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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Метою вивчення цієї лекції є формування у студентів 

систематизованих знань щодо системи органів кримінальної юрисдикції, 

принципів їх діяльності та завдань які вони виконують. 

Розкрити основні функції органів кримінальної юрисдикції. 

 

ВСТУП 

Розбудова України як демократичної, правової, соціальної держави, 

закріплення у Конституції України положення про найвищу соціальну 

цінність людини, її життя і здоров'я, честі і гідності, недоторканності і 

безпеки вимагає формування нових підходів до захисту прав людини. 

Віднині головним змістом і спрямованністю діяльності держави стають права 

і свободи людини та гарантії їх здійснення. Забезпечення цих прав і свобод 

Конституція України покладає на державу як її головний обов'язок.  

Реалізуючи правоохоронну функцію, держава створює систему 

спеціальних органів. На першому плані у них забезпечення безпосередньо 

законності та правопорядку, захист прав і свобод людини і громадянина. 

 

 

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ КРИМІНАЛЬНОЇ 

ЮРИСДИКЦІЇ 
 

Діяльність держави і її органів охоплює багато сфер державного та 

суспільного життя. Одне з центральних місць в ній займає виконання завдань 

по забезпеченню правопорядку і законності, захисту прав і свобод людини і 

http://mybook.biz.ua/?mode=book&author_id=12342


громадянина, охороні прав та законних інтересів державних і недержавних 

органів, трудових колективів, боротьбі з правопорушеннями та злочинними 

проявами. Ці завдання, насамперед, є турботою в першу чергу держави та її 

органів. Проте, для більшості державних органів це є другорядні завдання і 

виконуються ними паралельно з виконанням основних.  

Центральне місце в забезпеченні прав і свобод людини і громадянина 

займають органи кримінальної юрисдикції. На першому плані у них 

забезпечення безпосередньо законності та правопорядку, захист прав і свобод 

людини і громадянина.  

Відносно самого поняття „органи кримінальної юрисдикції‖, то в 

літературі не має однозначного визначення, і є досить дискусійним в теорії 

права. Одні науковці вважають, що цим поняттям охоплюються всі державні 

органи і громадські організації, які хоча б у деякій мірі наділенні 

правоохоронними функціями. Інші пропонують розглядати це питання у двох 

аспектах По-перше, сюди відносяться усі державні органи, які наділенні 

певними повноваженнями у галузі контролю за додержанням законності і 

правопорядку (широке розуміння). По-друге, це державні органи, спеціально 

створені для забезпечення законності і правопорядку, боротьби із 

злочинністю і яким з цією метою надані повноваження застосовувати 

передбачені законом заходи примусу та перевиховання правопорушників – 

суд, органи юстиції, прокуратури, внутрішніх справ, безпеки (вузьке 

розуміння). 

Основним завданням органів кримінальної юрисдикції є  

правоохоронна діяльність, яка має свої ознаки.  

1) така діяльність може здійснюватися не будь-яким способом, а лише 

за допомогою застосування юридичних заходів впливу. До них прийнято 

відносити заходи державного примусу та стягнення, регламентовані законом. 

Це означає що:  

а) якщо скоєно злочин, то може бути призначено покарання, 

встановлене кримінальним законодавством, чи інші заходи впливу, які 

дозволяються законом; 

б) якщо майну завдано шкоду, що не тягне кримінальної 

відповідальності, то може бути покладено обов’язок відшкодування цієї 

шкоди;  

в) 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. 

2) 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 розпорядження. 



3) правоохоронна діяльність реалізується у встановленому законом 

порядку з дотриманням встановлених певних процедур. 

4) реалізація правоохоронної діяльності 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 регламентується 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 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. 

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 відносяться:  

1. конституційний контроль (здійснюється Конституційним Судом 

України. Основне призначення конституційного контролю полягає 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);  

2. правосуддя (найважливіший напрямок правоохоронної діяльності 

держави, його здійснює тільки суд в особливому процесуальному порядку з 

правом застосування до правопорушника державного примусу, в тому числі 

й у формі кримінального покарання); 

3. прокурорський нагляд (спрямований на опротестування та 

скасування актів державного управління, громадських організацій, які 

протирічать закону, а також попередження незаконних дій посадових осіб та 

громадян); 

4. 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);  

5. розслідування злочинів (це діяльність 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);  

6. 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);  

7. 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, а також в 

сфері кримінального судочинства, в якості представника цивільного 

відповідача або цивільного позивача);  

8. громадська правоохоронна діяльність. 

Діяльність органів кримінальної юрисдикції має за мету досягнення 

конкретних результатів, а саме: 

 усунення порушень норм Конституції України; 

 справедливий розгляд кримінальних справ;  

 виявлення і усунення порушень закону засобами прокурорського 

реагування; 

 розкриття злочинів і викриття осіб, винних в їх вчиненні; 

 підготовка матеріалів для розгляду конкретних справ у суді; 

 надання всім, кому це необхідно, кваліфікованої юридичної 

допомоги, особливо тим особам, що притягаються до кримінальної 

відповідальності, а також надання інших юридичних послуг; 

 створення умов для нормальної діяльності судів та інших органів. 

Досягнення цих результатів у кінцевому результаті забезпечує 

виконання завдань правоохоронної діяльності. 

Істотним є й те, що всі названі напрямки правоохоронної діяльності 

держави взаємозалежні і доповнюють одна одну. 

Для органів кримінальної юрисдикції характерні наступні ознаки: 

1. ці органи створюються на принципах демократії та діють в 

умовах максимальної гласності; 

2. 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; 

3. 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; 

4. 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. 



Органи кримінальної юрисдикції — це такі державні установи та 

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. 

На органи кримінальної юрисдикції державою покладені наступні 

завдання:  

- відновлення порушених (особистих, майнових) прав; 

- покарання правопорушників в тих випадках, коли право не можна 

відновити; 

- або відновлення порушеного права і покарання одночасно. 

Виконуючи вказані завдання органи кримінальної юрисдикції 

охороняють і захищають життя і здоров’я громадян, власність громадян, 

державних і не державних органів тощо. 

 

Висновки з першого питання 

Таким чином, органи кримінальної юрисдикції відіграють важливу 

роль в забезпеченні прав і свобод людини і громадянина. Органи 

кримінальної юрисдикції охороняють і захищають життя і здоров’я 

громадян, власність громадян, державних і не державних органів виконуючі 

завдання, які перед ними ставляться. 

Тобто, діяльність органів кримінальної юрисдикції має за мету 

досягнення конкретних результатів, а саме: усунення порушень норм 

Конституції України; справедливий розгляд кримінальних справ;  виявлення і 

усунення порушень закону засобами прокурорського реагування; розкриття 

злочинів і викриття осіб, винних в їх вчиненні; підготовка матеріалів для 

розгляду конкретних справ у суді; надання всім, кому це необхідно, 

кваліфікованої юридичної допомоги, особливо тим особам, що притягаються 

до кримінальної відповідальності, а також надання інших юридичних послуг; 

створення умов для нормальної діяльності судів та інших органів. 

 

 

2. ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ 

 

Функції органів кримінальної юрисдикції – це призначення цих 

органів, їх роль, місце в структурі державного апарату , коло проблем за 

вирішення яких вони відповідають. До них відносяться: 

а) розгляд судових справ у всіх інстанціях; 

б) провадження і розслідування кримінальних проваджень та справ про 

адміністративні правопорушення; 

в) оперативно-розшукова діяльність; 

г) охорона громадського порядку і громадської безпеки; 

д) виконання вироків, рішень, ухвал і постанов суду, постанов органу 

дізнання і досудового слідства та прокурорів; 



е) контроль за переміщенням людей, транспортних засобів, товарів та 

інших предметів та речовин через державний і митний контроль України. 

є) нагляд і контроль за виконанням законів. 

Безперечно, функціональний критерій треба визнати основним при 

визначенні діяльності того чи іншого державного органу. Але при цьому 

важливо провести класифікацію функцій органів кримінальної юрисдикції. 

Так, за їх значенням усі правоохоронні функції слід поділити на: 

1) головні; 

2) другорядні та допоміжні. 

До головних правоохоронних функцій відносяться ті, що 

безпосередньо пов'язані з боротьбою зі злочинністю та правопорушеннями, 

які тягнуть за собою адміністративну відповідальність (включно так звані 

фінансові та адміністративно-господарські санкції), тобто, іншими словами, 

пов'язані з боротьбою з правопорушеннями, які тягнуть за собою юридичну 

відповідальність у сфері публічного права. 

Боротьба із злочинністю передбачає три основні напрямки: 1) 

загальна організація боротьби; 2) профілактика злочинності; 3) власне 

правоохоронна діяльність. 

Загальна організація боротьби із злочинністю звичайно включає в себе 

певну інформаційно-аналітичну діяльність, кримінологічне прогнозування, 

визначення стратегії і тактики, прийняття, реалізацію програм боротьби із 

злочинністю, координацію цієї діяльності, прийняття законів у сфері 

боротьби із злочинністю, організацію відповідних наукових досліджень. 

Загальна організація є компетенцією Верховної Ради України, Президента 

України, Кабінету Міністрів України, спеціально створених міжвідомчих 

органів. 

Профілактика злочинності - загальносоціальне і спеціально-

кримінологічне запобігання злочинності, індивідуальне попередження 

злочинів - є компетенцією як названих вищих органів державної влади, так і 

спеціально створених державних органів. 

Власне правоохоронною діяльністю займаються лише спеціально 

створені державні органи. Правоохоронна діяльність у сфері боротьби із 

злочинністю, на наш погляд, включає застосування передбачених законом 

примусових заходів  до осіб, що вчиняють суспільно-небезпечні діяння, і 

шкоді» п підновлення порушених в результаті їх вчинення) прав і законних  

інтересів юридичних і фізичних осіб. 

Відповідно тут можна виділити дії по виявленню, припиненню, 

розкриттю злочинів, застосуванню заходів кримінальної відповідальності і 

покарання до осіб, що вчинили суспільно-небезпечне діяння (каральна 

діяльність), дії по застосуванню інших заходів до осіб, що вчинили 

суспільно-небезпечне діяння (ресоціалізаційна діяльність), діяльність з 

відновлення порушених злочином прав і законних інтересів юридичних і 

фізичних осіб (правовідновлювальна діяльність). 

Такі само напрямки характерні і для боротьби з правопорушеннями, які 

тягнуть за собою адміністративну відповідальність: спеціальні державні 



органи у межах своєї компетенції здійснюють профілактику цих 

правопорушень; правоохоронна діяльність у сфері боротьби з ними також 

водночас застосування передбачених законом примусових заходів до осіб, 

що вчиняють суспільно-шкідливі діяння, і заходів з відновлення порушених в 

результаті їх вчинення прав і законних інтересів юридичних і фізичних осіб. 

Таким чином, до головних правоохоронних функцій треба віднести: 

1) профілактичну (профілактика правопорушень, які тягнуть за собою 

юридичну відповідальність у сфері публічного права); 

2) захисну (захисту життя, здоров'я, прав, свобод та законних інтересів 

фізичних осіб); 

3) охоронну (охорони громадського порядку, громадської безпеки і 

власності); 

4) ресоціалізаційну (ця функція є найбільш характерною для органів і 

служб у справах неповнолітніх, служб, що здійснюють адміністративний 

нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі); 

5) оперативно-розшукову; 

6) розслідування злочинів; 

7) судової о розгляду справ; 

8) розгляду справ про адміністративні правопорушення; 

9) розгляду сирим про фінансові та адміністративно-господарські 

правопорушення (іншими словами, розгляд сирий про адміністративні 

правопорушення, вчинені юридичними особами або громадянами-

підприємцями); 

10) виконання вироків, рішень, ухвал і постанов судів, постанов органів 

дізнання і досудового слідства та прокурорів. 

Виконання саме цих функцій потребує специфічного правового, 

організаційного, кадрового, інформаційного, матеріально-технічного, 

фінансового, наукового та іншого забезпечення, що у свою чергу обумовлює 

необхідність створення спеціальних служб забезпечення. 

Такі функції як функція боротьби з організованою злочинністю і 

функція боротьби з корупцією, хоча й передбачені окремими законами 

України, по суті є лише складовими названих головних правоохоронних 

функцій, тому окремо вони не виділяються. 

Крім названих вище функцій, у частині 1 ст. 2 Закону України «Про 

державний захист працівників суду та правоохоронних органів» до функцій 

правоохоронних органів віднесені також контроль за переміщенням людей, 

транспортних засобів,, товарів та інших предметів чи речовин через 

державний та митний кордон України і нагляд та контроль за виконанням 

законів. 

Навряд чи можна погодитися з тим, що наявність у державного органу 

контрольної (наглядової) функції характеризує цей орган як правоохоронний. 

Функція контролю (нагляду) передусім означає наявність у державного 

органу повноважень здійснювати перевірки дотримання законодавства в усіх 

чи окремих сферах діяльності держави і суспільства, а також окремих 

юридичних і фізичних осіб. Наслідками контролю (нагляду) може бути не 



обов'язково застосування засобів примусу до правопорушників, а лише 

отримання і аналіз інформації, розробка соціальних програм тощо. Тому 

контрольна (наглядова) функція може виступати лише як другорядна серед 

функцій правоохоронних органів. 

Взагалі до другорядних та допоміжних правоохоронних функцій слід 

віднести такі: 

1) контрольна (наглядова); 

2) дозвільна (надання дозволів на здійснення певної діяльності, у тому 

числі підприємницької, або вчинення певних дій); 

3) правороз’яснювальна (у тому числі функція подання правової 

допомоги); 

4) аналітична та/або методична; 

5) інформаційна (інформування інших державних органів, у т. ч. 

правоохоронних); 

6) нормотворча (з правом видання актів міжвідомчого характеру); 

7) координаційна. 

Нарешті, органи кримінальної юрисдикції можуть виконувати й інші 

функції, які взагалі не можна віднести до правоохоронних: розвідувальна, 

забезпечення урядового зв'язку, подання соціальної допомоги (крім власне 

ресоціалізації громадян), антидиверсійна, конвойна тощо. 

На наш погляд, до органів кримінальної юрисдикції може бути 

віднесено лише такий державний орган, виконання яким, поряд з 

профілактичною, однієї чи кількох інших головних правоохоронних функцій 

є визначальним у його діяльності. При цьому виконання другорядних 

(допоміжних) правоохоронних функцій до уваги може не братися, хоча 

звичайно їх виконують майже усі органи кримінальної юрисдикції. Виняток 

щодо профілактичної функції слід робити тому, що вона фактично 

виконується будь-яким державним правоохоронним чи контрольним 

органом. 

 

Висновки з другого питання 

Таким чином, органи кримінальної юрисдикції виконують специфічні 

функції. Під функціями органів кримінальної юрисдикції слід розуміти 

призначення цих органів, їх роль, місце в структурі державного апарату , 

коло проблем за вирішення яких вони відповідають. Ці функції можна 

класифікувати на основні та другорядні. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Таким чином, підводячи підсумок, ми можемо зазначити, що 

реалізуючі правоохоронну функцію, держава створює систему спеціальних 

органів. На першому плані в яких є забезпечення безпосередньо законності та 

правопорядку, захист прав і свобод людини і громадянина.  

Органи кримінальної юрисдикції — це такі державні установи та 

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. 

На органи кримінальної юрисдикції 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 органи кримінальної юрисдикції 

охороняють і захищають життя і здоров’я громадян, власність громадян, 

державних і не державних органів тощо. 

Органи кримінальної юрисдикції виконують свої специфічні функції. 

Функції органів кримінальної юрисдикції – це призначення цих органів, їх 

роль, місце в структурі державного апарату , коло проблем за вирішення яких 

вони відповідають. До них відносяться: 

а) розгляд судових справ у всіх інстанціях; 

б) провадження і розслідування кримінальних справ та справ про 

адміністративні правопорушення; 

в) оперативно-розшукова діяльність; 

г) охорона громадського порядку і громадської безпеки; 

д) виконання вироків, рішень, ухвал і постанов суду, постанов органу 

дізнання і досудового слідства та прокурорів; 

е)  контроль за періщенням людей, транспортних засобів, товарів та 

інших предметів та речовин через державний і митний контроль України. 

є) нагляд і контроль за виконанням законів. 

Безперечно, функціональний критерій треба визнати основним при 

визначенні діяльності того чи іншого державного органу. Але при цьому 

важливо провести класифікацію функцій органів кримінальної юрисдикції. 

Так, за їх значенням усі правоохоронні функції слід поділити на: головні; 

другорядні та допоміжні. Обов’язковою умовою ефективного функціювання 

органів кримінальної юрисдикції, виконання ними покладених на них 

законом функцій, забезпечення реалізації прав і свобод людини і 

громадянина є чітка правова регламентація їх діяльності. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 
 

Під час лекції розглядається загальна характеристика органів 

кримінальної юрисдикції та досліджуються функції органів кримінальної 

юрисдикції. 

При підготовці теми, студентам слід враховувати різнобічні наукові 

підходи до визначення, класифікації та розуміння деяких питань.  

Серед них слід виділити основні функції органів кримінальної 

юрисдикції, а саме: розгляд судових справ у всіх інстанціях; провадження і 

розслідування кримінальних проваджень та справ про адміністративні 

правопорушення; оперативно-розшукова діяльність; охорона громадського 

порядку і громадської безпеки; виконання вироків, рішень, ухвал і постанов 



суду, постанов органу дізнання і досудового слідства та прокурорів; контроль 

за переміщенням людей, транспортних засобів, товарів та інших предметів та 

речовин через державний і митний контроль України; нагляд і контроль за 

виконанням законів. 

Для вдалого засвоєння цієї теми, студентам (слухачам) рекомендується 

звернутись не лише до базового (обов’язкового) списку літератури, а й до 

інших наукових джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у 

книжковому фонді навчально-методичного кабінету кафедри кримінально-

правових дисциплін. 

Так, під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці 

як українських, так і зарубіжних вчених. 

Однак, опрацьовувати додаткову літературу слід з урахуванням 

національної доктрини, особливостей правової системи України. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Метою вивчення цієї лекції є формування у студентів систематизованих 

знань щодо діяльності юриста, як захисника та представника в сфері 

кримінального судочинства.  

Розкрити основні положення діяльності адвоката у кримінальному 

судочинстві, коло його прав та обов’язків, поведінки під час досудового 

розслідування та в суді, а також при оскарженні судових рішень. 

 

ВСТУП 

Головним завданням сучасного етапу побудови правової держави в 

Україні є захист прав інтересів людини, її життя, здоров’я, честі, гідності, 

забезпечення особистої недоторканості і повної безпеки. Особистість 

повинна стояти на передньому плані як найважливіша цінність суспільства і 

держави. 

Зростання гарантій прав і законних інтересів осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві, відповідає інтересам особистості і інтересам 

суспільства в цілому. 



Захиснику та представнику фізичних і юридичних осіб у 

кримінальному судочинстві, як гаранту їх прав приділено в науці достатньо 

велику увагу. Відповідно до вимог ст. 59 Конституції України, кожний має 

право на правову допомогу. Кожний  вільний у виборі захисника своїх прав. 

 

 

1. ПРАВО ОСОБИ НА ОТРИМАННЯ КВАЛІФІКОВАНОЇ 

ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ: КОНСТИТУЦІЙНО ТА МІЖНАРОДНО-

ПРАВОВІ АСПЕКТИ 
 

Стаття 55 Конституції України гарантує невід’ємне право кожної 

людини на захист своїх законних прав і обов’язків. Даний принцип, поряд з 

іншими, закріпленими в суміжних статтях Конституції України, гарантує 

дотримання прав і свобод громадян при їхніх взаєминах з державою – 

владними інститутами. Право на отримання кваліфікованої юридичної 

допомоги є одним із фундаментальних прав людини і громадянина, і 

водночас важливою гарантією дотримання інших прав особи. Реалізація 

цього права гарантується насамперед конституційними нормами, які можна 

поділити на дві групи: загальні і спеціальні норми, що визначають основні 

принципи розвитку цих інститутів у поточному законодавстві. 

Права людини громадянина не можуть існувати та бути реалізованими 

без створення дієвої системи їх захисту. Способів захисту прав і свобод 

людини і громадянина може бути декілька. Насамперед це самозахист, тобто 

ситуація коли людини самостійно, усіма доступними їй законними методами 

і засобами захищає свої права. Разом з тим ст.59 Конституції України 

гарантує державний захист прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

Ефективним засобом захисту прав і свобод є звернення за їх судовим 

захистом. Конституція України: ст. 129 гарантує забезпечення 

обвинуваченому право на захист у суді. У випадку коли, вичерпані  

внутрішньо-державні засоби правового захисту, особа має право звернутися 

за захистом своїх прав і свобод до міждержавних органів по захисту прав і 

свобод людини відповідно до міжнародних договорів України (наприклад, до 

Європейського Суду з прав людини). Конституція України виділяє 

передумови звернення до міждержавних органів, а саме: 

1) відповідність цих дій міжнародним договорам України; 

2) вичерпання внутрішньодержавних засобів правового захисту. 

Право на кваліфіковану юридичну допомогу як суб'єктивне право – це 

гарантована законом можливість особи отримувати необхідну йому допомогу 

від осіб, які володіють спеціальними юридичними знаннями, вміннями і 

навичками, що дозволяють людині ефективно захищати і відстоювати свої 

права і законні інтереси. Треба підкреслити, що, хоча йдеться саме про 

„кваліфіковану‖ правову допомогу (тобто про допомогу, що надається 

особам, які володіють спеціальними знаннями в галузі права), ч.1 ст.59 

Конституції вказує, що кожен є вільним у виборі захисника свої прав. 



Необхідно зауважити, що світова юридична практика дотримується 

думки про те, що, хоча наявність юридичної освіти у особи, яка надає 

юридичну допомогу громадянам, є обов'язковою умовою, вона недостатня 

для надання кваліфікованої юридичної допомоги.  

Так, наприклад Комітет з прав людини ООН визнає, що право на 

адвоката означає право на ефективного захисника. Вирішуючи справу, за 

якою обвинуваченому було надано захисника, який не мав юридичної освіти, 

Комітет з прав людини постановив, що захисник повинен бути достатньо 

кваліфікованим, щоб юридично представляти обвинувачену особу. Щодо 

зарубіжної правової практики і норм міжнародного права, то там 

застосовують термін „ефективна юридична допомога‖ 

Отже, ст. 59 Конституції України надає кожному право на отримання 

кваліфікованої юридичної допомоги. При цьому для окремих категорій осіб, 

передбачених законом, така допомога надається безкоштовно. На сьогодні 

право окремих категорій громадян на безкоштовне отримання правової 

допомоги регламентується рядом законодавчих актів. 

Так, Закон України „Про реабілітацію жертв політичних репресій в 

Україні‖, зокрема ст. 6 встановлює, що особи, реабілітовані відповідно до 

цього Закону, мають право на безкоштовну консультацію адвокатів з питань 

пов'язаних з реабілітацією. 

Аналогічні положення містить також Закон України „Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту‖. Відповідно до вимог ст.22 

цього Закону, ветерани війни та особи на яких поширюється чинність цього 

Закону, звільняються від плати за оформлення документів, юридичні 

консультації, а також від судових витрат, пов'язаних з розглядом питань 

щодо їх соціального захисту. 

Міжнародні договори України про правову допомогу у цивільних та 

кримінальних справах, як правило, також закріплюють положення щодо 

надання громадянам договірних сторін безоплатної правової допомоги на 

території України. 

Кожен затриманий, заарештований чи обвинувачений має право на 

захист з моменту затримання, взяття під варту чи пред'явлення 

обвинувачення. 

Так Законом України від 17 липня 1997 року була ратифікована 

Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод. 

Зокрема, статтею 6 Конвенції передбачено, що кожна особа має право 

„захищати себе особисто чи використовувати правову допомогу захисника на 

свій власний вибір або, якщо вона не має коштів для оплати правової 

допомоги захисника, одержувати таку правову допомогу безкоштовно, якщо 

цього вимагають інтереси правосуддя‖. 

Кваліфікована юридична  допомога  як  гарантія, на думку С. Я. Фурси, 

- це зумовлена законом можливість участі адвоката у конституційному, 

кримінальному, адміністративному, цивільному судочинстві з метою захисту 

прав і законних інтересів підзахисного. 



Треба наголосити на тому що, ст. 59 використовує поняття „кожен‖ при 

закріпленні права на кваліфіковану юридичну допомогу, що означає 

поширення цього права на всіх без виключення (громадян України, осіб без 

громадянства, іноземних громадян). Це відповідає міжнародним стандартам 

захисту прав і свобод людини, встановлених міжнародними нормативно-

правовими актами. 

Право на кваліфіковану юридичну допомогу не підлягає обмеженню ні 

за яких умов, включаючи надзвичайний стан. 

Особлива необхідність у кваліфікованій юридичній допомозі виникає у 

кримінальному судочинстві. Позбавлення обвинуваченого права на захист є 

суттєвим порушенням кримінально-процесуального закону, що тягне за 

собою повернення справи на додаткове розслідування, відміну вироку й 

прийняття іншого рішення. Судові рішення підлягають „обов'язковому 

скасуванню у тих випадках, коли таке порушення позбавило чи обмежило 

підозрюваного, обвинуваченого, підсудного або його захисника в здійсненні 

цього прав і перешкодило чи могло перешкодити суду всебічно, повно та 

об'єктивно розглянути справу і винести законне і обґрунтоване судове 

рішення‖. 

Зауважимо, що хоча адвокатура виконує правоохоронні функції, однак 

вона не є правоохоронним органом, оскільки захисник або адвокат не має 

повноважень щодо примусу за дотриманням чиїхось прав, він лише 

представляє інтереси тієї чи іншої сторони. 

Останнім часом в Україні особливу увагу приділяють курсу інтеграції, 

зокрема адаптації українського законодавства до права Європейського 

Союзу. У контексті гармонізації українського законодавства з європейським і 

міжнародним правом особливої уваги для розвитку інституту захисту і 

представництва мають такі міжнародно-правові документи, як Загальний 

кодекс правил для адвокатів країн Європейського співтовариства (1988 р.), 

Основні положення про роль адвокатів, прийнятті VIII Конгресом ООН по 

запобіганню злочинам (1990 р.), Правила ООН щодо неповнолітніх, 

позбавлених волі (1990 р.), Звід принципів захисту всіх осіб, затриманих чи 

заарештованих у будь-якій формі, затверджених Резолюцією 43/173 

Генеральної Асамблеї ООН (1988 р.) тощо.  

Основні принципи, що стосуються ролі юристів, прийняті восьмим 

Конгресом ООН з питань попередження злочинності і поводження з 

правопорушниками 27 серпня – 7 вересня 1990 року, передбачають, що 

кожна людина має право звернутися до будь-якого юриста за допомогою для 

захисту і відстоювання своїх прав та захисту їх на всіх стадіях кримінального 

судочинства, жодний суд, в якому визнається право на адвоката, не 

відмовляється визнати права юриста відстоювати в суді інтереси свого 

клієнта, за винятком тих випадків, коли юристу було відмовлено в праві 

виконувати свої професійні обов'язки відповідно до національного права і 

практики та цих принципів. 

Отже, сьогодні можна стверджувати, що використання міжнародного 

досвіду щодо реалізації права на кваліфікований юридичний захист у 



вітчизняній адвокатській практиці та відповідний законодавчий розвиток в 

українському законодавстві конституційного права на захист є одними з 

найважливіших ланок у реформуванні правової системи, зокрема і розбудови 

правової держави в цілому. 

 

Висновки з першого питання 

Таким чином, кожній особі Конституцією України гарантовано право 

на захист. Способів захисту прав і свобод людини і громадянина може бути 

декілька. Насамперед, самозахист та державний захист прав і свобод людини 

і громадянина, а також право звернення за захистом своїх прав і свобод до 

міждержавних органів по захисту прав і свобод людини, в тих випадках коли, 

всі внутрішньо державні засоби захисту вичерпані.  

Кожна особа має право на кваліфіковану юридичну допомогу. 

Конституція України (ст.59) надає кожному право на отримання 

кваліфікованої юридичної допомоги. При цьому для окремих категорій осіб, 

передбачених законом, така допомога надається безкоштовно. 

 

 

2. ПРАВОВІ ПІДСТАВИ УЧАСТІ ПРЕДСТАВНИКА У 

КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

 

Представництво як інститут кримінально-процесуального права має на 

меті належним чином забезпечити захист прав і законних інтересів учасників 

процесу – потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача.  

Особа, якій злочином заподіяно шкоду, може повною мірою 

здійснювати захист свої порушених прав і законних інтересів лише після 

того, як орган досудового слідства чи суд визнають її потерпілою, а у разі 

подання позову – цивільним відповідачем. Крім того, необхідно зауважити, 

що потерпілим, цивільним позивачем та цивільним відповідачем у 

кримінальному процесі може бути як фізична, так і юридична особа. 

Представниками потерпілого, цивільного позивача і цивільного 

відповідача можуть бути адвокати, близькі родичі, законні представники, а 

також інші особи за постановою особи, яка проводить дізнання, слідчого, 

судді, або за ухвалою суду. 

Представництво інтересів громадянина або держави прокурором  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 оспорювані 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 між ними і державою. 

Формами представництва є:  

- 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. 

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. 

Якщо цивільним позивачем або цивільним відповідачем є 

підприємство, установа чи організація, то представниками їх інтересів 

можуть бути спеціально уповноважені ними на те особи, зокрема 

юрисконсульти, працівники бухгалтерії, керівники підприємств, установ, 

організацій тощо. 

 Представник потерпілого, цивільного позивача та цивільного 

відповідача користується процесуальними правами осіб, інтереси яких він 

представляє (ст. 52 КПК України). 

Представництво – це інститут (правовідносини), в межах якого 

представник здійснює процесуальні дії від імені і в інтересах особи, яку він 

представляє, у зв'язку з чим у останнього виникають певні права і обов'язки. 

Мета представництва – забезпечити найбільш повний захист інтересів 

фізичних та юридичних осіб. 

Основними ознаками представництва є : 

1) повноваження представника здійснюються в інтересах особи, 

суб'єктивні права чи законні інтереси якої підлягають захисту в суді. 

Представник, беручи участь у справі, не набуває для себе ніяких благ. Всі 

правові наслідки дій представника поширюються лише на особу, яку він 

представляє; 

2) представництво здійснюється від імені того суб'єкта, суб'єктивні 

права чи інтереси якого підлягають захисту; 

3) представник може мати певне коло суб'єктів. 

Участь представника у справі повинно бути оформлене постановою 

про визнання особи представником. Перш ніж брати активну участь у справі 

представник повинен ознайомитися із сукупністю прав, наданих йому 

чинним законодавством, та вивчити сутність кримінальної справи. Вивчення 

суті справи дає можливість процесуальному представникові визначити 

правову природу справи, наявність необхідних умов для реалізації права на 

звернення до суду з вимогою, на порушення справи, склад сторін, інших осіб, 

які братимуть участь у справі, визначити обставини предмета доказування і 

коло необхідних доказів для їх підтвердження, зібрати їх і пред'явити до суду 

разом з позовом. 



Залежно від підстав виникнення представництво в кримінальному 

процесі може бути: 

1) законне; 

2) договірне (добровільне); 

3) представництво юридичних осіб; 

4) представництво інтересів особи прокурором. 

Найбільш  розповсюдженим видом представництва є договірне і як, 

правило представником є адвокат. Адвокат-представник здійснює 

кримінально-процесуальну діяльність від імені та в інтересах потерпілого, 

цивільного позивача та цивільного відповідача на підставі договору 

доручення чи акта правозастосовчого органу в межах наданих йому 

повноважень. Більш того, адвокат-представник – це компетентний юрист-

професіонал. Заява потерпілого, цивільного позивача та цивільного 

відповідача про залучення до справи представника може бути як письмовою, 

так і усною, але лише після того, як данні особи набули процесуального 

статусу. 

У кримінальному судочинстві обов'язкова участь адвоката-

представника, якщо: 

- потерпілий, цивільний позивач та цивільний відповідач є 

неповнолітньою особою, проте не має законних представників; 

- потерпілий, цивільний позивач та цивільний відповідач мають 

психічні та фізичні вади, що унеможливлює самостійний захист їхніх прав та 

законних інтересів; 

- потерпілий, цивільний позивач та цивільний відповідач не володіють 

мовою, якою ведеться судочинство; 

- підозрюваному, обвинуваченому, підсудному призначено захисника.  

Представник має бути призначеним з моменту визнання особи 

потерпілою, цивільним позивачем чи притягнення до справи як цивільного 

відповідача. 

Представник роз'яснює потерпілому, цивільному позивачу та 

цивільному відповідачу їхні права і обов'язки, насліди участі у кримінальної 

справи, а саме – право потерпілого та цивільного позивача пред'явити позов, 

а цивільному відповідачу – право забезпечувати позов чи визнати позов у 

повному обсязі та добровільно відшкодувати завдану шкоду. 

Відповідно до ст.6 Закону України „Про адвокатуру‖ адвокат збирає 

відомості про факти, які можуть бути використані як докази у справі; 

ознайомлюється з матеріалами кримінальної справи, у разі виникнення будь-

яких заперечень чи міркувань з приводу тієї чи іншої слідчої дії, будь-якого 

процесуального акта подає скаргу слідчому, прокурору, судді чи суду; бере 

участь у судових дебатах; подає апеляційну і касаційну скаргу на вирок суду, 

в частині, що стосується позову. 

У наукових працях залишається спірним питання про обов'язок 

доказування позову в кримінальному судочинстві. обов'язок доказування – це 

передбачений законом засіб необхідної поведінки відповідних учасників 

кримінального процесу щодо збирання, дослідження та оцінки доказів, 



потрібних для правильного вирішення спірної цивільно-правової вимоги. 

М.М. Михеєнко зазначає, що доказування це обов'язок органів і посадових 

осіб, які ведуть процес, тобто слідчих органів, прокурорів, суддів і суду. Усі 

інші учасники мають право але не зобов'язанні брати участь у доказуванні.. 

покладання законом обов'язку доказування на слідчого зумовлюється 

необхідністю боротьби зі злочинністю, захисту майнових інтересів 

державних і громадських підприємств, установ, потерпілих від злочину, а 

також майнових прав окремих громадян. Але, як правило, у випадках, коли 

розмір шкоди не впливає на кваліфікацію діяння, органи досудового слідства 

всупереч вимогам п. 4 ст. 64 КПК обмежуються відібранням від потерпілих 

позовних заяв та винесення постанов про визнання їх цивільними 

позивачами. Такі порушення найчастіше допускаються у справах про 

порушення правил безпеки руху, про злочини проти життя і здоров'я особи 

тощо. 

Докази, що стосуються позову в кримінальному процесі, можна умовно 

поділити на дві групи: 

1) які підтверджують факт заподіяння шкоди фізичній чи юридичній 

особі або, навпаки, заперечують факт заподіяння особі шкоди (показання 

обвинуваченого, потерпілого, висновок експерта, речові докази тощо); 

2) які сприяють відшкодуванню заподіяної шкоди (відомості про 

наявність у обвинуваченого чи осіб, що несуть матеріальну відповідальність 

за дії обвинуваченого, майна, на яке може бути накладено арешт з метою 

забезпечення позову чи відомості про відсутність такого майна). 

Доказування позову є найголовнішим питання участі цивільного 

позивача у кримінальному процесі, адже від того, наскільки повно будуть 

зібранні докази для підтвердження розміру заподіяної шкоди, залежить 

розмір задоволення судом вимоги про відшкодування заподіяної шкоди. У 

цьому йому може допомогти і представник.  

Цивільний позивач та цивільний відповідач можуть самостійно 

подавати докази які в них є, звертатися до особи, яка проводить 

розслідування кримінальної справи чи до суду з клопотанням про  виконання 

певних процесуальних рішень, просити  орган дізнання, слідчого і суд  вжити 

заходи для забезпечення позову. Звертатися до свого представника (адвоката) 

за допомогою щодо збирання доказів. 

Представляючи інтереси позивача, адвокат насамперед повинен 

вимагати поновлення порушених прав і інтересів, у разі необхідності 

вимагати захисту честі й гідності потерпілого, а вже потім вимагати 

відшкодування шкоди (матеріальної чи моральної). 

Щодо захисту представником інтересів цивільного відповідача, то, як 

правило, такий захист полягає у роз'ясненні цивільному відповідачу його 

прав, а саме – можливості заперечити позов. Право відповідача на захист від 

заявленого позову виникає з моменту винесення особою, яка веде 

розслідування кримінальної справи, постанови про притягнення до участі 

особи як цивільного відповідача. 

 



Висновки з другого питання 

Таким чином, інститут представництва є важливим при забезпеченні 

прав і свобод людини. Представництво – це інститут (правовідносини), в 

межах якого представник здійснює процесуальні дії від імені і в інтересах 

особи, яку він представляє, у зв'язку з чим у останнього виникають певні 

права і обов'язки. Діяльність представника направлена на забезпечення 

найбільш повного захисту інтересів фізичних та юридичних осіб.  

Залежно від підстав виникнення представництво в кримінальному 

процесі може бути: законним, договірним (добровільним); представництво 

юридичних осіб; представництво інтересів особи прокурором. 

Найбільш поширеним видом представництва є договірне. Як, правило 

представником у такому виді представництва є адвокат. 

 

 

3. ПРАВОВІ ПІДСТАВИ УЧАСТІ ЗАХИСНИКА У КРИМІНАЛЬНОМУ 

СУДОЧИНСТВІ 

 

Згідно з чинним кримінально-процесуальним законом юрист у 

кримінальному судочинстві може виступати як: 

1) захисник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, 

засудженого, виправданого ( ч.1 ст.44 КПК України). 

2) представник потерпілого, цивільного позивача та цивільного 

відповідача. (ч.4 ст. 49, ст.50, ст.51 КПК України). 

Конституція України  гарантує кожному право на захист своїх прав та 

інтересів з використанням правової допомоги з боку фахівців у галузі права. 

Відповідно до ч.2 ст.63 Конституції України підозрюваний, 

обвинувачений і підсудний мають право на захист, а забезпечення цього 

права зазначеним особам є однією з основних засад судочинства в Україні.  

Право підозрюваних, обвинувачених, підсудних на захист включає в 

себе як право захищатися від підозри та обвинувачення, так і право захищати 

свої особисті інтереси.  

Допомагає повною мірою реалізувати ці права захисник. Захисник – 

один з центральних учасників кримінального процесу, котрий в 

передбаченому законом порядку уповноважений здійснювати захист прав та 

законних інтересів підозрюваних, обвинувачених, підсудних, засуджених, 

виправданих, надавати їм необхідну юридичну допомогу. Участь захисника в 

кримінальній справі дозволяє цим особам більш повно використовувати своє 

право на захист.  

До недавнього часу тлумачення терміну „захисник‖, наведене в ст. 44 

КПК України трактувалося вельми однозначно. Так, відповідно до ч. 1 ст. 44 

КПК України як захисники підозрюваних, обвинувачених і підсудних 

допускалися лише особи, які мали свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю, що видавалося їм відповідно до вимог ст. 2 Закону 

України „Про адвокатуру‖. Не могли допускатися до участі в справі в якості 



захисників особи, які мали інші документи (ліцензії на здійснення юридичної 

практики чи підприємницької діяльності тощо). 

Науково-теоретична та довідково-енциклопедична література не 

містить однозначного визначення терміна „захисник‖. За одним тлумаченням 

цей термін ототожнюється з терміном „адвокат‖, за іншим – терміну 

„захисник‖ надається більш широке значення. Проте, необхідно зауважити, 

що поняття адвокат і захисник не є тотожними.  

Відповідно до ст. 44 КПК України захисником може бути: 

1) адвокат; 

2) фахівець в галузі права; 

У рішенні Конституційного Суду України у справі №13-рп/2000 за 

конституційним зверненням громадянина Солдатова Г.І. щодо офіційно 

тлумачення положень частини першої статті 59 Конституції України про те, 

що кожен є вільним у виборі захисника своїх прав, треба розуміти, як 

конституційне право підозрюваного, обвинуваченого і підсудного при 

захисті від обвинувачення та особи, яка притягається до адміністративної 

відповідальності, з метою отримання правової допомоги вибирати 

захисником своїх прав особу, яка є фахівцем в галузі права і за законом має 

право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної 

особи‖. Матеріали справи свідчили про наявність неоднозначного 

застосування положень ст.59 Конституції України щодо гарантії 

підозрюваному, обвинуваченому і підсудному права на вільний вибір 

захисника. В рішенні Конституційного Суду України відзначено, зокрема, 

наступне. Відповідно до положень ч.2 ст.3 Конституції України права і 

свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 

держави Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 

обов’язком держави. Права і свободи є основним елементом правового 

статусу людини і громадянина. Діставши закріплення в Конституції України, 

права і свободи визначають міру можливої поведінки людини і громадянина, 

відображають певні межі цих прав  і свобод, можливість користуватися 

благами для задоволення своїх інтересів. 

З метою забезпечення реалізації закріплених прав і свобод людини і 

громадянина Конституція України встановлює відповідні правові гарантії. 

Зокрема, в ч.1 ст.59 Конституції України закріплено право кожного на 

правову допомогу. Право на правову допомогу – це гарантована 

Конституцією України можливість фізичної особи одержати юридичні 

послуги. 

Держава в особі відповідних органів визначає певне коло суб’єктів 

надання правової допомоги та їх повноваження. Аналіз чинного 

законодавства України з цього питання дає підстави визначити, зокрема, такі 

види суб’єктів надання правової допомоги: 

1. Державні органи України, до компетенції яких входить 

надання правової допомоги (Міністерство юстиції України, Міністерство 

праці та соціальної політики України, нотаріат тощо). 



2. Адвокатура України як спеціально уповноважений 

недержавний професійний правозахисний інститут, однією з функцій якого є 

захист особи від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні 

справ у судах та інших державних органах (ч. 2 ст. 59 Конституції України). 

3. Суб’єкти підприємницької діяльності, які надають правову 

допомогу клієнтами у порядку, визначеному законодавством України. 

4. Об’єднання громадян для здійснення і захисту своїх прав і 

свобод (ч. 1 ст. 36 Конституції України). 

Відповідні зміни були внесені до ч. 2 ст. 44 КПК України. 

Вказане рішення Конституційного Суду було піддане різкій критиці, 

насамперед з боку адвокатів. За ініціативою Спілки адвокатів України воно 

стало предметом детального вивчення правових експертів Ради Європи, які 

висловили своє негативне ставлення і наголосили, що надання правової 

допомоги особі (а тим більше – її захист у кримінальному процесі) може 

вважатися належним лише в разі, якщо воно здійснюється представниками: 

незалежної професії; чия найвища кваліфікація, а також моральні якості 

перевірені в об’єктивний спосіб незалежними органами; пов’язаними 

специфічним для професійного право захисту кодексом (правилами етики); 

які, відповідно, несуть дисциплінарну відповідальність аж до позбавлення 

права практикувати за порушення цих правил. 

В Україні таким вимогам відповідає лише адвокатура.  

У зв’язку з цим Пленум Верховного Суду України у Постанові від 

24.10.2003 р. №8 „Про застосування законодавства, яке забезпечує право на 

захист у кримінальному судочинстві‖ роз’яснив, що „при вирішенні питання 

про наявність у фахівців у галузі права повноважень на здійснення захисту в 

кримінальній  справі  належить також з'ясовувати,  яким саме законом їм 

надано право брати участь у кримінальному судочинстві як захисникам. 

Визнати правильною практику тих судів, які  за відсутності спеціального 

закону не допускають таких фахівців до здійснення захисту в кримінальних 

справах‖. 

Оскільки такого спеціального закону на сьогодні не існує, фахівці в 

галузі права до захисту у кримінальних справах не допускаються. 

3) близькі родичі 

Участь близьких родичів в якості захисників у кримінальному 

судочинстві має певні особливості: 

1) захисник допускається до участі в справі на будь-якій стадії 

процесу, в той час як близькі родичі обвинуваченого, його опікуни або 

піклувальники, як захисники допускаються до участі в справі з моменту 

пред’явлення обвинуваченому для ознайомлення матеріалів досудового 

слідства; 

2) у випадках, коли участь захисника у справі є за законом 

обов’язковою, ці особи можуть брати участь як захисники лише одночасно з 

захисником-адвокатом чи іншим фахівцем в галузі права. 



Участь захисника при провадженні дізнання, досудового слідства і в 

розгляді кримінальної справи в суді першої інстанції є обов'язковою (ст.45 

КПК): 

1) у справах осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні 

злочину у віці до 18 років, - з моменту визнання особи підозрюваною чи 

пред'явлення їй обвинувачення; 

2) у справах про злочини осіб, які через свої фізичні або психічні вади 

(німі, глухі, сліпі тощо) не можуть самі реалізувати своє право на захист, - з 

моменту затримання особи чи пред'явлення їй обвинувачення або з моменту 

встановлення цих вад; 

3) у справах осіб, які не володіють мовою, якою ведеться судочинство - 

з моменту затримання особи чи пред'явлення їй обвинувачення; 

4) коли санкція статті, за якою кваліфікується злочин, передбачає 

довічне ув'язнення - з моменту затримання особи чи пред'явлення їй 

обвинувачення; 

5) при провадженні справи про застосування примусових заходів 

медичного характеру - з моменту встановлення факту наявності у особи 

душевної хвороби; 

6) при провадженні справи про застосування примусових заходів 

виховного характеру - з моменту першого допиту неповнолітнього або з 

моменту поміщення його до приймальника-розподільника; 

У суді апеляційної інстанції участь захисника у випадках, 

перерахованих нами, є обов'язковою, якщо в апеляції ставиться питання про 

погіршення становища засудженого чи виправданого. 

Підозрюваний, обвинувачений і підсудний мають право в будь-який 

момент провадження у справі відмовитися від запрошеного чи призначеного 

захисника. Відмова допускається лише з ініціативи підозрюваного, 

обвинуваченого чи підсудного і не позбавляє його права запросити того ж чи 

іншого захисника в подальших стадіях процесу. 

При відмові від захисника особа, яка провадить дізнання, слідчий 

складають протокол з зазначенням мотивів відмови, а суд зазначає про це в 

протоколі судового засідання. Про прийняття відмови від захисника чи 

відхилення її особа, яка провадить дізнання, слідчий, суддя виносять 

постанову, а суд - ухвалу. 

Відмова від захисника у випадках, коли його участь у кримінальній 

справі є обов’язковою (ст.45 КПК), може бути прийнята лише коли 

підозрюваний, обвинувачений, підсудний, засуджений чи виправданий 

обґрунтовують її мотивами, які особа, що провадить дізнання, слідчий, суд 

визнають такими, що заслуговують на увагу. У цьому випадку захисник 

замінюється іншим в порядку, передбаченому частиною четвертою цієї 

статті. 

Прийнявши відповідно до вимог статті 61
1 

КПК рішення про усунення 

захисника від участі в справі, а також прийнявши відмову захисника від 

виконання обов'язків, особа, яка провадить дізнання, слідчий, суддя чи суд 

роз'яснюють підозрюваному, обвинуваченому, підсудному його право 



запросити іншого захисника та надають йому для цього в стадії 

розслідування справи не менше доби, а в стадії судового розгляду справи - не 

менше трьох діб. Якщо у випадках, коли участь у справі захисника є 

обов’язковою (ст.45 КПК), підозрюваний, обвинувачений, підсудний 

протягом цих строків не запросить іншого захисника, особа, яка провадить 

дізнання, слідчий чи суддя постановою, а суд - ухвалою самі призначають 

захисника. 

Захисником  у кримінальному судочинстві не може бути особа:  

1)  яка брала участь у даній справі як дізнавач, слідчий, прокурор, 

суддя, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач, понятий, 

представник потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача;  

2) яка є свідком і в зв’язку з цим допитувалась або підлягає допиту;  

3) яка є родичем особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора, 

будь-кого із складу суду, потерпілого, цивільного позивача;  

4) щодо якої порушено кримінальну справу;  

5) визнана не дієздатною чи обмежено дієздатною. 

Особа не може брати участь у справі як захисник також у випадках:  

1) коли вона у даній справі надає або раніше надавала юридичну 

допомогу особі, інтереси якої суперечать інтересам особи, яка звернулася з 

проханням про надання юридичної допомоги;  

2) у разі зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю або права на надання правової допомоги чи його анулювання у 

порядку, встановленому законодавчими актами України. Одна і та ж особа не 

може бути захисником двох і більше підозрюваних, обвинувачених чи 

підсудних, якщо інтереси захисту одного з них суперечать інтересам захисту 

іншого), може мати місце тільки за клопотанням чи згодою підозрюваного, 

обвинуваченого, підсудного. 

Заміна одного захисника іншим може мати місце в будь-якій стадії 

процесу і не тягне відновлення процесуальних дій, вчинених за участю 

захисника, якого замінено. 

Не може бути захисником особа, яка, зловживаючи своїми правами, 

перешкоджає встановленню істини в справі, затягує розслідування чи 

судовий розгляд справи, а також особа, яка порушує порядок у судовому 

засіданні чи не виконує розпоряджень головуючого під час судового 

розгляду справи (ст.61 КПК). 

Незнання захисником мови, якою ведеться розслідування чи судовий 

розгляд справ, не є підставою для усунення адвоката від участі у справі. В 

таких випадках треба забезпечити участь перекладача в процесі. 

 

Висновки з третього питання 
Таким чином, захисник відіграє важливу роль у кримінальному 

судочинстві. Захисник – це учасник кримінального процесу який в 

передбаченому законом порядку уповноважений здійснювати захист прав та 

законних інтересів підозрюваних, обвинувачених, підсудних, засуджених, 

виправданих, надавати їм необхідну юридичну допомогу.  



Участь захисника в кримінальній справі дозволяє цим особам більш 

повно використовувати своє право на захист яке гарантовано Конституцією 

України. 

 

 

4. УГОДА ПРО ПРАВОВУ ДОПОМОГУ В КРИМІНАЛЬНІЙ СПРАВІ 

 

Провадження адвокатом кримінальних справ у якості захисника 

інтересів підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного – це особливий вид 

правової допомоги, важливість якої прямо визначена Конституцією України. 

Значна частина роботи захисника з надання правової допомоги 

виконується в площині-кримінально-правового провадження. Особливість  

даного виду правової допомоги полягає в тому, що під час її здійснення 

захиснику доводиться досить тісно співпрацювати з особою, до якої 

висуваються серйозні офіційні претензії з боку правоохоронних органів – 

вона підозрюється чи обвинувачується останнім у здійсненні злочину. В 

основному ці претензії бувають досить обґрунтованими, тобто 

підтвердженими певними доказами. 

З іншого боку, адвокат запрошується для надання правової допомоги 

людьми, що дуже гостро зацікавленні в максимальному пом'якшенні 

становища обвинуваченої особи чи повного зняття з неї підозри чи вини. 

Нерідко родичі обвинуваченого чи інші зацікавленні особи з метою 

досягнення бажаних результатів вдаються до підкупу, шантажу, погроз тощо. 

І, частіше за все, в центрі таких подій знаходиться адвокат. 

Прийняття адвокатом доручення  на участь у кримінальній справі у 

якості захисника ставить перед ним ряд професійних та етичних завдань, 

сплетіння яких і визначає певний коридор поводження саме  в даній справі і 

на даному етапі кримінального процесу. 

Офіційні відносини адвоката зі слідчим та підзахисним встановленні 

кримінально-процесуальним законодавством. Що ж стосується морально-

етичних тонкощів цього складного спілкування, то воно, виходячи з деяких 

законоположень, переходить у сферу етичних відносин. 

Взаємини адвоката з клієнтами знаходяться в правоетичній площині, де 

ураховуються такі компоненти як взаємосприйнятність, співпадання чи 

навпаки розбіжність світоглядних позицій, відношення до скоєного злочину 

тощо. 

Укладенню угоди з надання правових послуг передує знайомство, 

з'ясування обставин справи та інших питань, що мають неабияке значення 

для майбутнього співробітництва. До укладення угоди між адвокатом і 

відвідувачем не існує правових взаємовідносин. 

Коли усі питання з'ясовано та сторони погодилися на подальше 

співробітництво, укладається угода між адвокатом і майбутнім клієнтом з 

надання правових послуг у конкретній справі. Після підписання угоди в 

адвоката з'являється клієнт. З цього моменту сторони угоди набувають 

певних прав і обов'язків. 



Правилами адвокатської етики (ст.4), схваленим Вищою 

кваліфікаційною  комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України 1 

жовтня 1999 року Угода про надання правової допомоги трактується як 

договір (контракт), згідно з яким одна сторона – адвокат, що практикує 

індивідуально або адвокатське об'єднання, що приймає на себе доручення 

іншої сторони – клієнта (або його представника) з надання клієнту 

юридичної допомоги обумовленого ним виду в інтересах клієнта на умовах, 

передбачених угодою, а інша сторона – клієнт (або його представник) - 

зобов'язується сплатити гонорар адвоката за надання правової допомоги, а 

також у випадку необхідності – фактичні витрати, пов'язанні з виконанням 

угоди. 

В юридичній літературі дається і інше визначення договору про 

надання правової допомоги. Це домовленість, згідно з якою одна сторона – 

адвокат (адвокатське об'єднання) – приймає на себе доручення другої 

сторони – суб'єкта правової допомоги (фізичної або юридичної особи) або 

його представника (далі – особа) – на надання  цьому суб'єкту правової 

допомоги, здійснення його захисту чи представництва на умовах, 

передбачених договором,  а друга сторона зобов'язується сплатити гонорар 

адвокату за виконання доручення, а також фактичні витрати, пов'язанні з 

виконанням договору. Наголошується, що цей договір не є трудовим. 

Угодою також можуть передбачатися і інші умови надання юридичної 

допомоги. Таких умов передбачити не можливо, але вони обумовлюються ще 

до підписання угоди. Це може бути певне поле діяльності, далі якого 

адвокатові втручатися не слід тощо. 

Нерідко виникає запитання – чи може договір про надання правової 

допомоги, здійснення захисту чи представництва оформлятися в усній формі. 

Нещодавно стався прикрий випадок, коли працівники міліції не допустили 

адвоката до громадянина в момент його затримання, щоб поставити підпис 

на договорі про надання правової допомоги, який був укладений раніше усно. 

Суперечка закінчилася тілесними ушкодженнями адвоката. Тому, дуже 

важливо, щоб на законодавчому  рівні було закріплено право адвоката 

укладати в усній формі договір про надання правової допомоги, здійснення 

захисту чи представництва у випадку, коли укладення письмової угоди 

неможливе, а особа потребує невідкладного надання правової допомоги. У 

такому випадку цей договір підлягає наступному письмовому оформленню. 

Гонорар за Правилами – це передбачена Угодою про надання правової 

допомоги; гонорар не включає кошти, що вносяться клієнтом (його 

представником) на покриття фактичних витрат, пов’язаних з виконанням 

угоди. 

Гонорар за згодою між адвокатом і клієнтом  визначається в розумних 

межах. Враховується ряд факторів: це обсяг і складність справи; тривалість 

процесу або час, витрачений на його підготовку і консультування клієнта;  

матеріальне становище людини, що звернулась за правовою допомогою 

адвоката; необхідність проведення власних досліджень; звернення до 

спеціалістів;  бесіди і консультації з ними т.д.  



Враховуються також і особливості регіону, де працює адвокат із 

підзахисним. Наприклад, у Києві розміри гонорару вище, чим, наприклад у 

Запоріжжі. Приймається в розрахунок і ділова репутація адвоката, його 

професійний, а не „газетний‖ авторитет. 

Надання адвокатом правової допомоги у кримінальному судочинстві 

має декілька аспектів: 

1) участь у справі з моменту арешту чи першого допиту; 

2) захист прав та інтересів підозрюваного, обвинуваченого на 

досудовому слідстві; 

3) захист прав та інтересів підсудного в судових інстанціях всіх рівнів; 

4) представництво інтересів потерпілого. 

Характер і зміст процедури укладання угоди з самим суб'єктом права 

на захист, тобто з самим підозрюваним, обвинуваченим чи підсудним суттєво 

відрізняється від укладання угоди з іншими особами, які мають на це право. 

У першому випадку адвокат має справу з особою, яка більше за інших 

знає обставини та ступінь власної винності в діянні, що інкримінується. Сам 

підозрюваний, обвинувачений чи підсудний більш тверезо ставиться до 

перспектив справи, можливого розвитку подій, може надати інформацію, 

корисну для використання в процесі захисту від обвинувачення чи, навпаки, - 

яких обставин не слід торкатися чи категорично відмовитися. Тобто вже на 

стадії укладання угоди адвокат зондує ґрунт щодо можливості повноцінного 

здійснення свої обов'язків. 

Під час укладання угоди з іншою особою адвокат позбавлений такої 

можливості. Тут місце ділової інформації частіше за все підміняється 

емоціями та припущеннями. Часом плани та побажання осіб, що укладають 

угоди зовсім не співпадають з побажаннями самого об'єкта захисту. 

Першу ж розвідувальну зустріч з клієнтом  необхідно будувати на 

певних засадах: 

1. Повне з'ясування мети, яку ставить перед собою клієнт. Оцінка 

мети клієнта, її законності та моральності, меж його намірів та поваги доказів 

дозволять адвокату прийняти вірне рішення щодо поглиблення відносин з 

ним. 

2. Адекватне усвідомлення та оцінка характеру (правомірності та 

моральності) побажань та вимог клієнта. Адвокат не має права 

застосовувати протизаконні засоби для досягнення своїх особистих чи 

професійних цілей; з повагою ставитися до осіб, з якими спілкується в різних 

відносинах. 

3. Обґрунтованість вимог. Якщо клієнт оперує доказами, що не 

викликають сумніву, керується конкретними паперами та свідченнями, 

можна скласти уяву про порядність людини, його стійкі психологічні 

настанови. Навпаки, нерозбірливість в методах доведення свої вимог, 

використання сумнівних доказів, підробок – все це дає підстави констатувати 

несумлінність потенційного клієнта і робити певні висновки щодо подальшої 

співпраці.  



4. Прозорість та чистота відносин з клієнтом. Захисник повинен 

проявити себе і як юрист, скільки, і як розумна людина, спроможна бачити 

всі можливі варіанти розвитку справи. 

 

Висновки з четвертого питання 

Таким чином, при укладенні угоди про надання правової допомоги 

необхідно враховувати, що: 

1. укладання угоди з надання правових послуг – це не технічний 

момент, а важлива та відповідальна подія; 

2. укладаючи угоду, адвокат бере на себе обов'язки та відповідальність, 

характер та ціна якої залежить від самого адвоката; 

3. саме від адвоката залежить характер та атмосфера відносин мвж ним 

клієнтом. 

 

ВИСНОВОК ДО ТЕМИ. 

Таким чином, підводячи підсумок, ми можемо зазначити, що право 

особи на отримання кваліфікованої юридичної допомоги гарантується 

Конституцією України і є одним із фундаментальних прав людини і 

громадянина, і водночас важливою гарантією дотримання інших прав особи. 

Право на кваліфіковану юридичну допомогу як суб'єктивне право – це 

гарантована законом можливість особи отримувати необхідну йому допомогу 

від осіб, які володіють спеціальними юридичними знаннями, вміннями і 

навичками, що дозволяють людині ефективно захищати і відстоювати свої 

права і законні інтереси. 

Кваліфікована юридична  допомога - це зумовлена законом можливість 

участі адвоката у конституційному, кримінальному, адміністративному, 

цивільному судочинстві з метою захисту прав і законних інтересів 

підзахисного. 

Згідно з чинним кримінально-процесуальним законом юрист у 

кримінальному судочинстві може виступати як: 

1) захисник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, 

виправданого  

Згідно із законодавством України захисником може бути: адвокат; 

фахівець в галузі права або близькі родичі. Проте, участь кожного з них у 

кримінальному судочинстві має свої особливості. 

2) представник потерпілого, цивільного позивача та цивільного 

відповідача.  

Представництво як інститут кримінально-процесуального права має на 

меті належним чином забезпечити захист прав і законних інтересів учасників 

процесу – потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача.  

Представник здійснює свою діяльність від імені та в інтересах 

потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача на підставі 

договору доручення чи акта правозастосовчого органу в межах наданих йому 

повноважень. 



Необхідно зауважити, що дуже важливим в діяльності захисника є 

угода про надання правової допомоги. Угода про надання правової допомоги 

трактується як договір (контракт), згідно з яким одна сторона – адвокат, що 

практикує індивідуально або адвокатське об'єднання, що приймає на себе 

доручення іншої сторони – клієнта (або його представника) з надання клієнту 

юридичної допомоги обумовленого ним виду в інтересах клієнта на умовах, 

передбачених угодою, а інша сторона – клієнт (або його представник) - 

зобов'язується сплатити гонорар адвокату за надання правової допомоги, а 

також у випадку необхідності – фактичні витрати, пов'язанні з виконанням 

угоди. 

Тобто, вся діяльність юриста у кримінальному судочинстві направлена 

на забезпечення захисту прав і інтересів людини, її життя, здоров’я, честі, 

гідності, забезпечення особистої недоторканості і повної безпеки. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час лекції розглядається право особи на отримання кваліфікованої 

юридичної допомоги: конституційно та міжнародно-правові аспекти та 

правові підстави участі представника у кримінальному судочинстві, а також 

правові підстави участі захисника у кримінальному судочинстві. 

При підготовці теми, студентам слід враховувати різнобічні наукові 

підходи до визначення, класифікації та розуміння деяких питань.  

Для вдалого засвоєння цієї теми, студентам (слухачам) рекомендується 

звернутись не лише до базового (обов’язкового) списку літератури, а й до 

інших наукових джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у 

книжковому фонді навчально-методичного кабінету кафедри кримінально-

правових дисциплін. 

Так, під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці 

як українських, так і зарубіжних вчених. 

Однак, опрацьовувати додаткову літературу слід з урахуванням 

національної доктрини, особливостей правової системи України. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Метою вивчення цієї лекції є формування у студентів 

систематизованих знань щодо правоохоронної та правозахисної діяльності 

органів прокуратури та суду. Визначення окремих напрямків їх діяльності із 

забезпечення прав і свобод людини 

Розкрити роль прокурорського нагляду і судового контролю в 

забезпеченні  прав і свобод громадян. 

 

ВСТУП 

Конституція України, проголошує найвищою цінністю права і свободи 

людини і громадянина, проголошує  та гарантує громадянам право на захист.  

У забезпеченні прав і свобод людини і громадянина важливу роль 

відіграють органи прокуратури та суду. Вони на всіх стадіях кримінального 

судочинства сприяють забезпеченню прав і свобод людини і громадянина. 

Прокуратура виконує завдання в межах своєї компетенції та в точній 

відповідності гарантій забезпечення прав і свобод людини. Її діяльність щодо 

реалізації загальнолюдських стандартів прав людини отримує прояв у різних 

сферах її діяльності, зокрема, під час досудового слідства, судового розгляду 

справи, провадження в апеляційній інстанції тощо. Суд забезпечує охорону 

та захист прав і свобод людини і громадянина шляхом здійснення своїх 

функцій: правосуддя та судового контролю. 

 

 

1 ПРАВООХОРОННА ТА ПРАВОЗАХИСНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУДУ 

 

Правоохоронна і правозахисна діяльність суду реалізується через 

функції суду. Функції суду – це соціальне призначення суду як органу 

державної влади, що виражається й конкретизується в компетенції суду, 

закріплених за судовим органом правах і обов'язках.  

В літературі не має однозначної думки відносно класифікації функцій 

суду. Одні автори, відносять до функцій суду лише правосуддя (В.Ф. 

Мелащенко), інші, наприклад, О.В. Городецький, вважають, що основними 

функціями суду є охорона від посягань на конституційний лад України, 

соціально-економічні, політичні й особисті права і свободи громадян, права 

та законні інтереси юридичних осіб. На думку, В.Я. Тація і Ю.М. Грошевого, 

крім найважливішої – здійснення правосуддя – суди загальної юрисдикції 

виконують також ряд різних функцій: контроль за законністю і 

обґрунтованістю рішень і дій державних органів і посадових осіб у випадках 

їх оскарження до суду; контроль за законністю та обґрунтованістю арештів і 

затримань, застосованих органами дізнання і попереднього слідства; 

санкціювання проведення дій пов'язаних із обмеженням прав громадян та ін. 

Тобто, В. Тацій і Ю. Грошовий констатують, що судова влада має свої 

функції, основними з яких є правосуддя і контроль. 

 



Функції суду можна класифікувати за такими основними 

критеріями: 

1. за суб'єктами правосуддя (функції Верховного Суду України, 

Апеляційного суду, місцевих судів); 

2. за об'єктами правосуддя (кримінальне, цивільне, 

адміністративне, господарське правосуддя); 

3. за формою здійснення судочинства (кримінальне, цивільне, 

адміністративне судочинство); 

4. за засобами правосуддя (правозастосовна, правозахисна, 

правовідновлююча, запобігання порушенню прав людини; узагальнення 

судової практики, інформаційна, аналітична тощо). 

Зупинимося на основній функції суду, з якою погоджуються всі вчені – 

це правосуддя.  

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. 

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 є єдиним і виключним носієм функцій правосуддя, 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 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. 

Суд в особливому порядку здійснює правоохоронну функцію держави з 

метою відновлення порушеної законності, охорони прав і інтересів держави, 

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 

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 обґрунтованого рішення.  

Тому вся діяльність суду з розгляду кримінальних справ суворо 

регламентована процесуальним законодавством. Таким чином, правосуддя 

здійснюється в визначеній законом формі судового процесу. 

Правоохоронна діяльність суду першої інстанції на стадії 

розслідування злочинів.  
Контрольна діяльність суду має відношення до забезпечення охорони 

прав обвинуваченого під час розслідування злочинів. Особливо це стосується 

громадян, які притягуються до кримінальної відповідальності, стають 

обвинуваченими, заарештованими, до яких вживаються заходи 

процесуального примусу. 

Існує загальне положення про те, що дії слідчого, прокурора можуть 

бути оскаржені обвинуваченим, його захисником та іншими особами 

зацікавленими в цьому (ст. ст. 234, 236 КПК) до суду, які розглядаються 

судом першої інстанції. Окремо регулюється порядок оскарження до суду 

постанов про відмову в порушенні справи та про закриття справи. 

Вирішення цих скарг судом може бути спрямоване на забезпечення 

охорони прав обвинуваченого. 

Законодавець також надав вирішальне значення суду в можливості 

проведення слідчих дій, пов'язаних з втручанням в конституційні права 

громадянина, людини, зокрема обвинуваченого, а саме: лише голова 

апеляційного суду чи його заступник мають право винести постанову про 

накладення арешту на кореспонденцію чи зняття інформації з каналів зв'язку 

або про відмову в цьому (ст. 187 КПК); обшук, огляд житла чи іншого 

володіння особи примусову виїмку з цього володіння, направлення 

обвинуваченого на стаціонарну експертизу проводяться лише за 

вмотивованою постановою суду (ст. 177, 178, 187, 190 КПК). Суддя також 

виносить постанову про обрання підозрюваному, обвинуваченому 

запобіжного заходу у взяття під варту або відмова в цьому. Відмовивши в  

арешті обвинуваченого, підсудного, суд має право обрати їм запобіжні 

заходи, не пов'язані із триманням під вартою. Суддя також може  продовжити 

на відповідний законом строк, тримання обвинуваченого під вартою. 

Щодо забезпечення охорони прав обвинуваченого суттєве значення має 

право судді закрити справу з таких нереабілітуючих підстав як: внаслідок 

зміни обстановки, у зв'язку з дієвим каяттям, з примиренням обвинуваченого, 

підсудного з потерпілим із застосуванням заходів виховного характеру, з 

передачею особи на поруки або із зазначенням строків давності. 

Правоохоронна діяльність суду при попередньому розгляді справи 

суддею.  



Правоохоронна діяльність суду щодо поводження досудового слідства 

продовжується і в судових стадіях провадження кримінальних справ, зокрема 

при попередньому розгляді справи суддею. У цій стадії судочинства суддя 

має право повертати справу на додаткове розслідування, коли під час 

розслідування злочину були допущенні такі порушення закону, без усунення 

яких справа не може бути призначена до судового розгляду (ст. 246 КПК), а 

також на повернення справи прокурору для усунення суттєвих порушень 

вимог КПК (ст. 228-232), що мають пряме відношення до прав і законних 

інтересів обвинуваченого. 

Правоохоронна діяльність суду касаційної, апеляційної інстанції по 

забезпеченню прав і свобод людини.  

Правозабезпечувальна діяльність апеляційної інстанції полягає в : 

1.  недопущенні виконання незаконного, необґрунтованого та 

несправедливого вироку; 

2.  швидкому виправленні допущених на попередніх стадіях 

помилки, прорахунки та порушення; 

3. забезпечення захисту і реалізації прав і законних інтересів 

учасників процесу; 

4. сприяння однаковому розумінню та застосуванню законів першої 

інстанції. 

Апеляційне провадження допомагає попередити набрання законної 

сили неправосудними вироками, ухвалами і постановами, швидко виправити 

допущенні судом першої інстанції помилки і цим самим забезпечує охорону 

прав, свобод і законних інтересів учасників процесу, а також сприяє 

поліпшенню якості роботи нижчестоящих судів та формулюванню судової 

практики відповідно до вимог матеріального і процесуального закону. 

Так, наприклад, суд першої інстанції Жовтневого району м. Києва не 

повідомив потерпілій К., яка оскаржила вирок, про день розгляду справи в 

апеляційному порядку, що стало істотним порушенням прав потерпілою, 

тому ухвалу суду було скасовано для своєчасного повідомлення всіх 

учасників судової справи. 

Основне ж призначення діяльності суду касаційної інстанції ми бачимо 

в недопущенні виконання вироку чи іншого незаконного судового акту, бо 

таке виконання може бути трагічним.  

Згідно кримінально-процесуального кодексу, в касаційному порядку 

вирок суду має право  оскаржити засуджений, виправданий, його захисник і 

законний представник, а також  потерпілий, цивільний позивач, цивільний 

відповідач та їх представники. Прокурори в межах своєї компетенції можуть 

внести касаційне подання (протест). 

У встановленому законом порядку і в межах своєї компетенції  можуть 

бути оскаржені підсудним, його захисником і законним представником, а 

також потерпілим і його представником не лише вироки, але й постанови 

суду. Прокурор ні ці акти виносить окремі подання. Особливістю змісту 

порушення законності по справі, з якого приймаються судові рішення, 

полягає в тому, що тут можуть перетинатися помилки, порушення допущенні 



як на стадії попереднього розслідування, так і при розгляді справи в суді 

першої інстанції. В літературі відзначається, що із всіх помилок, виправлених 

касаційним судом, близько 60 % це помилки суду і 40 % - на помилки 

слідчих, які не було виявлено судами. 

Суд касаційної інстанції, виявивши порушення: 

- залишає вирок, постанову чи ухвалу без зміни, а касаційну скаргу 

або подання без змін; 

- відміняє вирок, постанову чи ухвалу і направляє справу на нове 

розслідування або на  новий судовий чи апеляційний розгляд; 

- відміняє вирок, постанову чи ухвалу і припиняє справу; 

- змінює вирок, постанову чи ухвалу. 

Це залежить від того, які порушення допущенні. 

Тобто, суд на відміну від прокурора не обмежується лише констатацією 

порушення, але й може прийняти рішення по їх усуненню. 

Роль суду у забезпеченні прав і свобод людини і громадянина 

проявляється і на стадії перегляду судових рішень в порядку виключного 

провадження. Підставами для перегляду справи в порядку виключного 

провадження є: нововиявлені обставини; невірне застосування кримінального 

закону і суттєве порушення вимог кримінально-процесуального закону, які 

суттєво вплинули на правильність судового рішення. 

Нововиявлені обставини: фальсифікація доказів, невірність перекладу, 

а також показання свідків, потерпілого, обвинуваченого, підсудного і 

пояснень судового експерта, на яких ґрунтується вирок; зловживання 

прокурора, дізнавача, слідчого або суддів; всі інші обставини, які не були 

відомі суду при винесенні судового рішення, які самі по собі або в сукупності 

доводять невірність осудження чи виправдання підсудного. 

До підстав перегляду справи відносять: алібі обвинуваченого, зміна 

одним із підсудних показань відносно іншого, покладених в основу вироку, 

які були дані помилково, невірний переклад тощо. 

 

Висновки з першого питання 

Таким чином, суд в особливому порядку здійснює правоохоронну 

функцію держави з метою відновлення порушеної законності, охорони прав і 

інтересів держави, організацій і громадян.  

Правоохоронна і правозахисна діяльність суду реалізується під час: 

1. розслідування злочинів; 

2. попереднього розгляду справи суддею; 

3. судового розгляду; 

4. апеляційного і касаційного провадження та перегляду справи в 

зв'язку з нововиявленими обставинами. 

Тобто, суд відіграє важливу роль у забезпеченні законності, прав і 

свобод людини і громадянина в кримінальному судочинстві. 

 

 

 



2. ПРАВООХОРОННА ТА ПРАВОЗАХИСНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ПРОКУРАТУРИ 

 

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. 

Органи прокуратури відіграють дуже важливу роль в забезпеченні прав 

і свобод людини і громадянина, що реалізується через виконання нею своїх 

функцій. 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 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. 

На прокуратуру не можуть покладатися функції, не передбачені 

законами України. 

Функції підрозділяються на наглядові і ненаглядові. 

Розглянемо, більш детально функції підтримання державного 

обвинувачення в суді та представництво інтересів громадянина або держави 

в суді у випадках, визначених законом. Вони передбачають участь прокурора 

при розгляді справ у суді. Ці функції найбільш повно реалізують захист прав 

і свобод людини і громадянина. 

Підтримання державного обвинувачення у суді передбачає, що 

прокурор, який бере участь в розгляді справ у судах, 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 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. 

Органи прокуратури забезпечують захист прав і свобод людини не 

лише при розгляді справ  в суді першої інстанції, але й в апеляційному і 

касаційному провадженні, а також при відновленні справи в зв'язку з 

нововиявленими обставинами. 

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 оспорювані 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. 

Представництво прокурором інтересів осіб в суді має свої форми. А 

саме: 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. 

 

Висновки з другого питання: 

Таким чином, органи прокуратури відіграють дуже важливу роль в 

забезпеченні прав і свобод людини і громадянина, що реалізується через 



виконання нею своїх функцій. Функції прокуратури визначаються як головні 

напрямки діяльності прокуратури, що безпосередньо виражають її сутність та 

призначення. 

Відповідно Конституції України на прокуратуру покладаються такі 

функції: підтримання державного обвинувачення в суді; представництво 

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

нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-

розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; нагляд за додержанням 

законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при 

застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з 

обмеженням особистої свободи громадян. 

 

 

3. ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД І СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ НА СТАДІЇ 

ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА 
 

Прокурорський нагляд і судовий контроль відіграють важливу роль в 

забезпеченні прав і свобод людини і громадянина.  

Основне призначення судового контролю на стадії досудового слідства 

– захист прав і свобод людини і громадянина.  

Інститут судового контролю – це система міжнародних, 

конституційних і кримінально-процесуальних норм, які регулюють 

відносини, що складаються в процесі перевірки судом законності і 

обґрунтованості дій і рішень органів, які здійснюють розслідування злочинів. 

Предмет судового контролю – законність і обґрунтованість будь-яких 

процесуальних рішень і дій органів дізнання і слідства, які, на думку 

учасника процесу, були порушенні його права. 

Необхідно виділити дві форми судового контролю на стадії досудового 

розслідування: 

- санкціювання судом дій і рішень, які обмежують права 

громадян; 

- розгляд скарг на дії і рішення органів дізнання і слідства. 

За чинним КПК України реальний судовий контроль здійснюється 

передусім за закриттям кримінальних справ за нереабілітуючими підставами, 

за арештами, продовженням строків тримання під вартою, обшуками, 

виїмками в житлі чи іншому володінні особи, оглядами та виїмками 

кореспонденції, зняття інформації з каналів зв'язку, тобто з тими діями, що 

обмежують конституційні права людини і громадянина. 

Отже, для судового контролю в стадії досудового слідства 

характерними є такі напрямки: охорона недоторканності особистої свободи, 

таємниці переписки та телефонних розмов, поштових, телеграфних та інших 

зв'язків, забезпечення недоторканності житла, розгляд скарг і заяв на дії і 

рішення органів дізнання та досудового слідства тощо. 



Прокурорський нагляд — це одна з форм державної діяльності, мета 

якої полягає в забезпеченні точного і однакового розуміння і застосування 

законів. 

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. 

Нагляд повинен сприяти: 

1) розкриттю злочинів, захисту особи, її прав, свобод, власності, прав 

підприємств, установ, організацій від злочинних посягань; 

2) виконанню вимог закону про невідворотність відповідальності за 

вчинений злочин; 

3) запобіганню незаконному притягненню особи до кримінальної 

відповідальності; 

4) охороні прав і законних інтересів громадян, які перебувають під 

слідством; 

5) здійсненню заходів щодо запобігання злочинам, усунення причин та 

умов, що сприяють їх вчиненню. 

Здійснюючи нагляд, прокурор вживає заходів до узгодження дій 

правоохоронних органів у боротьбі із злочинністю. 

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. 

Нагляд може бути: 

1. загальний нагляд за додержанням законів усіма органами, 

підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами та 

громадянами; 

2. нагляд за додержанням законів усіма органами, які ведуть боротьбу 

із злочинністю та іншими правопорушеннями; 

3. нагляд за виконанням законів у місцях утримання затриманих, при 

виконанні покарань та застосуванні інших заходів примусового характеру; 

4. нагляд за додержанням законів у Збройних Силах і органах Служби 

безпеки України. 

При здійсненні прокурорського нагляду прокурор використовує 

відповідні форми і методи. 

Форми нагляду – це правові засоби реалізації повноважень прокурора. 

Вони визначенні законодавством України. Методи нагляду – це виробленні 

прокурорською практикою на основі науки і досвіду, способи, прийоми, 

шляхи реалізації повноважень прокурора. 

Розглянемо більш детально прокурорський нагляд за органами 

дізнання і досудового слідства. Для виявлення порушень закону при 

розслідуванні злочинів прокурор застосовує такі форми  нагляду і методи  їх 

здійснення: 

1) ознайомлення з матеріалами розслідування може здійснюватися 

шляхом заслуховування доповіді слідчого про здійснення розслідування як у 

цілому по справі, так і по окремих епізодах; з допомогою безпосередньої 

перевірки, вивчення кримінальної справи тощо ; 

2) безпосередня участь у розслідуванні злочинів. Прокурор, беручи 

участь у здійсненні дізнання і досудового слідства, може бути присутнім при 

виконанні важливих слідчих дій або брати активну і безпосередню участь в 

їх проведенні. 

3) розгляд скарг на дії та акти слідчого та органи дізнання. 
Відповідно до ст. 227 і 228 КПК прокурор зобов'язаний розглядати скарги на 

дії та акти слідчих органів та органів дізнання. Перевіряючи їх, прокурор 

ознайомлюється з кримінальними провадженнями, опитує заявників, інших 

осіб, отримує пояснення від працівників органів дізнання і слідчих. При 

цьому прокурор виявляє порушення закону і вживає заходів до їх усунення. 

4) вимога провадження вищестоящими органами перевірок 

діяльності під Національної поліції з розслідування злочинів. За наявності 

даних про серйозні недоліки в роботі з попередження, розкриття і 

розслідування злочинів у Національній поліції прокурор має право вимагати 

від керівників вищестоящого органу проведення глибокої перевірки у 

відповідному підрозділі внутрішніх справ. 

5) участь у судовому розгляді кримінальних справ. 

6) узагальнення практики розслідування злочинів. Допомагає 

виявити типові помилки і порушення закону, що допускаються слідчими та 



органами дізнання. Матеріали узагальнення використовуються для 

вироблення заходів із вдосконалення якості розслідування. 

7) вказівки органам дізнання і досудового слідства. Відповідно до 

ст. 27 КПК прокурор, здійснюючи нагляд за виконанням законів при 

розслідуванні злочинів, може в межах своєї компетенції давати вказівки 

органу дізнання і досудового слідства по будь-якій кримінальній справі, що 

перебуває в їх провадженні. Вказівки про розслідування злочинів, про 

обрання, зміну чи скасування запобіжного заходу, кваліфікації злочину 

тощо.вазівки прокурора даються у письмовій формі, вони мають бути 

чіткими і конкретними. 

8) відміна незаконних і необумовлених постанов слідчого та осіб, 

які здійснюють дізнання. 

9) відсторонення слідчого або особи, що здійснює дізнання, від 

подальшого розслідування, якщо вони допустили порушення закону. 

10) витребування з органів дізнання кримінальної справи і 

передача її слідчому або передача справи від одного слідчого іншому. З 

метою забезпечення найбільш повного і об'єктивного розслідування 

прокурор наділений правом вилучати будь-яку справу від органу дізнання і 

передавати її слідчому, а також передавати справу від одного органу 

досудового слідства іншого і від одного слідчого іншому. 

11) відповідно до ч. 1 п. 11 ст. 227 КПК, здійснюючи нагляд за 

досудовим слідством, прокурор в межах своєї компетенції порушує 

кримінальну справу або відмовляє в її порушенні; зупиняє або призупиняє 

провадження по кримінальним справам; дає згоду на припинення 

кримінальних справ слідчим або органам дізнання в тих випадках, коли це 

передбачено законом; затверджує обвинувальні висновки і направляє 

кримінальні справи в суд. 

12) згода прокурора на провадження слідчих і процесуальних актів 

органів дізнання і слідчого. Згода прокурора обов'язкова для усунення 

обвинуваченого від посади, продовження строку розслідування, обрання 

запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, а також для продовження 

строку тримання під вартою тощо. 

13)  право прокурора внести начальнику слідчого підрозділу 

подання про порушення законів при розслідуванні злочинів і вимагати 

усунення причин і підстав, що сприяли цим порушенням.  

14) вжиття заходів про притягнення до відповідальності слідчих 

і посадових осіб органів дізнання. 

Нагляд за додержанням законності в діяльності органів дізнання та 

досудового слідства в процесі розслідування кримінальних справ – один із 

важливих напрямів у діяльності прокурора, важлива галузь за точним 

виконанням законів у державі. 

Отже, прокурорський нагляд в кримінальному судочинстві важливий 

напрямок в діяльності прокуратури, що забезпечує реалізацію прав і свобод 

людини і громадянина. 

 



Висновки з третього питання 

Таким чином, основне призначення судового контролю та 

прокурорського нагляду – захист прав і свобод людини і громадянина.  

Прокурорський нагляд і судовий контроль регламентуються 

Конституцією України, Кримінально-процесуальним кодексом України, 

Законами України, в яких визначенні їх основні напрямки та завдання. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ ЛЕКЦІЇ. 

 

Органи прокуратури та суду відіграють важливу роль в забезпеченні 

прав і свобод людини і громадянина. Їх діяльність спрямована на 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. 

Правоохоронна і правозахисна діяльність суду і прокуратури 

реалізується під час: 

 розслідування злочинів; 

 попереднього розгляду справи суддею; 

 судового розгляду; 

 апеляційного і касаційного провадження та перегляду  судових 

рішень у порядку виключного провадження 

Необхідно зауважити, що важливу роль в забезпеченні прав і свобод 

людини і громадянина відіграють прокурорський нагляд і судовий контроль. 

Не зважаючи на наявність спільних рис прокурорський нагляд і судовий 

контроль є самостійними видами кримінально-процесуальної діяльності, які 

не замінюють і не виключають одне одного. 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час лекції розглядаються правоохоронна та правозахисна діяльність 

суду та прокуратури, а також досліджується прокурорський нагляд і судовий 

контроль на стадії досудового слідства 

При підготовці теми, студентам слід враховувати різнобічні наукові 

підходи до визначення, класифікації та розуміння деяких питань. 

Серед них слід виділити основні елементи кримінально-виконавчих 

правовідносин, а саме: суб’єкти та учасники правовідносин; об’єкти 

правовідносин; зміст правовідносин. 



Для вдалого засвоєння цієї теми, студентам (слухачам) рекомендується 

звернутись не лише до базового (обов’язкового) списку літератури, а й до 

інших наукових джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у 

книжковому фонді навчально-методичного кабінету кафедри кримінально-

правових дисциплін. 

Так, під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці 

як українських, так і зарубіжних вчених. 

Однак, опрацьовувати додаткову літературу слід з урахуванням 

національної доктрини, особливостей правової системи України. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Метою вивчення цієї лекції є формування у студентів 

систематизованих знань щодо правоохоронної та правозахисної діяльності 

посадових осіб підрозділів Національної поліції. Утвердження поваги до 

людини, її життя, здоров’я, честі та гідності як найвищої соціальної цінності, 

забезпечення прав людини, обвинуваченої або підозрюваної у вчиненні 

злочину. Розкрити основні положення забезпечення прав і свобод людини 

працівниками правоохоронних органів. 

 

 

ВСТУП 

 

Конституція України надає пріоритети правам і свободам людини і 

громадянина, проголошує  та гарантує громадянам право на захист. Права і 

свободи громадян – це такі юридичні можливості, які визнанні державою, 

закріплені у Конституції України і законах, гарантовані всіма громадськими 

структурами суспільства. Права людини, за своїм змістом окреслюють той 

простір, який забезпечує кожній людині умови її самореалізації.  

У забезпеченні прав і свобод людини і громадянина важливу роль 

відіграють органи внутрішніх справ. Міліція  виконує завдання в межах своєї 

компетенції та в точній відповідності гарантій забезпечення прав і свобод 

людини. Їх діяльність щодо реалізації загальнолюдських стандартів прав 

людини отримує прояв у різних сферах її діяльності, зокрема під час охорони 

громадського порядку, проведення дізнання тощо. 

Особливе становище органів внутрішніх справ зумовлене обсягом і 

складністю їх компетенції у галузі здійснення правоохоронної діяльності, а 

також тим, що на них покладається основний тягар боротьби зі злочинністю 

та роботи з профілактики й запобігання злочинам з метою реалізації єдиної 

державної політики боротьби із злочинністю, яка є складовою внутрішньої 

політики суверенної і незалежної України. Крім того, органи внутрішніх 

справ найчисленніші серед правоохоронних органів України. 

 

 

 

 

 

 

 



1. ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЩОДО 

ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ 

 

Необхідно наголосити, що ставлення державної влади до прав і свобод 

людини є показником гуманності суспільства та демократизації суспільства. 

В основу діяльності правоохоронних органів щодо захисту прав і 

свобод людини покладаються засади: верховенства права; законності; 

визнання людини найвищою соціальною цінністю; пріоритетності її 

природних прав; забезпечення прав і свобод людини як основного обов’язку 

правової демократичної держави, її правоохоронних органів зокрема; право 

людини на захист своїх прав; забезпечення через демократичні процедури 

контролю за здійсненням державними органами своїх повноважень; 

відповідність законодавства з прав людини міжнародним нормам і 

стандартам та ін. 

Місце органів внутрішніх справ в Україні визначається їх 

функціональною спрямованістю і передбачає: захист прав і свобод людини і  

громадянина, проголошених Конституцією України, законами України та 

міжнародними договорами України; запобігання порушенням прав і свобод 

людини і громадянина та сприяння їх поновленню; здійснення оперативно-

службової діяльності відповідно до нормативно-правових актів; поліпшення 

й подальший розвиток міжнародного співробітництва в галузі захисту прав і 

свобод людини і громадянина; забезпечення рівності всіх перед законом та 

запобігання будь-яким формам дискримінації щодо реалізації людиною своїх 

прав і свобод; сприяння правовій інформованості населення та захист 

конференційної інформації про особу. 

Всі внутрішні та зовнішні функції держави безпосередньо або 

опосередковано спрямованні на захист прав і свобод особи та громадянина. 

Згідно з цим, певні державні органи та інші владні суб′єкти держави у 

процесі здійснення ними своєї діяльності зобов′язанні більш конкретно й 

предметно реалізовувати положення, що містяться в нормах Конституції 

України. Це насамперед стосується органів влади та управління різних 

ступенів, а також посадових і службових осіб. Забезпечення, реалізація, 

охорона та захист прав і свобод людини здійснюються через їх різноманітні 

функції. Гарантування прав і свобод людини не є провідним напрямком їх 

діяльності, а здійснюються у зв’язку з використанням загальних владно-

управлінських повноважень. Особливе місце в цій системі займають суд, 

прокуратура та інші правоохоронні органи. 

Правоохоронні органи – це система державних та уповноважених 

державою громадських формувань, основною функцією яких є боротьба зі 

злочинністю та іншими правопорушеннями. До правоохоронних органів 

відноситься: прокуратура, суди, інші органи Міністерства юстиції, органи 

Міністерства внутрішніх справ, служба безпеки, адвокатура, нотаріат, 

податкова міліція, різні державні комісії та комітети, що здійснюють 

правозастосовчу або правоохоронну діяльність. 



Міністерство внутрішніх справ України є центральним органом 

виконавчої влади діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України. Головними завданнями Міністерства внутрішніх справ 

України визначено такі функції: організація і координація діяльності органів 

внутрішніх справ щодо захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства 

й держави від протиправних посягань, охорони громадського порядку і 

забезпечення громадської безпеки; участь у розробленні та реалізації 

державної політики щодо боротьби зі злочинністю; запобігання злочинам, їх 

припинення, розкриття і розслідування, розшук осіб, які скоїли злочин; 

організація охорони та оборони внутрішніми військами особливо важливих 

державних об′єктів; забезпечення реалізації державної політики з питань 

громадянства; забезпечення проведення паспортної, реєстраційної та 

міграційної роботи; організація роботи, пов′язаної із забезпеченням безпеки 

дорожнього руху та пожежної безпеки; здійснення на договірних засадах 

охорони майна всіх форм власності; визначення головних напрямів 

удосконалення роботи підрозділів Національної поліції, надання їх 

організаційно-методичної та практичної допомоги; забезпечення дотримання 

законності в органах внутрішніх справ; підготовка органів внутрішніх справ 

та внутрішніх військ для інтеграції України до Європейського Союзу. 

Головне призначення міліції полягає в здійсненні охорони та захисту 

людини, її прав і свобод, особистої та майнової безпеки. В цьому напрямку 

діяльності міліція виступає як суб′єкт забезпечення безпеки, що покликаний 

виконувати функцію масового правоохоронного обслуговування населення. 

Сфера діяльності підрозділів Національної поліції має складну і 

багатопланову структуру. Вона включає в себе певні групи суспільних 

відносин, що пов′язанні: із захистом особи та держави від злочинних та 

інших протиправних посягань; із забезпечення громадського порядку та 

суспільної безпеки; із захистом об′єктів незалежно від форм власності тощо. 

Всі ці види суспільних відносин взаємопов’язані, але не є тотожними (вони 

характеризуються специфічними рисами та ознаками). А це у свою чергу 

визначає відмінність в основних напрямках діяльності органів внутрішніх 

справ (адміністративна, оперативно-розшукова, кримінально-процесуальна, 

виконання покарання) та у різновиді складових системи органів внутрішніх 

справ (органи попереднього слідства, Державна автомобільна інспекція та 

ін). Згідно з цим здійснюється розподіл компетенції між поліцейськими 

структурами (підрозділи кримінального розшуку, боротьби з економічними 

злочинами, транспортна міліція тощо.), визначається різноманітність форм, 

методів їх роботи, вживання заходів тощо. Правозахисна орієнтація 

більшості функцій поліції обумовлена пріоритетністю охоронних завдань. 

Водночас поліція також реалізує окремі права та свободи людини і 

громадянина, що не пов′язанні з охоронною діяльністю, а передбачають 

надання відповідних послуг. Це закономірно, оскільки в основу прав і свобод 

людини покладено важливі для особи блага в економічному, політичному, 

соціальному, духовному та особистому житті, а більшість злочинів та 



адміністративних правопорушень, з якими ведуть боротьбу органи 

внутрішніх справ, безпосередньо чи опосередковано посягають на ці блага. 

Проблема забезпечення, реалізації, охорони та захисту прав і свобод 

громадян на сучасному етапі набула особливої актуальності. Конституцією 

України гарантується захист прав і свобод людини та громадянина. Для 

органів внутрішніх справ виконання вказаних положень Основного Закону 

держави є одним із головних і першочергових завдань. Стаття 5. Закону 

України „Про Національну поліції‖ визначає вимоги до діяльності міліції 

щодо дотримання прав і свобод людини (неупередженість, неухильне 

дотримання закону; жодні надзвичайні обставини, а також вказівки 

посадових осіб не можуть розглядатися як підстава для порушення прав 

громадян; гуманне ставлення до особи; поважання гідності людини тощо). 

При аналізі завдань і функцій, які виконуються правоохоронними 

органами, стає зрозумілим, що діяльності органів міліції питання 

забезпечення, реалізації, охорони та захисту прав, свобод і законних інтересів 

людини і громадянина мають особливу увагу. Поліція покликана захищати 

життя, здоров′я, права та свободи громадян, їх майно та житло від 

протиправних посягань. Практично всі служби підрозділів Національної 

поліції за допомогою різноманітних засобів та методів беруть участь у 

вирішенні цих завдань безпосередньо та в своїх ділянках роботи. Підрозділи 

Національної поліції у своїй повсякденній діяльності зобов′язанні 

забезпечувати охорону прав, свобод і законних інтересів громадян, надавати 

невідкладну допомогу особам, які потерпіли від правопорушень та нещасних 

випадків, а також тим, які перебувають у безпорадному або іншому 

небезпечному для їх життя та здоров′я стані. 

Гарантія прав і свобод людини та громадянина поліцією реалізується 

через виконання нею своїх головних функцій. 

У своїй діяльності поліція керується Конституцією України, Законом 

України „Про Національну поліцію‖, Законом України „Про оперативно-

розшукову діяльність‖, іншими законами й підзаконними актами України, 

нормативними актами МВС України. Ця діяльність будується на засадах 

законності, гуманізму, поваги до особи, соціальної справедливості, взаємодії 

з трудовими колективами, громадянськими організаціями та населенням. 

Поліція, поряд з іншими правоохоронними органами, покликана 

проводити в дію механізм правової охорони. Вона повинна забезпечувати 

застосування заходів державного примусу, маючі на меті усунення перешкод 

для реалізації людиною та громадянином своїх прав та виконання обов′язків, 

поновлення їх порушених прав, свобод чи законних інтересів, притягнення 

винних осіб до юридичної відповідальності. Підрозділи Національної поліції, 

порівняно з іншими правоохоронними органами, вирішують найбільш 

широке коло питань, пов’язаних із захистом прав, свобод і інтересів 

громадян. Їх функції в механізмі реалізації прав і свобод особистості, як уже 

зазначалось різноманітні: від створення гарантованих умов їх реалізації в 

громадських місцях до захисту злочинно порушених, із застосуванням 

найсуворіших за законом примусових заходів. Таким чином будь-який 



напрямок діяльності підрозділів Національної поліції, що претендує на статус 

такого, який гарантує права і свободи особистості, може бути таким лише в 

межах законності, заснованої на демократії. 

 

Висновки з першого питання 

Таким чином, головне призначення поліції є здійснення охорони та 

захисту людини, її прав і свобод, особистої та майнової безпеки. В цьому 

напрямку діяльності поліція виступає як суб′єкт забезпечення безпеки, що 

покликаний виконувати функцію масового правоохоронного обслуговування 

населення. 

Правозахисна орієнтація більшості функцій поліції обумовлена 

пріоритетністю охороних завдань. Окрім того, поліція також реалізує окремі 

права та свободи людини і громадянина, що не пов′язанні з охоронною 

діяльнісю, а передбачають надання відповідних послуг. Це є закономірним, 

оскільки в основу прав і свобод людини покладено важливі для особи блага в 

економічному, політичному, соціальному, духовному та особистому житті, а 

більшість злочинів та адміністративних правопорушень, з якими ведуть 

боротьбу органи внутрішніх справ, безпосередньо чи опосередковано 

посягають на ці блага. 

Підрозділи Національної поліції у своїй повсякденній діяльності 

зобов′язанні забезпечувати охорону прав, свобод і законних інтересів 

громадян, надавати невідкладну допомогу особам, які потерпіли від 

правопорушень та нещасних випадків, а також тим, які перебувають у 

безпорадному або іншому небезпечному для їх життя та здоров′я стані. 

 

 

2. ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕНІ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 

 

Правоохоронні органи, зокрема підрозділів Національної поліції, 

відіграють особливу роль серед органів виконавчої влади, на які покладено 

захист прав і свобод людини. До компетенції поліції відноситься захист 

життя, здоров′я, прав і свобод, власності громадян, інтересів суспільства й 

держави від протиправних посягань. Органи поліції забезпечують особисту 

безпеку громадян, попереджають правопорушення, охороняють громадський 

порядок, розкривають злочини, розшукують злочинців, піклуються про 

безпеку дорожнього руху, захищають власність тощо. Вимоги працівника 

поліції обов′язкові для виконання всіма громадянами і посадовими особами. 

Особливе становище підрозділів Національної поліції зумовлене 

обсягом і складністю їх компетенції у галузі здійснення правоохоронної 

діяльності, а також тим, що на них покладається основний тягар боротьби зі 

злочинністю та роботи з профілактики й запобігання злочинам з метою 

реалізації єдиної державної політики боротьби зі злочинністю, яка є 

складовою частиною внутрішньої політики суверенної і незалежної України. 



Крім того, органи внутрішніх справ найчисельніші серед правоохоронних 

органів України. 

Положення Конституції України свідчать про прагнення держави до 

неухильного забезпечення прав людини і громадянина, про закріплення їх 

нормою повсякденного життя суспільства і головним напрямком діяльності 

будь-якого державного органу. 

Діяльність підрозділів Національної поліції щодо захисту прав і свобод 

людини багатоаспектна, результати її залежать не тільки від професіоналізму 

та самовідданості співробітників поліції, а й від ступеня довіри до них з боку 

широких верств населення, налагодження співпраці правоохоронних 

підрозділів та окремих працівників з громадськими об′єднаннями та 

громадянами. Вона включає в себе як запобігання, відновлення та 

забезпечення прав і свобод людини, так і повагу та додержання їх власне 

підрозділами Національної поліції. 

Українська демократична соціально-правова держава обрала 

підґрунтям своєї побудови систему гуманістичних положень і принципів. 

Відповідно до ст.8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип 

верховенства права. Цей принцип покликаний забезпечити гуманістичний 

розвиток нашого суспільства. На забезпечення принципу верховенства права 

в нашому суспільстві спрямована правоохоронна діяльність, завдання якої 

полягають у захисті проголошеного Конституцією України суспільного ладу 

держави, економічної та політичної систем, прав і законних інтересів 

громадян, підприємств, установ, організацій, суб′єктів всіх форм власності, 

економічної та територіальної цілісності України. Особливе місце серед 

завдань правоохоронної діяльності посідає захист прав і свобод людини, її 

життя, здоров′я, честі і гідності, недоторканності та безпеки. 

Щодо втілення конституційного принципу верховенства права в 

розвиток системи органів внутрішніх справ слід зазначити, що згідно зі ст.3 

Закону України „Про Національну поліцію‖ діяльність поліції ґрунтується на 

принципі законності. Також чільне місце в діяльності правоохоронних 

органів займає принцип гуманізму. Гуманізм трактується як система ідей і 

поглядів на людину як найвищу цінність, яка спрямована на утвердження 

поваги до гідності й розуму людини, її право на вільний вияв природних 

людських почуттів і здібностей. 

Принцип гуманізму крізь призму його втілення в діяльності підрозділів 

Національної поліції має знайти своє застосування поєднанням вимогливості 

й довіри, любові й поваги до людини з нетерпимістю до всіх форм 

приниження та пригноблення особи. 

Співробітники підрозділів Національної поліції у своїй повсякденній 

діяльності, спрямованій на попередження, припинення й розкриття злочинів 

та здійснення оперативно-розшукових заходів, з одного боку, повинні 

забезпечити вимогливість до затриманих, свідків і підозрюваних, а з іншого 

боку – проявляти до них довіру й повагу, виключити зі своєї роботи 

нетерпимість та будь-які форми приниження чи пригнічення особи. 



Функції підрозділів Національної поліції визначаються завданнями, які 

вони повинні виконувати. До основних функцій підрозділів Національної 

поліції належать: організація та забезпечення охорони громадського порядку 

та боротьби зі злочинністю; захист прав і свобод громадян, держави від 

протиправних посягань; організація і забезпечення безпеки дорожнього руху; 

здійснення оперативно-розшукової діяльності; проведення дізнання та 

попереднього слідства у кримінальних провадженнях, що належать до їх 

компетенції. 

Поліція є єдиною системою органів, які входять до структури 

Міністерства внутрішніх справ України, і виконує адміністративну, 

профілактичну, оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну, 

виконавчу та охоронну функції. Окремі служби підрозділів Національної 

поліції наділені функціями дізнання, які вони здійснюють у межах вимог 

кримінально-процесуального закону. 

Одна із особливостей підрозділів Національної поліції – наявність 

повноважень на проведення попереднього слідства (спеціальний слідчий 

апарат).  

Основними завданнями підрозділів Національної поліції є: 

- захист прав і свобод людини, інтересів держави і суспільства від 

протиправних посягань, охорона громадського порядку і забезпечення 

безпеки громадян; 

- боротьба зі злочинністю; 

- попередження злочинів, їх припинення, розкриття і розслідування, 

розшук осіб, які скоїли злочин, вживання заходів щодо усунення причин і 

умов, які сприяють здійсненню правопорушень; 

- забезпечення виконання кримінальних покарань, участь у 

ресоціалізації засуджених; 

- забезпечення безпеки дорожнього руху і пожежної безпеки; 

- охорона і захист державних об′єктів, майна всіх видів власності. 

Міліція – складова системи органів внутрішніх справ, які здійснюють 

виконавчу державну владу у сфері охорони громадського порядку. 

Функції поліції: 

1) адміністративна – виконавчо-розпорядча діяльність її апаратів, 

служб і підрозділів щодо організації охорони громадського порядку й 

громадської безпеки в межах повноважень, визначених законодавством; 

2) профілактична – попередження злочинів та інших правопорушень, 

виявлення причин та умов, які їх зумовлюють та їх усунення. Практично всі 

підрозділи міліції здійснюють профілактичні заходи; 

3) оперативно-розшукова – виявлення інформації про скоєні злочини 

та правопорушення або ті які готуються;  

4) кримінально-процесуальна – розгляд заяв та повідомлень про 

скоєнні злочини та правопорушення, провадження дізнання і попереднього 

слідства з кримінальних питань про злочини, розслідування яких покладено 

законом на підрозділи Національної поліції; 



5) виконавча – виконання в межах своєї компетенції адміністративних 

стягнень і кримінальних покарань (засудження осіб до виправно-трудових 

робіт без позбавлення волі та ін.); 

6) охоронна – охоронна на договірних основах майна всіх видів 

власності,  юридичних і фізичних осіб. 

Діяльність поліції підпорядкована загальній меті, яка випливає зі ст.1 

Закону України „Про Національну поліцію‖: „Захист життя і здоров′я. Прав і 

свобод громадян...‖ та ст.5 „Діяльність поліції та права громадян‖. Повага 

гідності особистості та забезпечення прав громадян є пріоритетним 

напрямком її діяльності. 

Права і свободи людини як найбільша суспільна цінність набуває 

особливої актуальності на сучасному етапі розвитку суспільства, їх гарантії 

та забезпечення – головний обов′язок працівників правоохоронних органів, 

зокрема поліції. 

Співробітники органів внутрішніх справ мають бути обізнані з 

нормами прав людини та з тим, як ці норми застосовуються у сфері їх 

відповідальності. Вони повинні розуміти принципи та етичне підґрунтя цих 

норм прав людини, мати відчуття тотожності з цими традиціями. На них має 

бути покладений обв′язок щодо сприяння правам людини та спроможність 

застосовувати норми прав людини у своїй роботі. Це надає правоохоронній 

діяльності особливого значення реалізації принципу законності, 

справедливості та гуманізму, ставлення до людини як до найвищої цінності. 

Сучасна поліція не стоїть на місці – вона реформується відповідно до 

вимог сьогодення. А всебічно продумане реформування підрозділів 

Національної поліції сприятиме побудові правової держави, утвердженню та 

забезпеченню прав і свобод людини. 

Робота підрозділів Національної поліції пов′язана з виявленням та 

припиненням правопорушень, конфліктів, що потребує кваліфікованості, 

рішучості та водночас обережності, твердої принциповості, значного 

інтелектуального та фізичного напруження. Адже будь-які помилки здатні 

завдати серйозної матеріальної та моральної шкоди суспільству. Дотримання 

ж норм прав людини створює основу формування у співробітників органів 

внутрішніх справ впевненості щодо справедливості своєї справи, спонукає їх 

до вдосконалення своєї майстерності. 

 

Висновки з другого питання 

Таким чином діяльність правоохоронних органів ґрунтується на 

принципах, які закріпленні в Конституції України. Насамперед це принцип 

верховенства права. Окрім того, Закон України „Про Національну поліцію‖  

закріплює, що діяльність поліції ґрунтується на принципі законності. Також 

чільне місце в діяльності правоохоронних органів займає принцип гуманізму. 

Гуманізм трактується як система ідей і поглядів на людину як найвищу 

цінність, яка спрямована на утвердження поваги до гідності й розуму 

людини, її право на вільний вияв природних людських почуттів і здібностей. 



Функції підрозділів Національної поліції визначаються завданнями, які 

вони повинні виконувати. Так до основних функцій підрозділів Національної 

поліції належать: організація та забезпечення охорони громадського порядку 

та боротьби зі злочинністю; захист прав і свобод громадян, держави від 

протиправних посягань; організація і забезпечення безпеки дорожнього руху; 

здійснення оперативно-розшукової діяльності; проведення дізнання та 

попереднього слідства у кримінальних проваджень, що належать до їх 

компетенції.  

Основними завданнями підрозділів Національної поліції є: захист прав 

і свобод людини, інтересів держави і суспільства від протиправних посягань, 

охорона громадського порядку і забезпечення безпеки громадян; боротьба зі 

злочинністю; попередження злочинів, їх припинення, розкриття і 

розслідування, розшук осіб, які скоїли злочин, вживання заходів щодо 

усунення причин і умов, які сприяють здійсненню правопорушень; 

забезпечення виконання кримінальних покарань, участь у ресоціалізації 

засуджених; забезпечення безпеки дорожнього руху і пожежної безпеки; 

охорона і захист державних об′єктів, майна всіх видів власності. 

 

 

3. ФОРМИ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ 

 

Діяльність поліції щодо забезпечення прав і свобод людини має певні 

особливості, зумовлені її повноваженнями. Насамперед слід зазначити, що 

діяльність міліції має бути гуманною, неупередженою і мати чітку 

узгодженість із законом. Компетенція поліції щодо реалізації 

загальнолюдських стандартів прав людини отримує прояв у різних сфера її 

діяльності, зокрема під час охорони громадського порядку, підтримання 

суспільної безпеки, проведення дізнання, виконання судових вироків та 

постанов тощо. Особливу увагу вона має приділити такій формі участі 

громадян у забезпеченні своїх прав, як діяльність громадських організацій. 

Розглядаючи питання щодо ролі міліції у справі забезпечення та 

охорони прав і свобод людини, слід акцентувати увагу на аналізі таких 

важливих і подібних термінів, як „охорона‖, „захист‖, „забезпечення‖. В 

юридичній літературі ці поняття часто розмежовують і не без підставно. Так, 

потреба в охоронні й захисті конституційних прав і свобод виникає, як 

правило, у разі їх порушення, наявності певних перешкод на шляху їх 

використання, конфліктних ситуацій щодо їх вирішення та у разі інших 

випадків. Тобто охорона (захист) прав і свобод в єдиному механізм їх 

реалізації виступає як певна визначена самостійна стадія зі спеціальними 

цілями та завданнями, які здійснюються примусовими заходами. Термін 

„забезпечення‖ достатньо часто використовується в юридичній літературі, а 

також в управлінській і правоохоронній практиці. Під цим поняттям 

розуміється процес дії загальних і спеціальних (правових, психологічних і 



управлінських) гарантій, які виступають як умови і засоби досягнення 

поставленої мети. 

Ці гарантії реалізуються практичними працівниками поліції таким 

чином: 

1. Право людини на життя і повагу до її гідності (ст.27 

Конституції України). Це право проголошується всіма міжнародно-

правовими актами про права людини і майже всіма конституціями країн світу 

як невід'ємне право людини, що охороняється законом. Ніхто не може бути 

свавільно позбавлений життя. У разі вчинення злочинів, що посягають на 

життя громадян, незалежно від їх віку, статі, соціального та майнового стану, 

працівники органів дізнання, слідства, як і інші органи, що мають право 

порушувати кримінальні справи за наявності приводів і підстав, зазначених у 

ст.94 КПК України порушують кримінальні провадження.  

У статті 28 Конституції України закріплюється право кожного на 

повагу до його гідності. На підрозділи поліції покладається обов′язок 

охороняти гідність особи шляхом безпосереднього виконання ними своїх 

основних функцій, відповідно до яких вони зобов′язанні припинити будь-які 

спроби їх порушити. Честь і гідність людини – це сукупність її моральних 

якостей, що належать до основних моральних цінностей. Тому посягання на 

честь і гідність особи може потягти цивільну відповідальність.  

Захисту гідності особи служать і норми Конституції України: це і право 

на достатній життєвий рівень, недоторканність приватного життя, заборона 

збирання інформації про приватне та заборона насильницького проникнення 

в житло. Дане громадянське згідно зі статтею 64 Конституції України не 

може бути обмежене ні якими обставинами, навіть за умов воєнного або 

надзвичайного стану. Це свідчить про те, що працівники поліції повинні 

створити необхідні нормальні умови життєдіяльності громадян, гарантувати 

їх реалізацію, право на життя та повагу до гідності. 

2. Право на свободу та особисту недоторканність (ст.29 

Конституції України). Ніхто не може бути заарештований або триматися під 

вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах і в 

порядку, встановлених законом. Дана конституційна формула 

недоторканності не виключає можливості обмеження індивідуальної свободи 

громадян у передбачених законом умовах та порядку. Право здійснювати 

такі дії належить і поліції, діяльність якої пов'язана з обмеженням 

індивідуальної свободи громадян: арешт, затримання, приводи та інші 

примусові заходи. 

Взагалі реалізація конституційного права щодо недоторканності особи 

вимагає від працівників поліції чіткого й неухильного дотримання правових 

норм, що виступають гарантами даного права особи. Для підвищення рівня 

професіоналізму та авторитету як серед громадян України, так і за її межами 

діяльність працівників поліції повинна базуватися тільки на основі 

стовідсоткового виключення фактів необґрунтованого взяття під варту та 

незаконного притягнення осіб до кримінальної відповідальності. А в разі 

виявлення таких фактів щодо винних осіб має бути проведене службове 



розслідування і тільки на основі висновків прийняте обґрунтоване рішення 

відповідним керівництвом МВС щодо покарання винного працівника за 

чинним законодавством. 

3. Недоторканість житла, таємниця листування, телефонних 

розмов, телеграфної та іншої кореспонденції – зміст ст.30-31 

Конституції України. Не допускається проникнення до житла чи іншого 

володіння особи, проведення огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим 

рішенням суду. Особисте життя громадян, таємниця листування, телефонних 

розмов і телеграфних повідомлень охороняється законом. А огляд 

приміщення громадян, накладення арешту на кореспонденцію та її виїмка в 

поштово-телеграфних установах може проводитися тільки на підставах і 

впорядку, встановлених КПК України. 

Працівники міліції, виконуючі покладенні на них обов'язки з охорони 

громадського порядку, боротьби зі злочинами у разі переслідування осіб, 

підозрюваних у скоєнні злочинів, користуються правом входити в жилі 

приміщення. Але не можна під виглядом перевірки, наприклад, паспортного 

режиму фактично робити обшук з метою виявлення викрадених речей. 

Основні гарантії законності забезпечення права на недоторканність 

житла: 

- обгрунтуванність обшуку та виїмки, огляду приміщення у громадян 

(ст.77 - 191 КПК України); 

- обов'язкова присутність під час проведення обшуку понятих, 

осіб, стосовно яких здійснюється обшук, членів їх сім'ї або працівників 

житлово-експлуатаційних організацій, місцевої ради (ст.181 КПК України); 

- недопущення проведення обшуку та виїмки в нічний час, крім 

певних обставин (ст. 180 КПК України); 

- недопущення неспричинених необхідністю зламів замків, дверей 

та інших предметів (ч.2 ст.183 КПК України); 

- недопущення розголошення виявлених під час обшуку та виїмки 

обставин інтимного життя громадян (ст.185 КПК України); 

- обов'язкове складання протоколу про проведення обшуку і 

виїмки та вручення його копії особі, в якої був проведений обшук або виїмка 

(ст.189 КПК України). 

Арешт на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв'язку можуть 

бути застосовані лише за наявності достатніх підстав вважати, що в листах, 

телеграфній та іншій кореспонденції підозрюваного чи обвинуваченого, 

іншим особам або інших осіб підозрюваному чи обвинуваченому, а також 

інформації, якою вони обмінюються з допомогою засобів зв'язку, містяться 

дані про вчинений злочин, або документи і предмети, що мають доказове 

значення, і якщо іншими способами одержати ці данні неможливо. 

4. Невтручання в сімейне та особисте життя – ст.32 

Конституції України.  Конституційне право на охорону особистого і 

сімейного життя забезпечується системою спеціальних гарантій: політичних, 

організаційних, правових. Кожному гарантується судовий захист права 

спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім'ї та права 



вилучення будь-якої інформації, а також права на відшкодування моральної 

та матеріальної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та 

поширенням цієї недостовірної інформації. 

Правова охорона особистого сімейного життя відбувається, як правило 

у двох напрямках: встановлення меж зовнішнього втручання в цю справу і 

заборона поширення інформації про особисте життя людей. Тому не 

допускається збирання, зберігання, використання та поширення 

конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків визначених 

законом, і тільки в інтересах національної безпеки, економічного добробуту 

та прав людини. 

Досить велике значення для зміцнення сім'ї має поліція, оскільки її 

діяльність охоплює правозастосовчу, організаційну, виховну, інформаційно-

консультативну роботу. Працівники поліції відповідних підрозділів повинні 

не тільки виявляти підлітків, що зловживають спиртними напоями, 

наркотичними засобами, жебракують чи не мають постійного місця 

проживання, а й вживати всіх можливих заходів для усунення цих фактів. 

Так, слід негайно відправляти на примусове лікування осіб, що мають 

алкогольну і наркотичну залежність. Крім того, керівники підрозділів 

Національної поліції повинні брати активну участь у висвітленні подій в 

засобах масової інформації щодо виховання дітей. Це пов'язано з тим, що 

останнім часом відбувається показ по телебаченню фільмів, а також продаж 

літератури, у яких демонструється культ насильства, проституції, ведення 

нездорового способу життя, що згубно діє як на виховання, так і на 

інтелектуальний розвиток підростаючого покоління. 

Права та свободи особи постійно збагачуються й розвиваються. 

Змінюється не тільки обсяг, характер прав, а й внутрішній зміст, матеріальні 

умови та юридичні засоби їх забезпечення. Аналіз діяльності міліції щодо 

охорони, захисту й забезпечення конституційних прав і свобод людини 

свідчить не тільки про її гуманізацію та демократизацію, а й про щоденне 

вишукування резервів для її поліпшення та вдосконалення. 

Форми і методи діяльності міліції у сфері реалізації прав і свобод 

громадян залежать від умов життя нашого суспільства і тому можуть 

змінюватися і вдосконалюватися з його демократизацією, переростанням у 

дійсно громадянське суспільство, властиве правовій державі. Вони 

перебувають у тісному зв'язку, що й дозволяє ефективно впливати на 

поведінку людини. Форма дає нам уявлення про шляхи діяльності, якими 

міліція здійснює вплив на об'єкт, а метод відображає, які засоби і прийоми 

для цього використовуються. Саме тому кожний метод має свою конкретну 

форму, а форма, в свою чергу, може реалізовуватися за допомогою одного чи 

кількох методів. 

Методи діяльності щодо забезпечення прав людини складаються із 

способів і прийомів діяльності. Під способом слід розуміти систему яких-

небудь дій, наприклад, патрулювання, огляд місця події. Прийом – це окрема 

дія, наприклад роз'яснення слідчим прав особі, яка обвинувачується в скоєнні 

злочину. 



Загальні методи, що використовуються різними підрозділами поліції, 

характеризуються універсальністю. Перш за все, це методи переконання і 

примусу. 

Метод примусу спрямований на забезпечення прав людини. Цей метод 

має такі форми прояву: 1)примус, який використовується для попередження 

та припинення посягань на життя, здоров'я, честь і гідність громадянина, 

його майно; 2) примус, що застосовується для безпосередньо силового 

здійснення прав і обов'язків громадян (накладення штрафу, вилучення 

заборонених предметів та ін); 3) примус, пов'язаний з реалізацією 

адміністративної чи кримінальної відповідальності. 

Метод примусу є одним із засобів боротьби із злочинністю, оскільки 

спрямований на забезпечення законності, охорону прав і свобод громадян та 

перевиховання злочинців. Застосування методу примусу в демократичному 

суспільстві відбувається лише за умов, коли всі інші заходи виховного 

характеру не дали необхідних результатів. Метод примусу в діяльності 

міліції – це її владний, негативний вплив на індивідів, всупереч їх волі, з 

метою забезпечення прав і свобод людини. 

Важливим у діяльності поліції є метод переконання, який являє собою 

засіб впливу на свідомість та поведінку людей, комплекс виховних, 

пояснювальних та заохочувальних заходів, які здійснюються з метою 

підвищення свідомості, організованості і дисциплінованості, сумлінного 

дотримання громадянами всіх правових норм. Цей вплив може 

відображатися у моральному, правовому вихованні, здійсненні 

організаційно-масової роботи, заохочення та ін. Першочергове завдання 

цього методу – підвищення загальної правової культури людей та 

відповідних знань, формування правильних установок поведінки, 

прищеплення практичних навичок у здійсненні тих чи інших суб'єктивних 

повноважень, що зобов'язують самостановлення. 

Виховна робота. Сутність цього методу полягає у проведенні 

групових та індивідуальних бесід з метою формування в індивіда розуміння 

необхідності прав і свобод громадян, недопустимість їх порушення. 

Агітаційно-пропагандиська діяльність. Вона  полягає у 

розповсюдженні правових знань, що сприяють формуванню у громадян 

правомірної поведінки. У процесі реалізації цього методу працівники міліції 

виступають з доповідями, лекціями, бесідами перед населенням, у тому числі 

із залученням засобів масової інформації. 

Заохочення. Цей метод застосовується тоді, коли особа сумлінно 

ставиться до виконання своїх обов'язків і таким чином власним прикладом 

демонструє стандарт поведінки іншим людям. Наприклад, у статті 68 

Конституції України сказано: „Кожен зобов'язаний неухильно дотримуватися 

Конституції України та законів України і не посягати на права, свободу, 

честь і гідність інших людей‖.  

Метод переконання застосовується і під час роботи з особовим складом 

міліції. Чинна система заохочень і стягнень спрямована на формування у 

співробітника міліції уявлень про необхідність підвищення якості роботи, 



рівня загальної  і правової культури, дисциплінованості, відповідальності. 

Усе це сприятиме з їх боку більш досконалому захисту прав та свобод 

громадян. 

До конкретних методів діяльності поліції у сфері реалізації прав і 

свобод громадянина слід віднести: створення умов для реалізації 

громадянами їх прав; профілактика порушень прав громадян; припинення 

порушень прав громадян; поновлення порушених прав громадян; 

притягнення до юридичної відповідальності порушників прав громадян. 

 

Висновки з третього питання 

 

Форми і методи діяльності поліції у сфері реалізації прав і свобод 

громадян залежать від багатьох факторів і тому можуть змінюватися і 

вдосконалюватися. Вони перебувають у тісному зв'язку. Форма дає нам 

уявлення про шляхи діяльності, якими поліція здійснює вплив на об'єкт, а 

метод відображає, які засоби і прийоми для цього використовуються.  

Загальні методи, що використовуються різними підрозділами поліції, 

характеризуються універсальністю. Перш за все, це методи переконання і 

примусу. Метод примусу спрямований на забезпечення законності, охорону 

прав і свобод громадян та перевиховання злочинців. Застосування методу 

примусу відбувається лише за умов, коли всі інші заходи виховного 

характеру не дали необхідних результатів.  

Важливим у діяльності поліції є метод переконання, який являє собою 

комплекс виховних, пояснювальних та заохочувальних заходів, які 

здійснюються з метою підвищення свідомості, організованості і 

дисциплінованості, сумлінного дотримання громадянами всіх правових 

норм‖. 

Цей вплив може відображатися у виховній роботі, агітаційно-

пропагандиській діяльності, заохоченні. 

 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Місце Національної поліції в Україні визначається їх функціональною 

спрямованістю і передбачає: захист прав і свобод людини і громадянина, 

проголошених Конституцією України, законами України та міжнародними 

договорами України; запобігання порушенням прав і свобод людини і 

громадянина та сприяння їх поновленню; здійснення оперативно-службової 

діяльності відповідно до нормативно-правових актів; поліпшення й 

подальший розвиток міжнародного співробітництва в галузі захисту прав і 

свобод людини і громадянина; забезпечення рівності всіх перед законом та 

запобігання будь-яким формам дискримінації щодо реалізації людиною своїх 

прав і свобод; сприяння правовій інформованості населення та захист 

конфіденційної інформації про особу. 



Поліція, поряд з іншими правоохоронними органами, покликана 

проводити в дію механізм правової охорони. Вона повинна забезпечувати 

застосування заходів державного примусу, маючі на меті усунення перешкод 

для реалізації людиною та громадянином своїх прав та виконання обов′язків, 

поновлення їх порушених прав, свобод чи законних інтересів, притягнення 

винних осіб до юридичної відповідальності. Національна поліція, порівняно з 

іншими правоохоронними органами, вирішують найбільш широке коло 

питань, пов’язаних із захистом прав, свобод і інтересів громадян. Їх функції в 

механізмі реалізації прав і свобод особистості, як уже зазначалось 

різноманітні: від створення гарантованих умов їх реалізації в громадських 

місцях до захисту злочинно порушених, із застосуванням найсуворіших за 

законом примусових заходів. 

Компетенція поліції щодо реалізації загальнолюдських стандартів прав 

людини отримує прояв у різних сферах її діяльності, зокрема під час охорони 

громадського порядку, підтримання суспільної безпеки, проведення дізнання, 

виконання судових вироків та постанов тощо. 

Міліція під час забезпечення прав і свобод людини громадянина 

використовує відповідні форми і методи. 

Проте, діяльність правоохоронних органів не повною мірою відповідає 

сучасним вимогам щодо забезпечення прав і свобод людини. Правозахисна 

діяльність правоохоронних органів буде відповідати вимогам ефективності 

лише за умов належного її законодавчого, організаційного та наукового 

забезпечення. Виходячи з цього, необхідно привести норми чинного 

законодавства у відповідність з міжнародними нормами і стандартами, а 

також забезпечити ефективність правозахисних механізмів на практиці. 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час лекції розглядається діяльність підрозділів Національної поліції 

щодо захисту прав і свобод людини, функції і завдання підрозділів 

Національної поліції при забезпеченні прав і свобод людини і громадянина, а 

також форми і методи діяльності підрозділів Національної поліції при 

забезпеченні прав і свобод людини. 

При підготовці теми, студентам слід враховувати різнобічні наукові 

підходи до визначення, класифікації та розуміння деяких питань. 

Серед них слід виділити основні завдання підрозділів Національної 

поліції, якими є: захист прав і свобод людини, інтересів держави і 

суспільства від протиправних посягань, охорона громадського порядку і 

забезпечення безпеки громадян; боротьба зі злочинністю; попередження 

злочинів, їх припинення, розкриття і розслідування, розшук осіб, які скоїли 

злочин, вживання заходів щодо усунення причин і умов, які сприяють 

здійсненню правопорушень; забезпечення виконання кримінальних покарань, 

участь у ресоціалізації засуджених; забезпечення безпеки дорожнього руху і 

пожежної безпеки; охорона і захист державних об′єктів, майна всіх видів 



власності. Також, необхідно виділити функції поліції, до яких відносяться: 

адміністративна – виконавчо-розпорядча діяльність її апаратів, служб і 

підрозділів щодо організації охорони громадського порядку й громадської 

безпеки в межах повноважень, визначених законодавством; профілактична – 

попередження злочинів та інших правопорушень, виявлення причин та умов, 

які їх зумовлюють та їх усунення. Практично всі підрозділи поліції 

здійснюють профілактичні заходи; оперативно-розшукова – виявлення 

інформації про скоєні злочини та правопорушення або ті які готуються; 

кримінально-процесуальна – розгляд заяв та повідомлень про скоєнні 

злочини та правопорушення, провадження дізнання і попереднього слідства з 

кримінальних питань про злочини, розслідування яких покладено законом на 

підрозділи Національної поліції; виконавча – виконання в межах своєї 

компетенції адміністративних стягнень і кримінальних покарань (засудження 

осіб до виправно-трудових робіт без позбавлення волі та ін.); охоронна – 

охоронна на договірних основах майна всіх видів власності, юридичних і 

фізичних осіб. 

Для вдалого засвоєння цієї теми, студентам (слухачам) рекомендується 

звернутись не лише до базового (обов’язкового) списку літератури, а й до 

інших наукових джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у 

книжковому фонді навчально-методичного кабінету кафедри кримінально-

правових дисциплін. 

Так, під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці 

як українських, так і зарубіжних вчених. 

Однак, опрацьовувати додаткову літературу слід з урахуванням 

національної доктрини, особливостей правової системи України. 

 

 


