні визнається і діє принцип верховенства права. Цей принцип є 

пріоритетним у правовій державі. 

8. позапртійності та несумісництва – полягає утому, що працівники 

прокуратури не можуть належити до будь-яких політичних партій чи 

рухів, а також займатися будь-якою підприємницькою чи іншою 
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оплачуваною діяльністю крім викладацької, наукової та творчої. 

Працівники прокуратури не можуть належати до будь-яких політичних партій 

або рухів. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Принципи організації та діяльності прокуратури України сформульовані в 

Конституції України та в Законі ―Про прокуратуру‖. Вони представляють собою 

керуючі правові положення, що виражають демократичну сутність прокуратури та 

вищого прокурорського нагляду: централізації, незалежності, захисту прав громадян 

на засадах їх рівності перед законом, публічності (офіційності), гласності, єдності, 

законності. 

 

 

3. Система та структура органів прокуратури. 

 

Прокуратура представляє собою єдину централізовану систему органів 

пов’язаних загальними завданнями і функціями. 

Система органів прокуратури — це упорядкована побудова прокурорських 

органів різних рівнів і компетенції, об’єднаних єдиною метою, шляхами її 

досягнення і єдиною підпорядкованістю Генеральному прокурору України. 

Система органів прокуратури будується по-перше, у відповідності з 

державним устроєм і адміністративно-територіальним поділом України і, по-друге, 

за функціональною ознакою. 

Згідно зі ст.13 Закону України ―Про прокуратуру‖ систему органів 

прокуратури складають: 

— Генеральна прокуратура України; 

— прокуратури Автономної республіки Крим; 

— прокуратури областей, міст Києва і Севастополя (на правах обласних) 

— міські, районні, міжрайонні, а також інші прирівняні до них прокуратури; 

— військова прокуратура. 
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До органів військової прокуратури входять військові прокуратури регіонів, 

Військово-Морських Сил (на правах обласних) і військові прокуратури гарнізонів. 

Крім того ЗУ «Про прокуратуру» передбачено функціонування інших 

прокуратур. Так, на транспорті діють транспортні прокуратури на правах обласних і 

підлеглі їм прокуратури на правах районних. 

Генеральну прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України який 

призначається на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняється з 

посади Президентом України. Генеральна прокуратура України є вищим органом 

прокурорської системи. 

Структура Генеральної прокуратури України затверджується Верховною 

Радою України за поданням Генерального прокурора України. У склад Генеральної 

прокуратури України входять: Генеральний прокурор, перший замісник 

Генерального прокурора, замісники Генерального прокурора, замісник — він же 

начальник слідчого управління, старші помічники і помічники Генерального 

прокурора з особливих доручень, старші слідчі та слідчі з особливо важливих справ. 

Крім цього в Генеральній прокуратурі України є наступні управління та 

відділи: 

— Управління кадрів; 

— управління загального нагляду; 

— слідче управління; 

— кримінально-судове управління; 

— цивільно-судове управління; 

— управління нагляду за додержанням законів у Збройних Силах України 

— у оборонній промисловості; 

— управління планування, фінансування і матеріально-технічного забезпечення; 

— відділ нагляду по додержанню законів на транспорті; 

— відділ по додержанню кримінально-виконавчого законодавства; 

— відділ по додержанню законів про національну безпеку; 

— відділ по державному кордону і митній справі; 

— відділ по додержанню законів про права неповнолітніх; 

— відділ по додержанню природоохоронного законодавства; 
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— відділ по додержанню законодавства про адміністративні правопорушення; 

— організаційно-контрольний відділ; 

— відділ систематизації законодавства і зв’язку із засобами масової інформації; 

— відділ розгляду листів і прийому громадян; 

— відділ статистики; 

— відділ інформатики і комп’ютеризації; 

— відділ матеріально-технічного забезпечення і капітального будівництва; 

— секретаріат (на правах відділу). 

Вказівки Генерального прокурора України з питань розслідування є 

обов’язковими для виконання всіма органами дізнання і попереднього слідства. 

Накази та інші акти Генерального прокурора України нормативного характеру 

в разі невідповідності їх Конституції або іншим законам України можуть бути 

скасовані як Верховною Радою України або відповідним судом у порядку, 

передбаченому законом, так і самим Генеральним прокурором України. 

При здійсненні Вищого нагляду Генеральний прокурор України наділений 

відповідними повноваженнями у відношенні правових актів вищих органів 

державної влади, що суперечать закону. 

У випадку невідповідності Указу Президента України законам України 

Генеральний прокурор України в передбаченому порядку звертається з поданням в 

Конституційний Суд України. 

Генеральний прокурор України може звернутися до Верховної Ради України з 

поданням про невідповідність законам України Постанови чи Указу Президії 

Верховної Ради України, правових актів Верховної Ради, автономної Республіки 

Крим та її президії. 

Рішення Прем’єр-міністра України, постанови та розпорядження Кабінету 

Міністрів України, Уряду Автономної Республіки Крим, що суперечать 

законодавству, можуть бути опротестовані Генеральним прокурором України. 

Протест вноситься в той орган, який видав незаконний акт, а у випадку відхилення 

протесту прокурор звертається з поданням до Президента України або в 

Конституційний Суд України. 

Генеральний прокурор України може вносити подання до Верховної Ради 
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України з питань, що потребують тлумачення закону. 

Строк повноважень Генерального прокурора України та підпорядкованих 

йому прокурорів — п’ять років. 

Звільнення (відставка) Генерального прокурора України протягом строку 

повноважень може мати місце лише у випадках вчинення ним злочину, порушення 

виконання службових обов’язків. 

У всіх випадках питання про відставку Генерального прокурора України 

вирішується Верховною Радою України. 

Генеральний прокурор України звільняється з посади також у разі: 

1) закінчення строку, на який його призначено; 

2) неможливість виконувати сврї повноваження за станом здоровя; 

3) порушення вимог щодо несумісності; 

4) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; 

5) припинення його громадянства; 

6) подання заяви про звільнення за власним бажанням. 

Прокуратура Автономної Республіки Крим, прокуратури областей і 

прирівняні до них прокуратури, прокуратури міст Києва і Севастополя 

підпорядковуються Генеральному прокуророві України і керують нижчестоящими 

прокуратурами. Вони здійснюють нагляд за дотриманням і правильним 

застосуванням законів органами, підприємствами, установами і організаціями 

відповідно Автономної Республіки Крим, обласного підпорядкування, об’єктів, на 

які розповсюджується їх компетенція, міст Києва і Севастополя. 

Прокурори областей і прирівняних до них прокуратур мають першого 

заступника, заступників, старших помічників, помічників, слідчих з особливо 

важливих справ та старших слідчих і слідчих. 

Міські, районні, міжрайонні і прирівняні до них прокуратури здійснюють 

нагляд за виконанням і правильним застосуванням законів відповідно міськими, 

районними органами, підприємствами, установами та організаціями. 

Прокурори районів і прирівняні до них прокурори мають замісника, 

помічників прокурора старшого слідчого і слідчих прокуратури. 

Структура органів прокуратури по нагляду за додержанням законів у 
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Збройних Силах України будується з урахуванням організації Збройних Сил 

України. Вона складається із управління нагляду за додержанням законів у 

Збройних Силах України і оборонній промисловості Генеральної Прокуратури, 

військових прокуратур регіонів, Військово-Морських Сил та гарнізонів. Ці 

прокуратури здійснюють нагляд за додержанням і правильним застосуванням 

законів в Збройних Силах, прикордонних військах, військах внутрішньої і конвойної 

охорони, цивільної оборони, військових формуваннях, що створюються Верховною 

Радою, дислокованих на території України. 

Єдиноначальність в роботі органів прокуратури поєднується з колегіальністю 

при розгляді найбільш важливих проблем прокурорсько-слідчої діяльності. З цією 

метою в Генеральній прокуратурі, прокуратурі Автономної Республіки Крим, 

прокуратурах областей, і прирівняних до них прокуратурах, прокуратурах міст 

Києва і Севастополя утворюються колегії, які є дорадчими органами. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Прокуратура представляє собою єдину централізовану систему органів 

пов’язаних загальними завданнями і функціями. 

Система органів прокуратури будується по-перше, у відповідності з 

державним устроєм і адміністративно-територіальним поділом України і, по-друге, 

за функціональною ознакою. 

Генеральну прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України який 

призначається на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняється з посади 

Президентом України. Генеральна прокуратура України є вищим органом 

прокурорської системи. 

Строк повноважень Генерального прокурора України та підпорядкованих 

йому прокурорів — п’ять років. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ: 

 

Прокуратура за своєю державно-правовою і політичною природою являє 
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собою незалежне (автономне) державне утворення в механізмі державної влади, 

покликане здійснювати державний нагляд за додержанням законів і вживати заходів 

до усунення будь-яких їх порушень від кого б вони не виходили. Вона займає 

особливе місце серед правоохоронних органів, оскільки не відноситься ні до судової 

влади, ні до виконавчої влади, а є незалежним правоохоронним органом, що 

забезпечує дотримання законності в державі. 
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ТТЕЕММАА  №№  77..  ССИИССТТЕЕММАА,,  ООРРГГААННІІЗЗААЦЦІІЯЯ  ТТАА  ФФУУННККЦЦІІЇЇ  СЛУЖБИ 

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ.   

 

(2 години) 

 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

1. Основні завдання, принципи і напрямки діяльності Служби безпеки України. 

 

2. Система і організація діяльності Служби безпеки 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 

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 України і підконтрольна Верховній Раді України. 

Цей орган забезпечує захист життєво важливих інтересів особистості, 



 101 
суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх посягань. До життєво важливих 

інтересів відносяться всі потреби, задоволення яких надійно забезпечує існування і 

можливість прогресивного розвитку особистості, суспільства в цілому і держави. 

 

 

1. Основні завдання, принципи і напрямки діяльності 

Служби безпеки України. 

 

Держава покликана забезпечувати безпеку суб’єктів захисту на території 

України, а за її межами вона гарантує опіку і захист прав і свобод. Забезпечення 

безпеки здійснюється через органи законодавчої, виконавчої і судової влади. 

Для того щоб на достатньому рівні була забезпечена безпека в Україні 

розробляється система правових норм і приписів, які регулюють відносини в сфері 

безпеки, визначаються основні напрямки діяльності органів державної виконавчої 

влади, формується механізм системи контролю і нагляду за їх діяльністю. 

Виконання завдань по забезпеченню безпеки держави, суспільства і особистості 

покладається на державні органи по забезпеченню безпеки, які утворюються і діють 

в системі органів виконавчої влади. 

Основними завданнями, що покладаються державою на органи ОБУ по 

забезпеченню безпеки в Україні є: 

— Захист конституційного ладу, територіальної цілісності та державного 

суверенітету; 

— Захист економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України;: 

— Захист прав громадян і законних інтересів держави від розвідувально-підривної 

діяльності іноземних спецслужб, окремих організацій, груп і громадян; 

— Попередження, припинення, виявлення і розкриття злочинів проти миру і 

безпеки людства, тероризму, корупції і організованої злочинної діяльності в 

сфері управління економікою, та інших протиправних дій, які безпосередньо 

створюють загрозу життєво важливим інтересам України. 

Для досягнення мети безпеки необхідно здійснювати проведення єдиної 
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державної політики в області забезпечення безпечного існування держави і 

суспільства, реалізовувати систему мір економічного, політичного, організаційного і 

іншого характеру, які співвідносилися б з можливими загрозами життєво важливим 

інтересам держави, суспільства і особистості. Вся ця діяльність органів і посадових 

осіб СБУ здійснюється на основі наступних принципів: 

1. Законності, 

2. поваги до прав і гідності особистості, 

3. позапартійності, 

4. відповідальності перед народом України, 

5. гласності і конспіративності, 

6. єдиноначальності і колегіальності,  

7. несумісництва, 

8. незалежності. 

Розглянемо більш детально ці принципи. 

Законність — один з основних принципів, на якому базується діяльність всіх 

судових і правоохоронних органів. І органи СБУ не є виключенням. Правову основу 

цих органів складає Конституція України, Закон України ―Про Службу безпеки 

України‖, інші закони, які регулюють відносини в сфері безпеки І міжнародні 

договори і угоди з питань безпеки. 

Повага до прав і гідності особистості відображена в ст.5 Закону Украіни 

―Про службу безпеки України‖. Цей принцип характеризується тим, що діяльність 

по охороні і захисту безпеки України здійснюється на основі дотримання прав і 

свобод людини. Тобто, при виконанні своїх обов’язків посадові особи і працівники 

органів СБУ повинні поважати гідність людини і проявляти до неї гуманність, не 

повинні допускати розголошення відомостей про особисте життя громадян. Лише у 

виключних випадках, при необхідності припинення або розкриття злочину, 

органами СБУ можуть тимчасово обмежені, в межах, передбачених законодавством, 

окремі права і свободи громадян. 

Позапартійність визначається виключенням впливу на органи і посадових 

осіб СБУ любих партійних організацій, рухів і громадських об’єднань громадян, які 

переслідують політичну мету. Також не дозволяється використовувати ці органи в 
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особистих, групових чи партійних інтересах. Виключення складають лише 

співробітники органів СБУ, які уклали трудовий договір зі службою і є членами 

профспілкових організацій. 

Відповідальність перед народом України може наступити за скоєння 

неправомірних дій по обмеженню прав і свободи особистості зі сторони 

співробітників органів СБУ. Ця відповідальність передбачена діючим 

законодавством. Якщо в процесі виконання своїх функціональних обов’язків 

посадові особи порушать права і свободи громадян, то вони повинні прийняти 

заходи до відновлення цих прав і свобод, відшкодуванню нанесеного морального і 

матеріального збитку і притягненню винних осіб до відповідальності . 

Поєднання гласності і конспірації в організації і діяльності органів безпеки 

відображено в ст.7 Закону України ―Про Службу безпеки України‖. З однієї 

сторони, діяльність СБУ включає елемент гласності, який проявляється в наданні 

через засоби масової інформації і інші форми відомостей про діяльність органів СБУ 

в межах, які визначаються законодавством України. Ця інформація може містити 

відомості про бюджет СБУ, компетенцію цих органів, про випадки скоєння 

протиправних дій працівниками Служби безпеки України. З другої сторони, 

забороняється розголошувати відомості. які складають державну, службову, 

військову чи комерційну таємницю, а також інформацію конфіденційного 

характеру, якщо її розголошення може спричинити шкоду національній безпеці 

України, честі і гідності особистості або порушить її законні права і свободи. 

Виключення складають випадки, коли розголошення цієї інформації передбачено 

законодавством і здійснюється в інтересах правосуддя і досягнення істини по 

судовій справі. 

Поєднання єдиноначальності і колегіальності проявляється в тому, що з 

однієї сторони, керівництво всією діяльністю СБУ, її Центральним управлінням 

здійснює Голова Служби безпеки України. Він несе персональну відповідальність за 

виконанням завдань і функцій, які покладені державою на цей орган. З другої 

сторони, в СБУ створений і діє колегіальний дорадчий орган — колегія, яка 

визначає шляхи виконання покладених на органи безпеки завдань і функцій, 

приймає рішення по основним напрямкам і проблемам оперативно-службової 
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діяльності і питанням роботи з кадровим складом Служби. 

Принцип несумісництва, який полягає у тому, що працівники СБУ не 

можуть займатися будь-якою підприємницькою чи іншою оплачуваною діяльністю 

крім викладацької, наукової та творчої. 

Принцип незалежності, зміст якого полягає у тому, що при здійсненні своїх 

оперативно-службових функцій органи СБУ незалежні від органів державної влади, 

місцевого самоврядування, партій, рухів, окремих посадових осіб чи громадян. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Основними завданнями, що покладаються державою на органи ОБУ по 

забезпеченню безпеки в Україні є: захист конституційного ладу, територіальної 

цілісності та державного суверенітету; захист економічного, науково-технічного і 

оборонного потенціалу України; захист прав громадян і законних інтересів держави 

від розвідувально-підривної діяльності іноземних спецслужб, окремих організацій, 

груп і громадян; попередження, припинення, виявлення і розкриття злочинів проти 

миру і безпеки людства, тероризму, корупції і організованої злочинної діяльності в 

сфері управління економікою, та інших протиправних дій, які безпосередньо 

створюють загрозу життєво важливим інтересам України.  

Діяльність органів і посадових осіб СБУ здійснюється на основі наступних 

принципів: законності, поваги до прав і гідності особистості, позапартійності, 

відповідальності перед народом України, гласності і конспіративності. 

єдиноначальності і колегіальності,  несумісництва та незалежності. 

 

 

2. Система і організація діяльності СБУ. 

Відповідно до от.9 Закону ―Про службу безпеки України‖ органи служби 

безпеки України, представляють єдину централізовану систему в яку входять: 

1. Центральне управління СБУ. 

2. Регіональні органи Служби безпеки України. 

3. Служба безпеки Автономної Республіки Крим. 

4. органи військової контррозвідки, 
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5. військові формування, 

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

Центральне управління Служби безпеки України координує, організовує 

роботу і здійснює контроль за іншими органами Служби. Воно відповідає за стан 

державної безпеки, видає в межах своїх повноважень нормативні акти (положення, 

накази, розпорядження, інструкції), які обов’язкові для виконання в системі Служби 

безпеки України. З урахуванням мети і завдань, поставлених перед цими органами, 

безпосередньо реалізує основні напрямки діяльності органів системи безпеки в 

складі апарату СБУ. 

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. 

Для забезпечення виконання покладених на СБУ завдань у Центральному 

управлінні Служби безпеки та підпорядкованих йому органах відповідно до закону 

створюються і діють функціональні підрозділи: 

9. контррозвідки, 

10. захисту національної державності, 

11. контррозвідувального захисту економіки держави, 

12. боротьби з корупцією і організованою злочинністю, 

13. боротьби з тероризмом і захисту учасників кримінального судочинства та 

працівників правоохоронних органів, 

14. досудового слідства,  

15. охорони державної таємниці, 

16. оперативно-технічних заходів, 

17. оперативного документування, 

18. Спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації, 

19. Організаційного, адміністративно-господарчого, фінансового, інформативно-

аналітичного та інших видів забезпечення оперативно-службової діяльності 

СБУ. 

Загальне керівництво всією діяльністю Служби безпеки України, її 
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Центрального управління по захисту і охороні державної безпеки здійснює 

Голова Служби безпеки України. На нього покладена персональна відповідальність 

за виконання завдань покладених на Службу безпеки України. 

Регіональні органи СБУ створюються для ефективного виконання мети і 

завдань по охороні і захисту державної безпеки України і її громадян. В склад цих 

органів входять: обласні управління СБУ, міські, міжрайонні і районні підрозділи. Їх 

розташування і територіальна компетенція може не співпадати 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, парті й і рухів. 

Органи військової контррозвідки створюються державою для контр 

розвідувального забезпечення Збройних Сил України, Прикордонних військ і інших 

військових формувань, дислокація яких знаходиться на території України. 

В службі безпеки України створено колегіальний дорадчий орган —колегію, 

яка визначає шляхи виконання покладених на неї завдань, приймає рішення по 

основним напрямкам і проблемам оперативно-службової діяльності і роботи з 

кадрами.  

В склад колегії входить Голова Служби безпеки, його замісники, Голова 

служби безпеки Автономної Республіки Крим і інші особи, крім народних депутатів, 

призначених Президентом України і погоджені з Верховною Радою України. 

Прибування членів колегії в партіях. рухах і інших громадських організаціях, що 

мають політичні цілі, відповідно до ст.6 Закону призупиняється. 

Рішення колегії приймається більшістю голосів і оголошується наказами 

Голови Служби безпеки. 

Начальники підрозділів Центрального управління, а також начальники 

регіональних органів — обласних управлінь Служби безпеки призначаються 

Президентом України по поданню Голови Служби безпеки. 

Голова Служби безпеки Автономної Республіки Крим призначається в 
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відповідності з законодавством Автономної Республіки Крим і погоджується з 

Головою Служби безпеки України. 

Начальники регіональних органів Служби безпеки призначаються з відома 

керівників місцевих адміністрацій. 

Служба безпеки України свою діяльність здійснює по двом основним 

напрямкам:  

1. контррозвідувальна діяльність; 

2. боротьба із злочинністю по категоріям справ, які віднесені законодавством 

до компетенції СБУ. 

Контррозвідувальна діяльність здійснюється органами СБУ з метою 

отримання інформації про загрозу безпеки України при взаємодії з органами 

зовнішньої розвідки, проведення розвідувальних дій органами СБУ здійснюється в 

межах повноважень, визначених законодавством. При цьому можуть бути 

використані негласні методи і засоби з метою отримання інформації про загрозу 

безпеці України, які визначені відповідними нормативними актами Служби безпеки 

України. 

Боротьба із злочинністю, яка підриває безпеку держави і народу, 

здійснюється шляхом проведення оперативно-пошукових заходів, а також 

кримінально-процесуальних заходів по виявленню і розкриттю таких злочинів як 

шпигунство, державнв зрада, відмивання доходів. Одержаних злочиним шляхом, 

терористична діяльність, корупції, контрабанди, незаконного обігу наркотиків і 

зброї і інших злочинів, які віднесені законодавством до компетенції органів СБУ, а 

також по вияву і припиненню діяльності злочинних груп, які ставлять перед собою 

мету насильницької зміни конституційного ладу в Україні. Ця діяльність СБУ 

регламентується Законом ―Про оперативно-розшукову діяльність‖ і кримінально-

процесуальним законодавством. 

Для вирішення покладених завдань Служба безпеки України може 

встановлювати контакти з органами безпеки іноземних держав і взаємодіяти з ними 

на підставі норм міжнародного права, відповідних договорів та угод. 

Служба безпеки України взаємодіє з Управлінням охорони вищих посадових 

осіб України, правоохоронними та митними органами України у порядку і на 
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засадах, визначених законами і Указами Президента України та прийнятими на 

їх основі актами Служби безпеки України і відповідного відомства. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Відповідно до ст.9 Закону ―Про службу безпеки України‖ органи служби 

безпеки України, представляють єдину централізовану систему в яку входять: 

Центральне управління СБУ, регіональні органи Служби безпеки України, Служба 

безпеки Автономної Республіки Крим, органи військової контррозвідки, військові 

формування, навчальні, науково-дослідні та інші заклади Служби безпеки України, 

Служба безпеки України свою діяльність здійснює по двом основним 

напрямкам: розвідувальна діяльність; боротьба із злочинністю по категоріям справ, 

які віднесені законодавством до компетенції СБУ. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ: 

 

Служба безпеки України забезпечує захист життєво важливих інтересів 

особистості, суспільства і держави від внутрішніх і 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 організації і громадяни, які наділені правами і 

обов’язками по участі в забезпеченні безпеки у відповідності з діючим 

законодавством. Характер внутрішньої і зовнішньої безпеки визначається реальною 

і потенційною загрозою об’єктам безпеки, яка виходить від внутрішніх і зовнішніх 

джерел. 
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ТЕМА № 9. НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 
 

1. Національна поліція України як складова системи Міністерства внутрішніх 

справ України. Поняття, система, структура, правова основа діяльності та 

повноваження МВС України 

2. Національна поліція: система, завдання, повноваження. Поліцейські заходи 

– поняття і види. 
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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 влади і 

займають одне з центральних місць в системі правоохоронних органів, оскільки 

виконують найбільший обсяг робіт, пов’язаний з попередженням, виявленням і 

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
1
. 

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 

                                                           
1
 Див.: пункт 1 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затв. Пост. КМ України від 28 жовтня 

2015 р. № 878 // Урядовий кур'єр від 06.11.2015 – № 207 // Офіційний вісник України від 17.11.2015 – 2015 р., № 89, 

стор. 43, стаття 2972, код акту 79258/2015 
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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 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 
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яких чисельність осіб рядового і начальницького складу не може перевищувати 

величину, визначену із розрахунку 300 осіб на 100 000 населення
2
. 

 

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 територіальних 

органів Національної поліції; 

☀   погоджує пропозиції керівників центральних органів виконавчої влади, 

                                                           
2
 Див.: стаття 2 Закону України ―Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ 

України‖ із змінами, внесеними згідно із Законами № 138-IV від 12.09.2002, № 1181-IV від 18.09.2003, № 877-VII від 

13.03.2014, № 1166-VII від 27.03.2014; в редакції Закону № 76-VIII від 28.12.2014). 
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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; 
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☀  визначає посадових осіб МВС, які в ключаються 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; 

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 

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


 115 
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; 

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. 

 

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

апарату Міністерства внутрішніх справ України
3
 

 

1. Керівництво. 

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

3. Департамент організаційно-апаратної роботи. 

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 

                                                           
3
 Див.: Наказ МВС України від 01.05.2016 року № 349. Додатково також див.: Інфографіка на офіційному 

сайті МВС України [електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://mvs.gov.ua/ua/pages/205_Stuktura_Ministerstva_vnutrishnih_sprav_Ukraini.htm  

http://mvs.gov.ua/ua/pages/205_Stuktura_Ministerstva_vnutrishnih_sprav_Ukraini.htm
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(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. 



 119 
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; 
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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; 

22) здійснює у визначеному законом порядку приймання, зберігання та 

знищення вилученої, добровільно зданої або знайденої вогнепальної, газової, 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF/paran16#n16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF/paran16#n16
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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 

 

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 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
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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 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. 

 



 123 
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 порядку і 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. 
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ТЕМА № 13. СИСТЕМА, СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ  

ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 
 

1. Поняття, завдання та правова основа діяльності Державної фіскальної 

служби України 

2. Структура Державної фіскальної служби України 

3. Повноваження Державної фіскальної служби України 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 
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державне соціальне страхування‖ від 08 липня 2010 року. 

6. Закон України ―Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті‖ від 
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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. 
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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 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
4
. 

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. 

 

                                                           
4
 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. 
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Завданнями Державної фіскальної служби України є: 

1) реалізація державної податкової політики та політики у 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 пропозицій щодо забезпечення 

формування: 

• державної податкової політики; 

• державної політики у сфері державної митної справи; 

• 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 
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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; 
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• 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. 
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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; 
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• 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. 
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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: 

— 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; 

— внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення 

податкового законодавства; 

— прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно–правових актів ї 

методичних рекомендацій з питань оподаткування; 

— формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб — платників 

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

податків — юридичних осіб; 

— 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. 
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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. 

 


