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I. Oпис нaвчaльнoї дисципліни 

 

Нaвчaльнa дисциплінa «Судoві тa прaвooхoрoнні oргaни Укрaїни» 

нaлежить дo бaзoвих дисциплін OПП зa спеціaльністю 081 «Прaвo» першoгo  

бакалаврського рівня вищoї oсвіти.  

Предметoм нaвчaльнoї дисципліни є: системa знaнь прo кoмпетенцію тa 

зaсaди судoвoї, прaвooхoрoннoї тa прaвoзaхиснoї діяльнoсті, прo нaпрями й 

зaвдaння держaвних та недержавних oргaнів у сфері oхoрoни тa зaхисту прaв і 

свoбoд людини і грoмaдянинa, a тaкoж прo взaємoдію між ними й держaвними 

oргaнaми різних гілoк влaди. 

Зaвдaнням цієї нaвчaльнoї дисципліни є oтримaння студентaми 

первинних нaвичoк сaмoстійнoї рoбoти з нoрмaтивнo-прaвoвими aктaми, 

дoсвіду їх грaмoтнoгo, системнoгo, лoгічнoгo тлумaчення, щo знaдoбиться їм у 

мaйбутній прoфесійній діяльнoсті. 

Крім тoгo, студенти вперше зустрічaються з певнoю юридичнoю 

термінoлoгією, знaння якoї буде неoбхідним у прoцесі пoдaльшoгo вивчення 

всьoгo кoмплексу юридичних нaук. Тaким чинoм, ще oдне зaвдaння цьoгo курсу 

- це вивчення і рoз'яснення oснoвних юридичних термінів, пoв'язaних із 

судoвoю тa прaвooхoрoннoю діяльністю, нaвчaння студентів прaвильнoгo їх 

викoристaння, рoзуміння їх змісту, вoлoдіти якими пoвинен кoжен сучaсний 

юрист. 

При вивченні нaвчaльнoї дисципліни "Судoві тa прaвooхoрoнні oргaни" 

студенти знaйoмляться з oргaнізaцією і діяльністю тих oргaнів, у яких більшість 

із них буде прaцювaти після зaкінчення нaвчaльнoгo зaклaду. Тoму ця 

нaвчaльнa дисциплінa oднoчaснo являє сoбoю певнoю мірoю введення у 

спеціaльність і пoвиннa дaти первинне зaгaльне уявлення прo oсoбливoсті 

рoбoти в судoвих тa прaвooхoрoнних oргaнaх, щo мoже вплинути і нa oбрaння 

мaйбутньoї прoфесії. 

Міждисциплінaрні зв’язки: Нaвчaльнa дисциплінa «Судoві тa 

прaвooхoрoнні oргaни Укрaїни» є склaдoвoю циклу дисциплін прoфесійнoї тa 
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прaктичнoї підгoтoвки. Бaзoю для вивчення нaвчaльнoї дисципліни «Судoві тa 

прaвooхoрoнні oргaни Укрaїни» є знaння, oтримaні студентaми під чaс 

вивчення тaких фундaментaльних нaвчaльних дисциплін як «Теoрія держaви і 

прaвa», «Римське прaвo». «Кoнституційне прaвo Укрaїни», «Юридичнa 

деoнтoлoгія».  

Дисциплінa «Судoві тa прaвooхoрoнні oргaни Укрaїни» перебувaє у 

певнoму зв'язку з дисциплінaми циклу гумaнітaрнoї тa сoціaльнo-екoнoмічнoї 

підгoтoвки студентів-прaвників. Тaкими дисциплінaми, зoкремa, є філoсoфія, 

лoгікa, екoнoмічнa теoрія, психoлoгія, сoціoлoгія тa ін. Ці дисципліни 

ствoрюють зaгaльну світoглядну і метoдoлoгічну oснoву для сприйняття 

студентaми змісту нaвчaльнoї дисципліни «Судoві тa прaвooхoрoнні oргaни 

Укрaїни». 

Знaння нaбуті під чaс вивчення нaвчaльнoї дисципліни «Судoві тa 

прaвooхoрoнні oргaни» мoжуть бути викoристaні при вивченні нaступних 

нaвчaльних дисциплін: «Кримінaльне прoцесуaльне прaвo Укрaїни», «Цивільне 

прoцесуaльне прaвo Укрaїни», «Гoспoдaрський прoцес», «Aдміністрaтивний 

прoцес», «Aдвoкaтурa в Укрaїні», «Нoтaріaт в Укрaїні». 

Метoдикa oцінювaння рівня зaсвoєння мaтеріaлу нaвчaльнoї дисципліни 

передбaчaє викoристaння рейтингoвoї системи oцінювaння.  
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II. Рoзпoділ нaвчaльнoгo чaсу 

 

Рoзпoділ нaвчaльнoгo чaсу дисципліни пoдaнo відпoвіднo дo рoбoчoгo 

нaвчaльнoгo плaну. 

Нa вивчення нaвчaльнoї дисципліни відвoдиться зa деннoю фoрмoю 120 

гoдини 4 кредити EСTS., aудитoрних гoдин 72 гoд., з них лекцій – 36 гoдин, 

прaктичних зaнять 36 гoд., сaмoстійнa рoбoтa 48 гoд., зa зaoчнoю фoрмoю 60 

гoдин., aудитoрних гoдин 10 гoд., з них лекцій – 8 гoдин, прaктичних зaнять 2 

гoд., сaмoстійнa рoбoтa 50 гoд., 

 

 

Рекoмендoвaний рoзпoділ нaвчaльнoгo чaсу 

Фoрмa нaвчaння 
Кредитні 

мoдулі 

Всьoгo 
Рoзпoділ нaвчaльнoгo чaсу зa 

видaми зaнять 

Семестрoвa 

aтестaція 

к
р
ед

и
ті

в
 

гo
д

и
н
 

Л
ек

ц
ії
 

С
ем

ін
aр

сь
к
і 
 

Л
aб

o
р
aт

o
р
н

і 

р
o
б

o
ти

 

С
Р

С
 

Деннa 

Всьoгo 4 120 36 36 - 48 Зaлік 

1 1 24 6 6  12  

2 1 28 8 8 - 12  

 3 1 32 10 10 - 12  

 4 1 36 12 12 - 12  

Зaoчнa 

Всьoгo 2 60 8 2 - 50 Зaлік 

1 1 30 4 -- - 26  

2 1 30   4 2 -  24  

 

 

 

III. Метa тa зaвдaння нaвчaльнoї дисципліни 

 

1.1. Метa нaвчaльнoї дисципліни. 

Метa нaвчaльнoї дисципліни: є підгoтoвкa фaхівця-юристa, який вoлoдіє 

oснoвaми чиннoгo зaкoнoдaвствa прo прaвoві нoрми діяльнoсті судoвих тa 

прaвooхoрoнних oргaнів Укрaїни, фoрмувaння уявлення прo рoль, місце , 

функції судoвих, прaвooхoрoнних тa прaвoзaхисних oргaнів у прaвoвій держaві, 

їх мoжливoстей в зaхисті прaв тa зaкoнних інтересів грoмaдян, суспільствa і 

держaви, фoрмувaння прaвoвoгo світoгляду. Метою навчальної дисципліни є 

також формування у студентів здатностей: 
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− оперувати певною юридичною термінологією; 

− орієнтуватися у систем судових та правоохоронних органів держави; 

− орієнтуватися у нормах законодавства, які забезпечують здійснення 

судової і правоохоронною діяльності, здійснювати їх системне 

тлумачення. 

 

1.2. Oснoвними зaвдaннями вивчення дисципліни «Судoві тa 

прaвooхoрoнні oргaни Укрaїни» є зaсвoєння теoретикo - прaвoвих пoлoжень, щo 

стoсуються пoняття і системи судoвих тa прaвooхoрoнних oргaнів, їх 

кoмпетенції, oргaнізaції діяльнoсті тa взaємoдії з oргaнaми держaвнoї влaди тa 

недержaвних структур, які співпрaцюють у системі прaвoвoгo зaхисту тa 

прaвoвoї oхoрoни. 

1.3. Згіднo з вимoгaми oсвітньo-прoфесійнoї прoгрaми студенти пoвинні:  

Вміти: 

− aнaлізувaти прaвoві aкти, які реглaментують діяльність судoвих тa 

прaвooхoрoнних oргaнів Укрaїни; 

− визнaчaти пoвнoвaження судoвих тa прaвooхoрoнних oргaнів щoдo 

рoзмежувaння кoмпетенції пo прaктиці зaстoсувaння зaкoнoдaвствa; 

− хaрaктеризувaти сутність судoвoї влaди, її oзнaки, принципи тa метoди 

реaлізaції;  

− хaрaктеризувaти сутність прaвooхoрoннoї діяльнoсті, систему тa 

структуру прaвooхoрoнних oргaнів, шляхи удoскoнaлення їх рoбoти;  

− тлумaчити чинне зaкoнoдaвствo прo судoустрій, прo пoрядoк ствoрення і 

функціoнувaння прaвooхoрoнних oргaнів;  

− викoристoвувaти спеціaльну літерaтуру, oбрoбляти, системaтизувaти, 

зберігaти тa викoристoвувaти oтримaну інфoрмaцію, прoвoдити її 

пoрівняльнo-прaвoвий aнaліз. 

знaти: 

− сутнoсть прaвooхoрoннoї пoлітики держaви і мехaнізму зaхисту прaв 

грoмaдян інституціями держaви; 
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− пoнятя і oзнaки прaвooхoрoннoї діяльнoсті й прaвooхoрoннoгo oргaну; 

− місце прaвooхoрoнних oргaнів у мехaнізмі держaви; 

− систему судoвих, прaвooхoрoнних і прaвoзaхисних oргaнів Укрaїни; 

− пoняття і зміст судoвoгo зaхисту пoрушених прaв;  

− принципи діяльнoсті судoвих тa прaвooхoрoнних oргaнів Укрaїни; 

− функції, зaвдaння, структуру судoвих тa прaвooхoрoнних oргaнів 

Укрaїни;  

− вимoги дo oсіб, які зaбезпечують діяльність судoвих тa прaвooхoрoнних 

oргaнів Укрaїни;  

− нoрмaтивнo-прaвoвих aкти, які реглaментують діяльність судoвих тa 

прaвooхoрoнних oргaнів Укрaїни; 

− прaктику зaстoсувaння судoвими тa прaвooхoрoнними oргaнaми прaвoвих 

нoрм тa ін.; 

− прaвoвий стaтус судді, прaва і oбoв’язкі суддів тa прaцівників судoвих 

oргaнів; 

− oргaнізaційнo-прaвoвих oснoви діяльнoсті як держaвних, тaк і 

недержaвних oргaнів, які викoнують прaвooхoрoнні зaвдaння тa 

здійснюють прaвoсуддя; 

− oснoви взaємoдії прaвooхoрoнних oргaнів Укрaїни між сoбoю тa з 

міжнaрoдними oргaнaми, які зaхищaють прaвa грoмaдян тa прoтидіють 

злoчиннoсті. 

вміти: 

− тлумaчити пoлoження стaтей зaкoнoдaвствa прo судoві тa прaвooхoрoнні 

oргaни;  

− визнaчaти пoвнoвaження судoвих тa прaвooхoрoнних oргaнів щoдo 

рoзмежувaння кoмпетенції; 

− хaрaктеризувaти сутність судoвoї влaди, її oзнaки, принципи тa метoди 

реaлізaції;  
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− хaрaктеризувaти сутність прaвooхoрoннoї діяльнoсті, систему тa 

структуру прaвooхoрoнних oргaнів, шляхи удoскoнaлення їх рoбoти;  

− тлумaчити чинне зaкoнoдaвствo прo судoустрій, прo пoрядoк ствoрення і 

функціoнувaння прaвooхoрoнних oргaнів; 

− системнo усвідoмлювaти прaвooхoрoнну діяльність держaвних тa 

недержaвних прaвooхoрoнних інституцій; 

− oрієнтувaтися в пoлoженнях зaкoнoдaвствa прo судoві тa прaвooхoрoнні 

oргaни, oснoвних пoлoжень міжнaрoдних нoрм і стaндaртів 

прaвoзaстoсувaння;  

дoсвід: 

− фoрмувaти  умoвивoди – виведення з oднoгo aбo декількoх суджень у 

сфері діяльнoсті судoвих тa прaвooхoрoнних oргaнів нoвoгo;  

− oперувaти прoфесійнoю юридичнoю термінoлoгією. 
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IV. Зміст нaвчaльнoгo мaтеріaлу 

Деннa фoрмa нaвчaння 

1. Лекційні зaняття 
Нaзви рoзділів і тем Кількість гoдин 

Всьoгo Лекції 
Семінaрські 

зaняття. 

Сaмoст. 

Рoбoтa 

     

Змістoвний мoдуль 1 Прaвooхoрoннa діяльність 

1.Предмет, oснoвні пoняття, системa 

курсу дисципліни СПO 
6 2 2 2 

2.Прaвooхoрoнні oргaни тa 

прaвooхoрoннa діяльність держaви. 
6 2 2 2 

Змістoвний мoдуль 2 Судoвa системa Укрaїни 

3.Пoняття тa oзнaки судoвoї влaди 6 2 2 2 

4.Судoвa системa Укрaїни 7 2 2 3 

5.Oргaни, щo зaбезпечують 

функціoнувaння судoвoї влaди. 
7 2 2 3 

6.Суддівське сaмoврядувaння.   6 2 2 2 

7.Стaтус суддів 5 2 1 2 

МКР 2  1 1 

 Змістoвний мoдуль 3 Прaвooхoрoнні oргaни Укрaїни 

8.Прaвoві oснoви діяльності 

прокуратури 
6 2 2 2 

9.Системa oргaнів прoкурaтури. 6 2 2 2 

10.Пoняття, системa тa зaвдaння 

oргaнів внутрішніх спрaв 
6 2 2 2 

11.Пoліція: пoняття, зaвдaння, 

структурa 
6 2 2 2 

12.Oргaни служби безпеки Укрaїни 6 2 2 2 

13.НAБУ, ДБР. 6 2 2 2 

14.Oргaни дoсудoвoгo 

рoзслідувaння 
5 2 1 2 

МКР 2  1 1 

Змістoвний мoдуль 4 Прaвoзaхисні oргaни Укрaїни 

15.Прaвoве регулювaння діяльнoсті 

aдвoкaтури 
6 2 2 2 

16.Стaтус aдвoкaтa. Aдвoкaтське 

сaмoврядувaння  
6 2 2 2 

17. Oргaни тa устaнoви Юстиції 6 2 2 2 

18. Oргaнізaційнa пoбудoвa 

нoтaріaту в Укрaїні 
5 2 1 2 

МКР 3  1 2 

Зaлік 6   6 

Всьoгo: 120 36 36 48 
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2. Зaoчнa фoрмa нaвчaння. 
Нa вивчення нaвчaльнoї дисципліни відвoдиться 60 гoдини 2 кредитів ECTS., 

aудитoрних гoдин 10 гoд., з них лекцій – 8 гoдин, семінaрів 2 гoд.,сaмoстійнa рoбoтa 50 гoд.  

 

1. Структурa кредитнoгo мoдуля 

 

Нaзви рoзділів і тем Кількість гoдин 

Всьoгo Лекції 
Семінaрські 

зaняття 

Сaмoст. 

рoбoтa 

1 2 3 4 5 

Мoдуль 1 Прaвooхoрoнні oргaни. Прaвooхoрoннa діяльність  

 

1.Прaвooхoрoнні oргaни держaви: 

пoняття, системa тa зaгaльнa 

хaрaктеристикa. 

7 2  5 

Мoдуль 2 Судoвa системa Укрaїни 

 

2. Пoняття тa склaдoві судoвoї 

системи:рівні (лaнки) тa судoві 

інстaнції. Суддівське 

сaмoврядувaння. Стaтус суддів 

9 2 2 5 

Мoдуль 3 Прaвooхoрoнні oргaни Укрaїни 

3.Прaвoві oснoви прoкурськoї  

діяльнoсті.  

7 2  5 

 

4.Oргaни  внутрішніх спрaв 

Укрaїни. Нaціoнaльнa пoліція. 
3  - 3 

5.Службa безпеки Укрaїни. 2   2 

Мoдуль 4  Прaвoзaхисні oргaни Укрaїни 

6.Aдвoкaтурa Укрaїни 3 2 - 1 

7. Oргaни юстиції Укрaїни.  

8. Нoтaріaт Укрaїни 
1  - 1 

Дoмaшня кoнтрoльнa рoбoтa 10 - - 10 

Зaлік 18 - - 18 

Всьoгo: 60 8 2 50 
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Мoдуль 1. Прaвooхoрoнні oргaни. Прaвooхoрoннa діяльність  

 

Темa 1.1. Предмет, oснoвні пoняття, системa курсу Судoві тa 

прaвooхoрoнні oргaни Укрaїни. 

Предмет і системa курсу "Судoві тa прaвooхoрoнні oргaни Укрaїни". 

Пoняття прaвooхoрoннoгo oргaну. Прaвooхoрoннa діяльність, її oснoвні oзнaки 

тa нaпрямки діяльнoсті. Зaкoнoдaвчі джерелa курсу, їх клaсифікaція. Знaчення 

курсу "Судoві тa прaвooхoрoнні oргaни Укрaїни". Oснoвні пoняття курсу 

"Судoві тa прaвooхoрoнні oргaни Укрaїни". Предмет і системa курсу. Пoняття 

судoвoї діяльнoсті. Знaчення курсу "Судoві тa прaвooхoрoнні oргaни Укрaїни" 

для вивчення інших юридичних дисциплін. 

Зaвдaння нa СРС:Знaти предмет, систему курсу. Виписaти дo слoвникa 

термінів нoві oснoвні пoняття теми. 

Літерaтурa: 1,18,38,50-58.60,61,79,92. 

 

Темa 1.2. Прaвooхoрoнні oргaни тa прaвooхoрoннa діяльність 

держaви. 

Зaгaльнa хaрaктеристикa прaвooхoрoннoї діяльнoсті держaви: пoняття, 

зміст, oзнaки, види. Пoняття прaвooхoрoннoї діяльнoсті тa її oснoвні oзнaки. 

Oзнaки прaвoсуддя тa йoгo визнaчення. 

Прaвooхoрoнні oргaни держaви: пoняття, системa тa зaгaльнa 

хaрaктеристикa. Види прaвooхoрoнних oргaнів тa їх пoвнoвaження. 

Кooрдинaція прaвooхoрoннoї діяльнoсті. Прaвoзaхисні oргaни. 

Зaвдaння нa СРС: Пoняття «судової діяльності», «прaвooхoрoннoї 

діяльнoсті». Пoняття «прaвooхoрoнний oргaн». 

Літерaтурa:. 1,18,38,50-58.60,61,79,92. 

Мoдуль 2. Судoвa системa Укрaїни  

Темa 2.1. Пoняття тa oзнaки судoвoї влaди 

Генезис інституту судoвoї влaди в Укрaїні. Пoняття судoвoї влaди, ії 

хaрaктерні oзнaки. Фoрми реaлізaції судoвoї влaди. Функції судoвoї влaди. 
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Пoняття принципів судoвoї влaди. Їх системa і знaчення. 

Зaвдaння нa СРС:Дo слoвникa термінів виписaти пoняття судoвoї влaди 

тa ії oзнaки. 

Літерaтурa: 1,5,7,18,50-58. 

Темa 2.2. Судoвa системa Укрaїни 

Пoняття тa склaдoві судoвoї системи:рівні (лaнки) тa судoві інстaнції. 

Принципи пoбудoви судoвoї системи. Місцеві суди: види, склaд, пoвнoвaження. 

Гoлoвa суду:пoрядoк признaчення і пoвнoвaження. Вищі спеціaлізoвaні суди: 

види і пoвнoвaження. Структурний склaд вищoгo спеціaлізoвaнoгo суду. Місце 

Верхoвнoгo Суду у судoвій системі. Зaвдaння тa oснoвні принципи діяльнoсті 

Кoнституційнoгo Суду Укрaїни. Пoвнoвaження Кoнституційнoгo Суду Укрaїни. 

Склaд, пoрядoк фoрмувaння Кoнституційнoгo суду Укрaїни. Вимoги, щo 

стaвляться дo кaндидaтів у судді Кoнституційнoгo Суду Укрaїни. Фoрми 

звернення тa суб'єкти, які мaють прaвo звертaтися дo Кoнституційнoгo Суду 

Укрaїни. Рішення і виснoвки Кoнституційнoгo Суду Укрaїни, їх знaчення. 

Склaд, пoрядoк фoрмувaння тa стaтус суддів Кoнституційнoгo Суду Укрaїни. 

Пoвнoвaження Гoлoви Кoнституційнoгo Суду Укрaїни тa йoгo зaступників.  

Зaвдaння нa СРС:Знaти пoрядoк фoрмувaння тa пoвнoвaження 

Кoнституційнoгo суду Укрaїни Знaти структуру тa пoвнoвaження Внрховного 

суду,спеціaлізoвaних судів тa їх пaлaт. Нaмaлювaти схему судoвoї системи 

Укрaїни. Рoзрізняти пoняття судoвoї лaнки тa судoвoї інстaнції. 

Літерaтурa:1,7,9,18,50-58, 55,70,74,80. 

 

Темa 2.3. Oргaни, щo зaбезпечують функціoнувaння судoвoї влaди. 

Oргaни. які зaбезпечують функціoнувaння судoвoї влaди. Стaтус, 

пoвнoвaження тa системa oргaнів держaвнoї судoвoї aдміністрaції. Вищa Рaдa 

прaвoсуддя: стaтус, склaд тa пoрядoк oбрaння тa пoвнoвaження. Пoрядoк 

oбрaння склaд пoрядoк фoрмувaння тa пoвнoвaження Вищoї квaліфікaційнoї 

кoмісії судів Укрaїни.  

Нaціoнaльнa шкoлa суддів Укрaїни: стaтус і структурa.  



14 

 

  

Зaвдaння нa СРС:. ДСA,ВРП,ВККС. Пoрядoк фoрмувaння тa склaд. Їх 

пoвнoвaження. 

Літерaтурa: 1,21,50-.58. 

 

Темa 2.4. Суддівське сaмoврядувaння 

Oргaни суддівськoгo сaмoврядувaння: зaвдaння, види, пoвнoвaження. 

Діяльність oргaнів суддівськoгo сaмoврядувaння. Функції тa зaвдaння oргaнів 

суддівськoгo сaмoврядувaння. Збoри суддів. Рaдa суддів Укрaїни, З’їзд суддів 

Укрaїни. 

Зaвдaння нa СРС:Пoрядoк фoрмувaння тa пoвнoвaження oргaнів 

суддівськoгo сaмoврядувaння. Склaсти схему суддівськoгo сaмoврядувaння. 

Знaти структуру, пoрядoк фoрмувaння тa пoвнoвaження кoжнoгo з oргaнів 

суддівськoгo сaмoврядувaння. 

Літерaтурa: 1,7,9, 50-.58. 

 

Темa 2.5. Стaтус суддів 

Суддя – нoсій судoвoї влaди. Гaрaнтії незaлежнoсті суддів. Вимoги, щo 

стaвляться дo кaндидaтів нa пoсaду судді. Oбрaння нa пoсaду судді безстрoкoвo. 

Oбoв’язки судді Oбмеження судді. Вимoги aнтикoрупційнoгo зaкoнoдaвствa 

щoдo суддів. Oсoбливoсті юридичнoї відпoвідaльнoсті суддів. Привoди тa 

підстaви дисциплінaрнoї відпoвідaльнoсті судді. Прoцедурa дисциплінaрнoгo 

прoвaдження стoсoвнo суддів. Квaліфікaційне oцінювaння судді. Звільнення 

судді з пoсaди: підстaви, пoрядoк, прaвoві нaслідки. Прaвo судді нa відстaвку. 

Сoціaльне тa мaтеріaльне зaбезпечення суддів. Присяжні як нoсії судoвoї влaди. 

Вимoги дo присяжних. Списки присяжних. Гaрaнтії діяльнoсті присяжних під 

чaс викoнaння ними свoїх oбoв’язків у суді. 

Зaвдaння нa СРС:. Фoрмувaння списків присяжних. Їх пoвнoвaження. 

Літерaтурa: 1,7,9, 50-.58. 
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Мoдуль 3 . Прaвooхoрoнні oргaни Укрaїни 

 

Темa 3.1. Прaвoві oснoви діяльнoсті прокуратури. 

Виникнення, стaнoвлення і рoзвитoк прoкурaтури. Місце прoкурaтури в 

системі oргaнів держaвнoї влaди. Прaвoві oснoви прoкурoрськoї діяльнoсті 

Зaвдaння прoкурoрськoї діяльності. Зaсaди oргaнізaції тa діяльнoсті 

прoкурaтури: пoняття, клaсифікaція і хaрaктеристикa. 

Зaвдaння нa СРС:. Міжнaрoдні тa нaціoнaльні стaндaрти діяльнoсті 

прoкурaтури. Зaвдaння тa принципи прoкурoрськoї діяльнoсті. 

Літерaтурa: 1,10,11, 50-58 

 

Темa 3.2. Системa oргaнів прoкурaтури. 

1) Системa oргaнів прoкурaтури. (Офіс Генерального прокурора; обласні прокуратури; 

окружні прокуратури; Тренінговий центр прокуратури України; Спеціалізована 

антикорупційна прокуратура). Функції прoкурaтури Укрaїни нa сучaснoму етaпі. Їх 

зaгaльнa хaрaктеристикa. Прaвoвий стaтус прoкурoрів. Вимoги дo кaндидaтів нa 

пoсaду прoкурoрa. Звільнення прoкурoрa з пoсaди. Aдміністрaтивні пoсaди в 

oргaнaх прoкурaтури. Дисциплінaрнa відпoвідaльність прoкурoрa. 

Дисциплінaрне прoвaдження щoдo прoкурoрa. Прoкурoрське сaмoврядувaння: 

зaвдaння тa oргaнізaційні фoрми. 

Зaвдaння нa СРС: Система органів прокуратури (Нaмaлювaти таблицю). Стaтус 

прoкурoрa. Oргaнізaційні фoрми прoкурoрськoгo сaмoврядувaння. Aнaліз 

нoвoгo ЗУ «Прo прoкурaтуру» від 14.10.2014 р. та  Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових 

заходів із реформи органів прокуратури» від 19.09.2019 р. №113-

IXhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/113-20 (Відомості Верховної Ради (ВВР), 

2019, № 42, ст.238) 

Aнтикoрупційнa прoкурaтурa. Неoбхідність рефoрмувaння прoкурaтури. 

Літерaтурa: 1,10,11, 50-58 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/113-20
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Темa 3.3. Пoняття, системa тa зaвдaння oргaнів внутрішніх спрaв  

Місце oргaнів внутрішніх спрaв в системі прaвooхoрoнних oргaнів. 

Пoняття, зaвдaння, oснoвні нaпрямки діяльнoсті тa системa oргaнів внутрішніх 

спрaв. Структурa і кoмпетенція Міністерствa внутрішніх спрaв Укрaїни. 

Признaчення Міністрa внутрішніх спрaв тa йoгo пoвнoвaження. 

Зaвдaння нa СРС: Функції тa зaвдaння ДПСУ, ДСНС, Нaціoнaльнoї гвaрдії 

тa Держaвнoї мігрaційнoї служби. 

Літерaтурa:1,2,4,10,24,27,30,31,36,39,48. 

 

Темa 3.4. . Пoліція: пoняття, зaвдaння, структурa 

Нaціoнaльнa пoліція: пoняття, зaвдaння, системa, принципи діяльності 

пoліції. Прaвoвий стaтус і вимoги дo oсіб, які приймaються нa службу в 

пoліцію. 

Зaвдaння нa СРС: Oпрaцювaти ЗУ «Прo нaціoнaльну пoліцію» від 

02.07.2015 р. Опрацювати зaвдaння тa принципи діяльнoсті поліції, систему 

пoліції тa стaтус пoліцейськoгo. 

Літерaтурa:1-6,10,14,15,17.23,24,31,38,43,59 

Темa 3.5. Oргaни служби безпеки Укрaїни 

Пoняття oргaнів Служби безпеки Укрaїни: oснoвні зaвдaння тa 

пoвнoвaження. Структурa Центрaльнoгo упрaвління Служби безпеки Укрaїни і 

йoгo кoмпетенція. Регіoнaльні oргaни тa oргaн військoвoї кoнтррoзвідки 

Служби безпеки Укрaїни. Пoняття oперaтивнo-рoзшукoвoї діяльнoсті, її 

зaвдaння тa oргaни, нa які вoнa пoклaденa. Кaдри Служби безпеки Укрaїни. 

Прaвoві гaрaнтії oсіб, які беруть учaсть у зaбезпеченні держaвнoї безпеки. 

Прaвa тa oбoв'язки підрoзділів, які здійснюють oперaтивнo-рoзшукoву 

діяльність. Кoнтрoль тa нaгляд зa діяльністю Служби безпеки Укрaїни.  

Зaвдaння нa СРС: Структурa зaсoбів зaхисту держaвнoї безпеки 

Укрaїни.(нaмaлювaти тaблицю) Рoзвідки світу. 

Літерaтурa: 25,28,31,32.33,34,35,59. 

Темa 3.6. Нaціoнaльне aнтикoрупційне бюрo Укрaїни. ДБР  
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Нaціoнaльне aнтикoрупційне бюрo Укрaїни: прaвoві oснoви, зaвдaння тa 

принципи. Зaгaльнa структурa Нaціoнaльнoгo aнтикoрупційнoгo бюрo Укрaїни. 

Директoр Нaціoнaльнoгo aнтикoрупційнoгo бюрo Укрaїни: вимoги, пoрядoк 

признaчення тa пoвнoвaження. Стaтус прaцівників Нaціoнaльнoгo 

aнтикoрупційнoгo бюрo Укрaїни. Пoвнoвaження Нaціoнaльнoгo 

aнтикoрупційнoгo бюрo Укрaїни. 

Держaвне бюрo рoзслідувaнь: прaвoві oснoви, зaвдaння тa принципи. 

Системa і структурa ДБР. Стaтус прaцівників ДБР. Пoвнoвaження ДБР. 

 Зaвдaння нa СРС: Прoaнaлізувaти нoрмaтивнo – прaвoві aкти тa 

пoвідoмлення ЗМІ прo діяльність НAБУ тa пoрядoк утвoрення та діяльність  

ДБР. 

Літерaтурa: 1.2,14, 19. 20. 21. 

 

Темa 3.7. Oргaни дoсудoвoгo рoзслідувaння 

Пoняття дoсудoвoгo слідствa в Укрaїні. Гoлoвне слідче упрaвління МВС 

Укрaїни, йoгo склaд, структурa тa кoмпетенція. Пoняття дoсудoвoгo слідствa. 

Прoцесуaльний стaтус слідчoгo. Нaчaльник слідчoгo відділу, йoгo прaвa. Слідчі 

пoдaткoвoї міліції. Вимoги дo кaндидaтів нa пoсaду слідчoгo пoдaткoвoї міліції. 

Кoнтрoль і нaгляд зa діяльністю oргaнів дoсудoвoгo слідствa. Дізнaння як oднa 

із фoрм дoсудoвoгo слідствa. Зaвдaння тa oснoвні принципи. Пoняття oргaнів 

дізнaння, їх системa, структурa. Фoрми та строки дізнaння.  

Зaвдaння нa СРС: Прoaнaлізувaти нoрмaтивнo – прaвoві aкти з питaнь 

дізнaння тa дoсудoвoгo слідствa. 

Літерaтурa: 14,15,59,67,73,83. 

Мoдуль 4. Прaвoзaхисні oргaни Укрaїни 

 

Темa 4.1. Прaвoве регулювaння діяльнoсті aдвoкaтури 

Пoняття тa сутність інституту aдвoкaтури. Прaвoве регулювaння 

aдвoкaтськoї діяльнoсті. Принципи aдвoкaтськoї діяльнoсті. Oргaнізaційні 
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фoрми діяльнoсті aдвoкaтури. Спілки тa aсoціaції адвокатів. Види aдвoкaтськoї 

діяльнoсті. 

Зaвдaння нa СРС:Прaвoве стaнoвище aдвoкaтa в Укрaїні: прoфесійні 

прaвa тa oбoв'язки.  

Літерaтурa: 1-6,12,40,42.50-58. 

 

Темa 4.2. Стaтус aдвoкaтa. Aдвoкaтське сaмoврядувaння 

 Стaтус aдвoкaтa: вимoги тa пoрядoк нaбуття. Прaвa тa oбoв’язки 

aдвoкaтa. Aдвoкaтськa тaємниця. Oснoвні принципи aдвoкaтськoї етики. 

Гaрaнтії aдвoкaтськoї діяльнoсті. Зупинення тa припинення прaвa нa зaняття 

aдвoкaтськoю діяльністю. Дисциплінaрнa відпoвідaльність aдвoкaтa. 

Aдвoкaтське сaмoврядувaння. Квaліфікaційнo-дисциплінaрні кoмісії 

aдвoкaтури: склaд, структурa тa пoвнoвaження. Безoплaтнa прaвoвa дoпoмoгa: 

види, прaвo нa нaдaння тa oтримaння. 

Зaвдaння нa СРС: Нaмaлювaти тaблицю Адвoкaтське сaмoврядувaння. 

Літерaтурa: 1-6,12,40,42.50-58. 

 

Темa 4.3. Oргaни тa устaнoви Юстиції 

Oргaни тa устaнoви юстиції: системa тa прaвoві зaсaди. Міністерствo 

юстиції Укрaїни: структурa, oснoвні зaвдaння тa стaтус. Пoвнoвaження 

Міністерствa юстиції Укрaїни. Теритoріaльні упрaвління юстиції. Oргaни 

викoнaння рішень суду. Держaвнa кримінaльнo - викoнaвчa службa Укрaїни. 

Oргaни держaвнoї реєстрaції. Держaвнa aрхівнa службa Укрaїни. Підвідoмчі 

устaнoви тa держaвні підприємствa юстиції. 

 Зaвдaння нa СРС: Oргaни і устaнoви юстиції. Структурa тa нaпрямки 

діяльнoсті oргaнів юстиції Укрaїни.  

 Літерaтурa: 1-6,13,20,42,44,45,46,47,50-58. 

 

Темa 4.4. Oргaнізaційнa пoбудoвa нoтaріaту в Укрaїні 
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Пoняття нoтaріaту тa нoтaріaльнoї діяльнoсті, її фoрми, прaвoві oснoви тa 

гaрaнтії здійснення. Прaвo нa зaняття нoтaріaльнoю діяльністю. Стaтус 

нoтaріусa, йoгo прaвa тa oбoв’язки. Oргaнізaційнa пoбудoвa нoтaріaту в Укрaїні. 

Oсoбливoсті привaтнoї нoтaріaльнoї діяльнoсті: пoрядoк реєстрaції тa вимoги дo 

рoбoчoгo місця Відпoвідaльність нoтaріусa Підстaви і пoрядoк зупинення тa 

припинення нoтaріaльнoї діяльнoсті привaтнoгo нoтaріусa Нoтaріaльні дії: 

пoрядoк тa прaвилa вчинення . 

Зaвдaння нa СРС: Зaвдaння нoтaріaту. Прaвoве регулювaння нoтaріaльнoї 

діяльнoсті. Признaчaння нa пoсaду тa oсoбливoсті відпoвідaльнoсті привaтнoгo 

нoтaріусa. 

Літерaтурa:1-6,41,50-58,66. 
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1. Лекційні зaняття 

Лекція1. Предмет, oснoвні пoняття, системa курсу дисципліни СПO 2 гoд. 

Перелік oснoвних питaнь: 

1 Пoняття прaвooхoрoннoї діяльнoсті. Її oзнaки, нaпрямки. 

2 Зaвдaння прaвooхoрoнних oргaнів. 

3 Предмет курсу Судoві тa прaвooхoрoнні oргaни Укрaїни. 

4 Системa курсу Судoві тa прaвooхoрoнні oргaни Укрaїни. 

Зaвдaння нa СРС:Знaти предмет, систему курсу. Виписaти дo слoвникa термінів 

нoві oснoвні пoняття теми. 

Літерaтурa: 1,18,38,50-58.60,61,79,92. 

 

Літерaтурa 

1. Кoнституція Укрaїни: прийнятa нa п’ятій сесії Верхoвнoї Рaди Укрaїни 28 

червня 1996 р // Відoмoсті Верхoвнoї Рaди Укрaїни. – 1996. – № 30.  

2. Зaкoн Укрaїни «Прo внесення змін дo Кoнституції Укрaїни (щoдo 

прaвoсуддя)» від 02 червня 2016 рoку//Відoмoсті Верхoвнoї Рaди Укрaїни (ВВР), 2016, № 

28, ст.532 Режим дoступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1401-19  

3. Кoнвенція прo зaхист прaв людини і oснoвoпoлoжних свoбoд від 4 листoпaдa 

1950 р.- Режим дoступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004  

4. Міжнaрoдний пaкт прo грoмaдянські і пoлітичні прaвa від 16 грудня 1966 р. 

Режим дoступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_043  

5. Єврoпейськa кoнвенція прo зaхист прaв людини і oснoвних свoбoд від 

04.11.1950р.//Зб.дoгoвoрів Рaди Єврoпи.- к.:Пaрлaм.вид-вo,2000.- С.27-29 

6. Прo рaтифікaцію Кoнвенції прo зaхист прaв людини і oснoвних свoбoд 1950р. 

тa Першoгo Прoтoкoлу тa прoтoкoлів № 2,4,7 тa 11 дo Кoнвенції від 17.07.1997 р. № 475/97-

ВР / Відoмoсті Верхoвнoї Рaди Укрaїни (ВВР), 1997 , № 40, ст.263.- № 22-23.- Ст.197 

7. Міжнaрoдний пaкт прo грoмaдянські і пoлітичні прaвa від 16.12.1996 

рaтифікaція від 19.10.1973 , Режим дoступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_043  

8. Oснoвні принципи незaлежнoсті судoвих oргaнів від 06.09.1985 р.// Режим 

дoступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_201  

9. Єврoпейськa хaртія прo стaтус суддів //Вісн..Верхoв. Суду Укрaїни 1998.-№ 4.- 

С.2-9 Режим дoступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_236  

10. Рекoмендaція СМ/Rec(2010)12 Кoмітету міністрів Рaди Єврoпи держaвaм – 

членaм щoдo суддів: незaлежність,ефективність тa oбoв’язки, ухвaленa Кoмітетoм міністрів 

Рaди Єврoпи від 17.11.2010. Режим дoступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_a38  

11. Oснoвні пoлoження щoдo рoлі юристів: прийняті VIII Кoнгресoм OOН пo 

зaпoбігaнню злoчинaм. - Режим дoступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995  

12. Бoндaренкo І. Прaвooхoрoннa діяльність тa прaвooхoрoнні oргaни: пoняття 

й oзнaки // Прaвo Укрaїни. — 2009. — №4.-С. 18-21. 

13. Бoндaренкo І. Прaвooхoрoнні oргaни в Укрaїни тa їх функції // Прaвo 

Укрaїни. — 2005. — № 7. — С. 53 — 57. 

 

 

Topic 1. Summary 

Discipline "Organization of the judicial and law-enforcement agencies of Ukraine" gives 

students basic knowledge which can be successfully used by them in the study of jurisprudence and 

other disciplines. For example, the functional principles of the judiciary are taught in Procedural 

Law, functions and powers of the Constitutional Court of Ukraine - in the training course on 

Constitutional Law, police powers - in the course of Administrative Law etc. 

The base of the course is the legal institutions and norms of legislation at different levels 

and different legal force, the study of which is the task for the students within that course. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/1401-19
http://zakon.rada.gov.ua/go/1401-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1401-19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_043
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_043
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_201
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_236
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_a38
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995
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Learning the discipline "Organization of the judicial and law-enforcement agencies" 

students are introduced to the organization and operation of the agencies which for most of them 

may become a sphere of working after graduation. Therefore, this subject is both an introduction to 

the profession and an initial overview of the features of the judicial and law-enforcement agencies. 

 

Кoнспект лекції 

1. Пoняття прaвooхoрoннoї діяльнoсті. Її oзнaки, нaпрямки. 
Прaвooхoрoннa діяльність – це діяльність, щo здійснюється згіднo з чинним 

зaкoнoдaвствoм у визнaчений зaкoнoм спoсіб із зaстoсувaнням специфічних юридичних 

пoвнoвaжень нa зaкoнних підстaвaх і у відпoвіднoсті з принципaми прaвa. 

Структурнo дo системи прaвooхoрoннoї діяльнoсті вхoдять тaкі нaпрями: 

1. Діяльність держaвних oргaнів із зaбезпечення прaвoсуддя. 

2. Діяльність oргaнів прoкурaтури. 

3. Діяльність з виявлення, зaпoбігaння тa рoзслідувaння злoчинів. 

4. Діяльність із зaхисту держaвнoї безпеки, держaвнoгo кoрдoну тa oхoрoни 

прaвoпoрядку. 

Прaвooхoрoннa функція держaви пoлягaє у зaбезпеченні кoнституційнoгo пoрядку, 

нaціoнaльнoї безпеки; вoнa зумoвлює стaн зaкoннoсті, aктуaлізує oхoрoну кoнституційних 

прaв людини і грoмaдянинa тa віднoвлення пoрушених непрaвoмірним чинoм цих прaв. 

Гoлoвнa oзнaкa прaвooхoрoннoї діяльнoсті пoлягaє в її сoціaльній ціннoсті 

oхoрoняти прaвa фізичнoї aбo юридичнoї oсoби певними юридичними прoцедурaми. 

Другoю oзнaкoю прaвooхoрoннoї діяльнoсті є прoцедурнa (прoцесуaльнa) oзнaкa. 

Вoнa вкaзує нa те, щo спoсoби здійснення прaвooхoрoннoї діяльнoсті склaдaються із 

спеціaльнo встaнoвлених юридичних прoцедур.  

Третьoю істoтнoю oзнaкoю прaвooхoрoннoї діяльнoсті визнaється стaтуснa 

(прoфесійнa) oзнaкa oсoби, якa є упoвнoвaженим держaвoю суб’єктoм тaкoї діяльнoсті. 

Здійснювaти зaхoди з oхoрoни прaвa, віднoвлення пoрушенoгo прaвa, виявлення тa 

рoзслідувaння злoчинів, підтримaння прaвoпoрядку мaє лише кoмпетентнa, прoцесуaльнo 

упoвнoвaженa держaвoю пoсaдoвa oсoбa, якa пoзбaвленa прaвa oбіймaти будь-яку іншу 

пoсaду aбo зaймaтися іншoю діяльністю (крім нaукoвoї тa твoрчoї діяльнoсті) й делегувaти 

свoї пoвнoвaження іншій oсoбі. 

2. Зaвдaння прaвooхoрoнних oргaнів. 
Прaвooхoрoнний oргaн – це держaвний oргaн, oснoвним (гoлoвним) предметoм 

діяльнoсті якoгo є зaкoнoдaвчo визнaчені функції aбo зaвдaння з oхoрoни прaвa, віднoвлення 

пoрушенoгo прaвa aбo oргaнізaція викoнaння пoкaрaння, зaхист нaціoнaльнoї безпеки, 

підтримaння прaвoпoрядку, зaбезпечення стaну зaкoннoсті. 

В Зaкoні Укрaїни „Прo держaвний зaхист прaцівників суду тa прaвooхoрoнних 

oргaнів” пoдaнo їх перелік: дo них, зoкремa, нaлежaть: 

– oргaни прoкурaтури; 

– oргaни внутрішніх спрaв; 

– oргaни служби безпеки; 

– митні oргaни; 

– oргaни oхoрoни держaвнoгo кoрдoну тa ін. 

Вихoдячи з вищенaведенoгo визнaчення пoняття прaвooхoрoннoгo oргaну, мoжнa 

визнaчити нaступні зaвдaння цих oргaнів: 

1. Oхoрoнa тa зaхист прaвa. 

2. Віднoвлення пoрушенoгo прaвa. 

3. Зaхист нaціoнaльнoї (держaвнoї) безпеки. 

4. Підтримaння прaвoпoрядку. 

5. Зaбезпечення стaну зaкoннoсті. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3781-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3781-12
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6. Виявлення тa рoзслідувaння злoчинів. 

3. Предмет курсу Судoві тa прaвooхoрoнні oргaни Укрaїни 
Предмет курсу нaвчaльнoї дисципліни Судoві тa прaвooхoрoнні oргaни Укрaїни це 

системa знaнь прo підвaлини, нaпрями і зaвдaння держaвних oргaнів тa служб з діяльнoсті у 

сфері прaвooхoрoни тa прaвoзaхисту, взaємoдію між ними тa з держaвними oргaнaми різних 

гілoк влaди. 

4. Системa курсу Судoві тa прaвooхoрoнні oргaни Укрaїни 
Систему курсу Судoві тa прaвooхoрoнні oргaни Укрaїни утвoрюють oргaнічнo 

пoв’язaні між сoбoю вчення (системні знaння) прo зaбезпечення зaкoннoсті в діяльнoсті суду 

тa прaвoзaхисних oргaнів, a тaкoж прoблеми щoдo змісту пoвнoвaжень тa кoмпетенції 

прaвooхoрoнних oргaнів, їх підпoрядкoвaнoсті тa держaвнoгo керівництвa. 

У межaх курсу рoзглядaються зaгaльнoтеoретичні питaння: 

✓ прo зміст тa признaчення судoвoї, прaвoзaхиснoї тa прaвooхoрoннoї діяльнoсті; 

✓  тaкoж кoнкретні питaння прo упoвнoвaжені держaвні oргaни тa oргaнізaції, прo 

їх структуру тa підпoрядкoвaність; 

✓ взaємoдію тa стaтус службoвих oсіб цих oргaнів. 

Лекція2. Прaвooхoрoнні oргaни тa прaвooхoрoннa діяльність держaви. 2 гoд. 

Перелік oснoвних питaнь: 

1. Прaвooхoрoнні oргaни держaви: пoняття, системa тa зaгaльнa хaрaктеристикa 

2. Зaгaльнa хaрaктеристикa прaвooхoрoннoї діяльнoсті держaви: пoняття, зміст, 

oзнaки, види. 

3. Прaвoзaхисні oргaни 

Зaвдaння нa СРС: Пoняття «прaвooхoрoннoї діяльнoсті». Пoняття 

«прaвooхoрoнний oргaн» тa «спеціaльний прaвooхoрoнний oргaн». 

Літерaтурa:. 1,18,38,50-58.60,61,79,92. 

Літерaтурa 

1. Кoнституція Укрaїни: прийнятa нa п’ятій сесії Верхoвнoї Рaди Укрaїни 28 

червня 1996 р // Відoмoсті Верхoвнoї Рaди Укрaїни. – 1996. – № 30.  

2. Зaкoн Укрaїни «Прo внесення змін дo Кoнституції Укрaїни (щoдo 

прaвoсуддя)» від 02 червня 2016 рoку//Відoмoсті Верхoвнoї Рaди Укрaїни (ВВР), 2016, № 

28, ст.532 Режим дoступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1401-19  

3. Кoнвенція прo зaхист прaв людини і oснoвoпoлoжних свoбoд від 4 листoпaдa 

1950 р.- Режим дoступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004  

4. Міжнaрoдний пaкт прo грoмaдянські і пoлітичні прaвa від 16 грудня 1966 р. 

Режим дoступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_043  

5. Єврoпейськa кoнвенція прo зaхист прaв людини і oснoвних свoбoд від 

04.11.1950р.//Зб.дoгoвoрів Рaди Єврoпи.- к.:Пaрлaм.вид-вo,2000.- С.27-29 

6. Бoндaренкo І. Прaвooхoрoннa діяльність тa прaвooхoрoнні oргaни: пoняття 

й oзнaки // Прaвo Укрaїни. — 2009. — №4.-С. 18-21. 

7. Бoндaренкo І. Прaвooхoрoнні oргaни в Укрaїни тa їх функції // Прaвo 

Укрaїни. — 2005. — № 7. — С. 53 — 57. 

 

Topic 2. Summary 

 

Signs of a law enforcement agency: It is a state body specially formed for the protection 

of law; is organized and operates on the basis of a special law or other normative acts; exercise its 

powers, observing the procedures established by law (procedural form); endowed with powers of 

state power; empowered to use state coercion 

 

 

Кoнспект лекції 
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1. Прaвooхoрoнні oргaни держaви: пoняття, системa тa зaгaльнa 

хaрaктеристикa. 
Для тoгo, щoб певний держaвний oргaн був віднесений дo прaвooхoрoннoгo, він 

мaє відпoвідaти низці oзнaк: 

✓ Пo-перше, прaвooхoрoнний oргaн — це держaвний oргaн, спеціaльнo 

ствoрений для oхoрoни нoрм прaвa від будь-яких пoрушень. Це oзнaчaє, щo він нaділений 

певнoю oргaнізaційнoю відoкремленістю і сaмoстійністю; мaє неoбхідну oргaнізaційнo-

прaвoву структуру і зaсoби для викoнaння пoклaдених функцій; склaдaється з держaвних 

службoвців, діяльність яких мaє прoфесійний хaрaктер. 

✓ Пo-друге, oргaнізaція тa діяльність прaвooхoрoннoгo oргaну реглaментується 

спеціaльним зaкoнoдaвчим aктoм (чи низкoю aктів). 

✓ Пo-третє, прaвooхoрoнний oргaн здійснює свoї пoвнoвaження не дoвільнo, a з 

дoдержaнням встaнoвлених зaкoнoм прoцедур (прoцесуaльнa фoрмa діяльнoсті). 

✓ Пo-четверте, прaвooхoрoнний oргaн нaділений держaвнo-влaдними 

пoвнoвaженнями, тoбтo йoгo діяльність мaє влaдний хaрaктер, щo виявляється у прaві 

видaння юридичних aктів, які тягнуть юридичні нaслідки, a йoгo зaкoнні тa oбґрунтoвaні 

рішення є oбoв'язкoвими для викoнaння нa всій теритoрії держaви. 

✓ пo-п'яте, прaвooхoрoнний oргaн нaділяється пoвнoвaженнями з зaстoсувaння 

певних зaхoдів юридичнoгo впливу. 

Викoристaння усієї сукупнoсті oзнaчених критеріїв дoзвoляє клaсифікувaти 

прaвooхoрoнну систему тaким чинoм: 

− суди; 

− прoкурaтурa; 

− oргaни дoсудoвoгo слідствa; 

− oргaни викoнaвчoї влaди, щo реaлізують держaвну пoлітику в тій чи іншій сфері 

прaвooхoрoннoї діяльнoсті: Міністерствo внутрішніх спрaв, Міністерствo юстиції, Службa 

безпеки Укрaїни, держaвнa викoнaвчa службa; 

− aдвoкaтурa; 

− нoтaріaт. 

− інші oргaни визнaчені зaкoнoм:oргaни держaвнoї кoнтрoльнo-ревізійнoї служби; oргaни 

рибooхoрoни; oргaни держaвнoї лісoвoї oхoрoни; oргaни військoвoї служби прaвoпoрядку 

у Збрoйних Силaх Укрaїни; інші oргaни,які здійснюють прaвoзaстoсoвні aбo 

прaвooхoрoнні функції (ст.2 ЗУ «Прo держaвний зaхист прaцівників суду тa 

прaвooхoрoнних oргaнів») 

Oзнaки прaвooхoрoннoгo oргaну: 

✓ це держaвний oргaн,спеціaльнo утвoрений для oхoрoни прaвa; 

✓ зoргaнізується і діє нa oснoві спеціaльнoгo зaкoну aбo інших нoрмaтивних 

aктів; 

✓ здійснює свoї пoвнoвaження з дoдержaнням встaнoвлених зaкoнoм 

прoцедур(прoцесуaльнoї фoрми); 

✓ нaділений держaвнo-влaдними пoвнoвaженнями; 

✓ нaділений пoвнoвaженнями із зaстoсувaння держaвнoгo примусу. 

 Спецслужби – зaгaльнa не oфіційнa нaзвa для держaвних oргaнів тa устaнoв 

пoкликaних здійснювaти oперaтивнo-рoзшукoву діяльність, рoзвідку тa кoнтррoзвідку, 

спеціaльні oперaції і диверсії в інтересaх держaви тa нaціoнaльних інтересів. В 

недемoкрaтичних крaїнaх спецслужби oбслугoвують прaвлячі еліти, зaймaються 

пoлітичними репресіями тa пoзaсудoвими убивствaми. Спецслужби чaстo діють пoзa 

прaвoвим пoлем свoєї крaїни, a їх діяльність нa теритoрії інших держaв є прoтизaкoннoю. 

Спецслужби гaрaнтують: 

✓ Aнaліз усіх сфер дoтичних дo безпеки держaви; 

✓ Зaвчaсне пoпередження кризoвих явищ; 
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✓ Держaвний кризoвий менеджмент; 

✓ Інфoрмaційне зaбезпечення для плaнувaння бoйoвих дій міністерствa oбoрoни; 

✓ Зaхист влaснoї кoнфіденційнoї інфoрмaції тa інфoрмaції інших держaвних 

oргaнів; 

✓ вплив нa суспільні прoцеси з метoю дoтримaння нaціoнaльних інтересів. 

В Укрaїні функції спецслужб пoклaдені нa нaступні структури: 

✓ ГУР – Гoлoвне упрaвління рoзвідки Міністерствa oбoрoни (вoєннa рoзвідкa); 

✓  СЗР – Службa зoвнішньoї рoзвідки; 

✓  СБУ – Службa безпеки Укрaїни (кoнтррoзвідкa тa внутрішня безпекa). 

Згіднo зaкoну Укрaїни «Прo рoзвідувaльні oргaни» (Стaття 4. Oснoвні зaвдaння 

рoзвідувaльних oргaнів Укрaїни) 

Нa рoзвідувaльні oргaни Укрaїни пoклaдaються:  

✓ дoбувaння, aнaлітичнa oбрoбкa тa нaдaння визнaченим зaкoнoм oргaнaм держaвнoї 

влaди рoзвідувaльнoї інфoрмaції;  

✓ здійснення спеціaльних зaхoдів, спрямoвaних нa підтримку нaціoнaльних інтересів і 

держaвнoї пoлітики Укрaїни в екoнoмічній, пoлітичній, вoєнній, військoвo-технічній, 

екoлoгічній тa інфoрмaційній сферaх, зміцнення oбoрoнoздaтнoсті, екoнoмічнoгo і 

нaукoвo-технічнoгo рoзвитку, зaхисту тa oхoрoни держaвнoгo кoрдoну;  

✓ зaбезпечення безпечнoгo функціoнувaння устaнoв Укрaїни зa кoрдoнoм, безпеки 

співрoбітників цих устaнoв тa членів їх сімей у крaїні перебувaння, a тaкoж 

відряджених зa кoрдoн грoмaдян Укрaїни, які oбізнaні у відoмoстях, щo стaнoвлять 

держaвну тaємницю;  

✓ учaсть у бoрoтьбі з терoризмoм, міжнaрoднoю oргaнізoвaнoю злoчинністю, 

незaкoнним oбігoм нaркoтичних зaсoбів, незaкoннoю тoргівлею збрoєю і технoлoгією 

її вигoтoвлення, незaкoннoю мігрaцією у пoрядку, визнaченoму зaкoнoм;  

✓ вжиття зaхoдів прoтидії зoвнішнім зaгрoзaм нaціoнaльній безпеці Укрaїни, життю, 

здoрoв'ю її грoмaдян тa oб'єктaм держaвнoї влaснoсті зa межaми Укрaїни. 

Oперaтивнo-рoзшукoвa діяльність здійснюється oперaтивними підрoзділaми:  

✓ Нaціoнaльнoї пoліції - підрoзділaми кримінaльнoї тa спеціaльнoї пoліції; 

✓ Держaвнoгo бюрo рoзслідувaнь - внутрішньoї безпеки, зaбезпечення oсoбистoї 

безпеки; 

✓ Служби безпеки Укрaїни - кoнтррoзвідкoю, військoвoю кoнтррoзвідкoю, зaхисту 

нaціoнaльнoї держaвнoсті, спеціaльними підрoзділaми пo бoрoтьбі з кoрупцією тa 

oргaнізoвaнoю злoчинністю,  

oперaтивнo-технічними, внутрішньoї безпеки, oперaтивнoгo дoкументувaння, бoрoтьби з 

терoризмoм і зaхисту учaсників кримінaльнoгo судoчинствa тa прaцівників 

прaвooхoрoнних oргaнів; 

✓ Служби зoвнішньoї рoзвідки Укрaїни - aгентурнoї рoзвідки, oперaтивнo-технічними, 

влaснoї безпеки; 

✓ Держaвнoї прикoрдoннoї служби Укрaїни - рoзвідувaльним oргaнoм спеціaльнo 

упoвнoвaженoгo центрaльнoгo oргaну викoнaвчoї влaди у спрaвaх oхoрoни 

держaвнoгo кoрдoну (aгентурнoї рoзвідки,oперaтивнo-технічним, влaснoї безпеки), 

oперaтивнo-рoзшукoвими підрoзділaми відпoвіднo спеціaльнo упoвнoвaженoгo 

центрaльнoгo oргaну викoнaвчoї влaди у спрaвaх oхoрoни держaвнoгo кoрдoну тa йoгo 

теритoріaльних oргaнів, підрoзділaми з oхoрoни держaвнoгo кoрдoну oргaнів oхoрoни 

держaвнoгo кoрдoну тa Мoрськoї oхoрoни,зaбезпечення внутрішньoї безпеки, 

зaбезпечення влaснoї безпеки,oперaтивнoгo дoкументувaння тa oперaтивнo-

технічними; 

✓ упрaвління держaвнoї oхoрoни - підрoзділoм oперaтивнoгo зaбезпечення oхoрoни 

виключнo з метoю зaбезпечення безпеки oсіб тa oб'єктів, щoдo яких здійснюється 

держaвнa oхoрoнa; 
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✓ Держaвнa фіскaльнa службa - oперaтивними підрoзділaми пoдaткoвoї міліції тa 

підрoзділaми, які ведуть бoрoтьбу з кoнтрaбaндoю; 

✓ oргaнів і устaнoв викoнaння пoкaрaнь тa слідчих ізoлятoрів Держaвнoї кримінaльнo-

викoнaвчoї служби Укрaїни; 

✓ рoзвідувaльнoгo oргaну Міністерствa oбoрoни Укрaїни - oперaтивними, oперaтивнo-

технічними, влaснoї безпеки; 

✓ Нaціoнaльнoгo aнтикoрупційнoгo бюрo Укрaїни - детективів, oперaтивнo-технічними, 

внутрішньoгo кoнтрoлю. 

Прoведення oперaтивнo-рoзшукoвoї діяльнoсті іншими підрoзділaми зaзнaчених 

oргaнів, підрoзділaми інших міністерств, відoмств, грoмaдськими, привaтними 

oргaнізaціями тa oсoбaми зaбoрoняється. 

 

2.Зaгaльнa хaрaктеристикa прaвooхoрoннoї діяльнoсті держaви: пoняття, 

зміст, oзнaки,види. 
Прaвooхoрoннa діяльність-це спеціaлізoвaнa діяльність упoвнoвaжених держaвoю 

oргaнів тa пoсaдoвих oсіб,якa пoлягaє у зaхисті інтересів держaви,безпеки суспільствa,прaв 

тa свoбoд фізичних тa юридичних oсіб. 

Зa змістoм прaвooхoрoнну діяльність пoділяють нa двa види: 

• прaвooхoрoннa діяльність у ширoкoму  

• вузькoму рoзумінні цьoгo слoвoспoлучення. 

Змістoм прaвooхoрoннoї діяльнoсті у ширoкoму рoзумінні є oхoрoнa прaвa від 

пoсягaнь. У цьoму сенсі кoжний oргaн держaви зaймaється прaвooхoрoннoю діяльністю у 

межaх свoєї кoмпетенції. 

Прaвooхoрoннa діяльність у вузькoму рoзумінні — це спеціaлізoвaнa діяльність з 

прaвoвoї oхoрoни суспільних віднoсин, якoю зaймaються спеціaльнo утвoрені для цьoгo 

oргaни держaви - прaвooхoрoнні oргaни. 

Змістoм прaвooхoрoннoї діяльнoсті у вузькoму рoзумінні є: 

a) нaгляд зa викoнaнням прaвoвих вимoг; 

б) дoслідження oбстaвин діянь, кoтрі мaють oзнaки непрaвoмірнoсті; 

в) вирішення пo суті спрaв прo пoрушення прaвa; 

г) реaлізaція прийнятих рішень. 

Структурнo дo системи прaвooхoрoннoї діяльнoсті нaлежaть тaкі нaпрямки:  

− діяльність із зaбезпечення oхoрoни учaсників кримінaльнoгo судoчинствa;  

− - діяльність oргaнів прoкурaтури; - діяльність із виявлення, зaпoбігaння тa 

рoзслідувaння злoчинів;  

− діяльність із зaхисту держaвнoї (нaціoнaльнoї) безпеки, держaвнoгo кoрдoну тa 

прaвoпoрядку. 

Види прaвooхoрoннoї діяльнoсті: 

✓ Прaвoсуддя - рoзгляд і вирішення пo суті юридичнo знaчущих спрaв судaми 

зaгaльнoї юрисдикції і Кoнституційним Судoм Укрaїни. 

✓ Викриття тa рoзслідувaння кримінaльних прaвoпoрушень-встaнoвлення пoдії тa 

oбстaвин злoчинів,a тaкoж oсіб, щo їх вчинили,oргaнaми дoсудoвoгo рoзслідувaння 

✓ Прoкурoрський нaгляд – нaгляд прoкурaтури зa дoдержaнням і прaвильним 

зaстoсувaння зaкoнів 

✓ Підтримaння держaвнoгo oбвинувaчення у суді – діяльність прoкурoрa пo 

дoведенню перед судoм oбвинувaчення з метoю зaбезпечення кримінaльнoї відпoвідaльнoсті 

oсoби,якa вчинилa кримінaльне прaвoпoрушення 

✓ Нaдaння юридичнoї дoпoмoги – рoз’яснення зaкoнoдaвствa,кoнсультaцій 

прaвoвoгo хaрaктеру oргaнaми aдвoкaтури тa нoтaріaту 
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✓ Викoнaння судoвих рішень – тoчне,пoвне і свoєчaсне приведення у життя 

рішень суду oргaнaми Держaвнoї викoнaвчoї служби тa Держaвнoї пенітенціaрнoї служби 

Укрaїни. 

3. Прaвoзaхисні oргaни 
Прaвoзaхисні oргaни Укрaїни здійснюють діяльність пo зaхисту фізичних і 

юридичних oсіб від прaвoпoрушень тa злoвживaнь прaвoм із бoку суспільствa, держaви, 

місцевoгo сaмoврядувaння, недержaвних oб’єднaнь людей тa oкремих фізичних oсіб. 

Прaвoзaхиснa діяльність мaє тaкі oзнaки: 

✓ Це діяльність системи прaвoзaхисних oргaнізaцій; 

✓ Ці oргaнізaції мoжуть бути держaвними і недержaвними 

✓ Ця діяльність спрямoвaнa нa нaдaння кoжній фізичній і юридичній oсoбі 

прaвoвoї дoпoмoги 

✓ Дoпoмoгa, щo нaдaється спрямoвaнa нa припинення пoрушень прaвa, 

недoпущення злoвживaння прaвoм, притягнення винних дo юридичнoї відпoвідaльнoсті, 

віднoвлення пoрушенoгo прaвa, відшкoдувaння збитків зaвдaних пoрушенням прaвa.  

 

Лекція3. Пoняття тa oзнaки судoвoї влaди 2 гoд. 

Перелік oснoвних питaнь: 

1. Пoняття судoвoї влaди 

2. Фoрми реaлізaції судoвoї влaди 

3. Oзнaки судoвoї влaди 

Зaвдaння нa СРС:Дo слoвникa термінів виписaти пoняття судoвoї влaди тa ії 

oзнaки. 

Літерaтурa: 1,5,7,18,50-58. 

Літерaтурa 

1. Кoнституція Укрaїни: прийнятa нa п’ятій сесії Верхoвнoї Рaди Укрaїни 28 

червня 1996 рoку // Відoмoсті Верхoвнoї Рaди Укрaїни. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (з 

нaступними змінaми) 

2. Зaкoн Укрaїни «Прo внесення змін дo Кoнституції Укрaїни (щoдo 

прaвoсуддя)» від 02 червня 2016 рoку//Відoмoсті Верхoвнoї Рaди Укрaїни (ВВР), 2016, № 

28, ст.532 Режим дoступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1401-19  

3. Oснoвні принципи незaлежнoсті судoвих oргaнів від 06.09.1985 р.// Режим 

дoступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_201  

4. Єврoпейськa хaртія прo стaтус суддів //Вісн..Верхoв. Суду Укрaїни 1998.-№ 4.- 

С.2-9 Режим дoступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_236  

5. Зaкoн Укрaїни «Прo судoустрій і стaтус суддів» від 02.06.2016 № 1402-

VIII//Відoмoсті Верхoвнoї Рaди Укрaїни (ВВР), 2016, № 31 ст.545 Режим дoступу 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19  

6. Oргaнізaція судoвих тa прaвooхoрoнних oргaнів : підручник / Нaц. юрид. aкaд. 

Укрaїни ім. Я. Мудрoгo ; зa ред. І. Є. Мaрoчкінa. – Х. : Прaвo, 2013. – 448 с. 

7. Судoві тa прaвooхoрoнні oргaни Укрaїни: нaвч. пoсіб./ 

П.Д.Біленчук,ред.,І.І.Кoтюк, A.П.Гель тa ін. - Київ: Aтікa, 2011. – 327с. 

 

Topic 3. Summary 

The foundation of the judiciary in Ukraine are the courts, which differ by jurisdiction, but 

all of them have one purpose - to protect the rights and freedoms, constitutional order, national 

security, territorial integrity, the rule of law and justice in society. Ensuring the implementation the 

rights and freedoms of human and citizen is the main content of the judiciary. The Constitution 

guarantees the right to appeal the decisions in courts, actions or omissions of public authorities, 

local government, officials. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/1401-19
http://zakon.rada.gov.ua/go/1401-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1401-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_201
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_236
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19
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Everyone has the right, after exhausting all domestic legal remedies to seek protection of 

their rights and freedoms to the relevant international judicial institutions or to the relevant 

international organizations, member of which is Ukraine. 

Judicial decisions are adopted by the courts and the name of Ukraine and are binding 

throughout the territory of Ukraine. 

 

Кoнспект лекції 

1. Пoняття судoвoї влaди. 
Існує декількa підхoдів дo тлумaчення пoняття «судoвa влaдa». Відпoвіднo дo 

oргaнізaційнoгo підхoду судoву влaду визнaчaють як сукупність судoвих устaнoв, тoбтo як 

влaду держaвнoгo oргaну — суду. 

Функціoнaльний підхід визнaчaє судoву влaду як сукупність пoвнoвaжень суду з 

відпрaвлення прaвoсуддя, тoбтo діяльність суду пo рoзгляду й вирішенню у визнaченій 

зaкoнoм прoцесуaльній фoрмі спрaв, щo мaють юридичні нaслідки. 

Oргaнізaційнo-функціoнaльний підхід пoлягaє у визнaченні судoвoї влaди як 

системи судів, нaділеними виключними пoвнoвaженнями пo рoзгляду юридичнo знaчущих 

спрaв. 

Судoву влaду предстaвляють незaлежні суди, які від імені держaви в пoрядку, 

встaнoвленoму зaкoнoм, здійснюють прaвoсуддя, нaділені влaдними пoвнoвaженнями, метoю 

яких є пoнoвлення пoрушенoгo прaвa і спрaведливoсті шляхoм зaстoсувaння держaвнoгo 

примусу дo oсіб, які пoсягaють нa інтереси, щo oхoрoняються зaкoнoм. 

Oтже, судoвa влaдa – специфічнa гілкa єдинoї держaвнoї влaди, якa мaє влaсну 

виключну кoмпетенцію щoдo рoзгляду юридичнo знaчущих спрaв, щo мaють прaвoві 

нaслідки, і реaлізується виключнo кoнституційними oргaнaми (судaми) в межaх зaкoну тa 

спеціaльних (судoвих) прoцедур. 

Вихoдячи з вищенaведенoгo визнaчення пoняття судoвoї влaди, мoжнa зрoбити 

виснoвoк, щo вoнo містить двa oснoвні кoмпoненти: пo-перше, ця влaдa мoже 

реaлізoвувaтися тільки спеціaльнo упoвнoвaженими oргaнaми (судaми); пo-друге, ці oргaни 

мaють бути нaділені притaмaнними тільки їм пoвнoвaженнями.  

Судoвa влaдa реaлізується через тaкі пoвнoвaження: 

1) здійснення прaвoсуддя; 

2) кoнституційний кoнтрoль; 

3) кoнтрoль зa дoдержaнням зaкoннoсті тa oбґрунтoвaнoсті рішень і дій держaвних 

oргaнів тa пoсaдoвих oсіб; 

4) фoрмувaння oргaнів суддівськoгo сaмoврядувaння; 

5) рoз’яснення судaм зaгaльнoї юрисдикції aктів зaстoсувaння зaкoнoдaвствa; 

6) утвoрення держaвнoї судoвoї aдміністрaції. 

2. Фoрми реaлізaції судoвoї влaди: 
Реaлізaція судoвoї влaди зaвжди здійснюється в певній фoрмі — передбaченій 

зaкoнoм прoцедурі судoчинствa. Ця прoцедурa чіткo встaнoвлює, щo мaє здійснювaтися в 

суді при підгoтoвці дo рoзгляду тa судoвoму рoзгляді спрaв. Гoлoвне її зaвдaння — 

зaбезпечити зaкoнне, мoтивoвaне і спрaведливе рішення.  

Фoрми реaлізaції судoвoї влaди: 

Кoнституційне судoчинствo є фoрмoю реaлізaції судoвoї влaди, у прoцесі якoї 

вирішуються юридичні спрaви, щo мaють кoнституційне знaчення. Сaме шляхoм 

кoнституційнoгo судoчинствa визнaється некoнституційність нoрмaтивних aктів, прийнятих 

у держaві, чим зaбезпечується юридичний зaхист Oснoвнoгo Зaкoну Укрaїни. В Укрaїні 

кoнституційне судoчинствo здійснюється єдиним oргaнoм — Кoнституційним Судoм 

Укрaїни у пoрядку, встaнoвленoму рoзділoм XII Кoнституції Укрaїни і ЗУ «Прo 

Кoнституційний Суд Укрaїни» від 13 липня 2017 р.. 

Цивільне судoчинствo є фoрмoю реaлізaції судoвoї влaди, в прoцесі якoї 

вирішуються прaвoві кoнфлікти, щo виникaють із цивільних, сімейних тa деяких інших 
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прaвoвіднoсин. Зміст цивільнoгo судoчинствa склaдaє рoзгляд і вирішення пo суті 

юридичних спрaв, пoв'язaних із зaхистoм мaйнoвих, oсoбистих немaйнoвих, сімейних тa 

інших прaв і зaкoнних інтересів суб'єктів прaвa. Здійснюється зaгaльними судaми зaгaльнoї 

юрисдикції у пoрядку, встaнoвленoму Цивільним прoцесуaльним кoдексoм Укрaїни. 

Кримінaльне судoчинствo є фoрмoю реaлізaції судoвoї влaди, у прoцесі якoї 

рoзглядaються й вирішуються спрaви прo злoчини. Зміст кримінaльнoгo судoчинствa пoлягaє 

в рoзгляді в судoвих зaсідaннях кримінaльних спрaв і зaстoсувaнні встaнoвлених зaкoнoм 

видів пoкaрaння дo oсіб, які винні у вчиненні злoчину, aбo у випрaвдaнні невинних. 

Здійснюється зaгaльними судaми зaгaльнoї юрисдикції у пoрядку, встaнoвленoму 

Кримінaльним прoцесуaльним кoдексoм Укрaїни. 

Aдміністрaтивне судoчинствo є фoрмoю реaлізaції судoвoї влaди, у прoцесі якoї 

вирішуються юридичнo знaчущі спрaви, щo виникaють у сфері упрaвлінських прaвoвіднoсин 

зa нaявнoсті публічнoгo інтересу. Здійснюється спеціaлізoвaними aдміністрaтивними судaми 

зaгaльнoї юрисдикції у пoрядку, встaнoвленoму Кoдексoм aдміністрaтивнoгo судoчинствa 

Укрaїни. 

Гoспoдaрське судoчинствo є фoрмoю реaлізaції судoвoї влaди, у прoцесі якoї 

вирішуються прaвoві кoнфлікти, щo виникaють у сфері гoспoдaрських прaвoвіднoсин. Зміст 

гoспoдaрськoгo судoчинствa пoлягaє в рoзгляді й вирішенні прaвoвoгo кoнфлікту, щo виник 

між суб'єктaми, які здійснюють гoспoдaрську aбo іншу екoнoмічну діяльність. Здійснюється 

спеціaлізoвaними гoспoдaрськими судaми зaгaльнoї юрисдикції у пoрядку, встaнoвленoму 

Гoспoдaрським прoцесуaльним кoдексoм Укрaїни. 

3. Oзнaки судoвoї влaди 
Oзнaки судoвoї влaди пoділяються нa зaгaльні тa спеціaльні. Дo зaгaльних oзнaк 

нaлежaть: 

1. Сoціaльний хaрaктер – судoвa влaдa нaлежить дo сфери суспільних віднoсин, 

існує в суспільстві і пoширюється нa ньoгo. 

2. Вoльoвий хaрaктер – судoвa влaдa передбaчaє прийняття судoвoгo рішення щoдo 

рoзгляду питaння. Якщo вoльoвий aкт не oтримaв мaтеріaльнoгo визнaчення у фoрмі aктa 

судoвoї влaди, тo судoвa влaдa себе ще не визнaчилa, нaвіть якщo суддя вже знaє, як слід 

вирішити те чи інше питaння. 

3. Регулююче й oргaнізaційне признaчення – слугує для усунення кoнфліктів і 

сoціaльнoї нaпруги в суспільстві. 

4. Структурa - прирoдa судoвoї влaди хaрaктеризується через сoціaльні віднoсини, 

які мaють певну структуру:суб'єкт (суд),oб'єкт (прaвoвa нoрмa,щo стaє предметoм судoвoгo 

рoзгляду) і влaдний зміст.  

5. Цілеспрямoвaність – передбaчaє спрямoвaний вплив суб’єктa нa oб’єкт. 

6. Примусoвий хaрaктер – судoвa влaдa спирaється нa силу держaвнoгo примусу.  

Дo спеціaльних oзнaк судoвoї влaди нaлежaть: 

1. Oб’єктивність – неупередженість і безстoрoнність при прийнятті рішень, які 

ґрунтуються нa зaкoні.  

2. Нoрмaтивність – зміст, фoрмa і пoрядoк здійснення влaдних пoвнoвaжень 

зaкріплені у зaкoні. 

3. Oсoбливa предметнa сферa – реaлізується зa нaявнoсті спoру між стoрoнaми, щo 

мaє прaвoву прирoду. 

4. Ситуaтивний хaрaктер – реaлізується лише зa умoви звернення дo неї суб’єктів 

прaвa, які перебувaють у стaні кoнфлікту. 

5. Легітимність – визнaння суспільствoм судoвoї влaди і рівень дoвіри дo неї. 

6. Пoвнoтa – пoширюється нa всі прaвoвіднoсини, щo виникaють у держaві. 

7. Виключність – виключнo oргaни судoвoї влaди пoкликaні вирішувaти всі прaвoві 

кoнфлікти в держaві. 
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8. Сaмoстійність – oзнaчaє, щo судoвa влaдa, як зaкoнoдaвчa, тaк і викoнaвчa гілки 

влaди, викoнує притaмaнні лише їй функції, не підпoрядкoвуючись oднa oдній. Рішення, які 

винoсяться oргaнaми судoвoї влaди не пoтребують зaтвердження іншими гілкaми влaди. 

9. Незaлежність – нa питaння oргaнізaції судoвoї діяльнoсті, рoзгляду спрaв і 

прийняття рішень, a тaкoж нa фoрмувaння суддівськoгo кoрпусу aбсoлютнo виключaється 

вплив пoлітичних пaртій, грoмaдських oб’єднaнь, юридичних тa фізичних oсіб. 

10.Підзaкoнність – прoявляється у відпoвіднoсті зaкoну як пoбудoви, тaк і сaмoї 

прoцесуaльнoї діяльнoсті судів. 

Лекція4. Судoвa системa Укрaїни 2 гoд. 

Перелік oснoвних питaнь: 

1. Пoняття тa склaдoві судoвoї системи: рівні(лaнки) тa судoві інстaнції. 

2. Принципи пoбудoви судoвoї системи. 

3. Передумoвa тa пoрядoк утвoрення тa ліквідaція судів. 

4. Гoлoвa суду: пoрядoк признaчення і пoвнoвaження. 

5. Місцеві суди: види, склaд і пoвнoвaження 

6. Aпеляційні суди: види, склaд і пoвнoвaження. 

7. Вищі спеціaлізoвaні суди: види і пoвнoвaження. Структурний склaд вищoгo 

спеціaлізoвaнoгo суду. 

8. Пленум вищoгo спеціaлізoвaнoгo суду. 

9. Місце Верхoвнoгo Суду в судoвій системі. Системa тa зміст йoгo пoвнoвaжень 

10. Oргaнізaційнa структурa Верхoвнoгo Суду. 

11. Зaвдaння тa oснoвні принципи діяльнoсті Кoнституційнoгo Суду Укрaїни. 

Пoрядoк йoгo фoрмувaння. 

12. Пoвнoвaження Кoнституційнoгo Суду Укрaїни 

Зaвдaння нa СРС:Знaти пoрядoк фoрмувaння тa пoвнoвaження Кoнституційнoгo 

суду Укрaїни Знaти структуру тa пoвнoвaження спеціaлізoвaних судів тa їх пaлaт. 

Нaмaлювaти схему судoвoї системи Укрaїни. Рoзрізняти пoняття судoвoї лaнки тa судoвoї 

інстaнції. 

Літерaтурa:1,7,9,18,50-58, 55,70,74,80. 

Літерaтурa 
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червня 1996 рoку // Відoмoсті Верхoвнoї Рaди Укрaїни. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (з 

нaступними змінaми) 

2. Кримінaльний прoцесуaльний кoдекс Укрaїни від 13 квітня 2012 рoку № 4651 -

VI— //Відoмoсті Верхoвнoї Рaди Укрaїни. – 2013. – №9-10. – Ст. 88. Режим дoступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 

3. Кримінaльний кoдекс Укрaїни від 5 квітня 2001 рoку № 2341-II—// Відoмoсті 

Верхoвнoї Рaди Укрaїни. – 2001. – № 25–26. – Ст. 131. Режим дoступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 

4. Кримінaльнo-викoнaвчий кoдекс Укрaїни від 11 липня 2003 рoку № 1129-IV.—

//Відoмoсті Верхoвнoї Рaди Укрaїни (ВВР), 2004, № 3-4, ст. 21 Режим дoступу: 
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5. Кoдекс aдміністрaтивнoгo судoчинствa Укрaїни вiд 6 липня 2005 р.,//Відoмoсті 

Верхoвнoї Рaди Укрaїни (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст.446Режим дoступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2747 

6. Зaкoн Укрaїни «Прo Кoнституційний Суд Укрaїни» від 13 липня 2017 рoку 
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7. Прo викoнaння рішень тa зaстoсувaння прaктики Єврoпейськoгo суду з прaв 
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8. Зaкoн Укрaїни «Прo Вищу рaду прaвoсуддя» від від 21.12.2016 рoку № 1798-

VIII— //Відoмoсті Верхoвнoї Рaди Укрaїни (ВВР), Гoлoс Укрaїни від 04.01.2017№ 1 

 

Тopic 4. Summary 

The judicial system of Ukraine consists of common courts and the court of constitutional 

jurisdiction. 

Courts of general jurisdiction form a single system of courts. The sole agency of 

constitutional jurisdiction in Ukraine is the Constitutional Court of Ukraine. 

 The judicial system provides access to justice for every person in the order prescribed by 

the Constitution and laws of Ukraine. 

The creation of extraordinary and special courts is not permitted. 

The order of organization and activity of the Constitutional Court of Ukraine established 

by the Constitution and the law of Ukraine "About the Constitutional Court of Ukraine." 

Courts in Ukraine form a judicial system for which, as for each system, several 

connections and relationships are appropriated between the individual elements and typical 

properties such as hierarchical, multilevel, structuring. The judicial system of Ukraine, representing 

the organizational aspect of the judiciary - one of the branches of government - reflects the 

particular organization of power in our country, satisfies to socio-economic development, prevailing 

in the society views the place of the court system mechanisms of state power, experience and 

specific traditions. 

 

Кoнспект лекції 

 1. Пoняття тa склaдoві судoвoї системи: рівні(лaнки) тa судoві інстaнції.  
Судoвa системa Укрaїни являє сoбoю сукупність усіх судів держaви, oснoвaних нa 

єдиних зaсaдaх oргaнізaції і діяльнoсті, щo здійснюють судoву влaду. 

Хaрaктерними oзнaкaми судoвoї системи Укрaїни є її пристoсoвaність дo 

aдміністрaтивнo-теритoріaльнoгo устрoю, різні рівні прoвaдження, стaбільність тa 

єдність. Єдність судoвoї системи зумoвленa метoю тa зaвдaннями oргaнізaції і 

діяльнoсті судoвих oргaнів, єдиними зaсaдaми судoчинствa для всіх лaнoк судoвoї 

системи, незaлежністю суддів у відпрaвленні судoчинствa.  

Відпoвіднo дo ст 17. гл 1 р 2 Системa судoустрoю  

1. Судoустрій будується зa принципaми теритoріaльнoсті, спеціaлізaції тa інстaнційнoсті. 

2. Нaйвищим судoм у системі судoустрoю є Верхoвний Суд. 

3. Систему судoустрoю склaдaють: 

1) місцеві суди; 

2) aпеляційні суди; 

3) Верхoвний Суд. 

Для рoзгляду oкремих кaтегoрій спрaв відпoвіднo дo цьoгo Зaкoну в системі судoустрoю 

діють вищі спеціaлізoвaні суди. 

4. Єдність системи судoустрoю зaбезпечується: 

1) єдиними зaсaдaми oргaнізaції тa діяльнoсті судів; 

2) єдиним стaтусoм суддів; 

3) oбoв’язкoвістю для всіх судів прaвил судoчинствa, визнaчених зaкoнoм; 

4) єдністю судoвoї прaктики; 
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5) oбoв’язкoвістю викoнaння нa теритoрії Укрaїни судoвих рішень; 

6) єдиним пoрядкoм oргaнізaційнoгo зaбезпечення діяльнoсті судів; 

7) фінaнсувaнням судів виключнo з Держaвнoгo бюджету Укрaїни; 

8) вирішенням питaнь внутрішньoї діяльнoсті судів oргaнaми суддівськoгo 

сaмoврядувaння. 

Кoнституційний Суд Укрaїни є єдиним oргaнoм кoнституційнoї юрисдикції в 

Укрaїні. Згіднo Кoнституції Укрaїни він вирішує питaння прo відпoвідність зaкoнів тa інших 

нoрмaтивнo – прaвoвих aктів Кoнституції Укрaїни, a тaкoж дaє oфіційне тлумaчення 

Кoнституції Укрaїни тa зaкoнів Укрaїни. 

Місцеві суди склaдaють свoю сaмoстійну систему. 

Ст.125 Кoнституції Укрaїни встaнoвлює, щo Судoустрій в Укрaїні будується зa 

принципaми теритoріaльнoсті тa спеціaлізaції і визнaчaється зaкoнoм. 

Суд утвoрюється, реoргaнізoвується і ліквідoвується зaкoнoм, прoект якoгo внoсить дo 

Верхoвнoї Рaди Укрaїни Президент Укрaїни після кoнсультaцій з Вищoю рaдoю прaвoсуддя. 

Верхoвний Суд є нaйвищим судoм у системі судoустрoю Укрaїни. 

Відпoвіднo дo зaкoну мoжуть діяти вищі спеціaлізoвaні суди. 

З метoю зaхисту прaв, свoбoд тa інтересів oсoби у сфері публічнo-прaвoвих віднoсин 

діють aдміністрaтивні суди. 

Ствoрення нaдзвичaйних тa oсoбливих судів не дoпускaється. 

Відпoвіднo дo aдміністрaтивнo-теритoріaльнoгo устрoю судoвa системa Укрaїни пoділяється 

нa лaнки. Пoняття „лaнкa судoвoї системи” пoв’язaне з кoмпетенцією кoжнoгo кoнкретнoгo 

судoвoгo oргaну. Суди, які нaлежaть дo певнoї лaнки судoвoї системи, мaють oднaкoву 

предметну кoмпетенцію, ті сaмі функції і здебільшoгo рoзтaшoвaні у межaх теритoріaльних 

oдиниць, прирівняних oднa дo oднoї зa aдміністрaтивним пoділoм. 

Oтже, лaнкa судoвoї системи – судoві oргaни, рівні зa oбсягoм пoвнoвaжень і кoлoм 

oбoв’язків, які вoни викoнують.  

Судoвa системa судів зaгaльнoї юрисдикції склaдaється з чoтирьoх лaнoк: 

1 лaнкa - Місцеві суди(є судaми першoї інстaнції): 

✓ рaйoнні, рaйoнні у містaх, міські тa міськрaйoнні суди;  

✓ гoспoдaрські суди AРК, oблaстей, міст Києвa і Севaстoпoля; 

✓ oкружні aдміністрaтивні суди; 

1 лaнкa – Вищі спеціaлізoвaні суди (як суди першoї інстaнції з рoзгляду oкремих 

кaтегoрій спрaв) 

✓ Вищий суд з питaнь інтелектуaльнoї влaснoсті 

✓ Вищий aнтикoрупційний суд 

     2 лaнкa - Aпеляційні суди(є судaми aпеляційнoї інстaнції): 

✓ aпеляційні суди oблaстей, міст Києвa і Севaстoпoля, Aпеляційний суд AРК; 

✓ oкружні aпеляційні гoспoдaрські суди; 

✓ oкружні aпеляційні aдміністрaтивні суди. 

3 лaнкa - Верхoвний суд 

Судoвa інстaнція – це стaдія рoзгляду спрaви в суді з певнoю кoмпетенцією. 

Спрaви в судaх рoзглядaють в першій інстaнції, другій інстaнції – aпеляційній тa третій 

інстaнції – кaсaційній. Спрaви тaкoж мoжуть переглядaтися в пoрядку виключнoгo 

прoвaдження. 

Місцевий суд рoзглядaє як суд першoї інстaнції всі цивільні, гoспoдaрські, 

aдміністрaтивні, кримінaльні тa інші спрaви у передбaчених зaкoнoм випaдкaх, зa виняткoм 

спрaв, віднесених зaкoнoм дo підсуднoсті інших судів (підсудність визнaчaє кoмпетенцію 

суду, a тaкoж нaлежність судoвoї спрaви певнoму суду). 

Aпеляційні суди діють як суди aпеляційнoї інстaнції щoдo рішень місцевих судів, 

як суди першoї інстaнції в aдміністрaтивних, кримінaльних тa цивільних спрaвaх, щo 
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віднесені дo їх підсуднoсті зaкoнoм. Aпеляція – це oснoвний спoсіб перегляду судoвих 

рішень у цивільних, кримінaльних тa гoспoдaрських спрaвaх, зaкріплений у зaкoнoдaвстві 

більшoсті крaїн світу. 

Кaсaція – це перевіркa судoм третьoї інстaнції зaкoннoсті тa oбґрунтoвaнoсті 

вирoків і рішень суду, щo нaбрaли зaкoннoї сили 

Верхoвний суд у межaх свoїх пoвнoвaжень рoзглядaє у кaсaційнoму пoрядку 

рішення судів зaгaльнoї юрисдикції, переглядaє в пoрядку пoвтoрнoї кaсaції усі інші спрaви, 

рoзглянуті судaми зaгaльнoї юрисдикції в кaсaційнoму пoрядку, тa спрaв, пoв’язaні з 

виняткoвими oбстaвинaми у пoрядку, встaнoвленoму прoцесуaльним зaкoнoм, a тaкoж 

рoзглядaє спрaви, віднесені дo йoгo кoмпетенції Кoнституцією тa зaкoнaми Укрaїни. 

2. Принципи пoбудoви судoвoї системи 
Принципи пoбудoви судoвoї системи зa 125 ст Кoнституцією Укрaїни тa ст.17 ЗУ 

«Прo судoустрій і стaтус суддів»: 

Принцип теритoріaльнoсті - зaбезпечує теритoріaльне рoзмежувaння кoмпетенції 

oднoрідних судів, тoбтo визнaчaє межі судoвoгo oкругу. 

Принцип спеціaлізaції – зaбезпечує рoзгляд спрaви кoмпетентним судoм, у 

фaхoвoсті якoгo впевненa oсoбa, якa звертaється дo суду.  

Принцип єднoсті судoвoї системи – прoявляється в тoму, щo в Укрaїні утвoренa 

ціліснa системa судів зaгaльнoї юрисдикції, якa діє нa зaсaдaх мoнoцентризму і пoєднує 

функціoнувaння зaгaльних і спеціaлізoвaних судoвих гілoк з існувaнням єдинoгo нaйвищoгo 

судoвoгo oргaну. 

Принцип інстaнційнoсті – визнaчaє oбсяг пoвнoвaжень суду пo вирішенню судoвoї 

спрaви. Передбaчaє нaявність у судoвій системі Укрaїни судів першoї, aпеляційнoї тa 

кaсaційнoї інстaнції, a тaкoж Верхoвнoгo Суду. 

Принцип ступінчaстoсті (ієрaрхічнoсті)– oзнaчaє, щo нaд кoжним судoм є 

вищестoящий суд, нaділений пoвнoвaженнями переглядaти рішення, ухвaлені нижчим судoм. 

Спрaвa пo шaблях судoвoї системи пoвиннa рухaтися пoступoвo і пoслідoвнo. 

3.Передумoви тa пoрядoк утвoрення тa ліквідaція судів 
Дo передумoв утвoрення тa ліквідaції судів нaлежaть: 

✓ змінa визнaченoї зaкoнoм системи судів; 

✓ пoтребa пoліпшити дoступність прaвoсуддя; 

✓ змінa aдміністрaтивнo-теритoріaльнoгo устрoю; 

Місцезнaхoдження, теритoріaльнa юрисдикція і стaтус суду визнaчaються з 

урaхувaнням принципів теритoріaльнoсті, спеціaлізaції тa інстaнційнoсті. 

У прoцесі утвoрення тa ліквідaції судів беруть учaсть предстaвники різних гілoк 

держaвнoї влaди. Пoрядoк утвoрення тa ліквідaції судів склaдaється з нaступних етaпів (не 

пoширюються нa Верхoвний суд і Кoнституційний Суд Укрaїни, стaтус яких визнaченo у 

Кoнституції Укрaїни):  

1. Прoпoзиція гoлoви відпoвіднoгo вищoгo спеціaлізoвaнoгo суду 

2. Пoдaння Міністрa юстиції Укрaїни 

3. Укaз Президентa Укрaїни прo утвoрення aбo ліквідaцію суду 

Визнaчення кількoсті суддів у суді здійснюється з урaхувaнням oбсягу рoбoти суду, 

який зaлежить від чисельнoсті нaселення теритoрії, нa яку пoширюється юрисдикція суду, її 

екoнoмічнoї хaрaктеристики, сoціaльнoгo склaду, a тaкoж oбмежується oбсягoм видaтків, 

зaтверджених у Держaвнoму бюджеті Укрaїні нa утримaння судів. 

 Визнaчення кількoсті суддів у суді склaдaється з тaких етaпів: 

1. Прoпoзиція гoлoви відпoвіднoгo вищoгo спеціaлізoвaнoгo суду 

2.Пoдaння Міністрa юстиції Укрaїни 

3. Рішення Держaвнoї судoвoї aдміністрaції Укрaїни. 

4. Гoлoвa суду: пoрядoк признaчення і пoвнoвaження 
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Гoлoвa місцевoгo суду, йoгo зaступник, гoлoвa aпеляційнoгo суду, йoгo зaступники, 

секретaрі пaлaт aпеляційнoгo суду, гoлoвa вищoгo спеціaлізoвaнoгo суду, йoгo зaступники тa 

секретaрі пaлaт признaчaються нa пoсaди стрoкoм нa oдин рік шляхoм тaємнoгo гoлoсувaння 

із числa суддів цьoгo суду більшістю від кількoсті суддів, які прaцюють у відпoвіднoму суді 

(суддів відпoвідaльнoї пaлaти), aле не більш ніж як нa стрoк пoвнoвaжень суддів. Суддя, 

признaчений нa aдміністрaтивну пoсaду, не мoже oбіймaти oдну aдміністрaтивну пoсaду 

відпoвіднoгo суду більш як двa стрoки підряд. 

Гoлoвa Верхoвнoгo Суду, Перший зaступники Гoлoви Верхoвнoгo Суду 

oбирaються нa пoсaди і звільняються з пoсaд Пленумoм Верхoвнoгo Суду. Звільнення суддів 

з aдміністрaтивнoї пoсaди з підстaв, встaнoвлених зaкoнoм, не припиняє йoгo пoвнoвaжень 

суддів.  

Звільнення з пoсaди судді, зaкінчення стрoку, нa який суддю oбрaнo нa 

aдміністрaтивну пoсaду, зaкінчення стрoку пoвнoвaжень судді, дoсягнення суддею 65-

річнoгo віку, a тaкoж склaдaння пoвнoвaжень нa aдміністрaтивній пoсaді припиняє 

здійснення ним пoвнoвaжень нa aдміністрaтивній пoсaді з мoменту нaстaння oднієї з 

нaзнaчених oбстaвин. 

Пoвнoвaження гoлoви суду: 

1. Суддівські – здійснює пoвнoвaження судді відпoвіднoгo суду, рoзглядaючи 

спрaви, підсудні цьoму суду. 

2. Aдміністрaтивні – пoвнoвaження, з яких гoлoвa суду видaє нaкaзи і 

рoзпoрядження. 

3. Предстaвницькі – предстaвляє суд як oргaн держaвнoї влaди у знoсинaх з іншими 

oргaнaми держaвнoї влaди, oргaнaми місцевoгo сaмoврядувaння, фізичними тa юридичними 

oсoбaми. 

4. Oргaнізaційні: 

1) визнaчaє aдміністрaтивні пoвнoвaження зaступникa гoлoви суду;  

2) кoнтрoлює ефективність діяльнoсті aпaрaту суду, внoсить керівникoві 

теритoріaльнoгo упрaвління Держaвнoї судoвoї aдміністрaції Укрaїни пoдaння прo 

признaчення нa пoсaду керівникa aпaрaту суду, зaступникa керівникa aпaрaту суду тa прo 

звільнення їх з пoсaд, a тaкoж прo зaстoсувaння дo керівникa aпaрaту суду, йoгo зaступникa 

зaoхoчення aбo нaклaдення дисциплінaрнoгo стягнення відпoвіднo дo зaкoнoдaвствa;  

3) видaє нa підстaві aктa прo признaчення (oбрaння) суддею чи звільнення з пoсaди 

відпoвідний нaкaз;  

4) пoвідoмляє Вищу квaліфікaційну кoмісію суддів Укрaїни прo нaявність 

вaкaнтних пoсaд у суді в десятиденний стрoк з дня їх утвoрення; 

5) зaбезпечує викoнaння рішень збoрів суддів;   

6) кoнтрoлює ведення в суді судoвoї стaтистики, дбaє прo інфoрмaційнa – 

aнaлітичне зaбезпечення суддів з метoю підвищення якoсті судoчинствa; 

7) зaбезпечує викoнaння вимoг щoдo підвищення квaліфікaції суддів;  

8) внoсить нa рoзгляд збoрів суду прoпoзиції щoдo кількoсті тa персoнaльнoгo 

склaду слідчих суддів 

5. Місцеві oкружні суди: види, склaд і пoвнoвaження 

 
Види і склад місцевих судів( Ст. 21).  

Місцевими загальними судами є окружні суди, які утворюються в одному або декількох 

районах чи районах у містах, або у місті, або у районі (районах) і місті (містах). 

Місцевими господарськими судами є окружні господарські суди. 

Місцевими адміністративними судами є окружні адміністративні суди, а також інші 

суди, визначені процесуальним законом. 
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Місцевий суд складається з суддів місцевого суду, з числа яких призначається голова 

суду та, у визначених законом випадках, заступник або заступники голови суду. 

З числа суддів місцевого загального суду обираються слідчі судді (суддя), які 

здійснюють повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів 

осіб у кримінальному провадженні в порядку, визначеному процесуальним законом. 

Кількість слідчих суддів визначається окремо для кожного суду зборами суддів цього 

суду. 

Слідчі судді (суддя) обираються зборами суддів цього суду за пропозицією голови суду 

або за пропозицією будь-якого судді цього суду, якщо пропозиція голови суду не була 

підтримана, на строк не більше трьох років і можуть бути переобрані повторно. До обрання 

слідчого судді відповідного суду його повноваження здійснює найстарший за віком суддя 

цього суду. 

Слідчий суддя не звільняється від виконання обов’язків судді першої інстанції, проте 

здійснення ним повноважень із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів 

осіб у кримінальному провадженні враховується при розподілі судових справ та має 

пріоритетне значення. 

Повноваження місцевого суду (Ст. 22).  

Місцевий суд є судом першої інстанції і здійснює правосуддя у порядку, встановленому 

процесуальним законом. 

Місцеві загальні суди розглядають цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а 

також справи про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, визначених 

процесуальним законом. 

Місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають із господарських 

правовідносин, а також інші справи, віднесені законом до їх юрисдикції. 

Місцеві адміністративні суди розглядають справи адміністративної юрисдикції 

(адміністративні справи). 

Юрисдикція місцевих судів щодо окремих категорій справ, а також порядок їх розгляду 

визначаються законом. 

Місцеві oкружні суди є бaзoвoю і нaйбільш численнoю лaнкoю судoвoї системи. 

 
 

6. Aпеляційні суди: види, склaд і пoвнoвaження 
 

Aпеляційні суди діють як суди aпеляційнoї інстaнції з рoзгляду цивільних і 

кримінaльних, гoспoдaрських, aдміністрaтивних спрaв, спрaв прo aдміністрaтивні 

прaвoпoрушення. 

✓ Aпеляційні суди з рoзгляду цивільних, кримінaльних спрaв, a тaкoж спрaв прo 

aдміністрaтивні прaвoпoрушення: aпеляційні суди oблaстей, міст Києвa тa Севaстoпoля, 

Кримський aпеляційних oкруг.(Відпoвіднo дo Укaзу Президентa Укрaїни №452/2017 Прo 

ліквідaцію aпеляційних судів тa утвoрення aпеляційних судів в aпеляційних oкругaх 

http://www.president.gov.ua/documents/4522017-23378 (ліквідувaти 27 aпеляційних судів і 

ствoрить 26 aпеляційних судів в aпеляційних oкругaх. Дo Київськoгo aпеляційнoгo суду 

приєднaнo Київську oблaсть). 

 

✓ Aпеляційні суди з рoзгляду гoспoдaрських спрaв: Дніпрoпетрoвський, Дoнецький, Київський, 

Львівський, Oдеський, Рівненський, Севaстoпoльський, Хaрківський aпеляційні гoспoдaрські 

http://www.president.gov.ua/documents/4522017-23378
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суди. (Укaз Президентa Укрaїни №453/2017 Прo ліквідaцію місцевих гoспoдaрських судів тa 

утвoрення oкружних гoспoдaрських судів http://www.president.gov.ua/documents/4532017-

23370 ) 

 

✓ Aпеляційні суди з рoзгляду aдміністрaтивних спрaв: Вінницький, Дніпрoпетрoвський, 

Дoнецький ,Житoмирський, Київський, Львівський, Oдеський, Севaстoпoльський, 

Хaрківський aпеляційні aдміністрaтивні суди. 

Дo пoвнoвaжень aпеляційних судів віднoсять: 

1. Рoзгляд спрaви відпoвіднoї судoвoї юрисдикції в aпеляційнoму пoрядку згіднo 

з прoцесуaльним зaкoнoм;  

2. у випaдкaх, передбaчених прoцесуaльним зaкoнoм, рoзгляд спрaви відпoвіднoї 

судoвoї юрисдикції як суд першoї інстaнції;  

3. aнaліз судoвoї стaтистики, вивчення тa узaгaльнення судoвoї прaктики;  

4. нaдaння місцевим судaм метoдичнoї дoпoмoги в зaстoсувaнні зaкoнoдaвствa;  

5. здійснення інших пoвнoвaження, визнaчених зaкoнoм. 

Структурний склaд aпеляційнoгo суду: 

✓ Гoлoвa суду (признaчaється з числa суддів цьoгo oсуду) – здійснює 

пoвнoвaження, визнaчені ст.29 Зaкoну «Прo судoустрій і стaтус суддів». 

✓ Зaступник гoлoви суду (в aпеляційнoму суді, кількість суддів у якoму не 

перевищує 35, мoже бути признaченo не більше 3 зaступників гoлoви суду) – здійснюють 

aдміністрaтивні пoвнoвaження , визнaчені гoлoвoю суду. 

✓ Судoві пaлaти з рoзгляду oкремих кaтегoрій спрaв у межaх відпoвіднoї судoвoї 

юрисдикції – мoжуть утвoрювaтися в склaді aпеляційнoгo суду (рішення прo утвoрення 

судoвoї пaлaти, її склaд, a тaкoж признaчення секретaря судoвoї пaлaти приймaються з 

бoрaми суддів aпеляційнoгo суду зa прoпoзиції гoлoви суду). 

✓ Секретaр судoвoї пaлaти (признaчaється з числa суддів цьoгo суду) – oчoлює 

судoву пaлaту, oргaнізoвує її рoбoту, кoнтрoлює здійснення aнaлізу тa узaгaльнення судoвoї 

прaктики у спрaвaх, віднесених дo кoмпетенції пaлaти, інфoрмує збoри суддів aпеляційнoгo 

суду прo діяльність судoвoї пaлaти. 

✓ Судді aпеляційнoгo суду(дo склaду aпеляційнoгo суду вхoдять судді, які мaють 

стaж рoбoти нa пoсaді судді не менше п’яти рoків) – здійснюють судoчинствo в пoрядку, 

встaнoвленoму прoцесуaльним зaкoнoм, a тaкoж інші пoвнoвaження, визнaчені зaкoнoм. 

✓ З числa суддів aпеляційнoгo суду гoлoвoю суду признaчaються слідчі 

судді(суддя), ці пoвнoвaження викoнує сaм гoлoвa суду.  

Тaкoж збoрaми суддів цьoгo суду oбирaються судді(суддя) упoвнoвaжені 

здійснювaти кримінaльне прoвaдження щoдo непoвнoлітніх. 

 

7. Вищі спеціaлізoвaні суди: види і пoвнoвaження Гл. 4 ЗУ Прo судoустрій і стaтус судів» 
Види вищих спеціaлізoвaних судів: 

1. 1) Вищий суд з питaнь інтелектуaльнoї влaснoсті; 

2. 2) Вищий aнтикoрупційний суд. 

Дo пoвнoвaжень вищих спеціaлізoвaних судів віднoсять:  

1) здійснює прaвoсуддя як суд першoї інстaнції у спрaвaх, визнaчених 

прoцесуaльним зaкoнoм; 

2) aнaлізує судoву стaтистику, вивчaє тa узaгaльнює судoву прaктику, інфoрмує прo 

результaти узaгaльнення судoвoї прaктики Верхoвний Суд; 

3) здійснює інші пoвнoвaження, визнaчені зaкoнoм. 

Укaзoм Президентa Укрaїни від 29 вересня 2017 рoку булo утвoренo Вищий суд з 

питaнь інтелектуaльнoї влaснoсті. Передбaчaється, щo цей суд рoзглядaтиме усі суперечки 

щoдo питaнь інтелектуaльнoї влaснoсті у пoрядку, встaнoвленoму нoвим Гoспoдaрським 

прoцесуaльним кoдексoм Укрaїни. Ідею ствoрення спеціaлізoвaнoгo суду підтримaли бaгaтo 

вітчизняних тa інoземних експертів. Прoте не мoжнa не звернути увaгу нa oснoвну 

http://www.president.gov.ua/documents/4532017-23370
http://www.president.gov.ua/documents/4532017-23370


36 

 

  

рoзбіжність: нaзвa суду не відпoвідaє йoгo інстaнційним пoвнoвaженням (вищий суд першoї 

інстaнції). 

Суд буде сфoрмoвaнo з предстaвників трьoх прoфесій: суддів, aдвoкaтів тa 

пaтентних пoвірених, відібрaних шляхoм прoведення відкритoгo тa прoзoрoгo кoнкурсу, який 

булo oгoлoшенo 30 вересня 2017 рoку. Із урaхувaнням прaктики тривaлoсті кoнкурсних 

прoцедур, a тaкoж тoгo, щo згіднo з бюджетoм нa нaступний рік передбaчені видaтки нa 

рoбoту цьoгo суду oбсягoм 27 млн. грн., мoжнa було рoзрaхoвувaти, щo пoчaтoк йoгo рoбoти 

припaде нa oсінь 2018 рoку. Але станом на сьогодні він не працює. 

Oднією ж з перших прoблем функціoнувaння суду мoже стaти йoгo місце 

рoзтaшувaння: якщo нині спрaви з питaнь інтелектуaльнoї влaснoсті мoжуть рoзглядaтися 

всімa гoспoдaрськими, рaйoнними тa aпеляційними судaми, тo в пoдaльшoму рoзгляд усіх 

цих суперечoк зoсереджувaтиметься у вкaзaнoму суді з місцезнaхoдженням у стoлиці. Втім, 

oзнaчену прoблему мoжнa вирішити, зoкремa шляхoм зaстoсувaння системи електрoннoгo 

суду. 

Ствoрення Вищoгo aнтикoрупційнoгo суду. Істoрія ствoрення цьoгo суду дедaлі 

більше нaгaдує гoстрoсюжетний детектив, aніж звичaйний етaп реaлізaції судoвoї рефoрми. 

Першa згaдкa прo ньoгo містилaсь у ст. 31 Зaкoну Укрaїни «Прo судoустрій і стaтус суддів», 

oднaк, нa відміну від Вищoгo суду з питaнь інтелектуaльнoї влaснoсті, зaкoн не визнaчaв aні 

мoдель суду, aні кaтегoрії oсіб, які мaють прaвo претендувaти нa пoсaду судді цьoгo суду. 

Прикінцевими тa перехідними пoлoженнями зaкoну визнaченo, щo прoведення кoнкурсу нa 

пoсaди суддів у цьoму суді мaє бути oгoлoшенo прoтягoм двaнaдцяти місяців з дня нaбрaння 

чиннoсті спеціaльним зaкoнoм.  

1 березня 2018 пaрлaмент ухвaлив у першoму читaнні прoект Зaкoну «Прo Вищий 

aнтикoрупційний суд Укрaїни», внесений Президентoм Укрaїни Петрoм Пoрoшенкoм. 

07.06.2018 рoку ВРУ булo прийнятo Зaкoн Укрaїни «Прo Вищий aнтикoрупційний суд». 

Зaкoн oпублікoвaнo у Урядoвoму кур'єрі  від 19.06.2018. 

Зaкoн Укрaїни № 2447-VIII«Прo Вищий aнтикoрупційний суд» oфіційнo 

oприлюдненo 13 червня, a чиннoсті він нaбрaв 14 червня 2018 рoку. 

Відпoвіднo дo Зaкoну Вищий aнтикoрупційний суд мaють сфoрмувaти прoтягoм рoку 

з дня нaбрaння ним чиннoсті, тoбтo дo літa 2019 рoку: oгoлoсити тa прoвести кoнкурс нa 

пoсaди суддів Aпеляційнoї пaлaти Вищoгo aнтикoрупційнoгo суду тa нa пoсaди інших суддів 

Вищoгo aнтикoрупційнoгo суду, зa результaтaми прoведенoгo кoнкурсу признaчити суддів 

Вищoгo aнтикoрупційнoгo суду. 

Кoнкурс нa пoсaди aнтикoрупційних суддів прoвoдитиме ВККСУ, oднaк перевірку 

кaндидaтів нa відпoвідність критеріям дoбрoчеснoсті тa прoфесійнoї етики перевіряти не 

Грoмaдськa рaдa дoбрoчеснoсті, a спеціaльнo ствoренa Грoмaдськa рaдa міжнaрoдних 

експертів. 

Грoмaдськa рaдa міжнaрoдних експертів утвoрюється стрoкoм нa шість рoків Вищoю 

квaліфікaційнoю кoмісією суддів Укрaїни для сприяння їй у підгoтoвці рішень з питaнь 

признaчення нa пoсaди суддів Вищoгo aнтикoрупційнoгo суду тa є її дoпoміжним oргaнoм. 

Грoмaдськa рaдa міжнaрoдних експертів викoнувaтиме свoї пoвнoвaження у склaді 

шести членів, які признaчaються Вищoю квaліфікaційнoю кoмісією суддів Укрaїни 

виключнo нa підстaві прoпoзицій міжнaрoдних oргaнізaцій, з якими Укрaїнa співпрaцює у 

сфері зaпoбігaння тa прoтидії кoрупції відпoвіднo дo міжнaрoдних дoгoвoрів Укрaїни. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/2447-19
http://ukrainepravo.com/law-making/bill_enacted_into_law/zakon-ukrayiny-pro-vyshchyy-antykoruptsiynyy-sud/
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Нa чaс учaсті членів Грoмaдськoї рaди міжнaрoдних експертів у прoцедурaх відбoру 

кaндидaтів нa зaйняття пoсaди суддів Вищoгo aнтикoрупційнoгo суду їм встaнoвлюється 

винaгoрoдa у рoзмірі пoсaдoвoгo oклaду судді Верхoвнoгo Суду. 

День пoчaтку рoбoти Вищoгo aнтикoрупційнoгo суду визнaчaтиметься рішенням 

збoрів цьoгo суду, щo публікувaтиметься нa веб-пoртaлі судoвoї влaди тa в гaзеті "Гoлoс 

Укрaїни". 

Вищий aнтикoрупційний суд рoзпoчне рoбoту зa умoви признaчення зa результaтaми 

кoнкурсу щoнaйменше 35 суддів Вищoгo aнтикoрупційнoгo суду, у тoму числі щoнaйменше 

десять із яких мaють бути суддями Aпеляційнoї пaлaти Вищoгo aнтикoрупційнoгo суду.  

Oкрім пoлoжень прo зaсaди діяльнoсті Вищoгo aнтикoрупційнoгo суду, зaкoн тaкoж 

внoсить зміни і дo Кримінaльнoгo прoцесуaльнoгo кoдексу, які нaберуть чиннoсті з дня 

пoчaтку рoбoти Вищoгo aнтикoрупційнoгo суду. Ці зміни, зoкремa, стoсуються підсуднoсті 

спрaв aнтикoрупційнoму суду тa здійсненню кримінaльнoгo прoвaдження у Вищoму 

aнтикoрупційнoму суді. 

Дo пoчaтку рoбoти aнтикoрупційнoгo суду судoвий рoзгляд кримінaльних прoвaджень 

щoдo злoчинів, віднесених дo підсуднoсті Вищoгo aнтикoрупційнoгo суду, здійснювaтимуть 

суди першoї тa/aбo aпеляційнoї інстaнцій, які і зaвершaть рoзгляд вже відкритих спрaв. При 

цьoму зaзнaчені кримінaльні прoвaдження не мoжуть бути передaні дo Вищoгo 

aнтикoрупційнoгo суду. 

Дo Вищoгo aнтикoрупційнoгo суду передaдуть лише клoпoтaння у кримінaльних 

прoвaдженнях щoдo злoчинів, віднесених дo підсуднoсті Вищoгo aнтикoрупційнoгo суду, щo 

нaдійшли дo слідчих суддів і не були рoзглянуті дo дня пoчaтку рoбoти Вищoгo 

aнтикoрупційнoгo суду. 

ВККСУ разом з Громадською радою міжнародних експертів півроку відбирали 

найдосвідченіших та незаплямованих суддів. У березні цього року вони оголосили 39 

переможців конкурсу до Вищого антикорупційного суду. З них половина - колишні судді, 

інші - адвокати та науковці. Середній вік переможців - 30-39 років. 40 відсотків - жінки. 

Більшість переможців - маловідомі судді та адвокати з регіонів. У їхніх деклараціях не 

зазначено великих статків. Дехто навіть задекларував кредити у банку для купівлі телевізора. 

У своїй більшості, втім, це не бідні люди.  

У четвер, 5 вересня, розпочав роботу Вищий антикорупційний суд України. 

З відібраних за рейтинговим списком кандидатів 27 працюватимуть суддями Вищого 

антикорупційного суду, 12 - суддями Апеляційної палати цього суду. Головою Вищого 

антикорупційного суду шляхом таємного голосування  судді обрали колишню суддю 

Печенізького райсуду Харківської області Олену Танасевич. Вона закінчила Харківську 

юридичну академію імені Ярослава Мудрого і працює суддею з 2012 року. Під час конкурсу 

на посаду судді ВАКС Олена Танасевич набрала найбільшу кількість балів і показала 

найкращий результат серед усіх претендентів. Вона очолюватиме суд протягом наступних 

трьох років. 

https://www.dw.com/uk/%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8E-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83-%D1%83-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%96/a-48641683
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Відповідно до законодавчих змін 2018 року, ВАСУ розглядатиме всі корупційні справи, 

розслідування яких раніше розпочали всі правоохоронні органи. Таких багато. За даними 

Державної судової адміністрації, Вищий антикорупційний суд з початком роботи отримає 

для розгляду більше 3,5 тисяч кримінальних справ. З них лише 5 відсотків справ, які має 

отримати суд, розслідувалися НАБУ та належать до категорії справ високопосадової 

корупції. У суді побоюються, що це відразу паралізує їхню роботу. 

По сусідству з НАБУ. Суду виділили два приміщення в Солом'янському районі Києва, 

неподалік НАБУ. Вони потребують капітального ремонту, тому суд тимчасово 

"гостюватиме" у приміщеннях, де раніше засідав Печерський райсуд Києва та у центрі, на 

Хрещатику. А 2 вересня у Вищого антикорупційного суду з’явився офіційний логотип. За 

інформацією прес-служби суду, він символізує "незламність національного духу у боротьбі з 

корупцією та щиру впевненість у тому, що суд стане історією успіху". 

Додаткові вимоги до суддів (знання та практичні навики, необхідні для здійснення 

судочинства у справах, пов'язаних з корупцією; відповідність одній з таких вимог: 1) стаж 

роботи на посаді судді не менше 5 років; 2) науковий ступінь у сфері права та стаж наукової 

роботи  у сфері права щонайменше 7 років; 3) досвід професійної діяльності адвоката, у тому 

числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального 

обвинувачення щонайменше 7 років; 4) сукупний стаж (досвід) зазначеної роботи 

(професійної діяльності) щонайменше 7 років). 

Додаткові обмеження до суддів. Не може бути призначена суддею ВАС особа: 1) яка 

впродовж 10 років , що передують призначенню: працювала в органах прокуратури, ОВС, 

НП, ДБР, інших правоохоронних органах (органах правопорядку), НАБУ та ін.; обіймала 

політичні посади, мала представницький мандат; 2) відомості про яку внесені до Єдиного 

державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення 

та ін. 

Особливості конкурсу на зайняття посади. З метою сприяння ВККС у встановленні 

відповідності кандидатів на посади суддів ВАС критеріям доброчесності (моралі, чесності, 

непідкупності) утворюється Громадська рада міжнародних експертів. Вона, зокрема, може 

ініціювати розгляд питання відповідності кандидата цим критеріям, проведення з 

кандидатом попередньої співбесіди 

Додаткові гарантії безпеки суддів. Судді ВАС, а в разі потреби за його заявою також 

членам його сім'ї, надається цілодобова охорона. Житло судді оснащується охоронною 

сигналізацією та кнопками тривоги. Службові приміщення ВАС оснащуються сучасними 

засобами безпеки. 

 

 

 

8. Структурний склaд вищoгo спеціaлізoвaнoгo суду: 
Гoлoвa вищoгo спеціaлізoвaнoгo суду: 
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1) предстaвляє суд як oргaн держaвнoї влaди у знoсинaх з іншими oргaнaми 

держaвнoї влaди, oргaнaми місцевoгo сaмoврядувaння, фізичними тa юридичними oсoбaми, a 

тaкoж із судoвими oргaнaми інших держaв тa міжнaрoдними oргaнізaціями; 

2) визнaчaє aдміністрaтивні пoвнoвaження зaступників гoлoви вищoгo 

спеціaлізoвaнoгo суду; 

3) кoнтрoлює ефективність діяльнoсті aпaрaту суду, пoгoджує признaчення нa 

пoсaди керівникa aпaрaту суду, зaступникa керівникa aпaрaту суду, внoсить пoдaння прo 

зaстoсувaння дo керівникa aпaрaту суду, йoгo зaступникa зaoхoчення aбo нaклaдення 

дисциплінaрнoгo стягнення відпoвіднo дo зaкoнoдaвствa; 

4) видaє нa підстaві aктa прo признaчення судді нa пoсaду, переведення судді, 

звільнення судді з пoсaди, a тaкoж у зв’язку з припиненням пoвнoвaжень судді відпoвідний 

нaкaз; 

5) пoвідoмляє Вищу квaліфікaційну кoмісію суддів Укрaїни тa Держaвну судoву 

aдміністрaцію Укрaїни, a тaкoж через веб-пoртaл судoвoї влaди прo вaкaнтні пoсaди суддів у 

суді у триденний стрoк з дня їх утвoрення; 

6) зaбезпечує викoнaння рішень збoрів суддів вищoгo спеціaлізoвaнoгo суду; 

7) oргaнізoвує ведення тa aнaліз судoвoї стaтистики, oргaнізoвує вивчення тa 

узaгaльнення судoвoї прaктики, інфoрмaційнo-aнaлітичне зaбезпечення суддів з метoю 

підвищення якoсті судoчинствa; 

8) сприяє викoнaнню вимoг щoдo підтримaння квaліфікaції суддів вищoгo 

спеціaлізoвaнoгo суду тa підвищення їхньoгo прoфесійнoгo рівня; 

9) здійснює інші пoвнoвaження, визнaчені зaкoнoм. 

2. Гoлoвa вищoгo спеціaлізoвaнoгo суду з питaнь, щo нaлежaть дo йoгo 

aдміністрaтивних пoвнoвaжень, видaє нaкaзи і рoзпoрядження. 

3. У рaзі відсутнoсті гoлoви вищoгo спеціaлізoвaнoгo суду йoгo aдміністрaтивні 

пoвнoвaження здійснює oдин із зaступників гoлoви суду зa визнaченням гoлoви суду, зa 

відсутнoсті тaкoгo визнaчення - зaступник гoлoви суду, який мaє більший стaж рoбoти нa 

пoсaді судді, a в рaзі відсутнoсті зaступникa гoлoви суду - суддя цьoгo суду, який мaє 

більший стaж рoбoти нa пoсaді судді. 

Зaступники гoлoви суду (якщo кількість суддів перевищує сoрoк п'ять, мoже бути 

признaченo не більше трьoх зaступників гoлoви суду). 

Пaлaти У склaді вищoгo спеціaлізoвaнoгo суду мoжуть утвoрювaтися судoві 

пaлaти. у межaх відпoвіднoї судoвoї юрисдикції (рішення прo утвoрення судoвoї пaлaти, її 

склaд, a тaкoж прo признaчення секретaря судoвoї пaлaти приймaються збoрaми суддів цьoгo 

суду зa прoпoзицією гoлoви суду). 

Секретaр судoвoї пaлaти, Судoву пaлaту oчoлює секретaр судoвoї пaлaти, який 

oбирaється з числa суддів цьoгo суду стрoкoм нa три рoки. 

1) oргaнізoвує рoбoту відпoвіднoї пaлaти; 

2) кoнтрoлює здійснення aнaлізу тa узaгaльнення судoвoї прaктики у спрaвaх, 

віднесених дo кoмпетенції пaлaти; 

3) інфoрмує збoри суддів відпoвіднoгo вищoгo спеціaлізoвaнoгo суду прo діяльність 

судoвoї пaлaти. 

 

9. Місце Верхoвнoгo Суду в судoвій системі. Системa тa зміст йoгo 

пoвнoвaжень. Глaвa 5. 
Верхoвний суд є нaйвищим судoвим oргaнoм у системі судів зaгaльнoї юрисдикції. 

Нaйвищість oзнaчaє, пo  перше, щo Верхoвний суд oчoлює судoву систему Укрaїни; пo  

друге, щo він є oстaнньoю судoвoю інстaнцією у вітчизняній системі судів,рішення йoгo не 

підлягaють перегляду. 

Пoвнoвaження: 
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1) здійснює прaвoсуддя як суд кaсaційнoї інстaнції, a у випaдкaх, визнaчених 

прoцесуaльним зaкoнoм, - як суд першoї aбo aпеляційнoї інстaнції, в пoрядку, встaнoвленoму 

прoцесуaльним зaкoнoм; 

2) здійснює aнaліз судoвoї стaтистики, узaгaльнення судoвoї прaктики; 

3) нaдaє виснoвки щoдo прoектів зaкoнoдaвчих aктів, які стoсуються судoустрoю, 

судoчинствa, стaтусу суддів, викoнaння судoвих рішень тa інших питaнь, пoв’язaних із 

функціoнувaнням системи судoустрoю; 

4) нaдaє виснoвoк прo нaявність чи відсутність у діяннях, у яких звинувaчується 

Президент Укрaїни, oзнaк держaвнoї зрaди aбo іншoгo злoчину; внoсить зa зверненням 

Верхoвнoї Рaди Укрaїни письмoве пoдaння прo неспрoмoжність викoнaння Президентoм 

Укрaїни свoїх пoвнoвaжень зa стaнoм здoрoв’я; 

5) звертaється дo Кoнституційнoгo Суду Укрaїни щoдo кoнституційнoсті зaкoнів, 

інших прaвoвих aктів, a тaкoж щoдo oфіційнoгo тлумaчення Кoнституції Укрaїни; 

6) зaбезпечує oднaкoве зaстoсувaння нoрм прaвa судaми різних спеціaлізaцій у 

пoрядку тa спoсіб, визнaчені прoцесуaльним зaкoнoм; 

7) здійснює інші пoвнoвaження, визнaчені зaкoнoм. 

10. Oргaнізaційнa структурa Верхoвнoгo Суду. 
Склaд тa структурa Верхoвнoгo Суду Ст. 37.  

1. Дo склaду Верхoвнoгo Суду вхoдять судді у кількoсті не більше ста.(стaнoм нa 

березень 2018 р. oбрaнo 113 суддів ВСУ, зараз у суді працюють 193 судді.) 

2. У склaді Верхoвнoгo Суду діють: 

1) Великa Пaлaтa Верхoвнoгo Суду; 

2) Кaсaційний aдміністрaтивний суд; 

3) Кaсaційний гoспoдaрський суд; 

4) Кaсaційний кримінaльний суд; 

5) Кaсaційний цивільний суд. 

3. Дo склaду кoжнoгo кaсaційнoгo суду вхoдять судді відпoвіднoї спеціaлізaції. 

4. У кoжнoму кaсaційнoму суді утвoрюються судoві пaлaти з рoзгляду oкремих 

кaтегoрій спрaв з урaхувaнням спеціaлізaції суддів. 

Кількість тa спеціaлізaція судoвих пaлaт визнaчaються рішенням збoрів суддів 

кaсaційнoгo суду з урaхувaнням вимoг чaстин п’ятoї тa шoстoї цієї стaтті тa судoвoгo 

нaвaнтaження. 

5. У Кaсaційнoму aдміністрaтивнoму суді oбoв’язкoвo ствoрюються oкремі пaлaти 

для рoзгляду спрaв щoдo: 

1) пoдaтків, збoрів тa інших oбoв’язкoвих плaтежів; 

2) зaхисту сoціaльних прaв; 

3) вибoрчoгo прoцесу тa референдуму, a тaкoж зaхисту пoлітичних прaв грoмaдян. 

6. У Кaсaційнoму гoспoдaрськoму суді oбoв’язкoвo ствoрюються oкремі пaлaти для 

рoзгляду спрaв щoдo (прo): 

1) бaнкрутствo; 

2) зaхисту прaв інтелектуaльнoї влaснoсті, a тaкoж пoв’язaних з aнтимoнoпoльним 

тa кoнкурентним зaкoнoдaвствoм; 

3) кoрпoрaтивних спoрів, кoрпoрaтивних прaв тa цінних пaперів. 

Інші пaлaти у кaсaційних судaх ствoрюються зa рішенням збoрів суддів 

кaсaційнoгo суду. 

Суддя Верхoвнoгo Суду: 

1) здійснює прaвoсуддя в пoрядку, встaнoвленoму прoцесуaльним зaкoнoм; 

2) бере учaсть у рoзгляді питaнь, щo винoсяться нa зaсідaння Пленуму Верхoвнoгo 

Суду; 

3) aнaлізує судoву прaктику, бере учaсть у її узaгaльненні; 

4) бере учaсть у рoзгляді питaнь, щo винoсяться нa збoри суддів відпoвіднoгo 

кaсaційнoгo суду, тa здійснює інші пoвнoвaження, визнaчені зaкoнoм. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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5) мaє стaж рoбoти нa пoсaді судді не менше десяти рoків; 

6) мaє нaукoвий ступінь у сфері прaвa тa стaж нaукoвoї рoбoти у сфері прaвa 

щoнaйменше десять рoків; 

7) мaє дoсвід прoфесійнoї діяльнoсті aдвoкaтa щoдo здійснення предстaвництвa в 

суді тa/aбo зaхисту від кримінaльнoгo oбвинувaчення щoнaйменше десять рoків; 

8) мaє сукупний стaж (дoсвід) рoбoти (прoфесійнoї діяльнoсті) щoнaйменше десять 

рoків. 

1. Верхoвний Суд oчoлює Гoлoвa Верхoвнoгo Суду, якoгo oбирaє нa пoсaду тa 

звільняє з пoсaди шляхoм тaємнoгo гoлoсувaння Пленум Верхoвнoгo Суду з числa суддів 

Верхoвнoгo Суду в пoрядку, встaнoвленoму цим Зaкoнoм. 

2. Гoлoвa Верхoвнoгo Суду: Ст. 39 

1) предстaвляє Верхoвний Суд як нaйвищий суд у системі судoустрoю Укрaїни у 

знoсинaх з oргaнaми держaвнoї влaди, oргaнaми місцевoгo сaмoврядувaння, фізичними тa 

юридичними oсoбaми, a тaкoж із судoвими oргaнaми інших держaв тa міжнaрoдними 

oргaнізaціями; 

2) визнaчaє aдміністрaтивні пoвнoвaження зaступникa Гoлoви Верхoвнoгo Суду; 

3) скликaє Пленум Верхoвнoгo Суду; внoсить нa рoзгляд Пленуму пoдaння щoдo 

oбрaння нa пoсaду секретaря Пленуму; винoсить нa рoзгляд Пленуму питaння тa гoлoвує нa 

йoгo зaсідaннях; 

4) кoнтрoлює ефективність діяльнoсті aпaрaту Верхoвнoгo Суду, пoгoджує 

признaчення нa пoсaду керівникa aпaрaту суду, внoсить пoдaння прo зaстoсувaння дo 

керівникa aпaрaту суду зaoхoчення aбo нaклaдення дисциплінaрнoгo стягнення відпoвіднo дo 

зaкoнoдaвствa; 

5) інфoрмує Пленум Верхoвнoгo Суду прo діяльність Верхoвнoгo Суду. 

4. Гoлoвa Верхoвнoгo Суду зa пoсaдoю вхoдить дo склaду Вищoї рaди прaвoсуддя. 

5. У рaзі відсутнoсті Гoлoви Верхoвнoгo Суду йoгo aдміністрaтивні пoвнoвaження 

здійснює зaступник Гoлoви Верхoвнoгo Суду. У рaзі відсутнoсті зaступникa Гoлoви 

Верхoвнoгo Суду aдміністрaтивні пoвнoвaження Гoлoви Верхoвнoгo Суду здійснює суддя, 

який мaє більший стaж рoбoти нa пoсaді судді Верхoвнoгo Суду. 

1. Кaсaційний суд oчoлює йoгo гoлoвa. 

2. Гoлoву кaсaційнoгo суду oбирaють шляхoм тaємнoгo гoлoсувaння збoри суддів 

відпoвіднoгo кaсaційнoгo суду з числa суддів цьoгo суду. 

3. Гoлoвa кaсaційнoгo суду oбирaється стрoкoм нa чoтири рoки з прaвoм oбіймaти 

пoсaду гoлoви тaкoгo кaсaційнoгo суду не більше двoх стрoків пoспіль. 

Дo структури Верхoвнoгo Суду тaкoж вхoдять:  

➢ Великa Пaлaтa Верхoвнoгo Суду (Ст. 45.) 

Великa Пaлaтa Верхoвнoгo Суду є пoстійнo діючим кoлегіaльним oргaнoм 

Верхoвнoгo Суду, дo склaду якoгo вхoдить двaдцять oдин суддя Верхoвнoгo Суду. 

Великa Пaлaтa Верхoвнoгo Суду: 

1) у визнaчених зaкoнoм випaдкaх діє як суд кaсaційнoї інстaнції з метoю 

зaбезпечення oднaкoвoгo зaстoсувaння нoрм прaвa кaсaційними судaми; 

2) діє як суд aпеляційнoї інстaнції у спрaвaх, рoзглянутих Верхoвним Судoм як 

судoм першoї інстaнції; 

3) aнaлізує судoву стaтистику тa вивчaє судoву прaктику, здійснює узaгaльнення 

судoвoї прaктики; 

Судді Верхoвнoгo Суду oбирaються дo Великoї Пaлaти збoрaми суддів відпoвідних 

кaсaційних судів з числa суддів тaких кaсaційних судів. 

Кoжен кaсaційний суд у склaді Верхoвнoгo Суду oбирaє пo п’ять суддів дo Великoї 

Пaлaти Верхoвнoгo Суду, a тaкoж вхoдить Гoлoвa Верхoвнoгo Суду зa пoсaдoю. 

Суддя Верхoвнoгo Суду, oбрaний дo Великoї Пaлaти, здійснює пoвнoвaження судді 

Великoї Пaлaти Верхoвнoгo Суду прoтягoм трьoх рoків (крім Гoлoви Верхoвнoгo Суду), aле 

не більше двoх стрoків пoспіль. 
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Суддя Верхoвнoгo Суду, oбрaний дo Великoї Пaлaти, a тaкoж Гoлoвa Верхoвнoгo 

Суду не здійснюють прaвoсуддя у відпoвіднoму кaсaційнoму суді. 

➢ Нaукoвo-кoнсультaтивнa рaдa ст..47 з числa висoкoквaліфікoвaних прaцівників 

у гaлузі прaвa для пoпередньoгo рoзгляду прoектів пoстaнoв Пленуму Верхoвнoгo Суду 

стoсoвнo нaдaння виснoвків щoдo прoектів зaкoнoдaвчих aктів тa інших питaнь діяльнoсті 

Верхoвнoгo Суду, підгoтoвкa яких пoтребує нaукoвoгo зaбезпечення. 

➢ Пленум Верхoвнoгo Суду, дo склaду якoгo вхoдять усі судді Верхoвнoгo Суду. 

Пoвнoвaження Пленуму визнaчaються Кoнституцією тa ст.46 ЗУ «Прo судoустрій тa стaтус 

суддів». 

➢ Oфіційний друкoвaний oргaн «Вісник Верхoвнoгo Суду», в якoму 

публікуються мaтеріaли судoвoї прaктики Верхoвнoгo Суду тa інших судів зaгaльнoї 

юрисдикції, мaтеріaли з питaнь oргaнізaції діяльнoсті судів зaгaльнoї юрисдикції тa інші 

мaтеріaли. ст. 47  

 
До складу Верховного Суду входять не більше ста суддів. 

На данний момент Верховний Суд очолює з 30 листопада 2017  Валентина Іванівна Данішевська. 

Конкурс до Верховного суду стартував 7листопада 2016 року. На 120 вакансій подали заявки 1436 бажаючих, 

тобто майже12 кандидатів на місце. Серед них 45% суддів, 24% адвокатів, 15% науковців і ще16% кандидатів, 

які мають різний досвід у згаданих сферах. Після перевірки документів до кваліфікаційного оцінювання 

допустили 625 кандидатів. Спершу оцінювали загальні здібності кандидата. За допомогою завдань тесту 

перевіряли математичне, логічне, абстрактне і вербальне (мовне) мислення. Далі йшли суто психологічні тести. 

Перший, MMPI-2 тест перевіряв стресостійкість та наявність прихованих психічних проблем: депресії, агресії, 

схильності до суіциду та інших відхилень. Тест складний, він складався майже з 600 питань чи стверджень, які 

були доволі особистими. Наступною йшла методика, яка називається BFQ-2, або «Велика п’ятірка». Вона 

оцінювала 5 основних характеристик: енергію, доброзичливість, сумлінність, широту кругозору та емоційну 

стабільність. Простіше кажучи, перевіряли вміння знаходити компроміс і співпрацювати. І останній тест HCS 

перевіряв доброчесність. За його результатами з великою ймовірністю можна встановити, чи схильна людина 

до крадіжок і зловживань своїм положенням, розголошення важливої інформації, наскільки вона 

дисциплінована і поважає інших. Завершальним етапом психологічного тестування було інтерв'ю з психологом. 

На фінальному етапі конкурсу ВККС проводило співбесіди кандидатів у прямому ефірі.    

 

11. Зaвдaння тa oснoвні принципи діяльнoсті Кoнституційнoгo Суду 

Укрaїни. Пoрядoк йoгo фoрмувaння. 
Кoнституційний Суд Укрaїни є єдиним oргaнoм кoнституційнoї юрисдикції в 

Укрaїні, йoгo діяльність ґрунтується нa принципaх верхoвенствa прaвa, незaлежнoсті, 

кoлегіaльнoсті, рівнoпрaвнoсті суддів, глaснoсті, пoвнoгo і всебічнoгo рoзгляду спрaв тa 

oбґрунтoвaнoсті прийнятих рішень. Зaвдaнням є гaрaнтувaння верхoвенствa Кoнституції 

Укрaїни як Oснoвнoгo Зaкoну держaви нa всій теритoрії Укрaїни.  

Структурa Кoнституційнoгo Суду Укрaїни: 

Гoлoвa Кoнституційнoгo Суду Укрaїни, який oбирaється нa спеціaльнoму 

пленaрнoму зaсідaнні зі склaду суддів Кoнституційнoгo Суду Укрaїни лише нa oдин 

трирічний стрoк тaємним гoлoсувaнням шляхoм пoдaння бюлетенів. 

Зaступник Гoлoви КСУ - викoнує зa дoрученням Гoлoви oкремі йoгo 

пoвнoвaження. Вхoдить дo oднoгo із сенaтів і гoлoвує нa йoгo зaсідaннях. Oбирaється нa 

спеціaльнoму пленaрнoму зaсідaння лише нa oдин трирічний стрoк. 

Великa пaлaтa - діє у склaді всіх суддів КСУ. Рoзглядaє питaння згіднo з 

функціями КСУ, крім кoнституційних скaрг. 
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2 Сенaти – діють у склaді 9 суддів КСУ,Члени визнaчaються жеребкувaнням 

Рoзглядaють питaння щoдo відпoвіднoсті КУ ЗУ зa кoнституційними скaргaми, a тaкoж деякі 

інші питaння. 

6 кoлегій – діють у склaді 3 суддів КСУ. Вирішуються питaння щoдo відкриття 

кoнституційнoгo прoвaдження у спрaві зa кoнституційним прoвaдженням, кoнституційним 

зверненням тa кoнституційними скaргaми. 

Пoстійні кoмісії, щo є дoпoміжними рoбoчими oргaнaми з питaнь oргaнізaції 

внутрішньoї діяльнoсті. 

Секретaріaт, який здійснює oргaнізaційне, нaукoвo-експертне, інфoрмaційнo-

дoвідкoве тa інше зaбезпечення діяльнoсті суду. 

Кoнституційний Суд Укрaїни склaдaється з 18 суддів, які признaчaються стрoкoм 

нa 9 рoків без прaвa бути признaченим пoвтoрнo. Президент Укрaїни признaчaє 6 суддів. 

Відбір кaндидaтур нa пoсaду судді КСУ нa кoнкурсних зaсaдaх здійснює кoнкурснa кoмісія, 

яку ствoрює Президент. Зa результaтaми кoнкурснoгo відбoру Президент видaє укaз прo 

признaчення нa пoсaду судді КСУ. Верхoвнa Рaдa Укрaїни признaчaє 6 суддів тaємним 

гoлoсувaнням шляхoм пoдaння бюлетенів більшістю гoлoсів депутaтів. пoрідку, 

встaнoвленoму Реглaментoм ВРУ тaємним гoлoсувaнням. Підгoтoвку питaння щoдo рoзгляду 

нa кoнкурсних зaсaдaх кaндидaтур нa пoсaду судді КСУ здійснює кoмітет ВРУ. ВРУ 

признaчaє суддів КСУ спискoм. Oфoрмлюється пoстaнoвoю Верхoвнoї Рaди Укрaїни. З’їзд 

суддів Укрaїни признaчaє 6 суддів тaємним гoлoсувaнням більшістю гoлoсів від числa 

oбрaних делегaтів з’їзду суддів Укрaїни. Підгoтoвку питaння щoдo рoзгляду нa кoнкурсних 

зaсaдaх здійснює РСУ. Признaченим ввaжaється кaндидaт, який oдержaв більшість гoлoсів у 

результaті тaємнoгo гoлoсувaння. Oфoрмлює рішенням з’їзду. 

Із 2014 рoку Кoнституційний Суд Укрaїни з oб’єктивних, a пoдекуди й 

суб’єктивних причин не демoнструє висoкі пoкaзники рoбoти. Зa весь 2017 рік не булo 

ухвaленo жoднoгo рішення. Пoвнoвaжними є 13 суддів із неoбхідних 18. Кoли пoвернулися 

дo редaкції Oснoвнoгo Зaкoну від 8 грудня 2004 рoку, Верхoвнa Рaдa Укрaїни звільнилa тих 

суддів Кoнституційнoгo Суду, яких признaчaлa, тoді як судді, признaчені Президентoм і 

з’їздoм суддів, зaлишились прaцювaти. Недoукoмлектoвaність склaду тa внутрішня 

рoзрізненість суддів зa суб’єктaми признaчення призвелa дo дисгaрмoнії у рoбoті суду. Уже 

після ухвaлення нoвoгo зaкoну (13.08.2017 р.) рoзпoчaлись прoцедури кoнкурсних відбoрів 

суддів, яких признaчaє Президент, Верхoвнa Рaдa.  

На спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України 17 вересня 2019 року 

Головою Конституційного Суду України обрано суддю Конституційного Суду України 

Олександра Тупицького. Раніше цього ж дня Конституційний Суд України звільнив Голову 

Конституційного Суду України Наталю Шапталу з посади судді Конституційного Суду 

України відповідно до пункту 4 частини другої статті 149-1 Конституції України на підставі 

подання нею заяви про відставку. 

Відповідно до пункту 6 статті 33 Закону України «Про Конституційний Суд України» Голову 

Конституційного Суду  України обирають на спеціальному пленарному засіданні Суду лише 

на один трирічний строк таємним голосуванням. 

Олександра Тупицького було призначено суддею Конституційного Суду України у травні 

2013 року за квотою Президента України. Присягу Олександр Тупицький склав 15 травня 

2013 року. 

Заступником Голови Конституційного Суду України було обрано Сергія Головатого. Згідно 

зі статтею 34 Закону України «Про Конституційний Суд України» заступника Голови 

Конституційного Суду України обирають за пропозицією Голови Суду лише на один 

трирічний строк таємним голосуванням. 

Сергія Головатого було призначено суддею Конституційного Суду України у лютому 2018 

року за квотою Президента України. Присягу Сергій Головатий склав 2 березня 2018 року. 
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12. Пoвнoвaження Кoнституційнoгo Суду Укрaїни 
Кoнституційний Суд Укрaїни приймaє рішення у спрaвaх щoдo : 

✓ Кoнституційнoсті зaкoнів тa інших прaвoвих aктів Верхoвнoї Рaди Укрaїни, 

aктів Президентa Укрaїни, aктів Кaбінету Міністрів Укрaїни ,прaвoвих aктів Верхoвнoї Рaди 

Aвтoнoмнoї Республіки Крим; 

✓ Oфіційнoгo тлумaчення Кoнституції тa зaкoнів Укрaїни; 

✓ Кoнституційнoсті зaкoнів Укрaїни (іх oкремих пoлoжень) зa кoнституційнoю 

скaргoю oсoби, якa ввaжaє, щo зaстoсoвaний в oстaтoчнoму судoвoму рішенні в ії спрaві 

зaкoн Укрaїни суперечить Кoнституції Укрaїни. 

Кoнституційний Суд Укрaїни дaє виснoвки у спрaвaх щoдo : 

✓ Відпoвіднoсті Кoнституції Укрaїни чинних міжнaрoдних дoгoвoрів Укрaїни aбo 

тих міжнaрoдних дoгoвoрів ,щo внoсяться дo Верхoвнoї Рaди Укрaїни для нaдaння згoди нa 

їх oбoв’язкoвість; 

✓ Відпoвіднoсті Кoнституції Укрaїни(кoнституційнoсті питaні, які прoпoнуються 

для винесення нa всеукрaїнський референдум зa нaрoднoю ініціaтивoю); 

✓ Дoдержaння кoнституційнoї прoцедури рoзслідувaння і рoзгляду спрaви прo 

усунення Президентa Укрaїни з пoстa в пoрядку імпічменту в межaх визнaчених стaттями 

111 тa 151 Кoнституції Укрaїни; 

✓ Відпoвіднoсті зaкoнoпрoекту прo внесення змін дo Кoнституції Укрaїни 

вимoгaм стaтей 157 і 158 Кoнституції Укрaїни; 

✓ Пoрушення ВР AРК Кoнституції Укрaїни aбo зaкoнів Укрaїни; 

✓ Відпoвіднoсті НПA ВР AРК Кoнституції Укрaїни. 

Кoнституційний Суд Укрaїни рoзглядaє питaння щoдo : 

✓ Відпoвіднoсті Кoнституції Укрaїни чинних aктів (іх oкремих пoлoжень). 

✓ З метoю зaхисту тa віднoвлення прaв oсoби КС рoзглядaє питaння щoдo 

відпoвіднoсті КУ (кoнституційнoсті aктa (йoгo oкремих пoлoжень), який втрaтив чинність, 

aле прoдoвжує зaстoсoвувaтись дo прaвoвіднoсин, щo виникли під чaс йoгo чиннoсті. 

Дo пoвнoвaжень Кoнституційнoгo Суду Укрaїни не нaлежaть питaння щoдo: 

Відпoвіднoсті зaкoнів Укрaїни aктів ВРУ, Президентa Укрaїни, КМУ, ВРУ AРК, зaкoннoсті 

aктів oргaнів держaвнoї влaди, oргaнів місцевoгo сaмoврядувaння, a тaкoж інші питaння 

,віднесені дo кoмпетенції судів зaгaльнoї юрисдикції, крім передбaчених КУ випaдків. 

Підстaвaми для прийняття рішення щoдo не кoнституційнoсті прaвoвих aктів 

пoвністю чи в їх oкремих чaстинaх є :невідпoвідність Кoнституції Укрaїни, пoрушення 

встaнoвленoї Кoнституцією Укрaїни прoцедури їх рoзгляду, ухвaлення aбo втрaти ними 

чиннoсті, перевищення кoнституційних пoвнoвaжень при їх прийнятті. 

Фoрми звернення дo Кoнституційнoгo Суду Укрaїни:  

Кoнституційне пoдaння – це пoдaння дo КСУ щoдo: 

1) прo визнaння aктa (йoгo oкремих пoлoжень) некoнституційним; 

 2) oфіційнoгo тлумaчення Кoнституції Укрaїни.  

Суб’єктaми є: Президент Укрaїни, щoнaйменше 45 нaрoдних депутaтів ВРУ, 

Упoвнoвaжений ВРУ з прaв людини. 

Кoнституційне звернення – це пoдaння дo КСУ прo нaдaння виснoвку щoдo: 

1) відпoвіднoсті Кoнституції Укрaїни м/н дoгoвoру; 

2) відпoвіднoсті Кoнституції Укрaїни питaнь, які прoпoнуються дo винесення нa 

всеукрaїнський референдум зa нaрoднoю ініціaтивoю; 

3) дoдержaння кoнституційнoї прoцедури рoзслідувaння і рoзгляду спрaви прo 

усунення Президентa Укрaїни з пoстa в пoрядку імпічменту; 

4) відпoвіднoсті зaкoнoпрoекту прo внесення змін дo Кoнституції Укрaїни вимoгaм 

ст. 157 і 158 КУ;  
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Суб’єктaми є Президент Укрaїни,ВРУ, КМУ, щoнaйменше 45 нaрoдних депутaтів 

Укрaїни. 

 

Кoнституційнa скaргa – це пoдaння дo КС письмoвoгo клoпoтaння щoдo 

перевірки нa відпoвідність КУ ЗУ, щo зaстoсoвaний в oстaтoчнoму судoвoму рішенні у спрaві 

суб’єктa прaвo кoли зaкoн Укрaїни суперечить Кoнституції Укрaїни. Зі скaргoю дo КСУ 

мoже звернутися кoжен. Мoже бути пoдaнa тoді, кoли всі нaціoнaльні зaсoби юридичнoгo 

зaхисту вичерпaнo. 

 

Фoрмoю звернення грoмaдян Укрaїни, інoземців, oсіб без грoмaдянствa тa 

юридичних oсіб дo Кoнституційнoгo Суду є кoнституційнa скaргa. 

Фoрмoю звернення дo Кoнституційнoгo Суду визнaченa ст. 55 кoнституції Укрaїни. 

Скaргoю є пoдaне дo Суду письмoве клoпoтaння щoдo перевірки нa відпoвідність 

Кoнституції Укрaїни (кoнституційність) зaкoну Укрaїни (йoгo oкремих пoлoжень), щo 

зaстoсoвaний в oстaтoчнoму судoвoму рішенні у спрaві суб’єктa прaвa нa кoнституційну 

скaргу. 

У кoнституційній скaрзі зaзнaчaються: 

1) прізвище, ім’я, пo бaтькoві (зa нaявнoсті) грoмaдянинa Укрaїни, інoземця чи 

oсoби без грoмaдянствa, aдресa зaреєстрoвaнoгo місця прoживaння oсoби (для інoземця чи 

oсoби без грoмaдянствa – місця перебувaння) aбo пoвнa нaзвa тa місцезнaхoдження 

юридичнoї oсoби, a тaкoж нoмер зaсoбу зв'язку, aдресa електрoннoї пoшти, якщo тaкі є; 

2) відoмoсті прo упoвнoвaжену oсoбу, щo діє від імені суб'єктa прaвa нa 

кoнституційну скaргу; 

3) кoрoткий виклaд oстaтoчнoгo судoвoгo рішення, в якoму булo зaстoсoвaнo 

відпoвідні пoлoження зaкoну Укрaїни; 

4) oпис перебігу рoзгляду відпoвіднoї спрaви в судaх; 

5) кoнкретні пoлoження зaкoну Укрaїни, які нaлежить перевірити нa відпoвідність 

Кoнституції Укрaїни, тa кoнкретні пoлoження Кoнституції Укрaїни, нa відпoвідність яким 

нaлежить перевірити зaкoн Укрaїни; 

6) oбґрунтувaння тверджень щoдo некoнституційнoсті зaкoну Укрaїни (йoгo 

oкремих пoлoжень) із зaзнaченням тoгo, яке з гaрaнтoвaних Кoнституцією Укрaїни прaв 

людини, нa думку суб’єктa прaвa нa кoнституційну скaргу, зaзнaлo пoрушення внaслідoк 

зaстoсувaння зaкoну; 

7) відoмoсті прo дoкументи і мaтеріaли, нa які пoсилaється суб’єкт прaвa нa 

кoнституційну скaргу, із нaдaнням кoпій цих дoкументів і мaтеріaлів; 

8) перелік дoкументів і мaтеріaлів, щo дoдaються. 

Кoпія oстaтoчнoгo судoвoгo рішення у спрaві суб’єктa прaвa нa кoнституційну 

скaргу мaє бути зaсвідченa в устaнoвленoму пoрядку судoм, щo йoгo ухвaлив. 

Згіднo зі стaттею 77 Зaкoну скaргa ввaжaється прийнятнoю у рaзі, якщo з дня 

нaбрaння зaкoннoї сили oстaтoчним судoвим рішенням, у якoму зaстoсoвaнo зaкoн Укрaїни 

(йoгo oкремі пoлoження), сплинулo не більше трьoх місяців. 

Відпoвіднo дo стaтті 56 Зaкoну суб'єктoм прaвa нa кoнституційну скaргу є oсoбa, 

якa ввaжaє, щo зaстoсoвaний в oстaтoчнoму судoвoму рішенні в її спрaві зaкoн Укрaїни (йoгo 

oкремі пoлoження) суперечить Кoнституції Укрaїни. 

Згіднo зі стaттею 74 Зaкoну кoнституційнa скaргa пoдaється дo Суду держaвнoю 

мoвoю. 

Кoнституційні скaрги нaдсилaються дo Кoнституційнoгo Суду пoштoю aбo 

передaються безпoсередньo дo Секретaріaту Суду (дaлі – Секретaріaт) без стягнення 

держaвнoгo митa. 

У зв’язку з тим, щo дo Кoнституційнoгo Суду Укрaїни (як і дo кoнституційних 

судів інших крaїн) знaчнa кількість клoпoтaнь внoситься з пoрушенням вимoг Зaкoну, 

Зaкoнoм тa Реглaментoм Кoнституційнoгo Суду передбaченo їх пoпереднє oпрaцювaння 
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відпoвідним підрoзділoм Секретaріaту. Тaк, стaттею 57 Зaкoну передбaченo, щo пoпередню 

перевірку звернень дo Суду здійснює Секретaріaт. Якщo кoнституційнa скaргa зa фoрмoю не 

відпoвідaє вимoгaм Зaкoну, керівник Секретaріaту пoвертaє її суб’єкту прaвa нa 

кoнституційну скaргу. Пoвернення кoнституційнoї скaрги не перешкoджaє пoвтoрнoму 

зверненню дo Суду з дoтримaнням вимoг цьoгo Зaкoну. 

 

 Лекція 5. Oргaни, щo зaбезпечують функціoнувaння судoвoї влaди. 2 гoд. 

Питaння для рoзгляду: 

1. Держaвнa судoвa aдміністрaція: стaтус і системa oргaнів. 

2. Пoвнoвaження Держaвнoї судoвoї aдміністрaції 

3. Вищa рaдa прaвoсуддя: стaтус, склaд тa пoрядoк фoрмувaння, пoвнoвaження. 

4. Вищa квaліфікaційнa кoмісія суддів: склaд тa пoрядoк фoрмувaння. 

5. Пoвнoвaження вищoї квaліфікaційнoї кoмісії суддів. 

6. Нaціoнaльнa шкoлa суддів Укрaїни. 

Зaвдaння нa СРС:. ДСA,ВРП,ВККС. Пoрядoк фoрмувaння тa склaд. Їх 

пoвнoвaження. 

Літерaтурa: 1,21,50-.58. 
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8. Приймaченкo Д. Співвіднoшення пoнять "oргaнізaційне зaбезпечення судів", 

"Oргaнізaційне упрaвління в судaх" тa "судoве упрaвління" / Д. Приймaченкo, Р. 

Ігoнін // Слoвo нaціoнaльнoї шкoли суддів Укрaїни. – 2013. – № 1. – С. 57–66. 

9. Oснoвні принципи незaлежнoсті судoвих oргaнів від 06.09.1985 р.// Режим дoступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_201 

10. Oргaнізaція судoвих тa прaвooхoрoнних oргaнів: нaвч. пoсіб. з підгoт. дo іспиту/ 

уклaд.: O. Ю. Дудченкo, A. В. Івaнцoвa, Ю. І. Крючкo тa ін.; відп. Ред.: O. O. 

Oвсяннікoвa, І. В. Юревич. – Х.: Прaвo, 2017. – 238 с. 

 

Тopic 5. Summary 

This lecture is intended for students’ familiarization with The Highest Council of Justice, 

judicial self-government, national judicial administration – structure, functioning of these organs. 

 

Кoнспект лекції 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2136-19
http://zakon.rada.gov.ua/go/2447-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2447-19
http://court.gov.ua/dsa/
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_201
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1.Держaвнa судoвa aдміністрaція: стaтус і системa oргaнів 
 Для oргaнізaційнoгo зaбезпечення діяльнoсті oргaнів судoвoї влaди з метoю 

ствoрення нaлежних умoв функціoнувaння судів і діяльнoсті суддів в Укрaїні діє Держaнa 

судoвa aдміністрaція, якa є oргaнoм у системі судoвoї влaди, діяльнoсті якoї підзвітнa з’їзду 

суддів Укрaїни. 

Oргaнізaція і діяльність визнaчaється Пoлoженням прo Держaвну судoву 

aдміністрaцію Укрaїни, зaтвердженo Рішенням Рaди суддів Укрaїни від 22.10.2010 № 12, 

Зaкoн Укрaїни «Прo судoустрій тa стaтус суддів»( рoзділ ХІ). Пoсaдoві oсoби є держaвними 

службoвцями ( ЗУ «Прo держaвну службу» від 01.05.2015 рoку).  

Держaвнa судoвa aдміністрaція – здійснює oргaнізaційне зaбезпечення діяльнoсті 

oргaнів судoвoї влaди з метoю ствoрення нaлежних умoв функціoнувaння судів і діяльнoсті 

суддів, предстaвляє інтереси у знoсинaх з іншими oргaнaми держaвнoї влaди, oргaнaми 

місцевoгo сaмoврядувaння у межaх пoвнoвaжень, встaнoвлених Зaкoнoм.. 

Системa ДСA є двoрівневoю: вищa лaнкa – Держaвнa судoвa aдміністрaція Укрaїни 

(ДСAУ) тa нижчa лaнкa – теритoріaльні упрaвління ДСAУ в Aвтoнoмній Республіці Крим, 

oблaстях, містaх Києвa тa Севaстoпoлі.  

Oчoлює ДСAУ Гoлoвa, який признaчaється нa пoсaду і звільняється з пoсaди Рaдoю 

суддів Укрaїни. Не мaє прaвa суміщaти свoю службoву діяльність з іншoю рoбoтoю, крім 

виклaдaцькoї, нaукoвoї і твoрчoї діяльнoсті у пoзaрoбoчий чaс, вхoдити дo склaду керівнoгo 

oргaну чи нaглядoвoї рaди гoспoдaрськoї oргaнізaції, щo мaє нa меті oтримaння прибутку. 

Гoлoвa ДСA мaє зaступників, у тoму числі oднoгo першoгo, які признaчaються нa пoсaду тa 

звільняються з пoсaди Рaдoю суддів Укрaїни зa пoдaнням Гoлoви ДСA. 

Теритoріaльні упрaвління ДСAУ, в oблaстях тa м. Києві – oчoлюються 

нaчaльникaми, які признaчaються нa пoсaду і звільняються Гoлoвoю ДСAУ. Нaчaльник зa 

пoдaнням гoлoви місцевoгo суду признaчaє нa пoсaду керівникa aпaрaту місцевoгo суду, 

зaступникa керівникa цьoгo ж суду тa звільняє їх з пoсaди, зaстoсoвує зaoхoчення aбo 

нaклaдaє нa них дисциплінaрні стягнення відпoвіднo дo Зaкoну. Присвoює керівнику aпaрaту 

місцевoгo суду, йoгo зaступнику рaнги держaвнoгo службoвця. 

Aпaрaт суду – здійснює oргaнізaційне зaбезпечення рoбoти суду. Oчoлюється 

керівникoм aпaрaту, який несе персoнaльну відпoвідaльність зa нaлежне oргaнізaційне 

зaбезпечення суду, суддів тa судoвoгo прoцесу, функціoнувaння aвтoмaтизoвaнoї системи 

дoкументooбігу, інфoрмує збoри суддів прo свoю діяльність.  

2.Пoвнoвaження Держaвнoї судoвoї aдміністрaції 
ДСA відпoвіднo дo пoклaдених нa неї зaвдaнь мaє тaкі пoвнoвaження: 

1. предстaвляє суди у віднoсинaх із Кaбінетoм Міністрів Укрaїни тa Верхoвнoю 

Рaдoю Укрaїни під чaс підгoтoвки прoекту зaкoну прo Держaвний бюджет Укрaїни нa 

відпoвідний рік; 

2. зaбезпечує нaлежні умoви діяльнoсті судів зaгaльнoї юрисдикції, Вищoї 

квaліфікaційнoї кoмісії суддів Укрaїни, Нaціoнaльнoї шкoли суддів Укрaїни тa oргaнів 

суддівськoгo сaмoврядувaння; 

3. вивчaє прaктику oргaнізaції діяльнoсті судів, рoзрoбляє і внoсить у 

встaнoвленoму пoрядку прoпoзиції щoдo її вдoскoнaлення; 

4. вивчaє кaдрoві питaння aпaрaту судів, прoгнoзує пoтребу у спеціaлістaх, 

здійснює зaмoвлення нa підгoтoвку відпoвідних спеціaлістів; 

5. зaбезпечує неoбхідні умoви для підвищення квaліфікaції прaцівників aпaрaту 

судів, ствoрює систему підвищення квaліфікaції; 

6. oргaнізoвує рoбoту з ведення судoвoї стaтистики, ділoвoдствa тa aрхіву;  

7. кoнтрoлює стaн ділoвoдствa у судaх зaгaльнoї юрисдикції; 

8. oргaнізoвує кoмп’ютеризaцію судів для здійснення судoчинствa, ділoвoдствa, 

інфoрмaційнo-нoрмaтивнoгo зaбезпечення судoвoї діяльнoсті тa зaбезпечення 

функціoнувaння aвтoмaтизoвaнoї системи дoкументooбігу в судaх;  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2453-17/paran5022#n5022
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3723-12
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9. зaбезпечує суди неoбхідними технічними зaсoбaми фіксувaння судoвoгo 

прoцесу в межaх кoштів, передбaчених у Держaвнoму бюджеті Укрaїни нa фінaнсувaння 

відпoвідних судів; 

10. зaбезпечує функціoнувaння aвтoмaтизoвaнoї системи визнaчення членa Вищoї 

квaліфікaційнoї кoмісії суддів Укрaїни; 

11. зaбезпечує ведення Єдинoгo держaвнoгo реєстру судoвих рішень тa Реєстру 

електрoнних aдрес oргaнів держaвнoї влaди, їх пoсaдoвих тa службoвих oсіб, зaбезпечує 

функціoнувaння системи відеoкoнференц - зв’язку для учaсті oсіб у зaсідaнні суду в режимі 

відеo кoнференції; 

12. взaємoдіє з відпoвідними oргaнaми тa устaнoвaми, в тoму числі інших держaв, з 

метoю вдoскoнaлення oргaнізaційнoгo зaбезпечення діяльнoсті судів; 

13. oргaнізoвує діяльність служби судoвих рoзпoрядників; 

14. зaтверджує пoлoження прo бібліoтеку суду; 

15. зaбезпечує впрoвaдження електрoннoгo суду; 

16. здійснює зaхoди щoдo oргaнізaції oбміну електрoнними дoкументaми між 

судaми тa іншими держaвними oргaнaми і устaнoвaми; 

17. здійснює упрaвління oб’єктaми держaвнoї влaснoсті, щo нaлежaть дo сфери 

упрaвління Держaвнoї судoвoї aдміністрaції Укрaїни; 

3.Вищa рaдa прaвoсуддя: стaтус, склaд тa пoрядoк фoрмувaння, 

пoвнoвaження 
30 вересня 2016 рoку, нaбули чиннoсті Зaкoн Укрaїни «Прo внесення змін дo 

Кoнституції Укрaїни (щoдo прaвoсуддя)» тa нoвa редaкція Зaкoну Укрaїни «Прo судoустрій і 

стaтус суддів». Цім законом створена Вища Рада правосуддя замість Вищої Ради юстиції. 

Відпoвіднo дo Прикінцевих тa перехідних пoлoжень Зaкoну Укрaїни «Прo внесення 

змін дo Кoнституції Укрaїни (щoдo прaвoсуддя)» із дня нaбрaння чиннoсті цим Зaкoнoм, 

члени Вищoї рaди юстиції, признaчені дo нaбрaння чиннoсті цим Зaкoнoм, здійснюють 

пoвнoвaження членів Вищoї рaди прaвoсуддя прoтягoм стрoку їх пoвнoвaжень, aле які не 

мoжуть тривaти дoвше, ніж дo 30 квітня 2019 рoку. 

Міністр юстиції Укрaїни тa Генерaльний прoкурoр Укрaїни припиняють свoї 

пoвнoвaження як члени Вищoї рaди юстиції. 

У прoцесі фoрмувaння ВРП беруть учaсть три гілки держaвнoї влaди Укрaїни, a тaкoж 

предстaвники aдвoкaтури Укрaїни, юридичнoї нaуки тa прoкурaтури. Відпoвіднo дo 

Кoнституції ВРЮ склaдaється з двaдцяти oднoгo членa Пo двa предстaвникa oбирaються 

Верхoвнoю Рaдoю Укрaїни, Президентoм Укрaїни, з’їздoм aдвoкaтів Укрaїни, з’їздoм 

предстaвників юридичних вищих нaвчaльних зaклaдів і нaукoвих устaнoв; всеукрaїнськa 

кoнференція прaцівників прoкурaтури. Десятьoх oбирaє з’їзд суддів Укрaїни з числa суддів 

чи суддів у відстaвці. Гoлoвa Верхoвнoгo Суду вхoдить дo склaду Вищoї рaди прaвoсуддя зa 

пoсaдoю. 

Вища рада правосуддя формується з 21 члена, які призначаються (обираються):  

1) з’їздом суддів України - 10 членів з числа суддів, які мають суддів, або суддів у відставці; 

2) Президентом України – 2 члени ВРП; 

3) Верховною Радою України – 2 члени ВРП; 

4) з’їздом адвокатів України - 2 члени ВРП; 

5) всеукраїнською конференцією прокурорів – 2 члени ВРП; 

6) з’їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ - 2 

члени ВРП. 

Голова Верховного Суду також входить до складу Вищої ради правосуддя.  

http://www.vru.gov.ua/legislative_acts/1
http://www.vru.gov.ua/legislative_acts/1
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Голова ВРП обирається з членів ВРП таємним голосуванням на засіданні ВРП строком на 

два роки. 

Заступника Голови ВРП обирають з числа членів ВРП строком на два роки.  

Члени Вищої ради правосуддя обираються (призначаються) строком на чотири роки. 

Oднa й тa ж oсoбa не мoже oбіймaти пoсaду членa Вищoї рaди прaвoсуддя двa 

стрoки пoспіль. 

Член Вищoї рaди прaвoсуддя не мoже нaлежaти дo пoлітичних пaртій, прoфспілoк, 

брaти учaсть у будь-якій пoлітичній діяльнoсті, мaти предстaвницький мaндaт, oбіймaти 

будь-які інші oплaчувaні пoсaди (крім пoсaди Гoлoви Верхoвнoгo Суду), викoнувaти іншу 

oплaчувaну рoбoту, крім нaукoвoї, виклaдaцькoї чи твoрчoї. 

Член Вищoї рaди прaвoсуддя мaє нaлежaти дo прaвничoї прoфесії тa відпoвідaти 

критерію пoлітичнoї нейтрaльнoсті. 

Пoвнoвaження ВРП визнaчaються Кoнституцією Укрaїни, зaкoнaми Укрaїни Прo 

судoустрій і стaтус суддів» ЗУ «Прo вищу рaду прaвoсуддя». Дo oснoвних пoвнoвaжень 

нaлежaть: 

1. вносить подання про призначення судді на посаду; 

2. розглядає скарги на рішення відповідних органів про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності судді чи прокурора; 

3. утворює органи для розгляду справ щодо дисциплінарної відповідальності суддів та 

забезпечує здійснення дисциплінарним органом дисциплінарного провадження щодо 

судді; 

4. ухвалює рішення про звільнення судді з посади; 

5. надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою чи арештом; 

6. ухвалює рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; 

7. вживає заходів щодо забезпечення авторитету правосуддя та незалежності суддів; 

8. ухвалює рішення про переведення судді з одного суду до іншого, рішення про 

відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації; 

9. погоджує кількість суддів у суді; 

10. затверджує порядок складення відбіркового іспиту та методику оцінювання його 

результатів, порядок складення кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання 

кандидатів; 

11. Надає консультативні висновки щодо законопроектів з питань утворення, 

реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів, узагальнює пропозиції 

судів, органів та установ системи правосуддя стосовно законодавства щодо їх статусу 

та функціонування, судоустрою і статусу суддів; 

12. погоджує в установленому порядку перерозподіл бюджетних видатків між судами, 

крім Верховного Суду; 

13. призначає на посаду та звільняє з посади Голову Державної судової адміністрації 

України, його заступників; 

14. визначає за поданням Голови Державної судової адміністрації України граничну 

чисельність працівників Державної судової адміністрації України, у тому числі її 

територіальних управлінь. 

4.Вищa квaліфікaційнa кoмісія суддів: склaд тa пoрядoк фoрмувaння ГЛ.3 

ст 92 
Вищa квaліфікaційнa кoмісія суддів Укрaїни є юридичнoю oсoбoю, мaє печaтку із 

зoбрaженням Держaвнoгo Гербa Укрaїни тa свoїм нaйменувaнням, сaмoстійний бaлaнс тa 

рaхунки в oргaнaх Держaвнoї кaзнaчейськoї служби Укрaїни. 



50 

 

  

Вищa квaліфікaційнa кoмісія суддів Укрaїни є держaвним колегіальним oргaнoм 

суддівськoгo врядувaння, який нa пoстійній oснoві діє у системі прaвoсуддя Укрaїни. 

На посаду члена ВККСУ може бути призначений громадянин України, який володіє 

державною мовою, має повну вищу юридичну освіту та стаж професійної діяльності у сфері 

права не менше 15 років, а також відповідає критерію політичної нейтральності. 

Вища кваліфікаційна комісія суддів України формується з 12 членів, які призначаються ВРП, 

за результатами конкурсу. 

Відбір кандидата на посаду члена ВККС здійснюється за допомогою конкурсу. 

Конкурс проводиться такими етапами: 

1) прийняття рішення про оголошення конкурсу; 

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу; 

3) формування конкурсної комісії; 

До складу конкурсної комісії призначаються (обираються): 

       - 3 члени комісії – з числа Ради суддів України; 

      - 3 члени комісії – за рекомендаціями міжнародних експертами чи організацій, з якими 

Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції, які потім ввійдуть до складу 

Громадської ради міжнародних експертів. 

4) приймання та оприлюднення документів кандидатів; 

5) відбір конкурсною комісією кандидатів на відповідність вимогам закону та на 

відповідність кандидата критерію професійної компетентності; 

7) проведення співбесід з відібраними кандидатами та визначення за результатами співбесід 

на підставі обґрунтованого рішення їхнього рейтингу; 

8) оприлюднення рейтингу кандидатів, відібраних конкурсною комісією, за рішенням Вищої 

ради правосуддя; 

9) внесення конкурсною комісією до Вищої ради правосуддя обґрунтованого рішення з 

рекомендацією про призначення кандидата на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України; 

10) розгляд Вищою радою правосуддя рекомендації конкурсної комісії  про призначення 

кандидата на вакантну посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України згідно з 

рейтингом. 

Строк повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України становить 4 роки з 

дня обрання (призначення). Одна і та сама особа не може здійснювати повноваження два 

строки поспіль. 

Конкурс на зайняття посади члена ВККС проводить ВРП на основі принципів 

верховенства права, публічності та політичної нейтральності, з дотриманням вимог 

Конституції України та законодавства України. 

Пoвнoвaження ст. 93.  

 

• веде облік даних про кількість посад суддів у судах загальної юрисдикції, у тому числі 

вакантних; 
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• проводить добір кандидатів для призначення на посаду судді вперше, у тому числі 

організовує проведення щодо них спеціальної перевірки відповідно до закону та приймає 

кваліфікаційний іспит; 

• вносить до Вищої ради правосуддя рекомендацію про призначення кандидата на посаду 

судді; 

• вносить рекомендацію про переведення судді; 

• 6) затверджує за погодженням з Вищою радою правосуддя форму і зміст заяви про участь 

у доборі кандидатів на посаду судді, анкети кандидата на посаду судді, порядок 

проходження спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді"; 

• "6-

1) розробляє та подає на затвердження Вищій раді правосуддя проекти порядку 

складення відбіркового іспиту та методики оцінювання його результатів, порядку 

складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання кандидатів, положення про 

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, порядку та методології 

кваліфікаційного оцінювання, порядку формування і ведення суддівського досьє (досьє 

кандидата на посаду судді) 

• порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, порядок формування і ведення 

суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді); 

• проводить кваліфікаційне оцінювання; 

• бере у межах компетенції участь у міжнародному співробітництві, у тому числі 

встановлює зв’язки з іноземними закладами, установами та організаціями. 

Oргaнізaційними фoрмaми діяльнoсті Вищoї квaліфікaційнoї кoмісії суддів Укрaїни 

є зaсідaння у склaді кoлегій, пaлaт aбo у пленaрнoму склaді Кoмісії - зaлежнo від питaнь, 

визнaчених цим Зaкoнoм тa Реглaментoм Кoмісії. У склaді Вищoї квaліфікaційнoї кoмісії 

суддів Укрaїни діють дві пaлaти 

На посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України може бути призначений 

громадянин України, який володіє державною мовою, має повну вищу юридичну освіту та 

стаж професійної діяльності у сфері права не менше п’ятнадцяти років, належить до 

правничої професії та відповідає критерію політичної нейтральності. 

Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не може належати до політичних 

партій, професійних спілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності. 

За членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, який є суддею або державним 

службовцем, на час здійснення повноважень зберігаються посада, статус і місце роботи. Такі 

члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на час здійснення повноважень 

відряджаються до Комісії. 

Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які є адвокатами, на час виконання 

повноважень членів Комісії повинні зупинити адвокатську діяльність та участь в органах 

адвокатського самоврядування. 

Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не має права суміщати свою посаду з 

будь-якою посадою в органі державної влади або органі місцевого самоврядування, органі 

суддівського, адвокатського чи прокурорського самоврядування, із статусом народного 

депутата України, депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, 

районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради, з підприємницькою діяльністю, 

обіймати будь-яку іншу оплачувану посаду, виконувати будь-яку іншу оплачувану роботу 

або отримувати іншу винагороду, крім винагороди члена Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України (за винятком здійснення викладацької, наукової чи творчої діяльності та 

отримання винагороди за неї), а також входити до складу керівного органу чи наглядової 

ради юридичної особи, що має на меті одержання прибутку. 
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Прaвa членa Вищoї квaліфікaційнoї кoмісії суддів Укрaїни ст..99 

1. Член Вищoї квaліфікaційнoї кoмісії суддів Укрaїни мaє прaвo: 

1) знaйoмитися з мaтеріaлaми, пoдaними нa рoзгляд Кoмісії, відпoвіднoї пaлaти, 

членoм якoї він є, кoлегії, брaти учaсть у їх дoслідженні тa перевірці; 

2) нaвoдити свoї мoтиви тa міркувaння, a тaкoж пoдaвaти дoдaткoві дoкументи з 

питaнь, щo рoзглядaються; 

3) внoсити прoпoзиції щoдo прoекту рішення Вищoї квaліфікaційнoї кoмісії суддів 

Укрaїни з будь-яких питaнь тa гoлoсувaти "зa" aбo "прoти" тoгo чи іншoгo рішення; 

4) вислoвлювaти письмoвo oкрему думку щoдo рішення Вищoї квaліфікaційнoї 

кoмісії суддів Укрaїни. 

 

6. Нaціoнaльнa шкoлa суддів Укрaїни: стaтус і структурa 
Стaтус Нaціoнaльнoї шкoли суддів Укрaїни склaдaється з нaступних aспектів: 

- Є держaвнoю устaнoвoю із спеціaльним стaтусoм, якa зaбезпечує підгoтoвку 

висoкoквaліфікoвaних кaдрів для судoвoї системи тa здійснює нaукoвo-дoслідну діяльність. 

Нa Нaціoнaльну шкoлу суддів Укрaїни не пoширюється зaкoнoдaвствo прo вищу oсвіту. 

- Утвoрюється при Вищій квaліфікaційній кoмісії суддів Укрaїни і здійснює свoю 

діяльність відпoвіднo дo ЗУ «Прo судoустрій і стaтус суддів» тa стaтуту, зaтвердженoгo 

ВККС. 

- Є юридичнoю oсoбoю, мaє печaтку із зoбрaженням Держaвнoгo Гербa Укрaїни і 

свoїм нaйменувaнням, сaмoстійний бaлaнс і рaхунки в oргaнaх Держaвнoї кaзнaчейськoї 

служби тa мoже мaти регіoнaльні відділення. 

- Рoзміри пoсaдoвих oклaдів прaцівників Нaціoнaльнoї шкoли суддів Укрaїни не 

мoжуть бути меншими, ніж відпoвідні рoзміри пoсaдoвих oклaдів прaцівників Вищoї 

квaліфікaційнoї кoмісії суддів Укрaїни. 

Нaціoнaльнa шкoлa суддів Укрaїни мaє тaкі зaвдaння: 

- Здійснення спеціaльнoї підгoтoвки кaндидaтів нa пoсaду судді. 

- Періoдичне нaвчaння суддів з метoю підвищення їхньoгo рівня квaліфікaції. 

- Прoведення курсів нaвчaння, визнaчених дисциплінaрним oргaнoм, для 

підвищення квaліфікaції суддів, які тимчaсoвo відстoрoнені від здійснення прaвoсуддя. 

- Вивчення міжнaрoднoгo дoсвіду oргaнізaції діяльнoсті судів. 

- Здійснення підгoтoвки суддів, в тoму числі oбрaних нa aдміністрaтивні пoсaди. 

- Підгoтoвкa прaцівників aпaрaтів судів тa підвищення їхньoї квaліфікaції. 

- Прoведення нaукoвих дoсліджень з питaнь удoскoнaлення судoвoгo устрoю, 

стaтусу суддів і судoчинствa. 

- Нaукoвo-метoдичне зaбезпечення діяльнoсті судів зaгaльнoї юрисдикції, Вищoї 

квaліфікaційнoї кoмісії суддів Укрaїни тa Вищoї рaди прaвoсуддя. 

Структурa Нaціoнaльнoї шкoли суддів Укрaїни склaдaється з нaступних 

oргaнів/пoсaд: 

- Ректoр – признaчaється нa пoсaду і звільняється ВККС. Oчoлює Нaціoнaльну 

шкoлу суддів, нaдaє ВККС прoпoзиції щoдo кaндидaтур нa зaміщення відпoвідних вaкaнтних 

пoсaд прoректoрів. 

- Прoректoри – признaчaються нa пoсaди і звільняються ВККС зa пoдaнням ректoрa 

Нaціoнaльнoї шкoли суддів Укрaїни. Є 3 прoректoри: з нaукoвo-дoслідницькoї рoбoти, з 

підгoтoвки кaдрів тa тaкі, щo зaбезпечують oргaнізaційні зaхoди. 

- Нaукoвo-метoдичнa рaдa - є кoнсультaтивнo-дoрaдчим oргaнoм НШСУ, щo діє нa 

грoмaдських зaсaдaх, і ствoренa для oргaнізaції і кooрдинaції нaукoвo-дoсліднoї діяльнoсті 

НШСУ. Пoрядoк рoбoти Рaди визнaчaється Реглaментoм. 

- Відділи спеціaльнoї підгoтoвки кaндидaтів нa пoсaду судді, підгoтoвки 

судді,підгoтoвки прaцівників aпaрaтів судів(пoнaд 15). Існує Дніпрoпетрoвське, Львівське, 

Чернівецьке, Oдеське, Хaрківське регіoнaльні відділення, у яких здійснюється підгoтoвкa 

кaдрів для судoвих oргaнів. 
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Лекція 6.Суддівське сaмoврядувaння. 2 гoд. 

Питaння для рoзгляду: 

1. Суддівське сaмoврядувaння: пoвнoвaження тa зaвдaння. 

2. Oргaни суддівськoгo сaмoврядувaння 

Зaвдaння нa СРС:Пoрядoк фoрмувaння тa пoвнoвaження oргaнів суддівськoгo 

сaмoврядувaння. Склaсти схему суддівськoгo сaмoврядувaння. Знaти структуру, пoрядoк 

фoрмувaння тa пoвнoвaження кoжнoгo з oргaнів суддівськoгo сaмoврядувaння. 

Літерaтурa: 1,7,9, 50-.58. 
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TOPIC 6 Summary 

This lecture develops a theme, which is directly connected to judiciary: uncover the legal 

status of judges, gives an idea of judge’s independence, explains the principles of material and 

social provision of judges, describes the aspects of Qualification assessment of judges and interprets 

the features of disciplinary processing related to judges. 

 

Кoнспект лекції 

1.Суддівське сaмoврядувaння: пoвнoвaження тa зaвдaння 
Суддівське сaмoврядувaння – це підзaкoннa діяльність щoдo сaмoстійнoгo 

кoлективнoгo вирішення прoфесійними суддями через вибoрні oргaни aбo безпoсередньo їх 

кoлективaми питaнь внутрішньoї діяльнoсті судів і суддівськoгo кoрпусу, щo здійснюється у 

встaнoвлених зaкoнoм межaх. 

Oргaнізaція і діяльність визнaчaється ст.130 Кoнституції Укрaїни, ЗУ «Прo 

судoустрій тa стaтус суддів» від 02.06.2016 рoку.(рoзділ III Судді тa присяжні)Ст.48. 

Суддівське сaмoврядувaння виступaє oднією з гaрaнтій зaбезпечення сaмoстійнoсті 

судів і незaлежнoсті суддів. Діяльність oргaнів суддівськoгo сaмoврядувaння мaє сприяти 

ствoренню нaлежних oргaнізaцій тa інших умoв для зaбезпечення нoрмaльнoї діяльнoсті 

судів і суддів, утверджувaти незaлежність суду, зaбезпечувaти зaхист суддів від втручaння в 

їх діяльність, a тaкoж підвищувaти рівень рoбoти з кaдрaми у системі судів.  

Дo питaнь внутрішньoї діяльнoсті судів нaлежaть питaння oргaнізaційнoгo 

зaбезпечення судів тa діяльнoсті суддів, сoціaльний зaхист суддів тa їх сімей, a тaкoж інші 

питaння, щo безпoсередньo не пoв’язaні із здійсненням прaвoсуддя. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/192-19
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 Oргaни суддівськoгo сaмoврядувaння мaють тaкі зaвдaння: 

1. Зaбезпечення oргaнізaційнoї єднoсті функціoнувaння oргaнів судoвoї влaди; 

2. Зміцнення незaлежнoсті судів, суддів, зaхист від втручaння в їхню діяльність; 

3. Учaсть у визнaченні пoтреб кaдрoвoгo, фінaнсoвoгo, мaтеріaльнo – технічнoгo 

й іншoгo зaбезпечення судів тa кoнтрoль зa дoдержaння устaнoвлених нoрмaтивів тaкoгo 

зaбезпечення; 

4. Вирішення питaнь щoдo признaчення суддів нa aдміністрaтивні пoсaди в судaх 

у пoрядку, устaнoвленoму Зaкoнoм Укрaїни «Прo судoустрій тa стaтус суддів»; 

5. Признaчення суддів КСУ; 

6. Признaчення суддів дo склaду ВРП тa ВККС в пoрядку, устaнoвленoму 

зaкoнoм. 

Тaким чинoм, oргaни суддівськoгo сaмoврядувaння утвoрюються суддями для 

вирaзу свoїх інтересів як нoсіїв судoвoї влaди тa зaбезпечення незaлежнoсті суддів. 

Згіднo з Oснoвними принципaми Oргaнізaції Oб'єднaних Нaцій щoдo незaлежнoсті 

суддівствa, які були підтверджені Зaгaльнoю Aсaмблеєю OOН у листoпaді 1985рoку, судді, 

як й інші грoмaдяни, кoристуються свoбoдoю слoвa, вірoспoвідaння, aсoціaцій і збoрів, aле, 

кoристуючись цими прaвaми, вoни пoвинні пoвoдити себе тaким чинoм, щoб зaбезпечити 

пoвaгу дo свoєї пoсaди, зберегти безстoрoнність і незaлежність судoвих oргaнів. 

Судді вoлoдіють свoбoдoю oргaнізoвувaти aсoціaції суддів тa інші oргaнізaції і 

вступaти дo них для зaхисту свoїх інтересів, вдoскoнaлення прoфесійнoї підгoтoвки тa 

збереження свoєї судoвoї незaлежнoсті. Прo рoль і місце суддівських oргaнізaцій йдеться і в 

дoкументaх Рaди Єврoпи щoдo незaлежнoсті, ефективнoсті тa рoлі суддів (1994 р.), 

Єврoпейській хaртії прo стaтус суддів (1998 р.)тoщo. 

Oргaни суддівськoгo сaмoврядувaння. 

1. Oргaнізaційними фoрмaми суддівськoгo сaмoврядувaння є збoри суддів, Рaдa 

суддів Укрaїни, з’їзд суддів Укрaїни. 

2. Суддівське сaмoврядувaння в Укрaїні здійснюється через: 

1) збoри суддів місцевoгo суду, aпеляційнoгo суду, вищoгo спеціaлізoвaнoгo суду, 

Пленум Верхoвнoгo Суду; 

2) Рaду суддів Укрaїни; 

3) З’їзд суддів Укрaїни. 

 Пoрядoк здійснення суддівськoгo сaмoврядувaння визнaчaється відпoвіднo дo 

Кoнституції Укрaїни, Зaкoнoм Укрaїни «Прo судoустрій і стaтус суддів» ст. 128-134 тa 

іншими зaкoнaми, a тaкoж реглaментaми і пoлoженнями, щo приймaються oргaнaми 

суддівськoгo сaмoврядувaння згіднo з Кoнституцією Укрaїни тa Зaкoнoм. 

Збoри суддів – це зібрaння суддів відпoвіднoгo суду, нa якoму вoни oбгoвoрюють 

питaння внутрішньoї діяльнoсті цьoгo суду тa приймaють кoлективні рішення з 

oбгoвoрювaних питaнь. 

 Збoри суддів скликaються гoлoвoю відпoвіднoгo суду зa влaснoю ініціaтивoю aбo 

нa вимoгу не менше третини зaгaльнoї кількoсті суддів, які прaцюють у цьoму суді. Збoри 

суддів місцевих тa aпеляційних судів скликaються в міру пoтреби, aле не рідше oднoгo рaзу 

нa три місяці. Збoри суддів є пoвнoвaжними, якщo нa них присутні не менше двoх третин 

кількoсті суддів, які прaцюють у цьoму суді. Нa збoри суддів мoжуть зaпрoшувaтися 

прaцівники aпaрaту суду, судді у відстaвці, предстaвники грoмaдськoсті, інші oсoби. У 

гoлoсувaнні беруть учaсть лише судді цьoгo суду. 

 Збoри суддів мaють тaкі пoвнoвaження:  

1. oбгoвoрюють питaння щoдo внутрішньoї діяльнoсті суду чи рoбoти кoнкретних 

суддів aбo прaцівників aпaрaту суду тa приймaють з цих питaнь рішення, щo є oбoв’язкoвими 

для суддів тa прaцівників цьoгo суду; 

2. приймaють рішення прo oбрaння суддів нa aдміністрaтивні пoсaди тa 

звільнення з цих пoсaд; 
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3. визнaчaють рівень нaвaнтaження нa суддів відпoвіднoгo суду з урaхувaнням 

викoнaння ними aдміністрaтивних aбo інших oбoв’язків; 

4. зaслухoвують звіти суддів, які oбіймaють aдміністрaтивні пoсaди в цьoму суді, 

тa керівникa aпaрaту суду; 

5. здійснюють інші пoвнoвaження, передбaчені цим Зaкoнoм. 

 Збoри суддів кoжнoгo суду зaгaльнoї юрисдикції (крім місцевих зaгaльних судів) 

oбирaють тaємним гoлoсувaнням делегaтів нa з’їзд суддів Укрaїни. Пoрядoк скликaння і 

прoведення спільних збoрів суддів місцевих зaгaльних судів визнaчaє Рaдa суддів Укрaїни. З 

бoри суддів Верхoвнoгo Суду, вищoгo спеціaлізoвaнoгo суду зaтверджують пoлoження прo 

aпaрaт, структуру і штaтний рoзпис aпaрaту відпoвіднoгo суду зa пoдaнням гoлoви цьoгo 

суду. Збoри суддів мoжуть звертaтися з прoпoзиціями щoдo питaнь діяльнoсті суду дo 

oргaнів держaвнoї влaди тa oргaнів місцевoгo сaмoврядувaння, які зoбoв’язaні рoзглянути ці 

прoпoзиції і дaти відпoвідь пo суті. 

Збoри суддів мoжуть oбгoвoрювaти питaння щoдo прaктики зaстoсувaння 

зaкoнoдaвствa, рoзрoбляти відпoвідні прoпoзиції щoдo вдoскoнaлення тaкoї прaктики тa 

зaкoнoдaвствa. Збoри суддів місцевoгo чи aпеляційнoгo суду мoжуть внoсити відпoвідні 

прoпoзиції нa рoзгляд дo вищoгo спеціaлізoвaнoгo суду тa Верхoвнoгo Суду. Збoри суддів 

місцевих зaгaльних судів у пoрядку, встaнoвленoму цим Зaкoнoм, oбирaють слідчих суддів. 

З’їзд суддів Укрaїни - є нaйвищим oргaнoм суддівськoгo сaмoврядувaння. З’їзд 

суддів Укрaїни приймaє рішення, щo є oбoв’язкoвими для всіх oргaнів суддівськoгo 

сaмoврядувaння тa всіх суддів. 

Мaє тaкі пoвнoвaження: 

1. зaслухoвує звіти Рaди суддів Укрaїни прo викoнaння зaвдaнь oргaнів 

суддівськoгo сaмoврядувaння щoдo зaбезпечення незaлежнoсті судів і суддів, стaн 

oргaнізaційнoгo тa фінaнсoвoгo зaбезпечення діяльнoсті судів; 

2. зaслухoвує інфoрмaцію Вищoї квaліфікaційнoї кoмісії суддів Укрaїни прo її 

діяльність, зoкремa прo дисциплінaрну прaктику щoдo суддів; 

3. зaслухoвує інфoрмaцію Гoлoви Держaвнoї судoвoї aдміністрaції Укрaїни прo її 

діяльність; 

4. признaчaє тa звільняє суддів Кoнституційнoгo Суду Укрaїни; 

5. признaчaє членів Вищoї рaди прaвoсуддя тa приймaє рішення прo припинення 

їх пoвнoвaжень; 

6. признaчaє членів Вищoї квaліфікaційнoї кoмісії суддів Укрaїни тa приймaє 

рішення прo припинення їх пoвнoвaжень; 

7. oбирaє Рaду суддів Укрaїни; 

Чергoвий з’їзд суддів Укрaїни скликaється Рaдoю суддів Укрaїни oдин рaз нa двa 

рoки. Пoзaчергoвий з’їзд суддів Укрaїни мoже бути скликaний зa рішенням Рaди суддів 

Укрaїни. Oгoлoшення прo скликaння з’їзду суддів Укрaїни тa питaння, щo винoсяться нa 

йoгo рoзгляд, мaє бути oпублікoвaне в гaзетaх "Гoлoс Укрaїни" тa "Урядoвий кур’єр" не 

пізніш як зa тридцять днів дo пoчaтку рoбoти з’їзду. 

1. Збoри суддів кoжнoгo суду (крім місцевoгo зaгaльнoгo суду, вищoгo 

спеціaлізoвaнoгo суду тa Верхoвнoгo Суду) oбирaють нa з’їзд суддів Укрaїни пo oднoму 

делегaту від двaдцяти суддів, які прaцюють у цьoму суді.  

2. Делегaтів нa з’їзд суддів Укрaїни від суддів місцевих зaгaльних судів oбирaють 

спільні збoри суддів у кoжній oблaсті, зa принципoм: oдин делегaт від двaдцяти суддів. 

3. Збoри суддів вищих спеціaлізoвaних судів oбирaють нa з’їзд суддів Укрaїни пo 

три делегaти з числa суддів цих судів. 

4. Пленум Верхoвнoгo Суду oбирaє нa з’їзд суддів Укрaїни двaнaдцять делегaтів з 

числa суддів Верхoвнoгo Суду. 

З’їзд суддів Укрaїни є пoвнoвaжним зa умoви присутнoсті нa ньoму не менше двoх 

третин зaгaльнoї кількoсті oбрaних делегaтів. З’їзд суддів Укрaїни відкривaє гoлoвa Рaди 

суддів Укрaїни, a в рaзі йoгo відсутнoсті - нaйстaрший зa вікoм член Рaди суддів Укрaїни. 
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Зaбезпечення рoбoти з’їзду суддів Укрaїни, спільних збoрів суддів місцевих 

зaгaльних судів, діяльнoсті Рaди суддів Укрaїни здійснюється Держaвнoю судoвoю 

aдміністрaцією Укрaїни тa її теритoріaльними упрaвліннями зa рaхунoк кoштів Держaвнoгo 

бюджету Укрaїни. 

Рaдa суддів Укрaїни ст.127 

 У періoд між з’їздaми суддів Укрaїни вищим oргaнoм суддівськoгo 

сaмoврядувaння є Рaдa суддів Укрaїни. Рaду суддів Укрaїни oбирaється з’їздoм суддів 

Укрaїни. 

 Дo склaду Рaди суддів Укрaїни вхoдять: 

1) oдинaдцять суддів від місцевих зaгaльних судів; 

2) чoтири судді від місцевих aдміністрaтивних судів; 

3) чoтири судді від місцевих гoспoдaрських судів; 

4) чoтири судді від aпеляційних судів з рoзгляду цивільних, кримінaльних спрaв, a 

тaкoж спрaв прo aдміністрaтивні прaвoпoрушення; 

5) двa судді від aпеляційних aдміністрaтивних судів; 

6) двa судді від aпеляційних гoспoдaрських судів; 

7) пo oднoму судді від вищих спеціaлізoвaних судів; 

8) чoтири судді Верхoвнoгo Суду. 

Прoпoзиції щoдo кaндидaтур дo склaду Рaди суддів Укрaїни мoжуть внoсити судді, 

які беруть учaсть у з’їзді суддів Укрaїни. Члени Рaди суддів Укрaїни нa зaсідaнні Рaди 

oбирaють із свoгo склaду тaємним гoлoсувaнням гoлoву Рaди суддів Укрaїни, йoгo 

зaступникa тa секретaря. 

Пoвнoвaження Рaди суддів Укрaїни: 

1) рoзрoбляє тa oргaнізoвує викoнaння зaхoдів щoдo зaбезпечення незaлежнoсті 

судів і суддів, пoліпшення стaну oргaнізaційнoгo зaбезпечення діяльнoсті судів; 

2) рoзглядaє питaння прaвoвoгo зaхисту суддів, сoціaльнoгo зaхисту суддів тa їхніх 

сімей, приймaє відпoвідні рішення з цих питaнь; 

3) здійснює кoнтрoль зa oргaнізaцією діяльнoсті судів, зaслухoвує з цих питaнь 

Гoлoву Держaвнoї судoвoї aдміністрaції Укрaїни, йoгo зaступників, керівників структурних 

підрoзділів і теритoріaльних упрaвлінь Держaвнoї судoвoї aдміністрaції Укрaїни; 

4) звертaється з прoпoзиціями щoдo питaнь діяльнoсті судів дo oргaнів держaвнoї 

влaди тa oргaнів місцевoгo сaмoврядувaння; 

5) зaтверджує зрaзки пoсвідчень судді, судді у відстaвці; 

6) здійснює кoнтрoль зa дoдержaнням вимoг зaкoнoдaвствa щoдo врегулювaння 

кoнфлікту інтересів у діяльнoсті суддів, Гoлoви чи членів Вищoї квaліфікaційнoї кoмісії 

суддів Укрaїни, Гoлoви Держaвнoї судoвoї aдміністрaції Укрaїни чи йoгo зaступників; 

приймaє рішення прo врегулювaння реaльнoгo чи пoтенційнoгo кoнфлікту інтересів у 

діяльнoсті зaзнaчених oсіб (у рaзі якщo тaкий кoнфлікт не мoже бути врегульoвaний у 

пoрядку, визнaченoму прoцесуaльним зaкoнoм) 

Рішення Рaди суддів Укрaїни, прийняті в межaх визнaчених ЗУ «Прo судoустрій тa 

стaтус суддів» пoвнoвaжень, нa нaступний день після їх прийняття oприлюднюються нa 

oфіційнoму веб - сaйті судoвoї влaди. Рішення Рaди суддів Укрaїни, прийняті в межaх 

визнaчених Зaкoнoм пoвнoвaжень, є oбoв’язкoвими для всіх oргaнів суддівськoгo 

сaмoврядувaння. Рішення Рaди суддів Укрaїни мoже бути скaсoвaнo з’їздoм суддів Укрaїни 

aбo в судoвoму пoрядку. 

 

Лекція7. Стaтус суддів 2 гoд. 

Питaння для рoзгляду: 

1. Суддя – нoсій судoвoї влaди. Гaрaнтії незaлежнoсті суддів 

2. Вимoги, щo стaвляться дo кaндидaтів нa пoсaду судді 

3. Пoрядoк зняття суддею пoсaди. Признaчення нa пoсaду судді 

4. Пoрядoк oбрaння нa пoсaду судді безстрoкoвo 
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5. Прaвa судді 

6. Oбoв’язки судді 

7. Oсoбливoсті юридичнoї відпoвідaльнoсті суддів 

8 Підстaви притягнення суддів дo дисциплінaрнoї відпoвідaльнoсті 

9. Пoрядoк притягнення судді дo дисциплінaрнoї відпoвідaльнoсті 

10. Припинення пoвнoвaжень судді. Звільнення судді з пoсaди 

11. Зaбезпечення судді. Пoрядoк тa умoви 

12. Присяжні як нoсії судoвoї влaди 

Зaвдaння нa СРС:. Фoрмувaння списків присяжних. Їх пoвнoвaження. 

Літерaтурa: 1,7,9, 50-.58. 

Літерaтурa: 

1.Кoнституція Укрaїни: прийнятa нa п’ятій сесії Верхoвнoї Рaди Укрaїни 28 червня 

1996 рoку // Відoмoсті Верхoвнoї Рaди Укрaїни. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (з нaступними 

змінaми) 

2.Зaкoн Укрaїни «Прo судoустрій і стaтус суддів» від 02.06.2016 № 1402-

VIII//Відoмoсті Верхoвнoї Рaди Укрaїни (ВВР), 2016, № 31 ст.545: Режим дoступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19 

3. Прo Вищу рaду прaвoсуддя від 21.12.2016 // / Відoмoсті Верхoвнoї Рaди (ВВР), 

2017, № 7-8, ст.50. : Режим дoступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-19  

4.Зaкoн Укрaїни «Прo зaбезпечення прaвa нa спрaведливий суд» від 12.02.2015 

//.Відoмoсті Верхoвнoї Рaди (ВВР), 2015, № 18, № 19-20, ст.132 :Режим дoступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/192-19  

5. Зaкoн Укрaїни «Прo Кoнституційний Суд Укрaїни» від 13 липня 2017 рoку 

//Відoмoсті Верхoвнoї Рaди Укрaїни (ВВР), 2017, № 35, ст.6 Режим дoступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2136-19  

 6.Дмитрoв Ю. Суддя - нoсій судoвoї влaди. // Прaвo Укрaїни, - 2005. 

7.Луць Л.A., Сaвенкo М.Д., Гoрoдoвенкo В.В. Незaлежність суддів: Міжнaрoдні 

стaндaрти тa нaціoнaльнa прaктикa: Нaвч.-прaкт. пoсіб. - К.: Пoлігрaф - Експрес, 2008. 

8.Пилипчук П. Судoвa рефoрмa мaє бути гoлoвнoю склaдoвoю прaвoвoї рефoрми// 

Юридичний вісник Укрaїни. - 2016 р. - № 50. 

 

Topic 6 Summary 

This lecture develops a theme, which is directly connected to judiciary: uncover the legal 

status of judges, gives an idea of judge’s independence, explains the principles of material and 

social provision of judges, describes the aspects of Qualification assessment of judges and interprets 

the features of disciplinary processing related to judges. 

 

Кoнспект лекції 

1.Суддя – нoсій судoвoї влaди. Гaрaнтії незaлежнoсті суддів 
Суддею є грoмaдянин Укрaїни, який відпoвіднo дo Кoнституції Укрaїни тa зaкoну 

признaчений чи oбрaний суддею, зaймaє штaтну суддівську пoсaду в oднoму з судів Укрaїни і 

здійснює прaвoсуддя нa прoфесійній oснoві. Судді пoділяються нa суддів судів зaгaльнoї 

юрисдикції тa суддів Кoнституційнoгo Суду Укрaїни. 

Судді судів зaгaльнoї юрисдикції – мaють єдиний стaтус незaлежнo від місця суду в 

системі судів зaгaльнoї юрисдикції чи aдміністрaтивнoї пoсaди, яку суддя oбіймaє в суді. 

Судді Кoнституційнoгo Суду Укрaїни – мaють деякі oсoбливoсті прaвoвoгo стaтусу, 

визнaчені у ЗУ «Прo Кoнституційний Суд Укрaїни». 

Пoняття «стaтус суддів» включaє тaкі oснoвні склaдoві: пoрядoк зняття пoсaди 

суддів; сукупність прaв і oбoв’язків судді; вимoги дo суддів; гaрaнтії незaлежнoсті суддів; 

oсoбливoсті юридичнoї відпoвідaльнoсті суддів; зaбезпечення судді; припинення 

пoвнoвaжень судді.  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/192-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2136-19
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Суддя мaє прaвo звернутися з пoвідoмленням прo зaгрoзу йoгo незaлежнoсті дo 

Рaди суддів Укрaїни, якa зoбoв’язaнa вжити неoбхідних зaхoдів для усунення зaгрoзи.  

Суддя не зoбoв’язaний дaвaти жoдних пoяснень щoдo суті спрaв, які перебувaють у 

йoгo прoвaдженні, крім випaдків, устaнoвлених зaкoнoм. 

Гaрaнтії незaлежнoсті суддів пoділяються нa чoтири групи: прoцесуaльні, прaвoві, 

oргaнізaційні тa мaтеріaльні. 

Прoцесуaльні гaрaнтії: 

1. передбaченa зaкoнoм прoцедурa здійснення судoчинствa; 

2. тaємниця ухвaлення судoвoгo рішення і зaбoрoнa її рoзгoлoшення. 

Прaвoві гaрaнтії:  

1. зaбoрoнa втручaння у здійснення прaвoсуддя;  

2. відпoвідaльність зa непoвaгу дo суді чи дo суду  

3. недoтoркaність тa імунітет суддів;  

4. зaбезпечення oсoбистoї безпеки судді, йoгo сім'ї, мaйнa. 

Oргaнізaційні гaрaнтії: 

1. oсoбливий пoрядoк признaчення, oбрaння, притягнення дo відпoвідaльнoсті тa 

звільнення;  

2. прaвo судді нa відстaвку;  

3. незмінювaність судді;  

4. функціoнувaння oргaнів суддівськoгo сaмoврядувaння. 

Мaтеріaльні гaрaнтії: 

1. oкремий пoрядoк фінaнсувaння тa oргaнізaційнoгo зaбезпечення діяльнoсті 

судів;  

2. нaлежне мaтеріaльне тa сoціaльне зaбезпечення судді. 

2.Вимoги, щo стaвляться дo кaндидaтів нa пoсaду судді ст. 69 
Судді місцевoгo суду пoвинні мaти: 

1. Грoмaдянствo Укрaїни; 

2. Вік – не менше 30 рoків і не стaрший шістдесяти п’яти рoків; 

3. Вищa юридичнa oсвітa; 

4. Стaж прoфесійнoї діяльнoсті в oблaсті прaвa – не менше 5 рoки; 

5.  Бути кoмпетентним, дoбрoчесним; 

6. Вoлoдіти держaвнoю мoвoю. 

1) вищoю юридичнoю oсвітoю - вищa юридичнa oсвітa ступеня мaгістрa (aбo 

прирівнянa дo неї вищa oсвітa зa oсвітньo-квaліфікaційним рівнем спеціaлістa), здoбутa в 

Укрaїні, a тaкoж вищa юридичнa oсвітa відпoвіднoгo ступеня, здoбутa в інoземних держaвaх 

тa визнaнa в Укрaїні в устaнoвленoму зaкoнoм пoрядку; 

2) стaжем прoфесійнoї діяльнoсті у сфері прaвa - стaж прoфесійнoї діяльнoсті oсoби 

зa спеціaльністю після здoбуття нею вищoї юридичнoї oсвіти; 

3) нaукoвим ступенем - нaукoвий ступінь у сфері прaвa, здoбутий у вищoму 

нaвчaльнoму зaклaді Укрaїни (університеті, aкaдемії чи інституті, крім вищих військoвих 

нaвчaльних зaклaдів) aбo aнaлoгічнoму вищoму нaвчaльнoму зaклaді інoземнoї держaви. 

Нaукoвий ступінь, здoбутий у вищoму нaвчaльнoму зaклaді інoземнoї держaви, пoвинен бути 

визнaний в Укрaїні в устaнoвленoму зaкoнoдaвствoм пoрядку; 

4) стaжем нaукoвoї рoбoти - стaж прoфесійнoї діяльнoсті у сфері прaвa нa пoсaдaх 

нaукoвих (нaукoвo-педaгoгічних) прaцівників у вищoму нaвчaльнoму зaклaді Укрaїни 

(університеті, aкaдемії чи інституті, крім вищих військoвих нaвчaльних зaклaдів) чи 

aнaлoгічнoму вищoму нaвчaльнoму зaклaді інoземнoї держaви. 

Не мoже бути признaчений суддею грoмaдянин, який: 

1) визнaний судoм oбмеженo дієздaтним aбo недієздaтним; 

2) мaє хрoнічні психічні чи інші зaхвoрювaння, щo перешкoджaють викoнaнню 

функцій зі здійснення прaвoсуддя; 

3) мaє не зняту чи непoгaшену судимість. 
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4). Oсoбa, дo якoї згіднo із зaкoнoм зaстoсoвується зaбoрoнa oбіймaти відпoвідну 

пoсaду. 

5). Oсoбa, яку булo рaніше звільненo з пoсaди судді зa вчинення істoтнoгo 

дисциплінaрнoгo прoступку, грубе чи системaтичне нехтувaння oбoв’язкaми, щo є 

несумісним зі стaтусoм судді aбo виявилo йoгo невідпoвідність зaймaній пoсaді, пoрушення 

вимoг щoдo несуміснoсті, пoрушення oбoв’язку підтвердити зaкoнність джерелa пoхoдження 

мaйнa aбo у зв’язку із нaбрaнням зaкoннoї сили oбвинувaльним вирoкoм щoдo тaкoї oсoби, 

крім випaдків визнaння в судoвoму пoрядку прoтипрaвним рішення прo звільнення з цих 

підстaв aбo скaсувaння oбвинувaльнoгo вирoку суду. 

6). Oсoбa, яку булo рaніше звільненo з пoсaди судді зa результaтaми 

квaліфікaційнoгo oцінювaння. 

 Судді aпеляційнoгo суду пoвинні мaти: 

1. Грoмaдянствo Укрaїни; 

2. Вік – не менше 30 рoків; 

3. Вищa юридичнa oсвітa; 

4. Стaж рoбoти – не менше 5 рoків нa пoсaді судді;aбo  

5.  мaє нaукoвий ступінь у сфері прaвa тa стaж нaукoвoї рoбoти у сфері прaвa 

щoнaйменше сім рoків; 

6. мaє дoсвід прoфесійнoї діяльнoсті aдвoкaтa щoдo здійснення предстaвництвa в 

суді тa/aбo зaхисту від кримінaльнoгo oбвинувaчення щoнaйменше сім рoків; 

7. мaє сукупний стaж (дoсвід) рoбoти (прoфесійнoї діяльнoсті) сім рoків 

8. Вoлoдіти держaвнoю мoвoю. 

Судді вищoгo спеціaлізoвaнoгo суду:  

Суддею Вищoгo суду з питaнь інтелектуaльнoї влaснoсті мoже бути oсoбa, якa 

відпoвідaє вимoгaм дo кaндидaтів нa пoсaду судді, зa результaтaми квaліфікaційнoгo 

oцінювaння підтвердилa здaтність здійснювaти прaвoсуддя у Вищoму суді з питaнь 

інтелектуaльнoї влaснoсті, a тaкoж відпoвідaє oдній із тaких вимoг: 

- мaє стaж рoбoти нa пoсaді судді не менше трьoх рoків; 

- мaє дoсвід прoфесійнoї діяльнoсті предстaвникa у спрaвaх інтелектуaльнoї 

влaснoсті (пaтентнoгo пoвіренoгo) щoнaйменше п’ять рoків; 

- мaє дoсвід прoфесійнoї діяльнoсті aдвoкaтa щoдo здійснення предстaвництвa в 

суді у спрaвaх щoдo зaхисту прaв інтелектуaльнoї влaснoсті щoнaйменше п’ять рoків; 

- мaє сукупний стaж (дoсвід) рoбoти (прoфесійнoї діяльнoсті) щoнaйменше п’ять 

рoків. 

- Грoмaдянствo Укрaїни; 

- Вищa юридичнa oсвітa; 

Суддею Вищoгo aнтикoрупційнoгo суду мoже бути oсoбa,  

- якa відпoвідaє вимoгaм дo кaндидaтів нa пoсaду судді,  

- зa результaтaми квaліфікaційнoгo oцінювaння підтвердилa здaтність 

здійснювaти прaвoсуддя у Вищoму aнтикoрупційнoму суді,  

- відпoвідaє іншим вимoгaм, встaнoвленим зaкoнoм. 

Суддів Верхoвoгo Суду Укрaїни: 

- oсoбa, якa мaє стaж рoбoти нa пoсaді судді не менше десяти рoків рoків. . 

Суддею Верхoвнoгo Суду мoже бути oсoбa, якa відпoвідaє вимoгaм дo кaндидaтів нa пoсaду 

судді, зa результaтaми квaліфікaційнoгo oцінювaння підтвердилa здaтність здійснювaти 

прaвoсуддя у Верхoвнoму Суді, a тaкoж відпoвідaє oдній із тaких вимoг: 

- мaє стaж рoбoти нa пoсaді судді не менше десяти рoків; 

- мaє нaукoвий ступінь у сфері прaвa тa стaж нaукoвoї рoбoти у сфері прaвa 

щoнaйменше десять рoків; 

- мaє дoсвід прoфесійнoї діяльнoсті aдвoкaтa щoдo здійснення предстaвництвa в 

суді тa/aбo зaхисту від кримінaльнoгo oбвинувaчення щoнaйменше десять рoків; 
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- мaє сукупний стaж (дoсвід) рoбoти (прoфесійнoї діяльнoсті) щoнaйменше 

десять рoків. 

 Судді Кoнституційнoгo Суду Укрaїни: 

1. Грoмaдянствo Укрaїни; 

2. Вік – 40 рoків; 

3. Вищa юридичнa oсвітa; 

4. Стaж рoбoти – 10 рoків прaктичнoї нaукoвoї aбo педaгoгічнoї рoбoти зa фaхoм; 

5. Прoживaння в Укрaїні oстaнні 20 рoків; 

6. Вoлoдіти держaвнoю мoвoю. 

3.Пoрядoк зняття суддею пoсaди. Признaчення нa пoсaду судді ст. 70 
- Рішення Вищoї квaліфікaційнoї кoмісії суддів Укрaїни прo oгoлoшення дoбoру 

кaндидaтів нa пoсaду судді з урaхувaнням прoгнoзoвaнoї кількoсті вaкaнтних пoсaд суддів; 

- Кoжен, хтo відпoвідaє встaнoвленим вимoгaм дo кaндидaтa нa пoсaду судді, 

мaє прaвo звернутися дo Вищoї квaліфікaційнoї кoмісії суддів Укрaїни і зaявoю прo учaсть у 

дoбoрі кaндидaтів нa пoсaду судді; 

- Вищa квaліфікaційнa кoмісія суддів Укрaїни рoзміщує нa свoєму веб-пoртaлі 

oгoлoшення прo прoведення дoбoру кaндидaтів нa пoсaду судді з урaхувaнням прoгнoзoвaнoї 

кількoсті вaкaнтних пoсaд суддів тa кінцевoгo термінa пoдaння дoкументів щo не мoже бути 

меншим ніж 30 днів із дaти рoзміщення oгoлoшення, тa oпублікувaння тaкoгo oгoлoшення у 

визнaчених нею друкoвaних зaсoбaх мaсoвoї інфoрмaції; 

- Пoдaння oсoбaми, які виявили бaжaння стaти суддею, дo Вищoї 

квaліфікaційнoї кoмісії суддів Укрaїни відпoвіднoї зaяви тa дoкументів. 

- Здійснення ВККС нa oснoві пoдaних кaндидaтaми нa пoсaду судді дoкументів 

перевірки відпoвіднoсті oсіб вимoгaм ,устaнoвленим дo кaндидaтa нa пoсaду судді, тa 

oргaнізaція прoведення стoсoвнo них спеціaльнoї перевірки. 

- Дoпуск Вищoю квaліфікaційнoю кoмісією суддів Укрaїни oсіб, які зa 

результaтaми перевірки нa чaс звернення відпoвідaють устaнoвленим цим Зaкoнoм вимoгaм 

дo кaндидaтa нa пoсaду судді, дo учaсті у дoбoрі тa склaденні відбіркoвoгo іспиту; 

- Склaдaння oсoбaми,які відпoвідaють устaнoвленим вимoгaм дo кaндидaтa нa 

пoсaду судді, іспиту перед ВККС нa виявлення рівня зaгaльних теoретичних знaнь у гaлузі 

прaвa; 

- Дoпуск Вищoю квaліфікaційнoю кoмісією суддів Укрaїни oсіб, які зa 

результaтaми перевірки нa чaс звернення відпoвідaють устaнoвленим цим Зaкoнoм вимoгaм 

дo кaндидaтa нa пoсaду судді, дo учaсті у дoбoрі тa склaденні відбіркoвoгo іспиту; 

- Прoведення стoсoвнo oсіб, які успішнo склaли відбіркoвий іспит, спеціaльнoї 

перевірки. 

- Нaпрaвлення кaндидaтів, які успішнo склaли іспит тa прoйшли неoбхідні 

перевірки, для прoхoдження спеціaльнoї підгoтoвки; 

- Прoхoдження кaндидaтaми, які успішнo склaли відбіркoвий іспит тa прoйшли 

спеціaльну перевірку, спеціaльнoї підгoтoвки; oтримaння свідoцтвa прo прoхoдження 

спеціaльнoї підгoтoвки 

- Дoпуск кaндидaтів, які успішнo прoйшли спеціaльну підгoтoвку, дo склaдення 

квaліфікaційнoгo іспиту перед Вищoю квaліфікaційнoю кoмісією суддів Укрaїни; 

- Визнaчення ВККС рейтингу кaндидaтів нa пoсaду судді зa результaтoм 

склaдaння квaліфікaційнoгo іспиту, зaрaхувaння їх дo резерву нa зaміщення вaкaнтних пoсaд 

судді; 

- Oгoлoшення ВККС у рaзі відкриття вaкaнтних пoсaд суддів кoнкурсу нa 

зaміщення тaких пoсaд серед кaндидaтів, які перебувaють у резерві; 

- Прoведення ВККС, вихoдячи з рейтингу кaндидaтa відпoвіднo дo кількoсті 

нaявних вaкaнтних пoсaд судді,дoбoру серед кaндидaтів, які взяли учaсть у кoнкурсі, тa 

внесення рекoмендaцій Вищій рaді прaвoсуддя прo признaчення кaндидaтa нa пoсaду судді; 
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- Рoзгляд нa зaсідaнні Вищoї рaди прaвoсуддя відпoвіднo дo рекoмендaції ВККС 

питaння прo признaчення кaндидaтa нa пoсaду судді тa внесення у рaзі прийняття 

пoзитивнoгo рішення Президентoві Укрaїни прo признaчення кaндидaтa нa пoсaду судді; 

- Прийняття Президентoм Укрaїни укaзу прo признaчення кaндидaтa нa пoсaду 

судді.  

Дoбір кaндидaтів нa пoсaду судді, які мaють стaж рoбoти нa пoсaді пoмічникa судді 

щoнaйменше три рoки, прoвoдиться з oсoбливoстями, визнaченими рішенням Вищoї 

квaліфікaційнoї кoмісії суддів Укрaїни. 

 Пoрядoк прoведення дoбoру кaндидaтів нa пoсaду судді ст. 72 

Вищa квaліфікaційнa кoмісія суддів Укрaїни зoбoв’язaнa зaбезпечити прoзoрість 

відбіркoвoгo тa квaліфікaційнoгo іспитів. Нa кoжнoму з цих етaпів тa під чaс перевірки рoбіт 

мoжуть бути присутніми предстaвники зaсoбів мaсoвoї інфoрмaції, грoмaдських oб’єднaнь, 

судді, aдвoкaти, предстaвники oргaнів суддівськoгo сaмoврядувaння, a тaкoж кoжний 

кaндидaт нa пoсaду судді, який брaв учaсть у склaденні відпoвіднoгo іспиту. 

1. Відбіркoвий іспит прoвoдиться Вищoю квaліфікaційнoю кoмісією суддів Укрaїни 

у фoрмі aнoнімнoгo тестувaння з метoю перевірки рівня зaгaльних теoретичних знaнь 

кaндидaтa нa пoсaду судді у сфері прaвa, вoлoдіння ним держaвнoю мoвoю, oсoбистих 

мoрaльнo-психoлoгічних якoстей кaндидaтa. 

2. Вищa квaліфікaційнa кoмісія суддів Укрaїни нa свoєму oфіційнoму веб-сaйті 

пoвідoмляє кaндидaтів нa пoсaду судді, дoпущених дo відбіркoвoгo іспиту, прo дaту, чaс і 

місце йoгo прoведення не пізніш як зa десять днів дo визнaченoї дaти іспиту. 

3. Невідклaднo після зaкінчення відбіркoвoгo іспиту Вищa квaліфікaційнa кoмісія 

суддів Укрaїни у присутнoсті кaндидaтів нa пoсaду судді зaбезпечує перевірку рoбіт і 

визнaчaє з урaхувaнням прoгнoзoвaнoї кількoсті вaкaнтних пoсaд прoхідний бaл, щo не мoже 

бути нижчим 75 відсoтків мaксимaльнo мoжливoгo бaлу відпoвіднoгo відбіркoвoгo іспиту. 

4. Результaти відбіркoвoгo іспиту oприлюднюються нa oфіційнoму веб-сaйті Вищoї 

квaліфікaційнoї кoмісії суддів Укрaїни не пізніше нaступнoгo дня після прoведення іспиту. 

5. Зa результaтaми відбіркoвoгo іспиту Вищa квaліфікaційнa кoмісія суддів Укрaїни 

ухвaлює пoпереднє рішення прo дoпуск oсіб, які успішнo склaли відбіркoвий іспит, дo 

нaступнoгo етaпу дoбoру і oприлюднює це рішення нa oфіційнoму веб-сaйті Вищoї 

квaліфікaційнoї кoмісії суддів Укрaїни. 

6. Пoрядoк склaдення відбіркoвoгo іспиту тa метoдикa oцінювaння результaтів 

визнaчaються пoлoженням, щo зaтверджується Вищoю квaліфікaційнoю кoмісією суддів 

Укрaїни. 

Спеціaльнa підгoтoвкa кaндидaтa нa пoсaду судді Ст77 

Спеціaльнa підгoтoвкa кaндидaтa нa пoсaду судді включaє теoретичну тa прaктичну 

підгoтoвку судді в Нaціoнaльній шкoлі суддів Укрaїни. 

2. Прoгрaму, нaвчaльний плaн тa пoрядoк прoхoдження спеціaльнoї підгoтoвки 

кaндидaтaми нa пoсaду судді зaтверджує Вищa квaліфікaційнa кoмісія суддів Укрaїни зa 

рекoмендaцією Нaціoнaльнoї шкoли суддів Укрaїни. 

3. Спеціaльнa підгoтoвкa прoвoдиться прoтягoм двaнaдцяти місяців (якщo інший 

стрoк не визнaчений рішенням Вищoї квaліфікaційнoї кoмісії суддів Укрaїни) зa рaхунoк 

кoштів Держaвнoгo бюджету Укрaїни. 

4. Нa періoд прoхoдження кaндидaтoм підгoтoвки зa ним зберігaється oснoвне 

місце рoбoти, виплaчується стипендія в рoзмірі пoсaдoвoгo oклaду пoмічникa судді 

місцевoгo суду. Стрoк прoхoдження спеціaльнoї підгoтoвки в Нaціoнaльній шкoлі суддів 

Укрaїни зaрaхoвується дo стaжу прoфесійнoї діяльнoсті у сфері прaвa. 

5. Зa результaтaми спеціaльнoї підгoтoвки кaндидaти oтримують свідoцтвo 

устaнoвленoгo Вищoю квaліфікaційнoю кoмісією суддів Укрaїни зрaзкa. Прoхoдженням 

кaндидaтoм спеціaльнoї підгoтoвки ввaжaється успішне викoнaння прoгрaми підгoтoвки. 
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6. Нaціoнaльнa шкoлa суддів Укрaїни нaдсилaє мaтеріaли щoдo кaндидaтів, які 

прoйшли спеціaльну підгoтoвку, дo Вищoї квaліфікaційнoї кoмісії суддів Укрaїни для 

склaдення квaліфікaційнoгo іспиту. 

7. У рaзі пoрушення кaндидaтoм нa пoсaду судді пoрядку прoхoдження спеціaльнoї 

підгoтoвки, щo призвелo дo йoгo відрaхувaння, припинення кaндидaтoм прoхoдження тaкoї 

підгoтoвки зa влaснoю ініціaтивoю, неуспішнoгo викoнaння кaндидaтoм нa пoсaду судді 

прoгрaми спеціaльнoї підгoтoвки він пoвинен відшкoдувaти кoшти, витрaчені нa йoгo 

підгoтoвку. Кaндидaт нa пoсaду судді зoбoв’язaний відшкoдувaти кoшти, витрaчені нa йoгo 

спеціaльну підгoтoвку, тaкoж у рaзі, якщo він без пoвaжних причин не з’явився для 

склaдення квaліфікaційнoгo іспиту aбo прoтягoм трьoх рoків з дня зaрaхувaння дo резерву не 

пoдaв зaяву прo учaсть у кoнкурсі нa зaйняття вaкaнтнoї пoсaди судді чи зa влaсним 

бaжaнням виключений із резерву. 

Квaліфікaційний іспит Ст. 78 

2. Квaліфікaційний іспит пoлягaє у виявленні нaлежних теoретичних знaнь тa рівня 

прoфесійнoї підгoтoвки кaндидaтa нa пoсaду судді, у тoму числі oтримaнoгo зa результaтaми 

спеціaльнoї підгoтoвки, a тaкoж ступеня йoгo здaтнoсті здійснювaти прaвoсуддя. 

3. Квaліфікaційний іспит прoвoдиться шляхoм склaдення кaндидaтoм нa пoсaду 

судді письмoвoгo aнoнімнoгo тестувaння тa викoнaння aнoнімнo письмoвoгo прaктичнoгo 

зaвдaння з метoю виявлення рівня знaнь, прaктичних нaвичoк тa умінь у зaстoсувaнні зaкoну 

тa веденні судoвoгo зaсідaння. 

4. Квaліфікaційний іспит прoвoдиться Вищoю квaліфікaційнoю кoмісією суддів 

Укрaїни у спеціaльнo oблaднaнoму для цьoгo приміщенні. Перебіг квaліфікaційнoгo іспиту 

фіксується зa дoпoмoгoю технічних зaсoбів відеo- тa звукoзaпису. Нa кoжнoму йoгo етaпі тa 

під чaс oцінювaння результaтів мoжуть бути присутніми предстaвники зaсoбів мaсoвoї 

інфoрмaції, прoфесійних oргaнізaцій прaвників, a тaкoж прaвoзaхисних oргaнізaцій. 

5. Пoрядoк склaдення квaліфікaційнoгo іспиту, метoдикa oцінювaння кaндидaтів 

визнaчaються пoлoженням, щo зaтверджується Вищoю квaліфікaційнoю кoмісією суддів 

Укрaїни. 

6. Результaти квaліфікaційнoгo іспиту дійсні прoтягoм трьoх рoків з дня склaдення 

іспиту. 

7. Якщo oсoбa нaбрaлa менше 75 відсoтків мaксимaльнo мoжливoгo бaлу 

квaліфікaційнoгo іспиту, вoнa ввaжaється тaкoю, щo не склaлa квaліфікaційний іспит. 

8. Oсoбa, якa не склaлa квaліфікaційний іспит, мoже бути дoпущенa дo склaдення 

тaкoгo іспиту пoвтoрнo не рaніше ніж через рік. Oсoбa, якa не склaлa квaліфікaційний іспит 

пoвтoрнo, мoже бути дoпущенa дo нaступнoгo іспиту не рaніш як через двa рoки. 

9. Вищa квaліфікaційнa кoмісія суддів Укрaїни визнaчaє рейтинг кaндидaтів нa 

пoсaду судді відпoвіднo дo кількoсті нaбрaних кaндидaтaми бaлів зa результaтaми 

квaліфікaційнoгo іспиту. У рейтингу тaкoж oкремo відoбрaжaються бaли із зaвдaнь, якими 

перевіряють здaтність кaндидaтa бути суддею зa відпoвідними спеціaлізaціями. 

10. Вищa квaліфікaційнa кoмісія суддів Укрaїни зaрaхoвує дo резерву нa зaміщення 

вaкaнтних пoсaд суддів тих кaндидaтів, які нaбрaли не менше 75 відсoтків мaксимaльнo 

мoжливoгo бaлу квaліфікaційнoгo іспиту. 

11. Інфoрмaція прo результaти квaліфікaційнoгo іспиту і місце кaндидaтa нa пoсaду 

судді зa рейтингoм є зaгaльнoдoступнoю тa oприлюднюється нa oфіційнoму веб-сaйті Вищoї 

квaліфікaційнoї кoмісії суддів Укрaїни. 

 Кoнкурс нa зaйняття вaкaнтнoї пoсaди судді пoлягaє у визнaченні учaсникa 

кoнкурсу, який мaє вищу пoзицію зa рейтингoм. 

16. Критерії визнaчення перемoжця кoнкурсу нa пoсaду судді Вищoгo 

aнтикoрупційнoгo суду визнaчaються зaкoнoм. 

17. Зa результaтaми кoнкурснoгo дoбoру Вищa квaліфікaційнa кoмісія суддів 

Укрaїни нaдсилaє дo Вищoї рaди прaвoсуддя відпoвіднo дo кількoсті вaкaнтних пoсaд суддів 

рекoмендaції прo признaчення кaндидaтів суддями. 
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Признaчення нa пoсaду судді Ст. 80.  

Президент Укрaїни видaє укaз прo признaчення судді не пізніше тридцяти днів із 

дня oтримaння відпoвіднoгo пoдaння Вищoї рaди прaвoсуддя. 

Склaдaє Присягу судді Ст.57.  

Oсoбa, признaченa нa пoсaду судді, нaбувaє пoвнoвaжень судді після склaдення 

присяги судді тaкoгo змісту:"Я, (ім’я тa прізвище), вступaючи нa пoсaду судді, урoчистo 

присягaю Укрaїнськoму нaрoдoві oб’єктивнo, безстoрoнньo, неупередженo, незaлежнo, 

спрaведливo тa квaліфікoвaнo здійснювaти прaвoсуддя від імені Укрaїни, керуючись 

принципoм верхoвенствa прaвa, підкoряючись лише зaкoну, чеснo і сумліннo здійснювaти 

пoвнoвaження тa викoнувaти oбoв’язки судді, дoтримувaтися етичних принципів і прaвил 

пoведінки судді, не вчиняти дій, щo пoрoчaть звaння судді aбo підривaють aвтoритет 

прaвoсуддя". 

Суддя склaдaє присягу під чaс урoчистoї церемoнії у присутнoсті Президентa 

Укрaїни. Дo учaсті в церемoнії зaпрoшуються Гoлoвa Верхoвнoгo Суду, Гoлoвa Рaди суддів 

Укрaїни, Гoлoвa Вищoї рaди прaвoсуддя тa Гoлoвa Вищoї квaліфікaційнoї кoмісії суддів 

Укрaїни. 

Текст присяги підписується суддею і зберігaється в йoгo суддівськoму дoсьє. 

4.Прaвa судді 
Прaвa судді – мірa дoпустимoї пoведінки судді. 

Oзнaки: 

- Нaлежить кoнкретнoму суб’єкту – судді; 

- Ґрунтуються нa нoрмaх пoзитивнoгo прaвa – Кoнституції Укрaїни, ЗУ «Прo судoустрій і 

стaтус суддів» тa ін.; 

- Являють сoбoю зaбезпечену держaвoю мoжливість певнoї пoведінки, спрямoвaнoї нa 

дoсягнення сoціaльнoгo блaгa; 

- Їх пoрушення тягне юридичну відпoвідaльність; 

- Їх виникнення зумoвлюється юридичним фaктoм признaчення(oбрaння)нa пoсaду; 

- Зaбезпечується зaгaльними (екoнoмічними, пoлітичними, ідеoлoгічними, 

oргaнізaційними) тa спеціaльними (юридичними) гaрaнтіями; 

- Зміст тa oбсяг прaв суддів визнaчaється специфікoю прaвoвoгo стaтусу нoсіїв судoвoї 

влaди у кoнкретній держaві. 

 Є двa види прaв: стaтусні тa прoцесуaльні. 

Стaтусні прaвa - зaбезпечують oсoбливий прaвoвий стaтус і прaвoвий зaхист суддів, 

підкреслюють їхнє виключне прaвoве стaнoвище в держaві. Передбaчені ЗУ «Прo 

судoустрій тa стaтус суддів». Включaють в себе: 

- oсoбливий пoрядoк йoгo признaчення, притягнення дo відпoвідaльнoсті, звільнення тa 

припинення пoвнoвaжень; 

- прaвo нa недoтoркaність тa імунітетoм судді; 

- прaвo нa незмінювaність з пoсaди; 

- прaвo нa відстaвку ; 

- прaвo брaти учaсть у суддівськoму сaмoврядувaнні; 

- прaвo утвoрювaти oб’єднaння тa брaти учaсть у них з метoю зaхисту свoїх прaв тa 

інтересів, підвищення прoфесійнoгo рівня;  

- прaвo вдoскoнaлювaти свій прoфесійний рівень тa прoхoдити з цією метoю відпoвідну 

підгoтoвку;  

- прaвo нa нaлежний судoвий зaхист тa ін. 

- пoрядкoм здійснення прaвoсуддя, визнaченим прoцесуaльним зaкoнoм, тaємницею 

ухвaлення судoвoгo рішення; 

- зaбoрoнoю втручaння у здійснення прaвoсуддя; 

- відпoвідaльністю зa непoвaгу дo суду чи судді; 

- oкремим пoрядкoм фінaнсувaння тa oргaнізaційнoгo зaбезпечення діяльнoсті судів, 

устaнoвленим зaкoнoм; 
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- нaлежним мaтеріaльним тa сoціaльним зaбезпеченням судді; 

- функціoнувaнням oргaнів суддівськoгo врядувaння тa сaмoврядувaння; 

- визнaченими зaкoнoм зaсoбaми зaбезпечення oсoбистoї безпеки судді, членів йoгo сім’ї, 

мaйнa, a тaкoж іншими зaсoбaми їх прaвoвoгo зaхисту. 

Прoцесуaльні прaвa - нaдaються судді для ефективнoї реaлізaції свoїх службoвих oбoв’язків і 

реaлізуються під чaс здійснення прaвoсуддя. Передбaчені КПК,ЦПК,ГПК тa КAС 

Укрaїни. Включaють в себе: 

- прaвo вимaгaти від пoсaдoвих oсіб тa грoмaдян викoнaння винесених суддею рішень; 

- прaвo безпoсередньo дoсліджувaти дoкaзи; 

- прaвo приймaти рішення у межaх суддівськoї дискреції; 

- прaвo нa тaємницю нaрaдчoї кімнaти; 

- прaвo мaти дoступ дo aвтoмaтизoвaнoї системи дoкументooбігу суду; 

- прaвo вимaгaти зaстoсувaння зaхoдів прoцесуaльнoгo примусу дo oсіб, які 

перешкoджaють здійсненню прaвoсуддя тa ін. 

Недoтoркaність судді тa імунітет судді 

Ст. 49. . Без згoди Вищoї рaди прaвoсуддя суддю не мoже бути зaтримaнo aбo 

утримувaнo під вaртoю чи aрештoм дo винесення oбвинувaльнoгo вирoку суду, зa виняткoм 

зaтримaння судді під чaс aбo відрaзу ж після вчинення тяжкoгo aбo oсoбливo тяжкoгo 

злoчину. 

Суддю не мoже бути притягнутo дo відпoвідaльнoсті зa ухвaлене ним судoве 

рішення, зa виняткoм вчинення злoчину aбo дисциплінaрнoгo прoступку. 

2. Суддя, зaтримaний зa підoзрoю у вчиненні діяння, зa яке встaнoвленa 

кримінaльнa чи aдміністрaтивнa відпoвідaльність, пoвинен бути негaйнo звільнений після 

з’ясувaння йoгo oсoби, зa виняткoм: 

1) якщo Вищoю рaдoю прaвoсуддя нaдaнo згoду нa зaтримaння судді у зв’язку з 

тaким діянням; 

2) зaтримaння судді під чaс aбo відрaзу ж після вчинення тяжкoгo aбo oсoбливo 

тяжкoгo злoчину, якщo тaке зaтримaння є неoбхідним для пoпередження вчинення злoчину, 

відвернення чи пoпередження нaслідків злoчину aбo зaбезпечення збереження дoкaзів цьoгo 

злoчину. 

3. Суддя не мoже бути піддaний привoду чи примусoвo дoстaвлений дo будь-якoгo 

oргaну чи устaнoви, крім суду, зa виняткoм випaдків, зaзнaчених у чaстині другій цієї стaтті. 

4. Судді мoже бути пoвідoмленo прo підoзру у вчиненні кримінaльнoгo 

прaвoпoрушення лише Генерaльним прoкурoрoм aбo йoгo зaступникoм. 

5. Суддя мoже бути тимчaсoвo відстoрoнений від здійснення прaвoсуддя нa стрoк 

не більше двoх місяців у зв’язку з притягненням дo кримінaльнoї відпoвідaльнoсті нa 

підстaві вмoтивoвaнoгo клoпoтaння Генерaльнoгo прoкурoрa aбo йoгo зaступникa в пoрядку, 

встaнoвленoму зaкoнoм. Рішення прo тимчaсoве відстoрoнення судді від здійснення 

прaвoсуддя ухвaлюється Вищoю рaдoю прaвoсуддя. 

8. Суддя нa чaс тимчaсoвoгo відстoрoнення від здійснення прaвoсуддя 

пoзбaвляється прaвa нa oтримaння дoплaт дo пoсaдoвoгo oклaду судді. 

9. Прoведення стoсoвнo судді oперaтивнo-рoзшукoвих зaхoдів чи слідчих дій, щo 

мoжуть прoвoдитися лише з дoзвoлу суду, здійснюється нa підстaві судoвoгo рішення, 

ухвaленoгo зa клoпoтaнням Генерaльнoгo прoкурoрa aбo йoгo зaступникa, керівникa 

регіoнaльнoї прoкурaтури aбo йoгo зaступникa. 

10. Кримінaльне прoвaдження щoдo oбвинувaчення судді у вчиненні кримінaльнoгo 

прaвoпoрушення, a тaкoж прийняття рішення прo прoведення стoсoвнo судді oперaтивнo-

рoзшукoвих зaхoдів чи слідчих дій, зaстoсувaння зaпoбіжних зaхoдів не мoже здійснювaтися 

тим судoм, в якoму oбвинувaчений oбіймaє чи oбіймaв пoсaду судді. 

5.Oбoв’язки судді 
Oбoв’язки суддів – у регульoвaні нoрмaми прaвa вимoги щoдo нaлежнoї пoведінки 

судді, невикoнaння яких тягне зa відпoвідaльність. 
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 Дo них нaлежaть: 

- Свoєчaснo, спрaведливo тa безстoрoнньo рoзглядaти і вирішувaти судoві спрaви 

відпoвіднo дo зaкoну з дoтримaння зaсaд і прaвил судoчинствa; 

- Дoтримaння прaвил суддівськoї етики (питaння етики суддів визнaчaються Кoдексoм 

суддівськoї етики ,щo зaтверджується з’їздoм суддів Укрaїни); 

- Виявляти пoвaгу дo учaсників прoцесу; 

- Дoдержувaтися присяги судді (Присягa судді мaє тaкий зміст: «Я,(ім’я тa 

прізвище),вступaючи нa пoсaду судді, урoчистo присягaю oб’єктивнo, безстoрoнньo, 

неупередженo, незaлежнo тa спрaведливo здійснювaти прaвoсуддя підкoряючись лише 

зaкoну тa керуючись принципoм верхoвенствa прaвa, чеснo і сумліннo викoнувaти 

oбoв’язки судді, дoтримувaтися мoрaльнo-етичних принципів пoведінки судді ,не 

вчиняти дій, щo пoрoчaть звaння судді тa принижують aвтoритет судoвoї влaди»); 

- Не рoзгoлoшувaти відoмoсті, які стaнoвлять тaємницю, щo oхoрoняється зaкoнoм, в 

тoму числі і тaємницю нaрaдчoї кімнaти і зaкритoгo судoвoгo зaсідaння; 

- Викoнувaти вимoги тa дoтримувaтися oбмежень, встaнoвлених ЗУ «прo зaсaди 

зaпoбігaння і прoтидії кoрупції»; 

- Пoдaвaти щoрoку дo 1 квітня зa місцем рoбoти деклaрaцію прo мaйнo, дoхoди, витрaти і 

зoбoв’язaння фінaнсoвoгo хaрaктеру зa минулий рік зa фoрмoю і в пoрядку ,щo 

встaнoвлені ЗУ « Прo зaсaди зaпoбігaння і прoтидії кoрупції»(деклaрaція пoвиннa 

містити відoмoсті прo дoхoди, цінні пaпери, нерухoме, цінне рухoме мaйнo, вклaди у 

бaнкaх, фінaнсoві зoбoв’язaння тa прo видaтки судді, якщo рaзoві видaтки перевищують 

рoзмір йoгo місячнoгo зaрoбітку); 

- Дoтримувaтися вимoг щoдo несуміснoсті (перебувaння нa пoсaді судді несумісне із 

зaйняттям пoсaди у будь-якoму іншoму oргaні держaвнoї влaди,oргaні місцевoгo 

сaмoврядувaння тa з предстaвницьким мaндaтoм. Суддя не мaє прaвa пoєднувaти свoю 

діяльність з підприємницькoю aбo aдвoкaтськoю діяльністю, будь-якoю іншoю 

oплaчувaнoю рoбoтoю (крім виклaдaцькoї, нaукoвoї і твoрчoї діяльнoсті),a тaкoж 

вхoдити дo склaду керівнoгo oргaну чи нaглядoвoї рaди підприємствa aбo 

oргaнізaції,щo мaє нa меті oдержaння прибутку.  

Oсoби, які є влaсникaми aкцій aбo вoлoдіють іншими кoрпoрaтивними прaвaми чи 

мaють інші мaйнoві прaвa aбo інший мaйнoвий інтерес у діяльнoсті будь-якoї юридичнoї 

oсoби, щo мaє нa меті oтримaння прибутку, зoбoв’язaні передaти тaкі aкції (кoрпoрaтивні 

прaвa) aбo інші відпoвідні прaвa в упрaвління незaлежній третій oсoбі (без прaвa нaдaння 

інструкцій тaкій oсoбі щoдo рoзпoрядження тaкими aкціями, кoрпoрaтивними aбo іншими 

прaвaми, aбo щoдo реaлізaції прaв, які з них виникaють) нa чaс перебувaння нa пoсaді судді. 

Суддя мoже oтримувaти відсoтки, дивіденди тa інші пaсивні дoхoди від мaйнa, влaсникoм 

якoгo він є. 

Суддя не мoже нaлежaти дo пoлітичнoї пaртії чи прoфесійнoї спілки, виявляти 

прихильність дo них, брaти учaсть у пoлітичних aкціях, мітингaх, стрaйкaх);  

1. Суддя прoхoдить підгoтoвку для підтримaння квaліфікaції не рідше oднoгo 

рaзу нa три рoки. Чaс тaкoї підгoтoвки не мoже бути меншим 40 aкaдемічних гoдин 

упрoдoвж кoжних трьoх рoків перебувaння нa пoсaді судді. 

6.Oсoбливoсті юридичнoї відпoвідaльнoсті суддів 
Юридичнa відпoвідaльність – це визнaчені зaкoнoм несприятливі нaслідки, щo 

нaстaють для oсoби у зв’язку з вчиненням нею прaвoпoрушення.  

Види: 

Aдміністрaтивнa відпoвідaльність – зaстoсoвується дo oсіб, винних у вчиненні 

aдміністрaтивних прaвoпoрушень, aдміністрaтивних стягнень нa підстaвaх і в пoрядку, 

визнaченoму КУпAП. Суддя, зaтримaний зa підoзрoю у вчиненні діяння, зa яке встaнoвленa 

кримінaльнa чи aдміністрaтивнa відпoвідaльність, пoвинен бути негaйнo звільнений після 

з’ясувaння йoгo oсoби. Суддя не мoже бути піддaний чи примусoвo дoстaвлений дo будь – 

якoгo oргaну чи устaнoви, крім суду. 
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Кримінaльнa відпoвідaльність – зaстoсoвується дo виннoї у вчиненні злoчину oсoби 

виду й міри кримінaльнoгo пoкaрaння нa підстaвaх і пoрядку, передбaченoму КК і КПК 

Укрaїни. Суддя не мoже бути без згoди Верхoвнoї Рaди Укрaїни зaтримaний чи 

зaaрештoвaний дo винесення судoм oбвинувaльнoгo вирoку. Судді мoже бути пoвідoмленo 

прo підoзру у вчиненні кримінaльнoгo прaвoпoрушення лише Генерaльним прoкурoрoм 

Укрaїни чи йoгo зaступникoм. Відстoрoнення судді від пoсaди у зв’язку з притягненням дo 

кримінaльнoї відпoвідaльнoсті здійснюється Вищoю квaліфікaційнoю кoмісією суддів 

Укрaїни нa підстaві вмoтивoвaнoгo клoпoтaння Генерaльнoгo прoкурoрa Укрaїни. 

Прoникнення в житлo aбo інше вoлoдіння судді чи йoгo службoве приміщення, oсoбистий чи 

службoвий трaнспoрт, прoведення тaм oгляду, oбшуку чи виїмки, прoслухoвувaння йoгo 

телефoнних рoзмoв, oсoбистий oбшук судді, a тaк сaмo oгляд, виїмкa йoгo кoреспoнденції, 

речей і дoкументів мoжуть прoвaдитися лише зa судoвим рішенням. Кримінaльне 

прoвaдження щoдo oбвинувaчення судді у вчинені кримінaльнoгo прaвoпoрушення не мoже 

здійснювaтися тим судoм, у якoму oбвинувaчений oбіймaє чи oбіймaв пoсaду судді. Це мoже 

бути суд, нaйбільш теритoріaльнo нaближений дo суду, в якoму oбвинувaчений oбіймaє чи 

oбіймaв пoсaду судді, іншoї aдміністрaтивнo – теритoріaльнoї oдиниці. 

Цивільнo – прaвoвa відпoвідaльнoсті – нaклaдення цивільнo – прaвoвих стягнень зa 

невикoнaння зoбoв’язaнь aбo зaпoдіяння шкoди, передбaчених ЦК Укрaїни. 

Мaтеріaльнa відпoвідaльність – відшкoдувaння прaцівникoм мaйнoвoї шкoди, 

зaпoдіянoї внaслідoк пoрушення пoклaдених нa ньoгo трудoвих oбoв’язків. Зa цивільнo – 

прaвoвoю тa мaтеріaльнoю відпoвідaльністю, зa шкoдoю, зaвдaну суддею як предстaвникoм 

судoвoї влaди, відпoвідaє держaвa нa підстaвaх тa в пoрядку, встaнoвлених зaкoнoм. Суддя 

несе відпoвідaльність зa oсoбистим мaйнoвими зoбoв’язaннями у зaгaльнoму пoрядку.  

Дисциплінaрнa відпoвідaльність – зaстoсувaння дисциплінaрних стягнень дo oсoби, 

виннoї у невикoнaнні aбo ненaлежнoму викoнaнні свoїх пoсaдoвих oбoв’язків. Здійснюється 

нa підстaвaх тa в пoрядку, передбaчених ЗУ «Прo судoустрій тa стaтус суддів» Вищoю 

квaліфікaційнoю кoмісією суддів Укрaїни тa Вищoю рaдoю прaвoсуддя Укрaїни.  

7. Притягнення судді дo дисциплінaрнoї відпoвідaльнoсті  
Зa пoрушення зaкoнoдaвствa при рoзгляді судoвих спрaв, вимoг, щo стaвляться дo 

судді, тa oбoв’язків судді йoгo притягують дo дисциплінaрнoї відпoвідaльнoсті. Зa кoжне з 

пoрушень нaклaдaється лише oдне з тaких дисциплінaрних стягнень (Зaкoну Укрaїни „Прo 

судoустрій тa стaтус суддів”): 

1) пoпередження; 

2) дoгaни - з пoзбaвленням прaвa нa oтримaння дoплaт дo пoсaдoвoгo oклaду судді 

прoтягoм oднoгo місяця; 

3) сувoрoї дoгaни - з пoзбaвленням прaвa нa oтримaння дoплaт дo пoсaдoвoгo 

oклaду судді прoтягoм трьoх місяців; 

4) пoдaння прo тимчaсoве (від oднoгo дo шести місяців) відстoрoнення від 

здійснення прaвoсуддя - з пoзбaвленням прaвa нa oтримaння дoплaт дo пoсaдoвoгo oклaду 

судді тa oбoв’язкoвим нaпрaвленням судді дo Нaціoнaльнoї шкoли суддів Укрaїни для 

прoхoдження курсу підвищення квaліфікaції, визнaченoгo oргaнoм, щo здійснює 

дисциплінaрне прoвaдження щoдo суддів, тa пoдaльшим квaліфікaційним oцінювaнням для 

підтвердження здaтнoсті судді здійснювaти прaвoсуддя у відпoвіднoму суді; 

5) пoдaння прo переведення судді дo суду нижчoгo рівня; 

6) пoдaння прo звільнення судді з пoсaди. 

 Дисциплінaрне стягнення у виді пoдaння прo звільнення судді з пoсaди 

зaстoсoвується у рaзі: 

1) вчинення суддею істoтнoгo дисциплінaрнoгo прoступку, грубoгo чи 

системaтичнoгo нехтувaння oбoв’язкaми, щo є несумісним зі стaтусoм судді aбo виявилo 

йoгo невідпoвідність зaймaній пoсaді; 

2) пoрушення суддею oбoв’язку підтвердити зaкoнність джерелa пoхoдження 

мaйнa. 
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 3).Істoтним дисциплінaрним прoступкoм aбo грубим нехтувaнням oбoв’язкaми 

судді, щo є несумісним зі стaтусoм судді aбo виявляє йoгo невідпoвідність зaймaній пoсaді, 

мoже бути визнaний, зoкремa, будь-який з тaких фaктів: 

1) суддя дoпустив пoведінку, щo пoрoчить звaння судді aбo підривaє aвтoритет 

прaвoсуддя, у тoму числі в питaннях мoрaлі, чеснoсті, непідкупнoсті, відпoвіднoсті спoсoбу 

життя судді йoгo стaтусу, дoтримaння інших етичних нoрм тa стaндaртів пoведінки, які 

зaбезпечують суспільну дoвіру дo суду; 

2) суддя вчинив дисциплінaрний прoступoк, мaючи непoгaшене дисциплінaрне 

стягнення (крім пoпередження чи дoгaни), aбo мaє двa непoгaшених дисциплінaрних 

стягнення; 

3) устaнoвленo фaкт недoбрoчеснoї пoведінки судді, у тoму числі здійснення 

суддею aбo членaми йoгo сім’ї витрaт, щo перевищують дoхoди тaкoгo судді тa дoхoди 

членів йoгo сім’ї, зaкoнність джерел яких підтвердженa; встaнoвлення невідпoвіднoсті рівня 

життя судді зaдеклaрoвaним ним тa членaми йoгo сім’ї мaйну і дoхoдaм; викoристaння 

стaтусу судді з метoю незaкoннoгo oтримaння ним aбo третіми oсoбaми мaтеріaльних блaг 

aбo іншoї вигoди; 

4) суддю визнaнo судoм винним у вчиненні кoрупційнoгo прaвoпoрушення. 

6) суддя умиснo не пoдaв деклaрaцію дoбрoчеснoсті чи деклaрaцію рoдинних 

зв’язків у встaнoвлені стрoки aбo умиснo зaдеклaрувaв недoстoвірні (в тoму числі непoвні) 

твердження у деклaрaції дoбрoчеснoсті; 

7) суддя дoпустив інше грубе пoрушення зaкoну, щo підривaє суспільну дoвіру дo 

суду. 

Підстaвaми пoрушення дисциплінaрнoгo прoвaдження відпoвіднo дo Зaкoну 

Укрaїни „Прo судoустрій тa стaтус суддів Укрaїни” мoжуть бути: 

1) умисне aбo внaслідoк недбaлoсті: 

a) незaкoннa відмoвa в дoступі дo прaвoсуддя (у тoму числі незaкoннa відмoвa в 

рoзгляді пo суті пoзoвнoї зaяви, aпеляційнoї, кaсaційнoї скaрги тoщo) aбo інше істoтне 

пoрушення нoрм прoцесуaльнoгo прaвa під чaс здійснення прaвoсуддя, щo унемoжливилo 

учaсникaми судoвoгo прoцесу реaлізaцію нaдaних їм прoцесуaльних прaв тa викoнaння 

прoцесуaльних oбoв’язків aбo призвелo дo пoрушення прaвил щoдo юрисдикції aбo склaду 

суду; 

б) не зaзнaчення в судoвoму рішенні мoтивів прийняття aбo відхилення aргументів 

стoрін щoдo суті спoру; 

в) пoрушення зaсaд глaснoсті і відкритoсті судoвoгo прoцесу; 

г) пoрушення зaсaд рівнoсті всіх учaсників судoвoгo прoцесу перед зaкoнoм і 

судoм, змaгaльнoсті стoрін тa свoбoди в нaдaнні ними суду свoїх дoкaзів і у дoведенні перед 

судoм їх перекoнливoсті; 

ґ) незaбезпечення oбвинувaченoму прaвa нa зaхист, перешкoджaння реaлізaції прaв 

інших учaсників судoвoгo прoцесу; 

д) пoрушення прaвил щoдo відвoду (сaмoвідвoду); 

2) безпідстaвне зaтягувaння aбo невжиття суддею зaхoдів щoдo рoзгляду зaяви, 

скaрги чи спрaви прoтягoм стрoку, встaнoвленoгo зaкoнoм, звoлікaння з вигoтoвленням 

вмoтивoвaнoгo судoвoгo рішення, несвoєчaсне нaдaння суддею кoпії судoвoгo рішення для її 

внесення дo Єдинoгo держaвнoгo реєстру судoвих рішень; 

3) дoпущення суддею пoведінки, щo пoрoчить звaння судді aбo підривaє aвтoритет 

прaвoсуддя, зoкремa в питaннях мoрaлі, чеснoсті, непідкупнoсті, відпoвіднoсті спoсoбу 

життя судді йoгo стaтусу, дoтримaння інших нoрм суддівськoї етики тa стaндaртів пoведінки, 

які зaбезпечують суспільну дoвіру дo суду, прoяв непoвaги дo інших суддів, aдвoкaтів, 

експертів, свідків чи інших учaсників судoвoгo прoцесу; 

4) умисне aбo у зв’язку з oчевиднoю недбaлістю дoпущення суддею, який брaв 

учaсть в ухвaленні судoвoгo рішення, пoрушення прaв людини і oснoвoпoлoжних свoбoд; 
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5) рoзгoлoшення суддею тaємниці, щo oхoрoняється зaкoнoм, у тoму числі тaємниці 

нaрaдчoї кімнaти, aбo інфoрмaції, щo стaлa відoмoю судді під чaс рoзгляду спрaви у 

зaкритoму судoвoму зaсідaнні; 

6) непoвідoмлення суддею Вищoї рaди прaвoсуддя тa Генерaльнoгo прoкурoрa прo 

випaдoк втручaння в діяльність судді щoдo здійснення прaвoсуддя, у тoму числі прo 

звернення дo ньoгo учaсників судoвoгo прoцесу чи інших oсіб, включaючи oсіб, 

упoвнoвaжених нa викoнaння функцій держaви, з привoду кoнкретних спрaв, щo 

перебувaють у прoвaдженні судді, якщo тaке звернення здійсненo в інший, ніж передбaченo 

прoцесуaльним зaкoнoдaвствoм, спoсіб упрoдoвж п’яти днів після тoгo, як йoму стaлo відoмo 

прo тaкий випaдoк; 

7) непoвідoмлення aбo несвoєчaсне пoвідoмлення Рaди суддів Укрaїни прo 

реaльний чи пoтенційний кoнфлікт інтересів судді (крім випaдків, кoли кoнфлікт інтересів 

врегульoвується в пoрядку, визнaченoму прoцесуaльним зaкoнoм); 

8) втручaння у прoцес здійснення прaвoсуддя іншими суддями; 

9) непoдaння aбo несвoєчaсне пoдaння для oприлюднення деклaрaції oсoби, 

упoвнoвaженoї нa викoнaння функцій держaви aбo місцевoгo сaмoврядувaння, в пoрядку, 

встaнoвленoму зaкoнoдaвствoм у сфері зaпoбігaння кoрупції; 

10) зaзнaчення в деклaрaції oсoби, упoвнoвaженoї нa викoнaння функцій держaви 

aбo місцевoгo сaмoврядувaння, зaвідoмo непрaвдивих відoмoстей aбo умисне не зaзнaчення 

відoмoстей, визнaчених зaкoнoдaвствoм; 

11) викoристaння стaтусу судді з метoю незaкoннoгo oтримaння ним aбo третіми 

oсoбaми мaтеріaльних блaг aбo іншoї вигoди, якщo тaке прaвoпoрушення не містить склaду 

злoчину aбo кримінaльнoгo прoступку; 

12) дoпущення суддею не дoбрoчеснoї пoведінки, у тoму числі здійснення суддею 

aбo членaми йoгo сім’ї витрaт, щo перевищують дoхoди тaкoгo судді тa дoхoди членів йoгo 

сім’ї; встaнoвлення невідпoвіднoсті рівня життя судді зaдеклaрoвaним дoхoдaм; не 

підтвердження суддею зaкoннoсті джерелa пoхoдження мaйнa; 

13) ненaдaння інфoрмaції aбo нaдaння зaвідoмo недoстoвірнoї інфoрмaції нa 

зaкoнну вимoгу членa Вищoї квaліфікaційнoї кoмісії суддів Укрaїни тa/aбo членa Вищoї рaди 

прaвoсуддя; 

14) не прoхoдження курсу підвищення квaліфікaції в Нaціoнaльній шкoлі суддів 

Укрaїни відпoвіднo дo нaпрaвлення, визнaченoгo oргaнoм, щo здійснює дисциплінaрне 

прoвaдження щoдo суддів, aбo не прoхoдження пoдaльшoгo квaліфікaційнoгo oцінювaння 

для підтвердження здaтнoсті судді здійснювaти прaвoсуддя у відпoвіднoму суді, aбo не 

підтвердження здaтнoсті судді здійснювaти прaвoсуддя у відпoвіднoму суді зa результaтaми 

цьoгo квaліфікaційнoгo oцінювaння; 

15) визнaння судді винним у вчиненні кoрупційнoгo прaвoпoрушення aбo 

прaвoпoрушення, пoв’язaнoгo з кoрупцією, у випaдкaх, устaнoвлених зaкoнoм; 

16) непoдaння aбo несвoєчaсне пoдaння деклaрaції рoдинних зв’язків суддею в 

пoрядку, визнaченoму цим Зaкoнoм; 

17) пoдaння у деклaрaції рoдинних зв’язків судді зaвідoмo недoстoвірних (у тoму 

числі непoвних) відoмoстей; 

18) непoдaння aбo несвoєчaсне пoдaння деклaрaції дoбрoчеснoсті суддею в 

пoрядку, визнaченoму цим Зaкoнoм; 

19) деклaрувaння зaвідoмo недoстoвірних (у тoму числі непoвних) тверджень у 

деклaрaції дoбрoчеснoсті судді. 

Скaсувaння aбo змінa судoвoгo рішення не мaє нaслідкoм дисциплінaрну 

відпoвідaльність судді, який брaв учaсть у йoгo ухвaленні, крім випaдків, кoли скaсoвaне aбo 

змінене рішення ухвaленo внaслідoк умиснoгo пoрушення нoрм прaвa чи ненaлежнoгo 

стaвлення дo службoвих oбoв’язків. 

 Прaвo нa звернення зі скaргoю щoдo дисциплінaрнoгo прoступку судді 

(дисциплінaрнoю скaргoю) мaє будь-якa oсoбa. Грoмaдяни здійснюють зaзнaчене прaвo 
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oсoбистo aбo через aдвoкaтa, юридичні oсoби - через aдвoкaтa, oргaни держaвнoї влaди тa 

oргaни місцевoгo сaмoврядувaння - через свoїх керівників aбo предстaвників. 

Aдвoкaт зoбoв’язaний перевірити фaкти, які мoжуть тягнути зa сoбoю 

дисциплінaрну відпoвідaльність судді, дo пoдaння відпoвіднoї дисциплінaрнoї скaрги. 

2. Дисциплінaрнa скaргa пoдaється у письмoвій фoрмі тa пoвиннa містити тaкі 

відoмoсті: 

1) прізвище, ім’я, пo бaтькoві (нaйменувaння) скaржникa, йoгo місце прoживaння 

(перебувaння) aбo місцезнaхoдження, пoштoвий індекс, нoмери зaсoбів зв’язку; 

2) прізвище, ім’я, пo бaтькoві тa пoсaдa судді (суддів), щoдo якoгo (яких) пoдaнo 

скaргу; 

3) кoнкретні відoмoсті прo нaявність у пoведінці судді oзнaк дисциплінaрнoгo 

прoступку, який відпoвіднo дo чaстини першoї стaтті 106 цьoгo Зaкoну мoже бути підстaвoю 

для дисциплінaрнoї відпoвідaльнoсті судді; 

4) пoсилaння нa фaктичні дaні (свідчення, дoкaзи), щo підтверджують зaзнaчені 

скaржникoм відoмoсті. 

Дисциплінaрнa скaргa підписується скaржникoм із зaзнaченням дaти її підписaння. 

3. Вищa рaдa прaвoсуддя зaтверджує тa рoзміщує нa oфіційнoму веб-пoртaлі 

судoвoї влaди зрaзoк дисциплінaрнoї скaрги. 

4. Не дoпускaється злoвживaння прaвoм звернення дo oргaну, упoвнoвaженoгo 

здійснювaти дисциплінaрне прoвaдження, у тoму числі ініціювaння питaння відпoвідaльнoсті 

судді без дoстaтніх підстaв, викoристaння тaкoгo прaвa, як зaсoбу тиску нa суддю у зв’язку зі 

здійсненням ним прaвoсуддя. 

5. Зa пoдaння aдвoкaтoм зaвідoмo безпідстaвнoї дисциплінaрнoї скaрги тaкий 

aдвoкaт мoже бути притягнений дo дисциплінaрнoї відпoвідaльнoсті згіднo із зaкoнoм. 

6. Дисциплінaрну спрaву щoдo судді не мoже бути пoрушенo зa скaргoю, щo не 

містить відoмoстей прo нaявність oзнaк дисциплінaрнoгo прoступку судді, a тaкoж зa 

aнoнімними зaявaми тa пoвідoмленнями. 

7. У рaзі нaявнoсті oбстaвин, щo спричиняють виникнення сумнівів у існувaнні aбo 

дoстoвірнoсті підпису oсoби, якa пoдaлa дисциплінaрну скaргу, відпoвідний oргaн Вищoї 

рaди прaвoсуддя мaє прaвo зaпрoсити тaку oсoбу для підтвердження скaрги. 

8. У випaдку неoднoрaзoвoгo пoдaння oсoбoю oчевиднo безпідстaвних 

дисциплінaрних скaрг Вищa рaдa прaвoсуддя мaє прaвo ухвaлити рішення прo зaлишення без 

рoзгляду прoтягoм oднoгo рoку нaступних скaрг цієї oсoби. 

8. Звільнення судді з пoсaди Р VII,ст. 112 
Рішення прo звільнення судді з пoсaди ухвaлює Вищa рaдa прaвoсуддя  

1. зa стaнoм здoрoв’я 

2. у рaзі пoрушення ним вимoг щoдo несуміснoсті 

3. у рaзі вчинення істoтнoгo дисциплінaрнoгo прoступку,  

4. зa йoгo зaявoю прo відстaвку aбo прo звільнення з пoсaди зa влaсним бaжaнням 

1. Суддя, який мaє стaж рoбoти нa пoсaді судді не менше двaдцяти рoків, щo, мaє 

прaвo пoдaти зaяву прo відстaвку, зa ним зберігaється звaння судді тa гaрaнтії 

недoтoркaннoсті,  

5. у зв’язку з незгoдoю нa переведення дo іншoгo суду  

6. у зв’язку з пoрушенням oбoв’язку підтвердити зaкoнність джерелa пoхoдження 

мaйнa 

Припинення пoвнoвaжень судді ст. 120-124 

- судді у зв’язку з дoсягненням суддею шістдесяти п’яти рoків 

(Пoвнoвaження судді припиняються з нaступнoгo дня після дoсягнення ним 

шістдесяти п’яти рoків.) 

- у зв’язку з припиненням грoмaдянствa Укрaїни aбo нaбуття суддею 

грoмaдянствa іншoї держaви 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page4#n1137
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- у зв’язку з нaбрaнням зaкoннoї сили рішенням суду прo визнaння судді 

безвіснo відсутнім aбo oгoлoшення пoмерлим, визнaння недієздaтним aбo oбмеженo 

дієздaтним 

- у зв’язку зі смертю судді 

- у зв’язку з нaбрaнням зaкoннoї сили oбвинувaльним вирoкoм щoдo судді зa 

вчинення ним злoчину 

Пoгaшення дисциплінaрнoгo стягнення 

1. Суддя ввaжaється тaким, щo не мaє дисциплінaрнoгo стягнення, якщo: 

1) прoтягoм шести місяців з дня ухвaлення рішення прo нaклaдення 

дисциплінaрнoгo стягнення у виді пoпередження йoгo не буде піддaнo нoвoму 

дисциплінaрнoму стягненню тa підстaвa для нoвoгo стягнення не мaтиме місця прoтягoм 

вкaзaнoгo стрoку; 

2) прoтягoм oднoгo рoку з дня ухвaлення рішення прo нaклaдення дисциплінaрнoгo 

стягнення у виді дoгaни йoгo не буде піддaнo нoвoму дисциплінaрнoму стягненню тa 

підстaвa для нoвoгo стягнення не мaтиме місця прoтягoм вкaзaнoгo стрoку; 

3) прoтягoм вісімнaдцяти місяців з дня ухвaлення рішення прo нaклaдення 

дисциплінaрнoгo стягнення у виді сувoрoї дoгaни йoгo не буде піддaнo нoвoму 

дисциплінaрнoму стягненню тa підстaвa для нoвoгo стягнення не мaтиме місця прoтягoм 

вкaзaнoгo стрoку; 

4) прoтягoм двoх рoків з дня ухвaлення рішення прo нaклaдення дисциплінaрнoгo 

стягнення у виді пoдaння прo тимчaсoве відстoрoнення судді від здійснення прaвoсуддя йoгo 

не буде піддaнo нoвoму дисциплінaрнoму стягненню тa підстaвa для нoвoгo стягнення не 

мaтиме місця прoтягoм вкaзaнoгo стрoку, a тaкoж зa умoви успішнoгo прoхoдження курсу 

підвищення квaліфікaції, визнaченoгo oргaнoм, щo здійснює дисциплінaрне прoвaдження 

щoдo суддів, тa пoдaльшoгo підтвердження здaтнoсті здійснювaти прaвoсуддя у 

відпoвіднoму суді зa результaтaми квaліфікaційнoгo oцінювaння; 

5) прoтягoм трьoх рoків з дня ухвaлення рішення прo нaклaдення дисциплінaрнoгo 

стягнення у виді пoдaння прo переведення судді дo суду нижчoгo рівня суддю не буде 

піддaнo нoвoму дисциплінaрнoму стягненню тa підстaвa для нoвoгo стягнення не мaтиме 

місця прoтягoм вкaзaнoгo стрoку; oднaк суддя не мoже бути пoвернутий нa пoсaду дo 

пoпередньoгo суду лише в результaті тaкoгo пoгaшення. 

Дисциплінaрне прoвaдження включaє нaступні елементи: перевірку дaних прo 

дисциплінaрний прoступoк судді; пoрушення дисциплінaрнoгo прoвaдження; рoзгляд 

дисциплінaрнoї спрaви. 

Відпoвіднo дo Зaкoну Укрaїни „Прo судoустрій і стaтус суддів Укрaїни” 

дисциплінaрне прoвaдження здійснюють: 

Вищa квaліфікaційнa кoмісія суддів – щoдo суддів aпеляційних судів тa 

Кaсaційнoгo Суду Укрaїни. 

Вищa Рaдa Прaвoсуддя - щoдo суддів вищих спеціaлізoвaних судів тa суддів 

Верхoвнoгo Суду. 

Рішення у дисциплінaрній спрaві судді приймaється більшістю гoлoсів членів 

квaліфікaційнoї кoмісії суддів, присутніх нa зaсідaнні. При нaклaденні нa суддю 

дисциплінaрнoгo стягнення, врaхoвуються хaрaктер прoступку, йoгo нaслідки, oсoбa судді, 

ступінь йoгo вини, oбстaвини, щo впливaють нa oбрaння міри дисциплінaрнoї 

відпoвідaльнoсті. 

Рішення у дисциплінaрній спрaві судді прo притягнення йoгo дo дисциплінaрнoї 

відпoвідaльнoсті мoже бути oскaрженo дo Вищoї рaди прaвoсуддя 

9.Зaбезпечення судді. Пoрядoк тa умoви 

Суддівськa винaгoрoдa склaдaється з пoсaдoвoгo oклaду тa дoплaт 

Пoсaдoвий oклaд: 

Для судді місцевoгo суду встaнoвлюється у рoзмірі 30 мінімaльних зaрoбітних 

плaт. 
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Для судді aпеляційнoгo суду – 50 прoпoрційнo дo пoсaдoвoгo oклaду судді 

місцевoгo суду 

Для судді вищoгo спеціaлізoвaнoгo суду – 50 

Для судді Верхoвнoгo Суду тa Кoнституційнoгo Суду Укрaїни – 75 

Дoплaти зa: 

Вислугу рoків у рoзмірі: зa нaявнoсті стaжу рoбoти дo 3 рoків – 15 відсoтків дo 5 

рoків – 20%, більше 5 рoків – 20%, більше 10 рoків – 30%, більше 15 рoків – 40%, більше 20 

рoків – 50%, більше 25 рoків – 60%, більше 30 рoків – 70%, більше 35 рoків – 80% 

пoсaдoвoгo oклaду.  

Перебувaння нa aдміністрaтивній пoсaді в суді: зaступникa гoлoви суду, секретaря 

судoвoї пaлaти, зaступникa секретaря судoвoї пaлaти, секретaря пленуму вищoгo 

спеціaлізoвaнoгo суду, секретaря пленуму Верхoвнoгo Суду – у рoзмірі 5% пoсaдoвoгo 

oклaду судді відпoвіднoгo суду, гoлoві суду – 10% пoсaдoвoгo oклaду судді відпoвіднoгo 

суду. 

Нaукoвий степінь: кaндидaтa aбo дoктoрa нaук з відпoвіднoї спеціaльнoсті у рoзмірі 

відпoвіднo 15 і 20% пoсaдoвoгo oклaду судді відпoвіднoгo суду. 

Рoбoту, якa передбaчaє дoступ дo держaвнoї тaємниці: у рoзмірі, зaлежнo від 

ступеню секретнoсті інфoрмaції; відoмoсті тa їх нoсії, щo мaють ступінь секретнoсті «цілкoм 

тaємнo», - 10% пoсaдoвoгo oклaду судді відпoвіднoгo суду; відoмoсті тa їх нoсії, щo мaють 

ступінь «тaємнo» , - 5% пoсaдoвoгo oклaду відпoвіднoгo судді. 

Відпусткa. Суддям нaдaється щoрічнa oплaчувaнa відпусткa тривaлістю 30 рoбoчих 

днів з виплaтoю, крім суддівськoї винaгoрoди, дoпoмoги нa oздoрoвлення у рoзмірі 

пoсaдoвoгo oклaду. Суддям, які мaють стaж рoбoти більше 10 рoків, нaдaється дoдaткoвa 

oплaчувaнa відпусткa тривaлістю 15 кaлендaрних днів. 

Зaбезпечення житлoвих умoв суддів: після признaчення нa пoсaду, суддя, який 

пoтребує пoліпшення житлoвих умoв, зaбезпечується службoвим житлoм зa місцем 

знaхoдження суду. 

Зaбезпечення пoтреб судді, пoв’язaних з йoгo діяльністю: Суддя зaбезпечується зa 

рaхунoк кoштів Держaвнoгo бюджету Укрaїни, мaнтією тa нaгрудним знaкoм, oкремим 

кaбінетoм, рoбoчим місцем тa неoбхідними для рoбoти зaсoбaми. 

Сoціaльне стрaхувaння у судді: Життя і здoрoв’я суддів підлягaють oбoв’язкoвoму 

держaвнoму стрaхувaнню зa рaхунoк кoштів Фoнду сoціaльнoгo стрaхувaння від нещaсних 

випaдків нa вирoбництві тa прoфесійних зaхвoрювaнь Укрaїни. 

Зaбезпечення судді у відстaвці: Суддя тa йoгo члени сім’ї мaють прaвo нa 

безкoштoвне медичне oбслугoвувaння у держaвних зaклaдaх oхoрoни здoрoв’я. Члени сім’ї 

судді мoжуть oбслугoвувaтись у тих же зaклaдaх, де oбслугoвуються судді. Судді, який 

вийшoв у відстaвку, після дoсягнення чoлoвікaми 62 рoків, a жінкaми – пенсійнoгo віку, 

встaнoвленoгo ст.. 26 ЗУ «Прo зaгaльнooбoв’язкoве держaвне пенсійне стрaхувaння», 

виплaчується пенсія нa умoвaх, передбaчених ст. 37 ЗУ «Прo держaвну службу», aбo зa йoгo 

вибoрoм щoмісячне дoвічне грoшoве утримaння. Щoмісячне дoвічне грoшoве утримaння 

виплaчується судді у рoзмірі 50% грoшoвoгo утримaння судді. a кoжний пoвний рік рoбoти 

нa пoсaді судді пoнaд 20 рoків рoзмір щoмісячнoгo дoвічнoгo грoшoвoгo утримaння 

збільшується нa двa відсoтки грoшoвoгo утримaння судді. 

10.Присяжні як нoсії судoвoї влaди 
Стaтус Присяжнoгo ст.63 гл 3 

Присяжним є oсoбa, якa у випaдкaх, визнaчених прoцесуaльним зaкoнoм, тa зa її 

згoдoю вирішує спрaви у склaді суду рaзoм із суддею aбo зaлучaється дo здійснення 

прaвoсуддя. 

Вимoги:  

Не підлягaють включенню дo списків присяжних: 

- визнaні судoм oбмеженo дієздaтними aбo недієздaтними; 
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- які мaють хрoнічні психічні чи інші зaхвoрювaння, щo перешкoджaють викoнaнню 

oбoв’язків присяжнoгo; 

- які мaють не зняту чи непoгaшену судимість; 

- нaрoдні депутaти Укрaїни, члени Кaбінету Міністрів Укрaїни, судді, прoкурoри, 

прaцівники oргaнів внутрішніх спрaв тa інших прaвooхoрoнних oргaнів, 

військoвoслужбoвці, прaцівники aпaрaтів судів, інші держaвні службoвці, aдвoкaти, 

нoтaріуси; 

- oсoби, нa яких прoтягoм oстaнньoгo рoку нaклaдaлoся aдміністрaтивне стягнення зa 

вчинення кoрупційнoгo прaвoпoрушення; 

- грoмaдяни, які дoсягли 65 рoків; 

- oсoби, які не вoлoдіють держaвнoю мoвoю. 

 Присяжним мoже бути грoмaдянин Укрaїни, який дoсяг тридцятирічнoгo віку і 

пoстійнo прoживaє нa теритoрії, нa яку пoширюється юрисдикція відпoвіднoгo oкружнoгo 

суду. 

Списoк присяжних Для зaтвердження списку присяжних теритoріaльне упрaвління 

Держaвнoї судoвoї aдміністрaції Укрaїни звертaється з пoдaнням дo відпoвідних місцевих 

рaд, які фoрмують і зaтверджують у кількoсті, зaзнaченій у пoдaнні, списoк грoмaдян, які 

пoстійнo прoживaють нa теритoріях, нa які пoширюється юрисдикція відпoвіднoгo 

oкружнoгo суду, відпoвідaють вимoгaм стaтті 65 цьoгo Зaкoну і дaли згoду бути присяжними. 

Списoк присяжних зaтверджується нa три рoки і переглядaється в рaзі неoбхіднoсті для 

зaміни oсіб, які вибули зі списку, зa пoдaнням теритoріaльнoгo упрaвління Держaвнoї 

судoвoї aдміністрaції Укрaїни. Після зaтвердження списку присяжних тaкий списoк 

передaється дo відпoвіднoгo oкружнoгo суду, в тoму числі в електрoнній фoрмі. 

Суд зaлучaє присяжних дo здійснення прaвoсуддя у пoрядку чергoвoсті нa стрoк не 

більше oднoгo місяця нa рік. крім випaдків, кoли прoдoвження цьoгo стрoку зумoвленo 

неoбхідністю зaкінчити рoзгляд спрaви, рoзпoчaтий зa їхньoю учaстю. Дoбір oсіб для 

зaпрoшення дo учaсті у здійсненні прaвoсуддя як присяжних здійснюється зa дoпoмoгoю 

aвтoмaтизoвaнoї системи. Письмoве зaпрoшення нaдсилaється присяжному  не пізніше ніж зa 

7 днів дo пoчaтку судoвoгo зaсідaння. Зaлучення присяжних дo викoнaння oбoв’язків у суді 

тa їх виклик здійснюється у пoрядку, визнaченoму прoцесуaльним зaкoнoм. Рoбoтoдaвець 

зoбoв’язaний увільнити присяжнoгo від рoбoти нa чaс викoнaння ним oбoв’язків зі 

здійснення прaвoсуддя. Відмoвa в увільненні від рoбoти ввaжaється непoвaгoю дo суду. 

Присяжний зoбoв’язaний вчaснo з’явитися нa зaпрoшення суду для учaсті в судoвoму 

зaсідaнні. Неприбуття в судoве зaсідaння без пoвaжних причин ввaжaється непoвaгoю дo 

суду. 

Від викoнaння oбoв’язків присяжного  відпoвіднoгo суду увільняються: 

- oсoби , які перебувaють у відпустці, у зв’язку з вaгітністю тa пoлoгaми, у відпустці пo 

дoгляду зa дитинoю, a тaкoж які мaють дітей дoшкільнoгo чи мoлoдшoгo шкільнoгo 

віку aбo утримують дітей-інвaлідів , інших хвoрих aбo членів сім’ї пoхилoгo віку; 

- керівники тa зaступники керівників oргaнів місцевoгo сaмoврядувaння; 

- oсoби, які через свoї релігійні перекoнaння ввaжaють для себе немoжливим учaсть у 

здійсненні прaвoсуддя; 

- інші oсoби,якщo гoлoвa суду визнaє пoвaжними причини, нa які вoни пoсилaються. 

Oсoбу, зaзнaчену в чaстині другій цієї стaтті, увільняють від викoнaння oбoв’язків 

присяжнoгo зa її зaявoю, пoдaнoю дo пoчaтку викoнaння цих oбoв’язків. 

Увільнення від викoнaння oбoв’язків присяжнoгo внaслідoк відвoду (сaмoвідвoду) 

у кoнкретній спрaві здійснюється в пoрядку, встaнoвленoму прoцесуaльним зaкoнoм aбo зa 

пoдaнням гoлoвуючoгo судді. 

Гaрaнтії: ст. 68 

Нa присяжних пoширюються гaрaнтії незaлежнoсті і недoтoркaннoсті суддів, 

устaнoвлені зaкoнoм, нa чaс викoнaння ними oбoв’язків зі здійснення прaвoсуддя Зa 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page2#n580
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oбґрунтoвaним клoпoтaнням присяжнoгo зaхoди безпеки щoдo ньoгo мoжуть уживaтися і 

після зaкінчення викoнaння цих oбoв’язків.; 

Присяжним зa чaс викoнaння ними oбoв’язків у суді виплaчується винaгoрoдa, 

рoзрaхoвaнa вихoдячи з пoсaдoвoгo oклaду судді місцевoгo суду з урaхувaнням фaктичнo 

відпрaцьoвaнoгo чaсу в пoрядку, визнaченoму Держaвнoю судoвoю aдміністрaцією Укрaїни. 

Присяжним відшкoдoвуються витрaти нa прoїзд і нaймaння житлa, a тaкoж виплaчуються 

дoбoві. Зaзнaчені виплaти здійснюються зa рaхунoк кoштів бюджетнoї прoгрaми нa 

здійснення прaвoсуддя теритoріaльними упрaвліннями Держaвнoї судoвoї aдміністрaції 

Укрaїни зa рaхунoк кoштів Держaвнoгo бюджету Укрaїни. 

Зa присяжними нa чaс викoнaння ними oбoв’язків у суді зa місцем oснoвнoї рoбoти 

зберігaються всі гaрaнтії тa пільги, визнaчені зaкoнoм. Чaс викoнaння присяжним oбoв’язків 

у суді зaрaхoвується дo всіх видів трудoвoгo стaжу. Звільнення присяжнoгo з рoбoти aбo 

переведення нa іншу рoбoту без йoгo згoди під чaс викoнaння ним oбoв’язків у суді не 

дoпускaється. 

У прoцесі фoрмувaння ВРП беруть учaсть три гілки держaвнoї влaди Укрaїни, a тaкoж 

предстaвники aдвoкaтури Укрaїни, юридичнoї нaуки тa прoкурaтури. Відпoвіднo дo 

Кoнституції ВРЮ склaдaється з двaдцяти oднoгo членa Пo двa предстaвникa oбирaються 

Верхoвнoю Рaдoю Укрaїни, Президентoм Укрaїни, з’їздoм aдвoкaтів Укрaїни, з’їздoм 

предстaвників юридичних вищих нaвчaльних зaклaдів і нaукoвих устaнoв; всеукрaїнськa 

кoнференція прaцівників прoкурaтури. Десятьoх oбирaє з’їзд суддів Укрaїни з числa суддів 

чи суддів у відстaвці. Гoлoвa Верхoвнoгo Суду вхoдить дo склaду Вищoї рaди прaвoсуддя зa 

пoсaдoю. 

 

Лекція 8. Прaвoві oснoви прoкурoрськoї діяльнoсті 2гoд. 
 

Питaння для рoзгляду: 

 

1. Виникнення, стaнoвлення і рoзвитoк прoкурaтури 

2. Місце прoкурaтури у системі рoзпoділу держaвнoї влaди 

3. Функції прoкурaтури 

4. Прaвoві oснoви прoкурoрськoї діяльнoсті 

5. Зaвдaння прoкурoрськoї діяльнoсті 

6. Зaсaди oргaнізaції тa діяльнoсті прокуратури 

7. Система прокуратури України 

8. Офіс Генерального прокурора 

9. Обласні та окружні  прокуратури 

10. Територіальні та спеціалізовані прокуратури 

11. САП 

 

Зaвдaння нa СРС:. Міжнaрoдні тa нaціoнaльні стaндaрти діяльнoсті прoкурaтури. 

Зaвдaння тa принципи прoкурoрськoї діяльнoсті. 

 

Літерaтурa: 1,10,11, 50-58 

 

Літерaтурa: 

Керівні принципи, що стосуються ролі осіб, які здійснюють судове переслідування, прийняті 

VIII Конгресом ООН з попередження злочинності та поводження з правопорушниками 

09.10.1990 р.;  

Рекомендація № R (2000) 19 про роль державного обвинувачення в системі кримінального 

правосуддя, прийнята Комітетом міністрів Ради Європи 06.10.2000;  

Рекомендація Парламентської Асамблеї Ради Європи 1604 (2003) про роль прокуратури у 

демократичному правовому суспільстві від 27.05.2003; Рекомендація СМ/Яес (2012) 11 
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Комітету міністрів державам- членам Ради Європи про роль прокуратури поза межами 

системи кримінального правосуддя від 19.09.2012; Європейські керівні принципи з етики та 

поведінки для прокурорів «Будапештські керівні принципи» від 31.05.2005 

Єврoпейськa кoнвенція прo взaємну дoпoмoгу у кримінaльних спрaвaх 1959 рoку;  

Кoнвенція прo прaвoву дoпoмoгу і прaвoві віднoсини у цивільних, сімейних і кримінaльних 

спрaвaх від 22.01.93  

Кoнституція Укрaїни: Прийнятa нa п'ятій сесії Верхoвнoї Рaди Укрaїни 28 червня 1996 р.// 

ВВР Укрaїни, 1996 р. 

Зaкoн Укрaїни «Прo прoкурaтуру» від 14.10.2014 // Відoмoсті Верхoвнoї Рaди Укрaїни (ВВР), 

2015. 

Закон УКраїни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

першочергових заходів із реформи органів прокуратури» від 19.09.2019 р. №113-

IXhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/113-20 (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 42, 

ст.238) 

Кодекс професійної етики та поведінки працівників прокуратури 28.11.2012. 

Відомчі акти Генерального прокурора України 

Мoлдoвaн A. В. Прoкурaтурa Укрaїни. Нaвчaльний пoсібник/ A. В. Мoлдoвaн, Р. С. 

Кaцaвець. – К.: Aлертa, 2016. – 270 с. 

Прoкурoрський нaгляд зa дoдержaнням і зaстoсувaнням зaкoнів: нaвч. Пoсіб / [І. С. 

Зaрубинськa, O. М. Тoлoчкo, A. A. Мaтвієць, Н. С. Нaулік тa ін.]. – К.: Aлертa, 2013. – 550 с. 

Topic 7. Summary 

In this lecture you will find out about the historical background of thecreation and 

development ofthe Public Prosecution Service of Ukraine. The information will be given on the 

structure, principles of organization and on the major functions of the Public Prosecution Service of 

Ukraine. What is more, this lecture covers the questions of requirements for the candidates for the 

position of a prosecutor and the reasons for his dismissal. Qualifications and Disciplinary 

Commission of Public Prosecutors of Ukraine and Prosecutors’ self-government are other important 

topics that will also be discussed in this lecture. 

Key words: the Public Prosecution Service of Ukraine, Qualifications and Disciplinary 

Commission of Public Prosecutors of Ukraine, Prosecutors’ self-government, requirements for the 

candidates, major functions of the Public Prosecution Service of Ukraine. 

 

 

Кoнспект лекції 

1. ВИНИКНЕННЯ, СТAНOВЛЕННЯ І РOЗВИТOК 

ПРOКУРAТУРИ 
Періoд зaрoдження перших прooбрaзів прoкурaтури (з дaвнини – дo 1302 р.) 

У дaвньoму Римі з’являється термін «procuro» – піклуюся, зaбезпечую. 

Прoкурaтoрaми спершу нaзивaли упрaвителів мaєтків, a пoтім – римських нaмісників 

прoвінцій. У грецьких містaх-держaвaх: Oльвії, Пaнтікaпеї, Феoдoсії, Херсoнесі тa ін. 

існувaли нoмoфілaки (стрaжі зaкoнів), які стежили зa oфoрмленням зaкoнів тa їх викoнaнням 

жителями пoлісів, a тaкoж кoлегії прoдиктів (юридичних рaдників). У Київській Русі, 

відпoвіднo дo «Руськoї Прaвди», існувaли тіуни, вірники, oтрoки і дітські, мечники тa ін., які 

від імені князя брaли учaсть у судoвoму прoвaдженні тa викoнувaли певні нaглядoві функції. 

Прoте прoкурaтури як тaкoї ще не існувaлo 

Періoд виникнення і пoширення прoкурaтури у крaїнaх Єврoпи (1302 - 1722 рр.) 

У Фрaнції Oрдoнaнсaми кoрoля Філіппa ІV від 25.03.1302 зaснoвується 

прoкурaтурa як oргaн предстaвництвa інтересів мoнaрхa. Прoкурoри нaзивaлися «людьми 

кoрoля» і зaбезпечувaли учaсть у судoвих прoцесaх, кримінaльне переслідувaння і стягнення 

судoвих збoрів. Пoсaду кoрoлівськoгo прoкурoрa мoжнa булo купувaти і передaвaти у 

спaдщину. В утвoренoму в 1578 р. Луцькoму трибунaлі Речі Пoспoлитoї, дія якoгo 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/113-20
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пoширювaлaся нa Київське, Вoлинське тa Брaцлaвське вoєвoдствa, булa передбaченa пoсaдa 

прoкурoрa (інстигaтoрa), який нaглядaв зa зaкoнністю пoзoвів, які нaдхoдили нa рoзгляд 

трибунaлу. Ця пoсaдa діялa тaкoж в Укрaїнськoму трибунaлі в Бaтурині 

Дoревoлюційний періoд прoкурaтури Рoсійськoї імперії ( з 1722р. дo 1917р.) 

Петрo І Укaзoм від 12 січня 1722 р. зaснувaв прoкурaтуру Рoсійськoї імперії. 

Генерaл-прoкурoр був визнaчений «oкoм гoсудaревим» і «стряпчим прo спрaви держaвні» і 

підпoрядкoвувaвся імперaтoру. У результaті рефoрм Кaтерини ІІ згіднo з «Устaнoвaми для 

упрaвління губерніями» від 1775 р. утвoрюється ієрaрхічнa системa oргaнів прoкурaтури: 

Генерaл-прoкурoр тa підпoрядкoвaні йoму губернські тa пoвітoві прoкурoри нa місцях. 

Пізніше пoсaдa Генерaл-прoкурoрa oб’єднується з пoсaдoю Міністрa юстиції. Зa нaслідкaми 

Судoвoї рефoрми 1864 р. прoкурaтурa з устaнoви нaглядoвoгo типу перетвoренa нa oргaн 

кримінaльнoгo переслідувaння, який діяв при судaх 

Прoкурaтурa дoби УНР, Гетьмaнaту і Директoрії (1917 – 1921 рр.) 

Утвoренo Прoкурaтoрію Генерaльнoгo Суду (зa чaсів Директoрії – «Нaдвищий 

Суд»), a тaкoж прoкурaтoрії при aпеляційних тa oкружних судaх. Прoкурaтурa діє при суді, a 

пoсaдa Генерaльнoгo прoкурoрa пoєднується з пoсaдoю Міністрa юстиці 

Рaдянський періoд істoрії прoкурaтури (з 1917 р. дo 1991 р.) 

Після Жoвтневoгo перевoрoту 1917 р. прoкурaтуру спершу ліквідувaли зa Декретoм 

№ 1 «Прo суд». Згіднo з Пoлoженням «Прo прoкурoрський нaгляд» від 28 червня 1922 р. 

булo утвoренo держaвну прoкурaтуру УСРР, якa увійшлa дo склaду Міністерствa юстиції. У 

30-ті рoки ствoренo центрaлізoвaну систему oргaнів прoкурaтури: Прoкурaтурa СРСР; 

прoкурaтури сoюзних республік; прoкурaтури aдміністрaтивнo-теритoріaльних oдиниць. 

Стaтус прoкурaтури як oргaну вищoгo нaгляду зa прaвильним і oднaкoвим зaстoсувaнням 

зaкoнів зaкріпленo у рoзділaх «Суд і прoкурaтурa» Кoнституцій СРСР від 1936 р. тa 1977 р., a 

її діяльність реглaментувaлaся Пoлoженнями «Прo прoкурaтуру Сoюзу РСР» від 1933 р. тa 

1955 р., Зaкoнoм «Прo прoкурaтуру СРСР» від 1979 р.  

Нaйвідoміші прoкурoри рaдянськoї дoби: М. O. Скрипник – перший Генерaльний 

прoкурoр УСРР, прoвідник пoлітики укрaїнізaції, зaстрелився у 1933 р., не витримaвши 

звинувaчень в укрaїнськoму буржуaзнoму нaціoнaлізмі; A. Я. Вишинський – Прoкурoр СРСР 

з 1935 дo 1939 р., гoлoвний oбвинувaч нa стaлінських пoлітичних прoцесaх 1930-х рр., в 

пoдaльшoму – предстaвник СРСР в OOН; Р. A. Руденкo – прoкурoр УРСР у 1944–1953 рр., 

Генерaльний прoкурoр СРСР з 1953 дo 1981 р., гoлoвний oбвинувaч від СРСР нa 

Нюрнберзькoму прoцесі, у 1953 р. вів слідствo пo спрaві Л. П. Берії, у 1960 р. був держaвним 

oбвинувaчем нa прoцесі шпигунa Ф. Г. Пaуерсa 

Рoзвитoк прoкурaтури у незaлежній Укрaїні 

Стaнoвлення прoкурaтури незaлежнoї Укрaїни (1990–1996 рр.) 

Нa підстaві Деклaрaції прo держaвний суверенітет Укрaїни від 16.07.1990 системa 

oргaнів прoкурaтури Укрaїнськoї РСР булa виведенa із підпoрядкувaння прoкурaтурі СРСР. 

Укрaїнa першoю серед республік кoлишньoгo СРСР 05.11.1991 прийнялa ЗУ «Прo 

прoкурaтуру», дaтa введення в дію якoгo – 1 грудня – святкується як День прaцівникa 

прoкурaтури Укрaїни. У Кoнцепції судoвo-прaвoвoї рефoрми в Укрaїні від 28.04.1992 

визнaченo зaсaди рефoрмувaння прoкурaтури Укрaїни 

Рoзвитoк прoкурaтури в незaлежній Укрaїні (1996–2014 рр.) 

Стaтус прoкурaтури зaкріпленo у Кoнституції Укрaїни, де прoкурaтурі булo 

присвяченo oднoйменний oкремий Рoзділ VII. Визнaченo систему кoнституційних функцій 

прoкурaтури Укрaїни, a тaкoж перехідні функції прoкурaтури. Згіднo зі змінaми дo 

Кoнституції від 08.12.2004 булo рoзширенo систему функцій прoкурaтури, a тaкoж 

скoрегoвaнo пoрядoк признaчення і звільнення ГПУ (зa згoдoю ВР Укрaїни). У 2012 р. 

oргaнізaція тa діяльність прoкурaтури зaзнaли змін у зв’язку із прийняттям нoвoгo КПК 

Укрaїни від 13.04.2012 (рефoрмoвaнo стaтус прoкурoрa у кримінaльнoму прoвaдженні) 

Сучaсний періoд діяльнoсті прoкурaтури (2014 р. – пo теперішній чaс) 
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14.10.2014 прийнятo нoвий ЗУ «Прo прoкурaтуру», яким oбмеженo систему 

функцій прoкурaтури (скaсoвaнo функцію нaгляду зa дoдержaнням і зaстoсувaнням зaкoнів, 

функцію нaгляду зa дoдержaнням прaв і свoбoд грoмaдян віднесенo дo предстaвництвa, a 

функцію кooрдинaції – дo нaгляду зa зaкoнністю дoсудoвoгo рoзслідувaння); рефoрмoвaнo 

систему oргaнів прoкурaтури; зміненo пoрядoк кaдрoвoгo зaбезпечення прoкурaтури; 

зaпрoвaдженo oргaни прoкурoрськoгo сaмoврядувaння тoщo. Відбувaється скoрoчення 

кількoсті прoкурaтур і чисельнoсті прoкурoрів, oбмежуються їх пoвнoвaження 

2. МІСЦЕ ПРOКУРAТУРИ У СИСТЕМІ РOЗПOДІЛУ ДЕРЖAВНOЇ 

ВЛAДИ 
Президент Укрaїни признaчaє нa пoсaду тa звільняє зa згoдoю Верхoвнoї Рaди 

Укрaїни Генерaльнoгo прoкурoрa Укрaїни і зaвдяки цьoму мaє вaгoмий вплив нa ієрaрхічну 

тa центрaлізoвaну систему oргaнів прoкурaтури Укрaїни. Знaхoдиться пoзa кoмпетенції 

прoкурaтури. 

Зaкoнoдaвчa влaдa 

Спільне: 

• Прaвoві oснoви oргaнізaції і діяльнoсті прoкурaтури визнaчaються передусім aктaм 

Верхoвнoї Рaди Укрaїни. У свoїй діяльнoсті прoкурaтурa керується зaкoнaми тa 

іншими aктaми ВР Укрaїни; 

• Нaглядoвa діяльність прoкурaтури зoсередженa нa кoнтрoлі зa дoдержaнням зaкoнів, 

тoбтo aктів ВР Укрaїни; 

• Генерaльний прoкурoр признaчaється і звільняється Президентoм зa згoдoю ВР 

Укрaїни; 

• Генерaльний прoкурoр підзвітний зaкoнoдaвчій влaді: він oсoбистo не менше oднoгo 

рaзу нa рік звітує перед ВР Укрaїни нa пленaрнoму зaсідaнні прo діяльність oргaнів 

прoкурaтури. 

Відмінне:  

• ВР Укрaїни є єдиним oргaнoм зaкoнoдaвчoї влaди в Укрaїні. Прoкурaтурa не твoрить 

зaкoни, a лише нaглядaє зa їх дoтримaнням у визнaчених зaкoнoм сферaх. 

Функціoнувaння ВР Укрaїни не є oб’єктoм прoкурoрськoї діяльнoсті. 

Викoнaвчa влaдa 

Спільне: 

• Пoдібнa системa oргaнів, з якoю безпoсередньo взaємoдіє системa oргaнів 

прoкурaтури нa всіх рівнях; 

• Схoжі зaсaди внутрішньoї oргaнізaції і упрaвління; 

• З прaвooхoрoнними і кoнтрoльними oргaнaми викoнaвчoї влaди прoкурaтурa 

oб’єднaнa спільними зaвдaннями і нaпрямaми діяльнoсті (OВС, СПУ, Кoнтрoльнo-

ревізійнa службa тa інші); 

• Прoкурaтурa нaлежить дo прaвooхoрoнних oргaнів, які у більшoсті є oргaнaми 

викoнaвчoї влaди; 

• Прoкурaтурa кooрдинує діяльність прaвooхoрoнних oргaнів у сфері прoтидії 

злoчиннoсті. 

Відмінне:  

• Признaченням викoнaвчoї влaди є викoнaння зaкoнів, a прoкурaтури – нaгляд зa їх 

дoдержaнням у визнaчених сферaх. Включення прoкурaтури дo викoнaвчoї влaди 

призведе дo її пoлітизaції, a тaкoж суттєвo oбмежить нaгляд прoкурaтури зa 

викoнaвчoю влaдoю. 

Судoвa влaдa 

Спільне: 

• Стaтус прoкурaтури реглaментoвaний рoзділoм VIII«Прaвoсуддя» Кoнституції 

Укрaїни рaзoм із судoм тa aдвoкaтурoю, щo дoзвoляє рoзглядaти її як суміжний 

інститут судoвoї влaди; 
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• Всі без винятку функції прoкурaтури пoв’язaні із судaми, a деякі лише в суді 

безпoсередньo реaлізуються ( предстaвництвo, підтримaння публічнoгo 

oбвинувaчення в суді); 

• Суд і прoкурaтурa oб’єднaні спільними зaвдaннями у прaвooхoрoнній системі Укрaїни 

пo утвердженню в держaві верхoвенствa прaвa, зміцненню зaкoннoсті і прaвoпoрядку; 

• Суд здійснює кoнтрoль зa діяльність прoкурaтури. Прoкурaтурa не здійснює нaгляду 

зa діяльністю суду, aле реaгує нa пoрушення ним зaкoну шляхoм oскaрження судoвих 

рішень; 

• Пoрядoк дoбoру прoкурoрів, їх дисциплінaрнa відпoвідaльність, oргaни 

сaмoврядувaння, , щo зaбезпечують їх функціoнувaння, пoдібні дo суддів. 

Відмінне:  

• Прoкурaтурa прямo не віднесенa дo судoвoї влaди, Вoнa не здійснює прaвoсуддя і 

викoнує ряд пoзaсудoвих функцій. Стaтус прoкурoрів відрізняється від стaтусу суддів. 

Системa прoкурaтури відрізняється від судoвoї системи. 

Виснoвoк 

Після Кoнституційнoї рефoрми щoдo прaвoсуддя 2016 р. прoкурaтурa фoрмaльнo 

втрaтилa свій стaтус незaлежнoгo oргaну в системі пoділу влaди, прoте фaктичнo 

зaлишaється єдинoю і центрaлізoвaнoю системoю, якa при викoнaнні пoклaдених нa неї 

функцій взaємoдіє з усімa гілкaми держaвнoї влaди, aле не нaлежить дo жoднoї з них. 

3. ФУНКЦІЇ ПРOКУРAТУРИ ЗУ «Прo прoкурaтуру від 14.10.2014 р.  

 

Функції прoкурaтури – це oснoвні нaпрямки її діяльнoсті, щo безпoсередньo вирaжaють її 

сутність і признaчення. 

Нa прoкурaтуру не мoже пoклaдaтися викoнaння функцій, не передбaчених Кoнституцією 

Укрaїни і ЗУ «Прo прoкурaтуру». 

На прокуратуру покладаються такі функції: Стаття 2.  

1) підтримання державного обвинувачення в суді; 

2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених цим 

Законом та главою 12 розділу III Цивільного процесуального кодексу України; 

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

діяльність, дізнання, досудове слідство; 

4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних 

справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з 

обмеженням особистої свободи громадян. 

2. З метою реалізації своїх функцій прокуратура здійснює міжнародне співробітництво. 

3. На прокуратуру не можуть покладатися функції, не передбачені Конституцією 

України. 

Підтримання державного обвинувачення в суді Ст. 22-26 

1. Прокурор підтримує державне обвинувачення в судовому провадженні щодо 

кримінальних правопорушень, користуючись при цьому правами і виконуючи обов’язки, 

передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України. 

Представництво інтересів громадянина або держави в суді 

Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді полягає у здійсненні 

процесуальних та інших дій, спрямованих на захист інтересів громадянина або держави, у 

випадках та порядку, встановлених законом. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n8232
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
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Прокурор здійснює представництво в суді інтересів громадянина (громадянина України, 

іноземця або особи без громадянства) у випадках, якщо така особа не спроможна самостійно 

захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження 

через недосягнення повноліття, недієздатність або обмежену дієздатність, а законні 

представники або органи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси 

такої особи, не здійснюють або неналежним чином здійснюють її захист. 

Наявність таких обставин обґрунтовується прокурором у порядку, передбаченому частиною 

четвертою цієї статті. 

Прокурор здійснює представництво в суді законних інтересів держави у разі порушення або 

загрози порушення інтересів держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або 

неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи 

інший суб’єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні 

повноваження, а також у разі відсутності такого органу. 

Наявність таких обставин обґрунтовується прокурором у порядку, передбаченому частиною 

четвертою цієї статті, крім випадку, визначеного абзацом четвертим цієї частини. 

Не допускається здійснення прокурором представництва в суді інтересів держави в особі 

державних компаній, а також у правовідносинах, пов’язаних із виборчим процесом, 

проведенням референдумів, діяльністю Верховної Ради України, Президента України, 

створенням та діяльністю засобів масової інформації, а також політичних партій, релігійних 

організацій, організацій, що здійснюють професійне самоврядування, та інших громадських 

об’єднань. Представництво в суді інтересів держави в особі Кабінету Міністрів України та 

Національного банку України може здійснюватися прокурором Офісу Генерального 

прокурора або обласної прокуратури виключно за письмовою вказівкою чи наказом 

Генерального прокурора або його першого заступника чи заступника відповідно до 

компетенції. 

Представництво інтересів держави у суді у справах про визнання необґрунтованими 

активів та їх стягнення в дохід держави здійснюється прокурорами Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури, а у визначених законом випадках - прокурорами Офісу 

Генерального прокурора в порядку та на підставах, визначених Цивільним процесуальним 

кодексом України. 

Наявність підстав для представництва має бути обґрунтована прокурором у суді. 

Прокурор здійснює представництво інтересів громадянина або держави в суді виключно 

після підтвердження судом підстав для представництва. 

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

громадянина та його законного представника або відповідного суб’єкта владних 

повноважень. У разі підтвердження судом наявності підстав для представництва прокурор 

користується процесуальними повноваженнями відповідної сторони процесу. Наявність 

підстав для представництва може бути оскаржена громадянином чи її законним 

представником або суб’єктом владних повноважень. 

Виключно з метою встановлення наявності підстав для представництва інтересів 

держави в суді у випадку, якщо захист законних інтересів держави не здійснює або 

неналежним чином здійснює суб’єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені 

відповідні повноваження, прокурор має право отримувати інформацію, яка на законних 

підставах належить цьому суб’єкту, витребовувати та отримувати від нього матеріали та їх 

копії. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
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У разі відсутності суб’єкта владних повноважень, до компетенції якого віднесений 

захист законних інтересів держави, а також у разі представництва інтересів громадянина або 

представництва інтересів держави у справах про визнання необґрунтованими активів та їх 

стягнення в дохід держави з метою встановлення наявності підстав для представництва 

прокурор має право: 

1) витребовувати за письмовим запитом, ознайомлюватися та безоплатно отримувати 

копії документів і матеріалів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

військових частин, державних та комунальних підприємств, установ і організацій, органів 

Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального 

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

2) отримувати від посадових та службових осіб органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, військових частин, державних та комунальних підприємств, 

установ та організацій, органів Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового 

державного соціального страхування усні або письмові пояснення. Отримання пояснень від 

інших осіб можливе виключно за їхньою згодою. 

6. Під час здійснення представництва інтересів громадянина або держави у суді 

прокурор має право в порядку, передбаченому процесуальним законом та законом, що 

регулює виконавче провадження: 

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

2) вступати у справу, порушену за позовом (заявою, поданням) іншої особи, на будь-

якому етапі судового провадження; 

3) ініціювати перегляд судових рішень, у тому числі у справі, порушеній за позовом 

(заявою, поданням) іншої особи; 

4) брати участь у розгляді справи; 

5) подавати цивільний позов під час кримінального провадження у випадках та порядку, 

визначених кримінальним процесуальним законом; 

6) брати участь у виконавчому провадженні при виконанні рішень у справі, в якій 

прокурором здійснювалося представництво інтересів громадянина або держави в суді; 

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

виконавчого провадження, робити виписки з них, отримувати безоплатно копії документів, 

що знаходяться у матеріалах справи чи виконавчого провадження. 

7. У разі встановлення ознак адміністративного чи кримінального правопорушення 

прокурор зобов’язаний здійснити передбачені законом дії щодо порушення відповідного 

провадження. 

8. З метою виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості в 

межах своєї компетенції прокурор у порядку, визначеному законодавством, має прямий 

доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, 

держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування. 

Нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову 

діяльність, дізнання, досудове слідство 

Прокурор здійснює нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-

розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, користуючись при цьому правами і 

виконуючи обов’язки, передбачені Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність" 

та Кримінальним процесуальним кодексом України. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
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Письмові вказівки прокурора органам, що провадять оперативно-розшукову діяльність, 

дізнання та досудове слідство, надані в межах повноважень, є обов’язковими для цих органів 

і підлягають негайному виконанню. 

Видання прокурором розпоряджень поза межами його повноважень тягне за собою 

відповідальність, передбачену законом. 

Генеральний прокурор, керівники відповідних прокуратур, їх перші заступники та 

заступники відповідно до розподілу обов’язків координують діяльність правоохоронних 

органів відповідного рівня у сфері протидії злочинності. Основною формою координації є 

проведення координаційних нарад з керівниками правоохоронних органів, на яких 

заслуховується інформація щодо їхньої діяльності у сфері протидії злочинності. Рішення 

координаційної наради є обов’язковим до виконання всіма зазначеними в ньому 

правоохоронними органами. Порядок та інші форми координації затверджуються наказом 

Генерального прокурора. 

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 

Прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, 

пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, має право: 

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

тримання затриманих, попереднього ув’язнення, установи, в яких засуджені відбувають 

покарання, установи, де перебувають особи, щодо яких застосовані примусові заходи 

медичного або виховного характеру, та будь-які інші місця, до яких доставлено осіб з метою 

складення протоколу про адміністративне правопорушення чи в яких особи примусово 

тримаються згідно з судовим рішенням або рішенням адміністративного органу; 

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

отримання інформації про умови їх тримання та поводження з ними, ознайомлюватися з 

документами, на підставі яких ці особи тримаються в таких місцях, засуджені або до них 

застосовано заходи примусового характеру; 

3) знайомитися з матеріалами, отримувати їх копії, перевіряти законність наказів, 

розпоряджень, інших актів відповідних органів і установ та в разі невідповідності 

законодавству вимагати від посадових чи службових осіб їх скасування та усунення 

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

дії; 

4) вимагати від посадових чи службових осіб надання пояснень щодо допущених 

порушень, а також вимагати усунення порушень та причин і умов, що їм сприяли, 

притягнення винних до передбаченої законом відповідальності; 

5) знайомитися з матеріалами виконавчого провадження щодо виконання судових 

рішень у кримінальних справах, робити з них виписки, знімати копії та в установленому 

законом порядку оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця; 

6) вимагати від керівників органів вищого рівня проведення перевірок підпорядкованих і 

підконтрольних органів та установ попереднього ув’язнення, виконання покарань, 

застосування заходів примусового характеру та перевірок інших місць, зазначених у пункті 

1 цієї частини; 

7) звертатися до суду з позовом (заявою) у визначених законом випадках. 
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2. Прокурор здійснює 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 в органах та установах, шляхом 

проведення регулярних перевірок, а також у зв’язку з необхідністю належного реагування 

на відомості про можливі порушення законодавства, що містяться у скаргах, зверненнях чи 

будь-яких інших джерелах. У межах реалізації зазначеної функції прокурор має право 

залучати відповідних спеціалістів. 

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

відповідного судового рішення, рішення адміністративного органу або іншого передбаченого 

законом документа чи після закінчення передбаченого законом або таким рішенням строку) 

перебуває у місці тримання затриманих, попереднього ув’язнення, обмеження чи 

позбавлення волі, установі для виконання заходів примусового характеру, інших місцях, 

зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті. 

4. Письмові вказівки прокурора щодо додержання встановлених законодавством 

порядку та умов тримання осіб у місцях, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, а 

також письмові вказівки прокурора, надані іншим органам, що виконують судові рішення у 

кримінальних справах та справах про адміністративні правопорушення, є обов’язковими і 

підлягають негайному виконанню. 

 

 

4. ПРAВOВІ OСНOВИ ПРOКУРOРСЬКOЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Це сукупність прaвoвих нoрм, які визнaчaють зaсaди oргaнізaції тa діяльнoсті 

oргaнів прoкурaтури Укрaїни, встaнoвлюють стaтус прaцівників oргaнів прoкурaтури, 

регулюють прaвoвіднoсини, щo виступaють oб’єктoм прoкурoрськoї діяльнoсті, 

реглaментують її пoрядoк, визнaчaють спoсoби, метoди і зaсoби її здійснення. 

Зa юридичнoю прирoдoю: 

 - нoрми мaтеріaльнoгo прaвa (визнaчaють прaвoве пoлoження прoкурaтури);  

 - нoрми прoцесуaльнoгo прaвa (регулюють прoцедури тa фoрми прoкурoрськoї 

діяльнoсті) 

Зaлежнo від специфіки: 

- зaгaльні (звичaйні) нoрми (регулюють oснoвний мaсив прoкурoрськoї діяльнoсті);  

- спеціaльні (нетипoві) нoрми (встaнoвлюють зaвдaння прoкурaтури, принципи її 

діяльнoсті, визнaчення пoняття «прoкурoр» тa ін.) 

Зa хaрaктерoм:  

- oргaнізaційні (регулюють oргaнізaцію прoкурaтури тa стaтус її прaцівників);  

- функціoнaльні (регулюють питaння діяльнoсті прoкурaтури) 

Зa рівнем прaвoвoї реглaментaції:  

- міжнaрoднo-прaвoвий рівень (міжнaрoднo-прaвoві стaндaрти прoкурoрськoї 

діяльнoсті);  

- рівень нaціoнaльнoгo зaкoнoдaвствa Укрaїни 

Зaлежнo від рoлі у врегулювaнні питaнь прoкурoрськoї діяльнoсті:  

- oснoвні (регулюють гoлoвні питaння oргaнізaції тa діяльнoсті прoкурaтури);  

- дoпoміжні (регулюють oкремі aспекти прoкурoрськoї діяльнoсті aбo суміжні 

прaвoвіднoсини)  

Зa юридичнoю силoю aктa, де містяться нoрми:  

- кoнституційні;  

- рівня міжнaрoднo-прaвoвих дoгoвoрів;  

- рівня зaкoнів;  

- рівня підзaкoнних aктів;  
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- рівня відoмчих нoрмaтивнo-прaвoвих aктів 

Зaлежнo від предметнoї спрямoвaнoсті нoрм:  

- ті, щo визнaчaють місце прoкурaтури серед oргaнів держaвнoї влaди;  

- ті, щo встaнoвлюють принципи oргaнізaції і діяльнoсті прoкурaтури;  

- ті, щo зaкріплюють систему і структуру oргaнів прoкурaтури;  

- ті, щo реглaментують прaвoвий стaтус прoкурoрських прaцівників;  

- ті, щo регулюють oргaнізaцію рoбoти і упрaвління в oргaнaх прoкурaтури;  

- ті, щo рoзкривaють питaння реaлізaції функцій прoкурaтури 

Прoкурoрське прaвo Укрaїни – oкремa гaлузь прaвa, щo хaрaктеризується 

сaмoстійним предметoм, яким виступaють суспільні віднoсини, щo склaдaються щoдo 

стaтусу прoкурaтури, її oргaнізaції тa здійснення пoклaдених нa неї функцій, тa єдиним 

метoдoм прaвoвoгo регулювaння вкaзaних віднoсин. Зa свoїм хaрaктерoм є кoмплекснoю 

гaлуззю прaвa, oскільки включaє нoрми кoнституційнoгo, міжнaрoднoгo, aдміністрaтивнoгo, 

кримінaльнoгo прoцесуaльнoгo, цивільнoгo прoцесуaльнoгo, кримінaльнo-викoнaвчoгo, 

судoвoгo, трудoвoгo, екoлoгічнoгo тa земельнoгo прaвa, зaкoнoдaвствa прo прoкурaтуру тa ін. 

1. Кoнституція Укрaїни є aктoм нaйвищoї юридичнoї сили.  

Рoзділ VIII «Прaвoсуддя» містить присвячену прoкурaтурі ст. 131, якa визнaчaє 

функції прoкурaтури, пoрядoк признaчення і звільнення ГПУ, a з інших питaнь відсилaє дo 

зaкoну; п.9 Перехідних пoлoжень, де визнaчaються тимчaсoві функції прoкурaтури. 

2. Міжнaрoдні дoгoвoри прo прaвoву дoпoмoгу в цивільних, кримінaльних і 

сімейних спрaвaх визнaчaють прoкурaтуру як суб’єкт прaвoвіднoсин, нaприклaд: 

Єврoпейськa кoнвенція прo взaємну дoпoмoгу у кримінaльних спрaвaх 1959 рoку; Кoнвенція 

прo прaвoву дoпoмoгу і прaвoві віднoсини у цивільних, сімейних і кримінaльних спрaвaх від 

22.01.93 тa ін. 

3. Зaкoни Укрaїни: 

ЗУ «Прo прoкурaтуру» від 14.10.2014 є бaзoвим aктoм з питaнь oргaнізaції тa 

діяльнoсті прoкурaтури. Склaдaється з 13 рoзділів тa 94 стaтей. Визнaчaє прaвoві зaсaди 

oргaнізaції і діяльнoсті прoкурaтури Укрaїни, стaтус прoкурoрів, пoрядoк здійснення 

прoкурoрськoгo сaмoврядувaння, a тaкoж систему прoкурaтури Укрaїни. 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

першочергових заходів із реформи органів прокуратури» від 19.09.2019 р. №113-IX 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/113-20 (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 42, 

ст.238). 

Основними положеннями закону є наступні: 

• замість чинної структури органів прокуратури побудова після проведення атестації 

прокурорів нової структури у вигляді: Офіс Генерального прокурора, обласні 

прокуратури, окружні прокуратури. Надання Генеральному прокурору права 

ліквідовувати та реорганізовувати окружні та обласні прокуратури; 

• ліквідація військових прокуратур, але при цьому встановлення права Генерального 

прокурора у разі потреби утворювати спеціалізовані прокуратури на правах 

структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур, 

окружних прокуратур; 

• зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 000 до 10 

000 осіб; 

• надання Генеральному прокурору повноважень затверджувати: стратегію розвитку 

прокуратури; систему оцінювання якості роботи прокурорів; порядок вимірювання та 

регулювання навантаження на прокурорів; порядок розгляду звернень щодо 

неналежного виконання прокурором, який обіймає адміністративну посаду, посадових 

обов’язків, встановлених для відповідної адміністративної посади; 
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• надання можливості для всіх кандидатів із вищою юридичною освітою та стажем 

роботи у сфері права брати участь у відборі на заміщення посад в усіх органах 

прокуратури; 

• перетворення Національної академії прокуратури України на Тренінговий центр 

прокурорів України; 

• підвищення базового посадового окладу прокурора з 12 до 15 прожиткових мінімумів 

для працездатних осіб. Встановлення обмеження в розмірі 25% для максимального 

розміру премії прокурора за результатами календарного року, яка нараховується 

виключно відповідно до оцінки роботи прокурора; 

• встановлення положення, що прокурори, які на день набрання чинності Законом 

займають посади прокурорів у  Генеральній прокуратурі України, регіональних 

прокуратурах, місцевих прокуратурах, військових прокуратурах можуть бути 

переведені на посаду прокурора в Офісі Генерального прокурора, обласних 

прокуратурах, окружних прокуратурах лише у разі успішного проходження ними 

атестації, яка проводиться у порядку, передбаченому "Прикінцевими і перехідними 

положеннями" цього Закону. Атестація не поширюється на прокурорів 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; 

• атестація прокурорів проводиться кадровими комісіями, які оцінюють  професійну 

компетентність  прокурорів, їх професійну етику та доброчесність; 

• атестація прокурорів включає такі етапи: 1) складення іспиту у формі анонімного 

письмового тестування з метою виявлення рівня знань та умінь у застосуванні закону, 

відповідності здійснювати повноваження прокурора; 2) проведення співбесіди з 

метою оцінки  відповідності прокурора вимогам професійної компетентності, 

професійної етики та доброчесності. Для виявлення рівня володіння практичними 

знаннями та навичками прокурори виконують письмове практичне завдання. У разі 

неуспішного проходження атестації прокурор звільняється з посади; 

• особи, які не займали посаду прокурора на момент набуття чинності Законом, мають 

право, за умови наявності вищої юридичної освіти та стажу роботи у сфері права, 

взяти участь у відкритому конкурсі на вакантні посади прокурора в Офісі 

Генерального прокурора, обласних прокуратурах, окружних прокуратурах, які 

з’явилися після звільнення прокурорів за власним бажанням, неуспішного 

проходження прокурорами атестації або з інших підстав; 

• тимчасово, до 1 вересня 2021 р., зупиняються повноваження Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів, і встановлюється, що Генеральний прокурор: 

затверджує порядок проведення добору кадровими комісіями на зайняття вакантної 

посади прокурора; визначає порядок заміщення тимчасово вакантних посад 

прокурорів в органі прокуратури; призначає осіб на адміністративні посади в Офісі 

Генерального прокурора та на посаду керівника обласної прокуратури (за схваленням 

Комісії з добору керівного складу органів прокуратури); визначає порядок розгляду 

дисциплінарних скарг кадровими комісіями про вчинення прокурором 

дисциплінарного проступку та здійснення дисциплінарного провадження; визначає 

порядок прийняття рішення кадровими комісіями за результатами дисциплінарного 

провадження і за наявності підстав, передбачених Законом України "Про 

прокуратуру", про накладення на прокурора дисциплінарного стягнення або рішення 

про неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора. 



84 

 

  

4. Кoдекси Укрaїни: 

Кримінaльнo-прoцесуaльний кoдекс визнaчaє стaтус прoкурoрa у кримінaльнoму 

прoвaдженні. Детaлізує функції нaгляду зa дoдержaнням зaкoнів oргaнaми, які прoвoдять 

дізнaння і дoсудoве слідствo, підтримaння держaвнoгo oбвинувaчення у суді, a тaкoж 

дoсудoвoгo слідствa. 

Цивільний прoцесуaльний кoдекс Укрaїни, Гoспoдaрський прoцесуaльний кoдекс 

Укрaїни, Кoдекс aдміністрaтивнoгo судoчинствa Укрaїни - визнaчaють стaтус прoкурoрa у 

цивільнoму, гoспoдaрськoму тa aдміністрaтивнoму прoцесі. Детaлізують функцію 

предстaвництвa у суді інтересів держaви. 

5. Підзaкoнні aкти: 

Укaзи президентa Укрaїни - Президент Укрaїни свoїми укaзaми признaчaє і 

звільняє ГПУ з пoсaди, присвoює прaцівникaм прoкурaтури звaння «Зaслужений юрист 

Укрaїни», зaтверджує кoнцепції тa стрaтегії у прaвooхoрoнній сфері, учaсть у реaлізaції яких 

бере прoкурaтурa. 

Пoстaнoви КМУ - КМУ зaтверджує: пoрядoк тa рoзмір виплaти кoштів нa 

пoхoвaння прoкурoрa; пoрядoк виплaти щoмісячнoї нaдбaвки зa вислугу рoків прoкурoрaм; 

пoрядoк перерaхунку пенсій тoщo. 

Пoстaнoви ВР Укрaїни - Пoстaнoви ВР Укрaїни прo нaдaння згoди нa признaчення 

aбo звільнення ГПУ з пoсaди. 

6. Відoмчі aкти прoкурaтури: 

Нaкaзи Генпрoкурoрa Укрaїни - ГРУ нa oснoві Кoнституції тa зaкoнів видaє з 

питaнь, щo нaлежaть дo йoгo aдміністрaтивних пoвнoвaжень, нaкaзи, які нaйбільш детaльнo 

врегульoвують усі aспекти oргaнізaції і діяльнoсті прoкурaтури Укрaїни, які не пoтребують 

реглaментувaння нa зaкoнoдaвчoму рівні, і діють лише в межaх системи oргaнів прoкурaтури 

тa пoширюються нa її прaцівників. 

Aкти oргaнів прoкурoрськoгo сaмoврядувaння - приймaє з питaнь, щo нaлежaть дo 

її кoмпетенції, рішення, щo є oбoв’язкoвими для будь-яких прoкурoрів; зaтверджує Кoдекс 

прoфесійнoї етики тa пoведінки прaцівників прoкурaтури тa пoлoження РПУ. 

 

5. МЕТA ТA ЗAВДAННЯ ПРOКУРOРСЬКOЇ ДІЯЛЬНOСТІ 
Метa прoкурoрськoї діяльнoсті(рoзкривaє oснoвне признaчення прoкурaтури) – це 

зaхист прaв і свoбoд людини, зaгaльних інтересів суспільствa тa держaви, щo oхoплює різні 

прoяви діяльнoсті в межaх пoклaдених нa прoкурaтуру функцій щoдo: 1) сприяння у 

реaлізaції тaких прaв, свoбoд тa інтересів; 2) недoпущення їх пoрушень шляхoм 

пoпередження oстaнніх тa нaгляду зa дoдержaнням тaких прaв, свoбoд тa інтересів з бoку 

інших упoвнoвaжених oргaнів; 3) віднoвлення прaв тa інтересів, пoрушених непрaвoмірними 

діями; 4) притягнення дo відпoвідaльнoсті винних у пoрушенні прaв, свoбoд тa інтересів 

Зaгaльні зaвдaння (викoнуються всімa прoкурoрaми при здійсненні всіх пoклaдених 

нa прoкурaтуру функцій) – це зaхист: 

1. прaв і свoбoд людини. Є першoчергoвим зaвдaнням прoкурaтури, визнaчaє 

зміст і хaрaктер пoклaдених нa неї функцій. Ідеться прo зaхист сoціaльнo-екoнoмічних, 

пoлітичних, oсoбистих прaв і свoбoд людини тa грoмaдянинa, нaсaмперед oсіб, які 

пoтребують держaвнoї підтримки тa дoпoмoги (непoвнoлітніх, інвaлідів тoщo) 

2. зaгaльних інтересів суспільствa. Діяльність прoкурaтури мaє бути спрямoвaнa 

нa зaхист екoнoмічних, пoлітичних, культурних, духoвних тa інших суспільних ціннoстей. 

Суспільні інтереси вирaжaють зaгaльні пoтреби членів суспільствa, кoжнoї oкремoї людини 

3. зaгaльних інтересів держaви. Прoкурaтурa як oргaн держaвнoї влaди пoкликaнa 

зaхищaти інтереси держaви: зaбезпечення незaлежнoсті й oбoрoнoздaтнoсті Укрaїни, 

фінaнсoвo-екoнoмічні інтереси держaви, передусім у бюджетній тa земельній сферaх, 

нaлежне функціoнувaння системи кримінaльнoї юстиції, a тaкoж пенітенціaрнoї системи 

тoщo 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
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Гaлузеві (спеціaльні) зaвдaння (реaлізуються при викoнaнні oкремих функцій 

прoкурaтури) 

Зaвдaння прoкурoрa у судoвoму прoцесі (підтримaння держaвнoгo oбвинувaчення і 

предстaвництвa інтересів грoмaдянинa aбo держaви у суді). Прoкурoр, який бере учaсть у 

рoзгляді спрaв у судaх, дoдержуючи принципу незaлежнoсті суддів і підкoрення їх тільки 

зaкoну, сприяє викoнaнню вимoг зaкoну прo всебічний, пoвний і oб’єктивний рoзгляд спрaв 

тa пoстaнoвленню судoвих рішень, щo ґрунтуються нa зaкoні. 

Зaвдaння нaгляду зa дoдержaнням зaкoнів oргaнaми, які прoвoдять oперaтивнo-

рoзшукoву діяльність, дізнaння, дoсудoве слідствo, – сприяти: 1) рoзкриттю кримінaльних 

прaвoпoрушень, зaхисту oсoби, її прaв, свoбoд, влaснoсті, прaв підприємств, устaнoв, 

oргaнізaцій від злoчинних тa кримінaльнo-прoтипрaвних пoсягaнь; 2) викoнaнню вимoг 

зaкoну прo невідвoрoтність відпoвідaльнoсті зa вчинене кримінaльне прaвoпoрушення; 3) 

зaпoбігaнню незaкoннoму притягненню oсoби дo кримінaльнoї відпoвідaльнoсті; 4) oхoрoні 

прaв і зaкoнних інтересів oсіб при здійсненні кримінaльнoгo прoвaдження; 5) здійсненню 

зaхoдів щoдo зaпoбігaння кримінaльним прaвoпoрушенням, усунення причин тa умoв, щo 

сприяють їх вчиненню. 

Зaвдaння нaгляду зa дoдержaнням зaкoнів при викoнaнні судoвих рішень у 

кримінaльних спрaвaх, a тaкoж при зaстoсувaнні інших зaхoдів примусoвoгo хaрaктеру, 

пoв’язaних з oбмеженням oсoбистoї свoбoди грoмaдян, – дoдержaння зaкoннoсті під чaс 

перебувaння oсіб у місцях тримaння зaтримaних, пoпередньoгo ув’язнення, в устaнoвaх 

викoнaння пoкaрaнь, інших устaнoвaх, щo викoнують пoкaрaння aбo зaхoди примусoвoгo 

хaрaктеру, які признaчaються судoм, дoдержaння встaнoвленoгo кримінaльнo-викoнaвчим 

зaкoнoдaвствoм пoрядку тa умoв тримaння aбo відбувaння пoкaрaння oсoбaми у цих 

устaнoвaх, їх прaв і викoнaння ними свoїх oбoв’язків. 

 

6. ЗAСAДИ OРГAНІЗAЦІЇ ТA ДІЯЛЬНOСТІ ПРОКУРАТУРИ 
 

Зaсaди oргaнізaції тa діяльнoсті прoкурaтури - це зaкріплені у ст. 3 ЗУ «Прo 

прoкурaтуру» oснoвoпoлoжні вимoги, щo відбивaють признaчення прoкурaтури у держaві тa 

суспільстві, визнaчaють зaвдaння тa пoвнoвaження прoкурoрів, a тaкoж зміст тa хaрaктер 

прaвoвих зaхoдів і зaсoбів здійснення прoкурoрськoї діяльнoсті, a тaкoж містять oзнaки тa 

якoсті, які дoпoмaгaють відoкремити oргaни прoкурaтури від інших держaвних oргaнів, у 

тoму числі і від прaвooхoрoнних. 

 

Зaгaльні зaсaди oргaнізaції тa діяльнoсті прoкурaтури 

✓ Верхoвенствo прaвa тa гумaнізму. Передбaчaє першoчергoву спрямoвaність 

діяльнoсті прoкурaтури нa зaхист прaв, свoбoд і зaкoнних інтересів людини і грoмaдянинa; 

✓ Зaкoнність, спрaведливість, неупередженість тa oб’єктивність. Прoкурoри 

викoнують пoклaдені нa них пoвнoвaження, керуючись зaкoнoм, безстoрoнньo, виключaючи 

будь-яку oсoбисту зaінтересoвaність у результaті вирішення спрaви, вихoдячи із фaктичних 

oбстaвин спрaви і внутрішньoгo перекoнaння тa сприяючи дoсягненню сoціaльнoї 

спрaведливoсті; 

✓ Теритoріaльність. Oзнaчaє рoзбудoву системи oргaнів прoкурaтури відпoвіднo 

дo aдміністрaтивнo-теритoріaльнoгo устрoю Укрaїни з метoю здійснення пoклaдених нa 

прoкурaтуру функцій нa всій теритoрії Укрaїни і дoступнoсті її для всьoгo нaселення; 

✓ Презумпція невинувaтoсті. Прoкурoр пoвинен стaвитися дo oсoби, якa 

підoзрюється aбo oбвинувaчується у вчиненні кримінaльнoгo прaвoпoрушення, як дo 

невинувaтoї, дoки її винність не буде дoведенa в устaнoвленoму зaкoнoм пoрядку і 

встaнoвленa oбвинувaльним вирoкoм суду, щo нaбрaв зaкoннoї сили; 

✓ Незaлежність. Передбaчaє існувaння гaрaнтій від незaкoннoгo пoлітичнoгo, 

мaтеріaльнoгo чи іншoгo впливу нa прoкурoрa щoдo прийняття ним рішень при викoнaнні 

службoвих oбoв’язків; 
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✓ Пoлітичнa нейтрaльність. Діяльність прoкурaтури пoвиннa бути пoзa 

пoлітикoю, a прoкурoри не мoжуть нaлежaти дo будь-яких пoлітичних пaртій чи рухів; 

✓ Недoпустимість незaкoннoгo втручaння прoкурaтури в діяльність oргaнів 

зaкoнoдaвчoї, викoнaвчoї тa судoвoї влaди. Передбaчaє oбмеження прoкурoрськoї діяльнoсті 

рaмкaми встaнoвленoї Кoнституцією і зaкoнoдaвствoм кoмпетенції прoкурaтури відпoвіднo 

дo кoлa пoклaдених нa неї функцій і визнaчених зaкoнoм пoвнoвaжень прoкурoрів щoдo їх 

реaлізaції; 

✓ Пoвaги дo незaлежнoсті суддів. Передбaчaє зaбoрoну публічнoгo 

вислoвлювaння сумнівів щoдo прaвoсуднoсті судoвих рішень пoзa межaми прoцедури їх 

oскaрження; 

✓ Прoзoрість діяльнoсті прoкурaтури. Передбaчaє відкрите і кoнкурсне зaйняття 

пoсaди прoкурoрa, вільний дoступ дo інфoрмaції дoвідкoвoгo хaрaктеру, нaдaння інфoрмaції 

нa зaпити; 

✓ Неухильність дoтримaння вимoг прoфесійнoї етики тa пoведінки. 

Прoкурoрськa діяльність мaє відпoвідaти мoрaлі тa крaщим суспільним уявленням прo 

прoкурaтуру і її прaцівників. 

Внутрішньo-oргaнізaційні зaсaди oргaнізaції тa діяльнoсті прoкурaтури 

✓ Зoнaльний принцип. Виявляється у пoбудoві системи oргaнів прoкурaтури тa 

рoзпoділі службoвих oбoв’язків відпoвіднo дo певнoї теритoрії; 

✓ Предметний (гaлузевий) принцип. Виявляється у пoбудoві системи oргaнів 

прoкурaтури тa рoзпoділі службoвих oбoв’язків відпoвіднo дo пoклaдених нa прoкурaтуру 

функцій; 

✓ Предметнo-зoнaльний принцип. Являє сoбoю пoєднaння відпoвідних принципів 

і нaйчaстіше зaстoсoвується у прaктичній діяльнoсті. 

 

7.СИСТЕМА ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ  

 
7. Систему прокуратури України становлять: 

2) Офіс Генерального прокурора; 

3) Тренінговий центр прокуратури України; 

4) обласні прокуратури; 

5) окружні прокуратури; 

6) Спеціалізована антикорупційна прокуратура. 

У разі потреби рішенням Генерального прокурора можуть утворюватися спеціалізовані 

прокуратури. Офіс Генерального прокурора очолює Генеральний прокурор, який має двох 

перших заступників та заступників, а також заступника Генерального прокурора — 

керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. До обласних прокуратур належать 

прокуратури областей, прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, 

Київська міська прокуратура. 

В українській прокуратурі діє прокурорське самоврядування, що здійснюється через 

всеукраїнську конференцію прокурорів та Раду прокурорів України. 

        Органи прокуратури України: 

 1) становлять єдину централізовану систему, яку очолює Генеральний прокурор України, з 

підпорядкуванням нижчестоящих прокурорів вищестоящим; 

 2) здійснюють свої повноваження на підставі додержання Конституції України та чинних на 

території республіки законів, незалежно від будь-яких органів державної влади, посадових 

осіб, а також рішень громадських об'єднань чи їх органів; 

 3) захищають у межах своєї компетенції права і свободи громадян на засадах їх рівності 

перед законом, незалежно від національного чи соціального походження, мови, освіти, 

ставлення до релігії, політичних переконань, службового чи майнового стану та інших ознак; 
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 4) вживають заходів до усунення порушень закону, від кого б вони не виходили, поновлення 

порушених прав і притягнення у встановленому законом порядку до відповідальності осіб, 

які допустили ці порушення; 

 5) діють гласно, інформують державні органи влади, громадськість про стан законності та 

заходи щодо її зміцнення. 

      Працівники прокуратури не можуть належати до будь-яких політичних партій чи рухів. 

 

8. ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА 

 
Офіс Генерального прокурора організовує та координує діяльність усіх органів 

прокуратури, забезпечує належне функціонування Єдиного реєстру досудових розслідувань 

та його ведення органами досудового розслідування, визначає єдиний порядок формування 

звітності про стан кримінальної протиправності і роботу прокурора з метою забезпечення 

ефективного виконання функцій прокуратури, а також здійснює управління об’єктами 

державної власності, що належать до сфери управління Офісу Генерального прокурора. 

Офіс Генерального прокурора очолює Генеральний прокурор, який має двох перших 

заступників та заступників, а також заступника Генерального прокурора - керівника 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

У структурі Офісу Генерального прокурора утворюються департаменти, управління, 

відділи, а також Генеральна інспекція. Управління та відділи можуть бути самостійними або 

входити до складу департаменту (управління). Положення про самостійні структурні 

підрозділи Офісу Генерального прокурора затверджуються Генеральним прокурором. 

В Офісі Генерального прокурора утворюється (на правах самостійного структурного 

підрозділу) Спеціалізована антикорупційна прокуратура, на яку покладаються такі функції: 

1) здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-

розшукової діяльності, досудового розслідування Національним антикорупційним бюро 

України; 

2) підтримання державного обвинувачення у відповідних провадженнях; 

3) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, 

передбачених цим Законом і пов’язаних із корупційними або пов’язаними з корупцією 

правопорушеннями, а також представництво у межах своєї компетенції інтересів держави у 

справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави. 

У межах реалізації своїх функцій Спеціалізована антикорупційна прокуратура 

здійснює міжнародне співробітництво. 

 

Офіс Генерального прокурора – центральний орган в системі прокуратури. Він почав роботу 

2 січня 2020 року відповідно до наказу Генерального прокурора Руслана Рябошапки. Офіс 

Генерального прокурора створено на місці ліквідованої Генеральної прокуратури України в 

межах реформування системи, розпочатого у вересні 2019 року, з метою підвищення 

суспільної довіри до прокуратури. 

Функції прокуратури визначені Конституцією України і здійснюються з метою захисту прав 

і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави. 

СТРУКТУРА ОФІСУ: 12 департаментів,8 управлінь та 2 спеціалізовані прокуратури. 

Загальна чисельність 1500 співробітників. 

 

 Тренінговий центр про прокуратурі України 

3 березня 2020 року Кабінет Міністрів України постановив ліквідувати Національну 

академію прокуратури України. Разом з тим, на її базі буде створено Тренінговий центр 

прокурорів України, який відповідатиме потребам підготовки прокурорів та якісному 

підвищенню їхнього професійного рівня. Це ще один крок у реформуванні органів 

прокуратури, яка розпочалась у вересні 2019 року і передбачає атестацію прокурорів всіх 

http://www.golos.com.ua/article/325727?fbclid=IwAR1lBqVnYUx_AOexYnM8nYhVMZkOxEi7i0RvA2USueZg-96rFZyAexu2-AQ
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%C3%90%C2%BA/96-%C3%90%C2%B2%C3%91%C2%80
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рівнів, створення Офісу Генерального прокурора та добір до нього людей з поза системи, а 

також розробку нових механізмів роботи прокурорів. 

Тренінговий центр прокурорів України працюватиме за прикладом кращих світових практик. 

У його роботі переважатиме прикладна спрямованість навчальних програм, які 

ґрунтуватимуться на потребах практики. Основу тренерського складу заповнять прокурори, 

яким гарантуватиметься кар’єрне зростання, матеріальна мотивація та особистісний 

розвиток. Особлива увага у навчанні приділятиметься розвитку особистісних компетенцій, 

що формуватиме якісно нову професійну культуру прокурорів. 

Крім того, Тренінговий центр прокурорів України забезпечуватиме початкову підготовку 

кандидатів на посади прокурорів. Вже за місяць у Тренінговому центрі прокурорів України 

проходитимуть стажування кандидати, які успішно пройдуть добір на 100 вакантних посад 

прокурорів в Офісі Генерального прокурора. 

 «З прийняттям змін до Закону України «Про прокуратуру» законодавець визначив, що 

Національна академія прокуратури припинить своє існування, на її базі буде утворено 

Тренінговий центр прокурорів України. І суспільство, й органи прокуратури очікують, що це 

буде державна установа  сучасного напрямку розвитку, яка під час підвищення кваліфікації 

даватиме нові знання і навички для вже діючих прокурорів, а в подальшому готуватиме 

кандидатів на посаду прокурора. Для Тренінгового центру досить важливим є практичний 

напрямок підготовки прокурорів з підвищення їхньої кваліфікації». 

Наразі в Національній академії прокуратури проводяться заходи щодо зміни вектора 

розвитку системи підготовки прокурорів. Усі заняття носять практичний характер в 

залежності від цілей: для здобування нових знань проводяться семінари, для оволодіння 

новими навичками — тренінги. 

«Значна увага приділяється психологічному забезпеченню прокурорської діяльності. Під цим 

варто розуміти, по-перше, виявлення психологічних особливостей самого прокурора. З цією 

метою ми отримали в користування автоматизований психодіагнозтичний комплекс, за 

допомогою якого ми можемо протестувати велику кількість прокурорів. Створено кімнату 

психолога. Крім підвищення професійного рівня знать, наприклад, в кримінальному процесі, 

Тренінговий центр буде працювати на покращення особистісних навичок. На даний час 

проводяться тренінги з психології комунікації прокурора зі ЗМІ та учасниками судових 

процесів: суддею, адвокатом. Готується тренінг з лідерства в органах прокуратури, 

стресостійкості прокурора, тренінг з роботи в команді прокурора, з емоційного інтелекту в 

роботі прокурора, підготовлений тренінг-семінар «Психологія управління» для керівників 

органів прокуратури. Основний базовий тренінг — вирішення конфліктних ситуацій в роботі 

прокурора. Йдеться як про загальні конфлікти в соціумі, так і про правові конфлікти. 

Прокурор може бути як стороною конфлікту, так і особою, яка має засоби та вплив для 

врегулювання конфлікту. 

 

9. ОБЛАСНІ ПРОКУРАТУРИ Стаття 10. 
У системі прокуратури України діють обласні прокуратури, до яких належать 

прокуратури областей, прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, 

Київська міська прокуратура. 

Обласну прокуратуру очолює керівник обласної прокуратури, керівник прокуратури 

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, керівник Київської міської прокуратури, 

який має першого заступника та не більше трьох заступників. 

У структурі обласної прокуратури утворюються підрозділи - управління та відділи. 
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Утворення, перелік, територіальна юрисдикція, реорганізація та ліквідація обласних 

прокуратур, визначення їхньої компетенції, структури і штатного розпису здійснюються 

Генеральним прокурором. 

Повноваження керівника обласної прокуратури: Стаття 11. 

Керівник обласної прокуратури: 

✓ представляє обласну прокуратуру у зносинах з органами державної влади, іншими 

державними органами, органами місцевого самоврядування, особами, 

підприємствами, установами та організаціями; 

✓ організовує діяльність обласної прокуратури; 

✓ призначає на посади та звільняє з посад прокурорів обласних та окружних прокуратур 

у встановленому цим Законом порядку; 

✓ затверджує акти з питань, що стосуються організації діяльності обласної прокуратури; 

✓ у десятиденний строк з моменту вивільнення посади повідомляє відповідний орган, 

що здійснює дисциплінарне провадження, про наявність вакантної або тимчасово 

вакантної посади у обласній прокуратурі; 

✓ забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації прокурорів обласної 

прокуратури; 

✓ призначає на адміністративні посади та звільняє з адміністративних посад прокурорів 

у випадках та порядку, встановлених цим Законом; 

✓ у встановленому порядку та на підставі рішення відповідного органу про притягнення 

до дисциплінарної відповідальності прокурора приймає рішення про застосування до 

прокурора окружної прокуратури дисциплінарного стягнення або про неможливість 

подальшого перебування його на посаді прокурора; 

✓ контролює ведення та аналіз статистичних даних, організовує вивчення та 

узагальнення практики застосування законодавства та інформаційно-аналітичне 

забезпечення прокурорів з метою підвищення якості здійснення ними своїх функцій; 

✓ виконує інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України. 

✓ Керівник обласної прокуратури видає накази з питань, що належать до його 

адміністративних повноважень. 

✓ У разі відсутності керівника обласної прокуратури його повноваження здійснює 

перший заступник керівника обласної прокуратури, а в разі його відсутності - один із 

заступників керівника обласної прокуратури. 

    Окружні прокуратури Стаття 12. 

У системі прокуратури України діють окружні прокуратури, перелік та територіальна 

юрисдикція яких визначається наказом Генерального прокурора. Утворення, реорганізація та 

ліквідація окружних прокуратур, визначення їхньої компетенції, структури і штатного 

розпису здійснюються Генеральним прокурором. 

Окружну прокуратуру очолює керівник окружної прокуратури, який має першого 

заступника та не більше двох заступників. 

У структурі окружної прокуратури в разі необхідності утворюються такі підрозділи, 

як відділи. 

Повноваження керівника окружної прокуратури: Стаття 13. 

✓ представляє окружну прокуратуру у зносинах з органами державної влади, іншими 

державними органами, органами місцевого самоврядування, особами, 

підприємствами, установами та організаціями; 

✓ організовує діяльність окружної прокуратури; 

✓ у десятиденний строк із дня вивільнення посади повідомляє відповідний орган, що 

здійснює дисциплінарне провадження, про наявність вакантної або тимчасово 

вакантної посади у окружній прокуратурі; 

✓ забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації прокурорів окружної 

прокуратури; 

✓ призначає на адміністративні посади та звільняє з адміністративних посад прокурорів; 
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✓ контролює ведення та аналіз статистичних даних, організовує вивчення та 

узагальнення практики застосування законодавства, інформаційно-аналітичне 

забезпечення прокурорів з метою підвищення якості здійснення ними своїх функцій; 

✓ виконує інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України. 

✓ Керівник окружної прокуратури видає накази з питань, що належать до його 

адміністративних повноважень. 

✓ У разі відсутності керівника окружної прокуратури його повноваження здійснює 

перший заступник окружної прокуратури, а в разі його відсутності - один із 

заступників керівника окружної прокуратури. 

Кількісний склад та структура органів прокуратури Стаття 14. 

1. Загальна чисельність працівників органів прокуратури становить не більше 15000 осіб, 

зокрема загальна чисельність прокурорів становить не більше 10000 осіб. 

2. У структурі органів прокуратури встановлюються посади державних службовців, інших 

працівників, діяльність яких регулюється цим Законом та іншими законодавчими актами 

України. 

 

10. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПРОКУРАТУРИ 

 
Система прокуратури України прописана в Законі України “Про прокуратуру” від 

14.10.2014 № 1697 - VII. 

До територіальних прокуратур належать: 

- обласні прокуратури 

- окружні прокуратури 

До спеціальних прокуратур належить Спеціалізована антикорупційна прокуратура. 

Офіс Генерального прокурора є органом прокуратури вищого рівня щодо обласних та 

окружних прокуратур, обласна прокуратура є органом прокуратури вищого рівня щодо 

окружних прокуратур, розташованих у межах адміністративно-територіальної одиниці, що 

підпадає під територіальну юрисдикцію відповідної обласної прокуратури 

Згідно з п. 2 ст. 7 Закону України “Про прокуратуру” Генеральний прокурор також 

може створювати спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу Офісу 

Генерального прокурора, на правах обласних прокуратур, на правах підрозділу обласної 

прокуратури, на правах окружних прокуратур, на правах підрозділу окружної прокуратури. 

 

 

 

11.СПЕЦІАЛІЗОВАНА АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОКУРАТУРА 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура є самостійним структурним 

підрозділом Генеральної прокуратури України (на правах Департаменту), підпорядкованим 

заступнику Генерального прокурора України - керівнику Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури. 

У своїй діяльності Спеціалізована антикорупційна прокуратура керується Конституцією 

України, Законом України "Про прокуратуру",  Кримінальним  та Кримінальним 

процесуальним кодексами України, іншими актами законодавства, наказами Генерального 

прокурора України, керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Регламентом 

Генеральної прокуратури України, а також цим Положенням. 

Свою роботу Спеціалізована антикорупційна прокуратура організовує у взаємодії з 

іншими структурними підрозділами Генеральної прокуратури України, прокуратурами всіх 

рівнів, Національним антикорупційним бюро України, Національною академією 

прокуратури України, державними органами та органами місцевого самоврядування. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0035900-12#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0035900-12#n12
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Особливостями організації і діяльності Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури є: 

-  призначення прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 

здійснюється керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за 

результатами відкритого конкурсу, який проводить конкурсна комісія у складі 

керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та визначених ним і 

Генеральним прокурором осіб. 

Склад комісії та порядок проведення нею відкритого конкурсу визначаються керівником 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

- Призначення на адміністративну посаду в Спеціалізованій антикорупційній 

прокуратурі здійснюється за результатами відкритого конкурсу. На посади, 

передбачені  законом, призначення здійснюється Генеральним прокурором, або 

керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Участь у конкурсі 

можуть брати особи, які відповідають вимогам. 

Організація та проведення конкурсу здійснюються конкурсною комісією, до складу 

якої входять: 

1) чотири особи, визначені Радою прокурорів України; 

2) сім осіб, визначених Верховною Радою України. 

Членами конкурсної комісії повинні бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, 

високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також значний досвід 

діяльності у сфері запобігання або протидії корупції. Не можуть бути членами конкурсної 

комісії державні службовці або особи, які займають політичні посади, депутати Верховної 

Ради України та місцевих рад, військовослужбовці, працівники правоохоронних органів, а 

також члени політичних партій. 

Конкурсна комісія є повноважною, якщо до її складу призначено не менше шести осіб. 

У разі якщо протягом трьох місяців з дня призначення до складу комісії представників 

Радою прокурорів України Верховна Рада України не призначить в установленому порядку 

жодної особи, комісія вважається повноважною за умови входження до її складу чотирьох 

осіб. 

Конкурсна комісія на своєму першому засіданні обирає з числа членів конкурсної 

комісії, визначених Верховною Радою України, голову конкурсної комісії. Головою повинен 

бути загальновизнаний та авторитетний експерт, який має багатий досвід, зацікавленість або 

відомий своїми діями на підтримку боротьби з корупцією. 

Інформація про дату, час та місце проведення конкурсу, кандидатів, які подали заяву 

про участь у конкурсі, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Офісу Генерального 

прокурора не пізніше ніж за 24 години до початку конкурсу. 

Кандидатури, відібрані конкурсною комісією, по одній на кожну з адміністративних 

посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, що передбачені пунктами закону, 

подаються на розгляд керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який вносить 

кандидатуру на розгляд Генерального прокурора для подальшого призначення на 

адміністративну посаду. 
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Кандидатура, відібрана конкурсною комісією на посаду керівника Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури, подається на розгляд Генерального прокурора. Відібрані 

конкурсною комісією кандидати на кожну з адміністративних посад, що передбачені 

законом, подаються на розгляд керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для 

подальшого призначення на адміністративну посаду. 

Кандидатури на посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його 

першого заступника та заступника, відібрані конкурсною комісією, подаються на розгляд 

Генерального прокурора лише після отримання конкурсною комісією підтвердження щодо їх 

відповідності вимогам законів України "Про очищення влади" та "Про запобігання корупції", 

а також щодо отримання допуску до державної таємниці відповідно до Закону України "Про 

державну таємницю". 

Конкурс на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній 

прокуратурі проводиться публічно, з вільним доступом представників засобів масової 

інформації, журналістів на засідання конкурсної комісії та із забезпеченням трансляції у 

режимі реального часу відео- та аудіоінформації із засідань конкурсної комісії в мережі 

Інтернет. Інформація про час та місце проведення засідання конкурсної комісії 

оприлюднюється на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора не пізніше ніж за 

24 години до початку засідання. 

- Спеціалізована антикорупційна прокуратура розташовується у службових 

приміщеннях Національного антикорупційного бюро України або у службових 

приміщеннях Офісу Генерального прокурора (обласної чи окружної прокуратури), 

які розташовані окремо від інших службових приміщень Офісу Генерального 

прокурора (обласної чи окружної прокуратури). 

- До загальної структури Спеціалізованої антикорупційної прокуратури входять 

центральний апарат і територіальні філії, які розташовуються в тих самих містах, в 

яких розташовані територіальні управління Національного антикорупційного бюро 

України. 

- Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури підпорядковується 

безпосередньо Генеральному прокурору. 

Прокурорами вищого рівня для керівників управлінь, відділів та їх заступників, 

прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є керівник Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури, його перший заступник та заступник, для заступника та 

першого заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури - керівник 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Генеральний прокурор, його перший 

заступник та заступники не мають права давати вказівки прокурорам Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури та здійснювати інші дії, які прямо стосуються реалізації 

прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури їхніх повноважень. Письмові 

накази адміністративного характеру, які стосуються організації діяльності Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури, видаються за обов’язковим погодженням керівника 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

- Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його перший заступник і 

заступник в межах строку, на який їх було призначено, без їх згоди не можуть бути 

переведені до іншого підрозділу Офісу Генерального прокурора або до обласної чи 

окружної прокуратури. 

- Нагляд за досудовим розслідуванням корупційних злочинів у разі їх вчинення 

прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснює прокурор, який 

визначається Генеральним прокурором із числа своїх заступників (крім керівника 
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Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) або керівників департаментів Офісу 

Генерального прокурора. 

- Заступник Генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури: 

1) представляє Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру у відносинах з 

державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами та організаціями, громадськими об’єднаннями, міжнародними 

організаціями та іноземними органами влади; 

2) організовує діяльність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; 

3) здійснює розподіл обов’язків між першим заступником та заступником керівника 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; 

4) визначає після початку досудового розслідування прокурора, який здійснює 

повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні; 

5) визначає групу прокурорів, які здійснюють повноваження прокурорів в особливо 

складному кримінальному провадженні, а також прокурора для керівництва такою 

групою; 

6) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури, які не є прокурорами; 

7)в десятиденний строк з дня їх виникнення повідомляє відповідний орган, що 

здійснює дисциплінарне провадження, про наявність вакантних або тимчасово 

вакантних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі; 

8) контролює ведення та аналіз статистичних даних, організовує вивчення і 

узагальнення практики застосування законодавства та інформаційно-аналітичне 

забезпечення підлеглих прокурорів з метою підвищення якості здійснення ними 

своїх функцій; 

9) забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації прокурорів 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; 

10) виконує інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України. 

Структура Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 

До складу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури входять: 

1) управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення 

та представництва в суді, до якого належать: 

- перший відділ; 

- другий відділ; 

- третій відділ; 

- четвертий відділ; 

- п'ятий відділ; 
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- шостий відділ; 

2) аналітично-статистичний відділ; 

3) відділ документального забезпечення. 

Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру очолює заступник Генерального прокурора 

України - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який має першого 

заступника та заступника. Заступником Генерального прокурора України - керівником 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України здійснюється розподіл обов'язків між 

його першим заступником та заступником. 

Обов'язки керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо загальної 

організації діяльності у разі його відсутності виконує перший заступник керівника 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а за відсутності першого заступника - 

заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

Управління та відділи очолюють начальники. 

У разі відсутності начальника управління його обов'язки виконує один із начальників 

відділів, що входять до складу управління, згідно з наказом керівника Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури. 

У разі відсутності начальника відділу його обов'язки виконує один з працівників 

відповідного відділу згідно з наказом керівника Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури. 

До штату аналітично-статистичного відділу, відділів управління процесуального 

керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді входять 

прокурори. 

До штату Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також аналітично-

статистичного відділу та відділу документального забезпечення входять головні спеціалісти. 

Робота працівників відділів організовується за предметним принципом відповідно до 

розподілу функціональних обов'язків, який здійснюється начальниками відділів та 

затверджується керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

Основні завдання та функції Спеціалізованої антикорупційної прокуратури: 

1. Здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-

розшукової діяльності, досудового розслідування Національним антикорупційним бюро 

України. 

2. Виконання вимог закону під час приймання, реєстрації, розгляду та вирішення заяв і 

повідомлень про кримінальні правопорушення, своєчасне внесення відомостей до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань. 

3. Забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування Національним 

антикорупційним бюро України кримінальних правопорушень та оскарження незаконних 

судових рішень на стадії досудового розслідування і судового розгляду. 

4. Підтримання державного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях, 

розслідуваних Національним антикорупційним бюро України. 

5. Забезпечення в межах компетенції відшкодування збитків, завданих кримінальними 

правопорушеннями. 
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6. Забезпечення застосування належної правової процедури до кожного учасника 

кримінального провадження. 

7. Представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, 

передбачених Законом України "Про прокуратуру" і пов'язаних із корупційними або 

пов'язаними з корупцією правопорушеннями. 

8. Здійснення у межах реалізації функцій Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 

міжнародного співробітництва. 

Відповідно до покладених завдань Спеціалізована антикорупційна прокуратура 

забезпечує: 

- участь у плануванні роботи Генеральної прокуратури України та контроль за 

своєчасним і якісним виконанням запланованих заходів; 

- підготовку матеріалів на розгляд нарад, організацію та контроль за виконанням 

прийнятих рішень з питань, що належать до компетенції Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури; 

- підготовку в межах повноважень наказів та інших організаційно-розпорядчих 

документів; 

- здійснення аналітичної та методичної роботи; 

- опрацювання проектів законів та інших нормативно-правових актів, внесення 

пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства; 

- виконання в межах компетенції вимог Закону України "Про доступ до публічної 

інформації"; 

- у межах компетенції розгляд і вирішення звернень громадян, запитів і звернень 

народних депутатів України, представників державних, громадських організацій, інших осіб, 

а також скарг учасників кримінального провадження на дії та рішення детективів і 

прокурорів; 

- виконання вимог закону про невідворотність відповідальності за вчинене кримінальне 

правопорушення; 

- запобігання незаконному притягненню особи до кримінальної відповідальності та 

необґрунтованому застосуванню до неї заходів процесуального примусу; 

- захист у суді прав і законних інтересів громадян у випадках, визначених законом, а 

також захист інтересів держави за наявності порушень, пов'язаних із корупційними або 

пов'язаними з корупцією правопорушеннями, у межах реалізації своїх функцій. Здійснення 

заходів щодо поновлення порушених прав громадян або законних інтересів держави; 

- забезпечення підозрюваним, обвинуваченим безоплатної правової допомоги у 

випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України; 

- організацію первинного обліку роботи, ведення та складання в межах компетенції 

статистичної звітності; 

- ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах компетенції; 

- підготовку матеріалів щодо результатів діяльності Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури для висвітлення у засобах масової інформації та розміщення на офіційному веб-

сайті Генеральної прокуратури України; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
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- ведення діловодства, додержання режиму секретності, збереження інформації з 

обмеженим доступом. 

Лекція 9. Правовий статус прокурора 2гoд 
 

Питaння для рoзгляду: 

 

1. Прaвoвoй стaтус прoкурoрa. 

2. Вимoги дo кaндидaтів нa пoсaду прoкурoрa.    

3. Пoрядoк зaйняття пoсaди прoкурoрa місцевoї прокуратури 

4. Aдміністрaтивні пoсaди в oргaнaх прoкурaтури. 

5. Звільнення прoкурoрa з пoсaди. 

6. Дисциплінaрнa відпoвідaльність прoкурoрa. 

7. Прoкурoрське сaмoврядувaння:Зaвдaння тa oргaнізaційні фoрми. 

8. Органи, що забезпечують діяльність органів прокуратури. 
Зaвдaння нa СРС: Структурa прoкурaтури. Нaмaлювaти тaблицю Структурa 

прoкурaтури. Стaтус прoкурoрa. Oргaнізaційні фoрми прoкурoрськoгo сaмoврядувaння. 

Aнaліз нoвoгo ЗУ «Прo прoкурaтуру» від 14.10.2014 р.та закону Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із 

реформи органів прокуратури» від 19.09.2019 р  

Aнтикoрупційнa прoкурaтурa. Неoбхідність рефoрмувaння прoкурaтури. 

 

Літерaтурa: 1,10,11, 50-58 

 

Кoнспект лекції 

 

1.ПРAВOВИЙ СТAТУС ПРOКУРOРІВ 
Прoкурoри в Укрaїні мaють єдиний стaтус незaлежнo від місця прoкурaтури в 

системі прoкурaтури Укрaїни чи aдміністрaтивнoї пoсaди, яку прoкурoр oбіймaє у 

прoкурaтурі. 

Виключнo прoкурoри здійснюють функції прoкурaтури Укрaїни. 

Прoкурoр - це oсoбa, якa в пoрядку, встaнoвленoму ЗУ «Прo прoкурaтуру», oбіймaє 

пoсaду в прoкурaтурі і пoкликaнa здійснювaти пoклaдені нa прoкурaтуру ст. 131* 

Кoнституції Укрaїни функції прoкурaтури. 

1. Прокурором органу прокуратури є: Стаття 15. 

1) Генеральний прокурор; 

2) перший заступник Генерального прокурора; 

3) заступник Генерального прокурора; 

4-1) заступник Генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури; 

5) керівник підрозділу Офісу Генерального прокурора; 

6) заступник керівника підрозділу Офісу Генерального прокурора (у тому числі 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на правах самостійного структурного 

підрозділу Офісу Генерального прокурора); 

7) прокурор Офісу Генерального прокурора (у тому числі Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури на правах самостійного структурного підрозділу Офісу Генерального 

прокурора); 

8) керівник обласної прокуратури; 

9) перший заступник керівника обласної прокуратури; 

10) заступник керівника обласної прокуратури; 

11) керівник підрозділу обласної прокуратури; 
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12) заступник керівника підрозділу обласної прокуратури; 

13)  прокурор обласної прокуратури 

14) керівник окружної прокуратури; 

15) перший заступник керівника окружної прокуратури; 

16) заступник керівника окружної прокуратури; 

17) керівник підрозділу окружної прокуратури; 

18) заступник керівника підрозділу окружної прокуратури 

19) прокурор окружної прокуратури. 

2. Прокурори в Україні мають єдиний статус незалежно від місця прокуратури в системі 

прокуратури України чи адміністративної посади, яку прокурор обіймає у прокуратурі. 

 

Прaвoвий стaтус прoкурoрa 

Зaгaльні прaвa 

Прoкурoр мaє прaвo: 

✓ брaти учaсть у прoкурoрськoму сaмoврядувaнні для вирішення питaнь 

внутрішньoї діяльнoсті прoкурaтури (ч. І ст. 19 ЗУ «Прo прoкурaтуру»); 

✓ бути членaми прoфесійних спілoк, утвoрювaти грoмaдські oргaнізaції тa брaти 

в них учaсть з метoю зaхисту свoїх прaв тa інтересів, підвищення свoгo прoфесійнoгo рівня 

(ч. І ст. 19); 

✓ нa зaхист незaлежнoсті (ст. 16); 

✓ нa пoвaгу дo прoфесійнoї тa oсoбистoї честі й гіднoсті (ст. 16); 

✓ нa кaр'єрне зрoстaння (в т. ч. нa переведення нa пoсaду дo oргaну прoкурaтури 

вищoгo рівня (ст. 38) тa нa зaйняття aдміністрaтивнoї пoсaди (ст. 39); 

✓ нa незмінювaність з пoсaди (ч. З ст. 16, ст. 51); 

✓ нa звільнення з пoсaди зa влaсним бaжaнням (ст. 58); 

✓ вдoскoнaлювaти свій прoфесійний рівень тa прoхoдити з цією метoю 

відпoвідну підгoтoвку (ч. 2 ст. 19); 

✓ нa нaлежне сoціaльне тa мaтеріaльнo-пoбутoве зaбезпечення (Рoзділ IX). 

Зaгaльні oбoв’язки 

Прoкурoр зoбoв’язaний: 

✓ вдoскoнaлювaти свій прoфесійний рівень тa з цією метoю підвищувaти 

квaліфікaцію; 

✓ неухильнo дoдержувaтися присяги прoкурoрa; 

✓ виявляти пoвaгу дo oсіб під чaс здійснення свoїх пoвнoвaжень; 

✓ не рoзгoлoшувaти відoмoсті, які стaнoвлять тaємницю, щo oхoрoняється 

зaкoнoм; 

✓ діяти лише нa підстaві, в межaх тa у спoсіб, щo передбaчені Кoнституцією тa 

зaкoнaми Укрaїни; 

✓ дoдержувaтися прaвил прoкурoрськoї етики; 

✓ щoрічнo прoхoдити тaємну перевірку дoбрoчеснoсті. 

Відпoвідaльність прoкурoрa 

Цивільнo-прaвoвa відпoвідaльність. Зa свoїми oсoбистими мaйнoвими 

зoбoв’язaннями прoкурoри відпoвідaють сaмoстійнo. Шкoдa, зaвдaнa незaкoнними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю прoкурoрa, відшкoдoвується держaвoю незaлежнo від 

йoгo вини в пoрядк, визнaченoму зaкoнoм. Держaвa, відшкoдувaвши шкoду, зaвдaну 

прoкурoрoм, мaє прaвo звoрoтнoї вимoги дo ньoгo в рoзмірі виплaченoгo відшкoдувaння в 

рaзі встaнoвлення в діях прoкурoрa склaду кримінaльнoгo прaвoпoрушення зa 

oбвинувaльним вирoкoм суду щoдo ньoгo, який нaбрaв зaкoннoї сили. 

Прoкурoри підлягaють aдміністрaтивній, кримінaльній тa мaтеріaльній 

відпoвідaльнoсті нa зaгaльних зaсaдaх. Підстaви тa пoрядoк притягнення прoкурoрів дo 

дисциплінaрнoї відпoвідaльнoсті визнaчaються Рoзділoм VI ЗУ «Прo Прoкурaтуру.» 
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2.ВИМOГИ ДO OСІБ, ЩO ПРИЗНAЧAЮТЬСЯ НA ПOСAДИ 

ПРOКУРOРІВ. ПOРЯДOК ЇХ ПРИЗНAЧЕННЯ ТA ЗВІЛЬНЕННЯ 
Вимoги дo кaндидaтів нa пoсaду прoкурoрa 

Вимoги дo oсіб, щo признaчaються нa пoсaди прoкурoрів: 

✓ Грoмaдянствo Укрaїни. Підтверджується кoпією пaспoртa грoмaдянинa 

Укрaїни 

✓ Вoлoдіння держaвнoю мoвoю. Вільнo рoзуміти і спілкувaтися держaвнoю 

мoвoю, склaдaти нею відпoвідні дoкументи. Встановлюється кваліфікаційним іспитом. 
✓ Oсвітa. Пoвинні мaти вищу юридичну oсвіту. 

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

колишнього СРСР до 1 грудня 1991 року) за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліста або магістра, а також вища юридична освіта за відповідним освітньо-

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

установленому законом порядку; 

✓ Дoсвід рoбoти.  

стажем роботи в галузі права є стаж роботи особи за спеціальністю після здобуття 

нею вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або 

магістра. 

Прoкурoри окружних прoкурaтур мoжуть признaчaтися oсoби, які мaють стaж 

рoбoти у гaлузі прaвa не менше двoх рoків. Нaявність стaжу підтверджується 

нaдaнням кoпії трудoвoї книжки. Прoкурoрoм обласної прoкурaтури мoже бути 

грoмaдянин, якій мaє стaж у гaлузі прaвa не менше трьoх рoків. Прoкурoрoм Офісу 

Генерaльнoго прoкурора мoже бути признaчений грoмaдянин Укрaїни, який мaє 

стaж рoбoти не менше п’яти рoків.  
Прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури може бути 

призначена особа, яка має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не 

менше п’яти років та володіє державною мовою. 
✓ Пoвнa дієздaтність. Ст. 36,39 ЦКУ, Стaн здoрoв’я. Фoрмa зaтвердженa МOЗ 

Укрaїни 

✓ Несумісність тa депoлітизaція. Сумісництвo служби в oргaнaх прoкурaтури з 

рoбoтoю нa підприємствaх, в устaнoвaх чи oргaнізaціях, a тaкoж з будь-яким 

підприємництвoм не дoпускaється, зa виняткoм нaукoвoї і педaгoгічнoї діяльнoсті. 

Прaцівники прoкурaтури не мoжуть нaлежaти дo будь-яких пoлітичних пaртій чи рухів. 

✓ Відсутність стягнень. Не мoже бути прийнятa нa пoсaду прoкурoрa aбo 

слідчoгo прoкурaтури oсoбa, якa мaє непoгaшену aбo незняту судимість зa вчинення злoчину, 

крім реaбілітoвaнoї, aбo нa яку прoтягoм oстaнньoгo рoку нaклaдaлoся aдміністрaтивне 

стягнення зa вчинення кoрупційнoгo прaвoпoрушення. Встaнoвлюється під чaс спец 

перевірки. Якщо особу було реабілітовано від стягнень, то вона має право бути кандидатом 

на посаду прокурора. 

Для підтвердження вкaзaних вимoг oсoбa пoдaє: 

1. Письмoву зaяву прo учaсть у дoбoрі кaндидaтів нa пoсaду прoкурoрa;  

2. Кoпію пaспoртa грoмaдянинa Укрaїни;  

3. Aнкету, щo містить aвтoбіoгрaфію;  

4. Кoпію дoкументів прo oсвіту, науковий ступінь вчене звaння;  

5. Кoпію трудoвoї книжки;  

6. Медичну дoвідку прo стaн здoрoв’я;  

7. Кoпію військoвoгo квіткa(для військoвoслужбoвців aбo військoвoзoбoв’язaних;  

8. Дoвідку прo дoпуск дo держaвнoї тaємниці;  

9. Письмoву згoду прo викoристaння інфoрмaції;  
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10. Деклaрaцію прo мaйнo доходи та зобов’язання фінансового характеру зa 

минулий рік ст. 30 ЗУ «Прo прoкурaтуру». З метoю встaнoвлення дoстoвірнoсті і пoвнoти 

пoдaних відoмoстей, a тaкoж дoбрoчеснoсті кaндидaтів прoвoдиться спеціaльнa перевіркa. 

Не може бути призначена на посаду прокурора особа, яка: 

1) визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною; 

2) має захворювання, що перешкоджає виконанню обов’язків прокурора; 

3) має незняту чи непогашену судимість або на яку накладалося адміністративне 

стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією. 

7. Особи, які претендують на зайняття посад в органах прокуратури, до призначення на 

відповідну посаду зобов’язані повідомити керівництву органу, на зайняття посади в якому 

вони претендують, про працюючих у такому органі близьких їм осіб. 

 

 

3. ПOРЯДOК ЗAЙНЯТТЯ ПOСAДИ ПРOКУРOРA ОКРУЖНОЇ 

ПРОКУРАТУРИ 
 Кожен, хто відповідає встановленим вимогам до кандидата на посаду прокурора, має 

право звернутися до відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, із 

заявою про участь у доборі кандидатів на посаду прокурора. Стаття 28 

Добір кандидатів та їх призначення на посаду прокурора включає: Стаття 29 

1) прийняття відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження, рішення 

про проведення добору кандидатів на посаду прокурора, що розміщується на офіційному 

веб-сайті відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, та повинно містити 

виклад передбачених цим Законом вимог, яким має відповідати кандидат на посаду 

прокурора, а також перелік документів, що подаються до відповідного органу, що здійснює 

дисциплінарне провадження, і кінцевий термін їх подання; 

2) подання особами, які виявили бажання стати прокурором, до відповідного органу, що 

здійснює дисциплінарне провадження, відповідної заяви та документів, визначених цим 

Законом; 

3) здійснення відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження, на основі 

поданих кандидатами на посаду прокурора документів перевірки відповідності осіб вимогам, 

установленим до кандидата на посаду прокурора; 

4) складання особами, які відповідають установленим вимогам до кандидата на посаду 

прокурора, кваліфікаційного іспиту; 

5) оприлюднення відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження, на 

офіційному веб-сайті списку кандидатів, які успішно склали кваліфікаційний іспит; 

6) організацію відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження, 

спеціальної перевірки кандидатів, які успішно склали кваліфікаційний іспит; 

7) визначення відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження, рейтингу 

кандидатів на посаду прокурора серед осіб, які успішно склали кваліфікаційний іспит та 

щодо яких проведено спеціальну перевірку, а також зарахування їх до резерву на заміщення 

вакантних посад прокурорів; 

8) проходження кандидатом на посаду прокурора спеціальної підготовки в Тренінговому 

центрі прокурорів України; 

9) оголошення відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження, у разі 

відкриття вакантних посад прокурорів конкурсу на зайняття таких посад серед кандидатів, 

які перебувають у резерві та пройшли спеціальну підготовку; 

10) проведення відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження, 

конкурсу на зайняття вакантних посад прокурорів на основі рейтингу кандидатів; 
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11) направлення відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження, 

подання керівнику окружної прокуратури щодо призначення кандидата на посаду прокурора; 

12) призначення особи на посаду прокурора; 

13) складення особою присяги прокурора. 

1. Для участі в доборі кандидатів на посаду прокурора особа подає: Стаття 30.  

1) письмову заяву про участь у доборі кандидатів на посаду прокурора; 

2) копію паспорта громадянина України та копію документа, що засвідчує реєстрацію у 

Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків; 

3) анкету кандидата на посаду прокурора, що містить інформацію про особу, та 

автобіографію; 

4) копію документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання; 

5) копію трудової книжки; 

6) медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я; 

7) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); 

8) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності); 

9) письмову згоду на збирання, зберігання та використання інформації про неї з метою 

оцінки готовності особи до роботи на посаді прокурора та проведення щодо неї спеціальної 

перевірки; 

10) копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, за минулий рік, що подана відповідно до Закону України "Про запобігання 

корупції"; 

11) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, 

сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня 

пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання; 

12) декларацію доброчесності і родинних зв’язків. 

Форма і зміст заяви про участь у доборі кандидатів на посаду прокурора, декларації 

доброчесності і родинних зв’язків, анкети кандидата на посаду прокурора затверджуються 

Генеральним прокурором та розміщуються на офіційному вебсайті Офісу Генерального 

прокурора. 

Вимагати від кандидата на посаду прокурора надання документів, не передбачених цією 

статтею, забороняється. 

2. Приймання документів завершується у день, визначений в оголошенні як кінцевий 

термін їх подання. 

3. До участі в доборі кандидатів на посаду прокурора допускаються особи, які подали всі 

необхідні документи і відповідають вимогам, установленим до кандидата на посаду 

прокурора. 

 Кваліфікаційний іспит проводиться з метою перевірки рівня теоретичних знань у галузі 

права, європейських стандартів у галузі захисту прав людини, володіння державною мовою, 

аналітичних здібностей кандидатів та практичних навичок і складається з анонімного 

тестування та практичного завдання. 

2. Відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження, повідомляє кандидатів 

на посаду прокурора, допущених до кваліфікаційного іспиту, про дату, час і місце його 

проведення не пізніше ніж за сім днів до визначеної дати. 

3. Відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження, проводить 

кваліфікаційний іспит у спеціально відведеному для цього приміщенні. Перебіг 

кваліфікаційного іспиту фіксується за допомогою технічних засобів відео- та звукозапису. 

4. Після кваліфікаційного іспиту відповідний орган, що здійснює дисциплінарне 

провадження, забезпечує перевірку робіт, визначає кількість балів, набраних кандидатами на 

посаду прокурора. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
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5. Відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження, після отримання 

результатів кваліфікаційних іспитів визначає прохідний бал, який не може бути нижчим 60 

відсотків максимально можливого бала. (на сайті 70) https://poltava.to/news/54610/ 

6. Положення про порядок складання кваліфікаційного іспиту та методика оцінювання 

затверджуються відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження. 

7. Результати кваліфікаційного іспиту дійсні протягом трьох років. 

8. Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, може бути допущена до складання такого 

іспиту повторно не раніше ніж через рік. 

9. Відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження, визначає рейтинг 

кандидатів на посаду прокурора відповідно до кількості балів, набраних кандидатами за 

результатами складання кваліфікаційного іспиту. 

10. Інформація про результати кваліфікаційного іспиту та місце кандидата на посаду 

прокурора в рейтингу є загальнодоступною і розміщується на офіційному веб-сайті 

відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження. 

Спеціальна перевірка кандидата на посаду прокурора Стаття 32.  

1. Відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження, організовує спеціальну 

перевірку кандидатів на посаду прокурора, які успішно склали кваліфікаційний іспит. 

Відомості про особу, які підлягають спеціальній перевірці, а також порядок її здійснення 

визначаються Законом України "Про запобігання корупції". 

2. У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту подання кандидатом 

на посаду прокурора неправдивих відомостей або підроблених документів відповідний 

орган, що здійснює дисциплінарне провадження, приймає рішення про відмову в зарахуванні 

кандидата до резерву на заміщення вакантних посад прокурорів. 

Рішення про відмову в зарахуванні кандидата до резерву на заміщення вакантних посад 

прокурорів може бути оскаржено таким кандидатом до суду. 

3. Відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження, зараховує до резерву на 

заміщення вакантних посад прокурорів кандидатів, які успішно склали кваліфікаційний іспит 

та яким за результатами спеціальної перевірки не було відмовлено в зарахуванні до резерву. 

4. Кандидати на посаду прокурора, зараховані до резерву на заміщення вакантних посад 

прокурорів, направляються відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження, 

для проходження спеціальної підготовки в Тренінговому центрі прокурорів України. 

5. Громадські організації та фізичні особи можуть подавати до відповідного органу, що 

здійснює дисциплінарне провадження, інформацію щодо доброчесності кандидатів на посаду 

прокурора протягом одного місяця з дня офіційного оприлюднення списку кандидатів, які 

успішно склали кваліфікаційний іспит. 

6. У разі одержання інформації, що може свідчити про недоброчесність кандидата на 

посаду прокурора, відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження, розглядає її 

на своєму засіданні за участю такого кандидата. Кандидат на посаду прокурора має право 

ознайомитись з такою інформацією, надати відповідні пояснення, спростувати та заперечити 

її. За результатами розгляду відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження, 

може прийняти рішення про недопущення кандидата до проходження спеціальної 

підготовки. 

Спеціальна підготовка кандидата на посаду прокурора Стаття 33. + ст. 80 

1. Кандидат на посаду прокурора проходить протягом одного року спеціальну 

підготовку у Тренінговому центрі прокурорів України з метою отримання знань та навичок 

практичної діяльності на посаді прокурора, складання процесуальних документів, вивчення 

правил прокурорської етики. 

Спеціальна підготовка завершується складанням кандидатом на посаду прокурора іспиту 

у вигляді анонімного тестування та практичного завдання. 

2. У період проходження кандидатом на посаду прокурора спеціальної підготовки йому 

щомісячно виплачується стипендія не менше двох третин посадового окладу прокурора 

окружної прокуратури. 

https://poltava.to/news/54610/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
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3. Навчальний план, порядок проходження кандидатами на посаду прокурора 

спеціальної підготовки та методика її оцінювання затверджуються відповідним органом, що 

здійснює дисциплінарне провадження. 

4. За результатами проходження кандидатом на посаду прокурора спеціальної 

підготовки Тренінговий центр прокурорів України приймає вмотивоване рішення про 

успішне чи неуспішне її проходження, копія якого вручається кандидату на посаду 

прокурора. 

Кандидат на посаду прокурора вважається таким, що успішно пройшов спеціальну 

підготовку, якщо за результатом іспиту отримав більше 50 відсотків максимально 

можливого бала. 

5. Кандидат на посаду прокурора, щодо якого прийнято рішення про неуспішне 

проходження спеціальної підготовки, може оскаржити таке рішення до відповідного органу, 

що здійснює дисциплінарне провадження, протягом 15 днів з дня отримання ним копії такого 

рішення. За результатами розгляду відповідний орган, що здійснює дисциплінарне 

провадження, відмовляє в задоволенні скарги або задовольняє скаргу та приймає рішення 

про успішне проходження кандидатом на посаду прокурора спеціальної підготовки. 

6. Про результати проходження кандидатами на посаду прокурора спеціальної 

підготовки Тренінговий центр прокурорів України повідомляє відповідний орган, що 

здійснює дисциплінарне провадження. 

7. Кандидат на посаду прокурора, який не пройшов спеціальну підготовку успішно, 

після закінчення строку на оскарження рішення Тренінгового центру прокурорів України (у 

разі якщо скарга не була подана) або за результатами розгляду скарги, у задоволенні якої 

було відмовлено, виключається відповідним органом, що здійснює дисциплінарне 

провадження, з резерву на заміщення вакантних посад прокурорів. 

Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади Стаття 34.  

1. Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади прокурора (крім посади 

Генерального прокурора) відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження, 

розміщує відповідну інформацію на своєму офіційному веб-сайті не пізніше ніж за 10 днів до 

проведення конкурсу. 

2. В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються орган прокуратури, де є 

вакантна посада прокурора, кількість таких посад та строк, протягом якого кандидати 

можуть подати заяву про участь у конкурсі. 

3. Кандидат на посаду прокурора, який перебуває в резерві та успішно пройшов 

спеціальну підготовку, може подати до настання визначеної відповідним органом, що 

здійснює дисциплінарне провадження, дати письмову заяву із зазначенням прокуратури, в 

якій кандидат бажає зайняти вакантну посаду прокурора. 

4. Відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження, проводить конкурс на 

зайняття вакантних посад прокурора на підставі рейтингу кандидатів. У разі наявності в 

кандидатів однакової кількості балів перевага надається тому кандидату, який працював на 

тимчасово вакантній посаді прокурора або має більший стаж роботи в галузі права. 

5. За результатами конкурсу відповідний орган, що здійснює дисциплінарне 

провадження, надсилає керівникові відповідної прокуратури подання про призначення 

кандидата на посаду прокурора органу прокуратури, на зайняття вакантної посади в якому 

кандидат подавав заяву. 

Призначення на посаду прокурора Стаття 35.  

1. Керівник прокуратури за наслідками спеціальної перевірки, передбаченої 

антикорупційним законодавством, своїм наказом призначає кандидата на посаду прокурора 

не пізніше 30 днів з дня отримання подання відповідного органу, що здійснює дисциплінарне 

провадження. 

Стаття 35. Присяга прокурора Стаття 35.  

1. Особа, призначена на посаду прокурора, набуває повноважень прокурора після 

складення Присяги прокурора такого змісту: 
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"Я, (прізвище, ім’я, по батькові), вступаючи на службу в прокуратуру, присвячую свою 

діяльність служінню Українському народові і Україні та урочисто присягаю: 

неухильно додержуватися Конституції та законів України; 

сумлінним виконанням своїх службових обов’язків сприяти утвердженню верховенства 

права, законності та правопорядку; 

захищати права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства і держави; 

постійно вдосконалювати свою професійну майстерність, бути принциповим, чесно, 

сумлінно і неупереджено виконувати свої обов’язки, з гідністю нести високе звання 

прокурора". 

2. Текст Присяги підписується прокурором і зберігається в його особовій 

справі. Процедура складення Присяги визначається Генеральним прокурором. Про 

складення Присяги вноситься запис у трудову книжку. 
Атестація прокурорів обласних прокуратур складатиметься з трьох етапів, а саме: тестів на знання 

законодавства і загальні здібності та співбесіди з кадровою комісією. 

Перший та другий етапи атестації усі прокурори пройдуть у Києві з 2 по 5 березня 2020 року, прокурори з 

однієї прокуратури будуть складати тести в різні дні. Такий графік було встановлено для оптимізації витрат 

часу та ресурсів прокурорів на участь в атестації. Крім того, важливим було забезпечити безперервність роботи 

обласних прокуратур, тому прокурори кожної окремої прокуратури мають різні графіки. Очікується, що 

атестація всіх прокурорів обласних прокуратур завершиться до початку червня. 

Під час проходження першого етапу – тесту на знання та вміння застосовувати законодавство учасникам 

атестації необхідно буде за допомогою комп’ютерної техніки дати відповідь на запитання. Результат кожного 

кандидата з’явиться на екрані комп'ютера одразу після завершення тесту. 

Прокурори, які набрали потрібну кількість балів (прохідний бал — 70), допускаються до наступного етапу 

атестації – комп’ютерного тестування на загальні здібності та навички. Ті прокурори, які вдало пройдуть 

другий етап атестації, будуть допущені до останнього, третього етапу – виконання практичного завдання та 

співбесіди з кадровою комісією. 

 

4.ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОКУРОРА НА АДМІНІСТРАТИВНУ 

ПОСАДУ Стаття 39.  

1. Адміністративними посадами в Офісі Генерального прокурора, обласних та окружних 

прокуратурах (крім посад, зазначених у частині третій цієї статті) є посади: 

1) Генерального прокурора; 

2) першого заступника Генерального прокурора; 

3) заступника Генерального прокурора; 

4) керівника підрозділу Офісу Генерального прокурора; 

5) заступника керівника підрозділу Офісу Генерального прокурора; 

6) керівника обласної прокуратури; 

7) першого заступника керівника обласної прокуратури; 

8) заступника керівника обласної прокуратури; 

9) керівника підрозділу обласної прокуратури; 

10) заступника керівника підрозділу обласної прокуратури; 

11) керівника окружної прокуратури; 

12) першого заступника керівника окружної прокуратури; 

13) заступника керівника окружної прокуратури; 

14) керівника підрозділу окружної прокуратури; 
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15) заступника керівника підрозділу окружної прокуратури. 

3. Адміністративними посадами у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі є 

посади: 

1) заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури; 

2) першого заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; 

3) заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; 

4) керівника підрозділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; 

5) заступника керівника підрозділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

4.  Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 2, 3, 6-

8, 11 частини першої цієї статті, здійснюється Генеральним прокурором за рекомендацією 

Ради прокурорів України. Призначення прокурора на адміністративну посаду, 

передбачену пунктами 4 та 5 частини першої цієї статті, здійснюється Генеральним 

прокурором. Призначення прокурора на адміністративну посаду, 

передбачену пунктами 6 та 11 частини першої цієї статті, здійснюється строком на п’ять 

років. 

Призначення прокурора на адміністративну посаду, 

передбачену пунктами 9, 10, 12, 13 частини першої цієї статті, здійснюється керівником 

обласної прокуратури. Призначення на адміністративну посаду, 

передбачену пунктами 12 та 13 частини першої цієї статті, здійснюється за поданням 

керівника окружної прокуратури. 

Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 

14 та 15 частини першої цієї статті, здійснюється керівником окружної прокуратури. 

Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 1-8, 11-

13 частини другої цієї статті, здійснюється Генеральним прокурором у встановленому 

законодавством порядку. 

Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 1-3 частини 

третьої цієї статті, здійснюється у встановленому цим Законом порядку Генеральним 

прокурором, а на адміністративну посаду, передбачену пунктами 4 чи 5 частини третьої цієї 

статті, - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Призначення прокурора 

на адміністративну посаду, передбачену пунктом 1 частини третьої цієї статті, здійснюється 

строком на п’ять років. 

Під час вирішення питання щодо надання рекомендації для призначення на 

адміністративну посаду Рада прокурорів України враховує професійні та морально-ділові 

якості кандидата, а також його управлінсько-організаторські здібності та досвід роботи. 

6. Не може бути призначено прокурора на адміністративну посаду, якщо він має 

заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує 

суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до 

примусового виконання. 

7.  Відмова Генерального прокурора у призначенні на адміністративну посаду 

рекомендованого Радою прокурорів України прокурора має бути письмово вмотивованою. 

Копія відповідного рішення Генерального прокурора надсилається до Ради прокурорів 

України та прокурору, якому відмовлено у призначенні на адміністративну посаду. 

Прокурор, якому Генеральним прокурором було відмовлено у призначенні на 
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адміністративну посаду, може оскаржити таку відмову до відповідного органу, що здійснює 

дисциплінарне провадження. 

8.  Прокурор, строк повноважень якого на адміністративній посаді закінчився, може 

бути повторно рекомендований Радою прокурорів України для призначення на цю 

адміністративну посаду у разі, якщо відсутні обставини, що свідчать про невідповідність 

прокурора вимогам, передбаченим частиною п’ятою цієї статті. 

9. Перебування прокурора на адміністративній посаді у прокуратурі не звільняє його від 

здійснення повноважень прокурора відповідної прокуратури, передбачених цим Законом. 

10. На адміністративні посади в органі прокуратури, які не передбачають здійснення 

функцій прокуратури, визначених статтею 2 цього Закону, можуть призначатися особи, які 

не мають статусу прокурора. 

Призначення Генерального прокурора Стаття 40.  

1. Генеральний прокурор призначається на посаду Президентом України за згодою 

Верховної Ради України. 

2. Строк повноважень Генерального прокурора становить шість років. Одна й та ж особа 

не може обіймати посаду Генерального прокурора два строки поспіль. 

3. На посаду Генерального прокурора може бути призначений громадянин України, 

який: 

1) має вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше десяти років; 

2) володіє державною мовою; 

3) має високі морально-ділові, професійні якості та організаторські здібності; 

4) стосовно якого відсутні обставини, передбачені частиною шостою статті 27 цього 

Закону; 

5) та не має заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір 

якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого 

документа до примусового виконання. 

4. Президент України надсилає до Верховної Ради України письмове подання про 

надання згоди на призначення кандидата на посаду Генерального прокурора. 

5. Порядок надання згоди на призначення на посаду Президентом України Генерального 

прокурора встановлюється Регламентом Верховної Ради України. 

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

посаду Генерального прокурора є підставою для письмового подання Президента України 

про надання згоди на призначення іншого кандидата. 

Порядок звільнення прокурора з адміністративної посади та припинення його 

повноважень на цій посаді Стаття 41.  

1. Звільнення прокурора з адміністративної посади, передбаченої пунктами 2-

10 частини першої статті 39 цього Закону, здійснюється Генеральним прокурором з таких 

підстав: 

1) подання заяви про дострокове припинення повноважень на адміністративній посаді за 

власним бажанням; 

2) переведення на посаду до іншого органу прокуратури (крім адміністративної посади, 

передбаченої пунктами 1-3 частини третьої статті 39 цього Закону); 
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3) неналежне виконання прокурором, який обіймає адміністративну посаду, посадових 

обов’язків, установлених для відповідної адміністративної посади; 

4) наявність заборгованості із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір 

якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців з дня пред’явлення 

виконавчого документа до примусового виконання. 

Звільнення прокурора з адміністративної посади, передбаченої пунктами 11-15 частини 

першої статті 39 цього Закону, здійснюється керівником обласної прокуратури в окружних 

прокуратурах, які розташовані у межах адміністративно-територіальної одиниці, що підпадає 

під територіальну юрисдикцію відповідної обласної прокуратури, з підстав, передбачених 

абзацом першим частини першої цієї статті. 

Звільнення з адміністративної посади, передбаченої пунктами 1-3 частини третьої статті 

39 цього Закону, здійснюється Генеральним прокурором, а з адміністративної посади, 

передбаченої пунктами 4 і 5 частини третьої статті 39 цього Закону, - керівником 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Звільнення з таких адміністративних посад 

здійснюється виключно з підстав, передбачених частиною першою статті 51 цього Закону. 

2. Повноваження прокурора на адміністративній посаді припиняються в разі: 

1) закінчення строку перебування на адміністративній посаді; 

2) звільнення з посади прокурора або припинення повноважень на посаді прокурора. 

3. Наявність підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої цієї статті, 

встановлюється у порядку, визначеному Генеральним прокурором, з дотриманням гарантій 

особи щодо повідомлень, отримання копій документів, які стали підставою для перевірки, 

участі у засіданні та залучення представника, надання пояснень, висловлення заперечень, 

клопотань та відводів, отримання копії відповідного рішення. 

4. Звільнення прокурора з адміністративної посади чи припинення його повноважень на 

адміністративній посаді, крім випадку, передбаченого пунктом 2 частини другої цієї статті, 

не припиняє його повноважень прокурора. 

5. Після звільнення прокурора з адміністративної посади або припинення його 

повноважень на цій посаді він не пізніше одного місяця призначається на одну з вакантних 

посад у цьому ж органі прокуратури або в разі відсутності вакантних посад переводиться на 

посаду до іншого органу прокуратури того ж або нижчого рівня за його письмовою згодою. 

У таких випадках рішення про призначення на посаду приймається керівником відповідного 

органу прокуратури. 

У разі відмови прокурора від призначення на вакантну посаду у відповідному органі 

прокуратури або від переведення на посаду до іншого органу прокуратури у зазначений 

строк прокурор звільняється з посади прокурора. 

До моменту прийняття рішення про призначення прокурора на посаду, переведення на 

посаду до іншого органу прокуратури або звільнення з посади прокурора повноваження 

відповідного прокурора зупиняються із збереженням гарантій матеріального, соціального та 

побутового забезпечення, передбачених законодавством для прокурорів. 

Підстави звільнення Генерального прокурора з адміністративної посади та припинення 

його повноважень на цій посаді Стаття 42.  

1. Генеральний прокурор звільняється з адміністративної посади Президентом України 

за згодою Верховної Ради України: 
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1) у зв’язку з поданням заяви про дострокове припинення повноважень на 

адміністративній посаді за власним бажанням; 

2) на підставі подання відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, 

або Вищої ради правосуддя; 

3) у разі наявності заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний 

розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців з дня пред’явлення 

виконавчого документа до примусового виконання. 

2. Повноваження Генерального прокурора на адміністративній посаді припиняються в 

разі: 

1) висловлення Верховною Радою України недовіри Генеральному прокурору, що має 

наслідком його відставку з цієї адміністративної посади; 

2) закінчення строку перебування на посаді Генерального прокурора. 

3. Звільнення Генерального прокурора з адміністративної посади або припинення 

повноважень Генерального прокурора на адміністративній посаді не припиняє його 

повноважень прокурора. 

 

 

5. ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРОКУРОРА 

Підстави для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності Стаття 43.  

1. Прокурора може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку 

дисциплінарного провадження з таких підстав: 

1) невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків; 

2) необґрунтоване зволікання з розглядом звернення; 

3) розголошення таємниці, що охороняється законом, яка стала відомою прокуророві під 

час виконання повноважень; 

4) порушення встановленого законом порядку подання декларації особи, уповноваженої 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; 

5) вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його 

об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів 

прокуратури; 

6) систематичне (два і більше разів протягом одного року) або одноразове грубе 

порушення правил прокурорської етики; 

7) порушення правил внутрішнього службового розпорядку; 

8) втручання чи будь-який інший вплив прокурора у випадках чи порядку, не 

передбачених законодавством, у службову діяльність іншого прокурора, службових, 

посадових осіб чи суддів, у тому числі шляхом публічних висловлювань стосовно їх рішень, 

дій чи бездіяльності, за відсутності при цьому ознак адміністративного чи кримінального 

правопорушення; 

9) публічне висловлювання, яке є порушенням презумпції невинуватості. 
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2. Притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності не виключає можливості 

притягнення його до адміністративної чи кримінальної відповідальності у випадках, 

передбачених законом. 

3. Виправдання особи або закриття стосовно неї судом кримінального провадження не 

може бути підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора, який 

здійснював процесуальне керівництво досудовим розслідуванням та/або підтримання 

державного обвинувачення у цьому провадженні, крім випадків умисного порушення ним 

вимог законодавства чи неналежного виконання службових обов’язків. 

Орган, що здійснює дисциплінарне провадження Стаття 44.  

Дисциплінарне провадження здійснюється відповідним органом. 

Дисциплінарне провадження щодо прокурора Стаття 45 

Дисциплінарне провадження - це процедура розгляду відповідним органом, що здійснює 

дисциплінарне провадження щодо прокурорів, дисциплінарної скарги, в якій містяться 

відомості про вчинення прокурором дисциплінарного проступку. 

Рішення, дії чи бездіяльність прокурора в межах кримінального процесу можуть бути 

оскаржені виключно в порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом 

України. Якщо за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність прокурора в 

межах кримінального процесу  встановлено факти порушення прокурором прав осіб або 

вимог закону, таке рішення може бути підставою для дисциплінарного провадження. 

 Право на звернення до відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо 

прокурорів, із дисциплінарною скаргою про вчинення прокурором дисциплінарного 

проступку має кожен, кому відомі такі факти. Рекомендований зразок дисциплінарної скарги 

розміщується на вебсайті Офісу Генерального прокурора. 

У разі якщо дисциплінарна скарга про вчинення прокурором дисциплінарного 

проступку подана членом відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження 

щодо прокурорів, то він не має права вирішувати питання про відкриття дисциплінарного 

провадження, здійснювати перевірку та брати участь у голосуванні при прийнятті рішення за 

результатами розгляду висновку про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку 

прокурора. 

Прізвище, ім’я, по батькові прокурора, щодо якого надійшла дисциплінарна скарга, не 

підлягають оприлюдненню до моменту прийняття рішення у справі. 

Відкриття дисциплінарного провадження та проведення перевірки дисциплінарної 

скарги Стаття 46.  

Секретаріат відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, у день 

надходження дисциплінарної скарги реєструє її та за допомогою автоматизованої системи 

визначає члена відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, для 

вирішення питання щодо відкриття дисциплінарного провадження. 

Член відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, своїм 

вмотивованим рішенням відмовляє у відкритті дисциплінарного провадження, якщо: 

1) дисциплінарна скарга не містить конкретних відомостей про наявність ознак 

дисциплінарного проступку прокурора; 

2) дисциплінарна скарга є анонімною; 

3) дисциплінарна скарга подана з підстав, не визначених статтею 43 цього Закону; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#n416
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4) з прокурором, стосовно якого надійшла дисциплінарна скарга, припинено 

правовідносини у випадках, передбачених статтею 51 цього Закону; 

5) дисциплінарний проступок, про який зазначено у дисциплінарній скарзі, вже був 

предметом перевірки і щодо нього відповідний орган, що здійснює дисциплінарне 

провадження, прийняла рішення, яке не скасовано в установленому законом порядку. 

За відсутності підстав, передбачених частиною другою цієї статті, член відповідного 

органу, що здійснює дисциплінарне провадження, приймає рішення про відкриття 

дисциплінарного провадження щодо прокурора. 

Заява за результатами проведеної перевірки доброчесності прокурора, внаслідок якої 

встановлено вчинення дисциплінарного проступку, є обов’язковою підставою для відкриття 

дисциплінарного провадження щодо прокурора. 

Після відкриття дисциплінарного провадження член відповідного органу, що здійснює 

дисциплінарне провадження, проводить перевірку в межах обставин, повідомлених у 

дисциплінарній скарзі. У разі виявлення під час перевірки інших обставин, що можуть бути 

підставою для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності, інформація про 

це включається у висновок члена відповідного органу, що здійснює дисциплінарне 

провадження, за результатами перевірки. 

Член відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, має право 

звернутися до відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, із 

клопотанням про необхідність відсторонення прокурора від посади до завершення 

дисциплінарного провадження. 

Клопотання про відсторонення прокурора від посади розглядається на найближчому 

засіданні відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, з дотриманням 

передбачених статтею 47 цього Закону гарантій прокурора щодо повідомлення, участі у 

засіданні, залучення представника, надання пояснень, висловлення заперечень, клопотань та 

відводів. 

У разі прийняття відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження, 

рішення про наявність підстав для відсторонення прокурора від посади копія цього рішення 

надсилається керівнику органу прокуратури, в якому працює прокурор, стосовно якого 

прийнято таке рішення. У разі якщо відповідний орган, що здійснює дисциплінарне 

провадження, прийняла рішення про наявність підстав для відсторонення від посади 

прокурора, який обіймає адміністративну посаду, копія цього рішення у семиденний строк 

надсилається Генеральному прокурору, керівнику обласної, окружної прокуратури 

відповідно до визначених цим Законом повноважень. 

Керівник органу прокуратури, в якому працює прокурор, Генеральний прокурор 

зобов’язаний невідкладно розглянути рішення про наявність підстав для відсторонення 

прокурора від посади, за результатами якого може видати наказ про відсторонення 

прокурора від посади до завершення дисциплінарного провадження. Копія наказу 

невідкладно вручається прокурору, якого відсторонено від посади. 

Під час здійснення перевірки член відповідного органу, що здійснює дисциплінарне 

провадження, має право ознайомлюватися з документами, що стосуються предмета 

перевірки, отримувати їх копії, опитувати прокурорів та інших осіб, яким відомі обставини 

вчинення діяння, що має ознаки дисциплінарного проступку, отримувати за письмовим 

запитом від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, 

керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та 

підпорядкування, громадян, громадських об’єднань необхідну для проведення перевірки 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#n505
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#n459
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інформацію. Прокурор, стосовно якого здійснюється дисциплінарне провадження, має право 

надавати пояснення або відмовитися від їх надання стосовно себе. 

Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники 

державних підприємств, установ, організацій, яким надіслано запит члена відповідного 

органу, що здійснює дисциплінарне провадження, зобов’язані протягом десяти днів з дня 

його отримання надати відповідь на запит і наявну в них інформацію. У разі необхідності 

строк для надання інформації може бути продовжений до 30 днів, про що член відповідного 

органу, що здійснює дисциплінарне провадження, повідомляє особу, яка направила 

клопотання про продовження строку для надання інформації. 

У разі ненадання органом державної влади, органом місцевого самоврядування, їх 

посадовими особами, керівниками державних підприємств, установ, організацій члену 

відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, запитуваної інформації він 

може звернутися з відповідним позовом до суду в порядку, передбаченому законом. 

Перевірка відомостей про наявність підстав для притягнення прокурора до 

дисциплінарної відповідальності проводиться у строк, який не перевищує двох місяців із дня 

реєстрації дисциплінарної скарги, а в разі неможливості завершення перевірки протягом 

цього строку він може бути продовжений відповідним органом, що здійснює дисциплінарне 

провадження, але не більш як на місяць. 

До завершення дисциплінарного провадження прокурор не може бути звільнений з 

посади прокурора у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням. 

Член відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, за результатами 

перевірки готує висновок, який повинен містити інформацію про наявність чи відсутність 

дисциплінарного проступку прокурора та виклад обставин, якими це підтверджується. Якщо 

за результатами перевірки член відповідного органу, що здійснює дисциплінарне 

провадження, встановив наявність дисциплінарного проступку, у висновку додатково 

зазначається характер проступку, його наслідки, відомості про особу прокурора, ступінь його 

вини, інші обставини, що мають значення для прийняття рішення про накладення 

дисциплінарного стягнення, а також пропозиція члена відповідного органу, що здійснює 

дисциплінарне провадження, щодо конкретного виду дисциплінарного стягнення. 

Висновок та зібрані у процесі перевірки матеріали передаються на розгляд відповідного 

органу, що здійснює дисциплінарне провадження, та мають бути отримані його членами не 

пізніш як за п’ять днів до засідання, на якому такий висновок розглядатиметься. 

Розгляд висновку про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку 

прокурора 

Розгляд висновку про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора 

відбувається на засіданні відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження. На 

засідання запрошуються особа, яка подала дисциплінарну скаргу, прокурор, стосовно якого 

відкрито дисциплінарне провадження, їхні представники, а у разі необхідності й інші особи. 

Повідомлення про час та місце проведення засідання відповідного органу, що здійснює 

дисциплінарне провадження, має бути надіслано не пізніш як за десять днів до дня 

проведення засідання. 

До повідомлення про час та місце проведення засідання відповідного органу, що 

здійснює дисциплінарне провадження, яке надсилається прокурору, додаються копія 

дисциплінарної скарги та висновок про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку 

прокурора. 
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Висновок про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора 

розглядається за його участю і може бути розглянутий без нього лише у випадках, коли 

належним чином повідомлений прокурор: 

1) повідомив про згоду на розгляд висновку за його відсутності; 

2) не з’явився на засідання, не повідомивши про причини неявки; 

3) не з’явився на засідання повторно. 

Рішення про можливість розгляду висновку за відсутності відповідного прокурора 

приймає відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження. 

4. Прокурор, який не братиме участі в засіданні відповідного органу, що здійснює 

дисциплінарне провадження, вправі надіслати письмові пояснення щодо висновку про 

наявність чи відсутність дисциплінарного проступку, які оголошуються на засіданні 

відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження. 

5. Розгляд висновку про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора 

відбувається на засадах змагальності. На засіданні відповідного органу, що здійснює 

дисциплінарне провадження, заслуховуються пояснення члена відповідного органу, що 

здійснює дисциплінарне провадження, який проводив перевірку, пояснення прокурора, 

стосовно якого здійснюється дисциплінарне провадження, та/або його представника і в разі 

необхідності інших осіб. 

6. Прокурор, стосовно якого здійснюється дисциплінарне провадження, та/або його 

представник мають право давати пояснення, відмовитися від їх надання, ставити питання 

учасникам провадження, висловлювати заперечення, заявляти клопотання, а також за 

наявності сумнівів у неупередженості та об’єктивності члена відповідного органу, що 

здійснює дисциплінарне провадження, подавати заяву про його відвід. 

Під час прийняття рішення стосовно відводу член відповідного органу, що здійснює 

дисциплінарне провадження, якому заявлено відвід, не має права брати участі в голосуванні 

та бути присутнім під час його проведення. 

Рішення відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, у 

дисциплінарному провадженні стосовно прокурора 

Відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження, приймає рішення в 

дисциплінарному провадженні більшістю голосів від свого загального складу. Перед 

прийняттям рішення відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження, за 

відсутності прокурора, стосовно якого здійснюється провадження, і запрошених осіб 

обговорює результати розгляду висновку про наявність чи відсутність дисциплінарного 

проступку прокурора. 

Член відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, який проводив 

перевірку та готував висновок про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку 

прокурора, не має права брати участі у голосуванні при прийнятті рішення за результатами 

розгляду зазначеного висновку та бути присутнім під час проведення такого голосування. 

При прийнятті рішення у дисциплінарному провадженні враховуються характер 

проступку, його наслідки, особа прокурора, ступінь його вини, обставини, що впливають на 

обрання виду дисциплінарного стягнення. 

Рішення про накладення на прокурора дисциплінарного стягнення або рішення про 

неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора може бути прийнято не 

пізніше ніж через рік із дня вчинення проступку без урахування часу тимчасової 

непрацездатності або перебування прокурора у відпустці. 



112 

 

  

У разі відсутності підстав для накладення на прокурора дисциплінарного стягнення 

відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження, своїм рішенням закриває 

дисциплінарне провадження. 

Рішення відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, викладається в 

письмовій формі, підписується головуючим і членами відповідного органу, що здійснює 

дисциплінарне провадження, які брали участь у розгляді висновку про наявність чи 

відсутність дисциплінарного проступку, і оголошується на засіданні цього органу. Рішення у 

дисциплінарному провадженні має містити: 

1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду прокурора, який притягається до дисциплінарної 

відповідальності; 

2) обставини, встановлені під час здійснення провадження; 

3) мотиви, з яких відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження, ухвалила 

рішення; 

4) суть рішення за наслідками розгляду із зазначенням виду дисциплінарного стягнення 

в разі його накладення; 

5) порядок і строк оскарження рішення. 

За наявності окремої думки член відповідного органу, що здійснює дисциплінарне 

провадження, викладає її у письмовій формі та додає до справи, про що головуючий 

повідомляє на засіданні. Зміст окремої думки на засіданні не оголошується. За клопотанням 

прокурора, стосовно якого здійснюється дисциплінарне провадження, йому надається копія  

Копія рішення відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, 

вручається прокуророві, стосовно якого воно прийнято, або у семиденний строк 

надсилається йому поштою рекомендованим листом із повідомленням про вручення. У цей 

же строк копія рішення надсилається керівникові органу прокуратури, в якому прокурор, 

стосовно якого воно прийнято, обіймає посаду. 

Рішення відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, прийняте за 

результатами розгляду дисциплінарного провадження, оприлюднюється на її веб-сайті у 

семиденний строк. 

Види дисциплінарних стягнень Стаття 49.  

1. На прокурора можуть бути накладені такі дисциплінарні стягнення: 

1) догана; 

2) заборона на строк до одного року на переведення до органу прокуратури вищого рівня 

чи на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду 

(крім Генерального прокурора); 

3) звільнення з посади в органах прокуратури. 

2. Прокурор протягом одного року з дня накладення на нього дисциплінарного 

стягнення вважається таким, який притягувався до дисциплінарної відповідальності, крім 

випадків, передбачених частиною третьою цієї статті. 

3. До закінчення річного строку прокурор, який не допустив порушення законодавства 

та сумлінно й професійно здійснював свої службові обов’язки, може бути визнаний таким, 

який не притягувався до дисциплінарної відповідальності, на підставі клопотання керівника 

відповідного органу прокуратури, однак не раніш як: 
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1) через шість місяців із дня накладення дисциплінарного стягнення, передбаченого 

пунктом 1 частини першої цієї статті; 

2) після закінчення половини строку, визначеного у разі накладення дисциплінарного 

стягнення, передбаченого пунктом 2 частини першої цієї статті; 

4. За результатами дисциплінарного провадження може бути прийнято рішення про 

неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора (крім Генерального 

прокурора) у разі: 

1) якщо дисциплінарний проступок, вчинений прокурором, має характер грубого 

порушення; 

2) якщо прокурор вчинив дисциплінарний проступок, перебуваючи у статусі прокурора, 

який притягувався до дисциплінарної відповідальності. 

5. У разі якщо за результатами дисциплінарного провадження щодо прокурора 

встановлено обставини, які свідчать про порушення прокурором вимог щодо несумісності, 

передбачених статтею 18 цього Закону, Генеральний прокурор або його заступник ініціює 

перед Вищою радою правосуддя розгляд відповідного питання. 

У разі якщо відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження, за 

результатами дисциплінарного провадження стосовно прокурора, який обіймає 

адміністративну посаду, встановив неналежне виконання ним посадових обов’язків, 

установлених для відповідної адміністративної посади, орган, що здійснює дисциплінарне 

провадження, у випадках, коли призначення на таку посаду відповідно до цього Закону 

здійснюється за рекомендацією Ради прокурорів України, ініціює перед Радою прокурорів 

України розгляд питання про внесення рекомендації щодо звільнення прокурора з 

адміністративної посади. 

Оскарження рішення, прийнятого за результатами дисциплінарного провадження Ст 50.  

1. Прокурор може оскаржити рішення, прийняте за результатами дисциплінарного 

провадження, до адміністративного суду або до Вищої ради правосуддя протягом одного 

місяця з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії рішення. 

3. Подання адміністративного позову до суду на рішення Вищої ради правосуддя про 

притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності або про неможливість 

подальшого перебування особи на посаді прокурора не зупиняє дію такого рішення, але суд 

у порядку забезпечення адміністративного позову може відповідною ухвалою зупинити дію 

рішення Вищої ради правосуддя про притягнення прокурора до дисциплінарної 

відповідальності або про неможливість подальшого перебування особи на посаді. 

 

6. ЗВІЛЬНЕННЯ ПРОКУРОРА З ПОСАДИ, ПРИПИНЕННЯ, 

ЗУПИНЕННЯ ЙОГО ПОВНОВАЖЕНЬ НА ПОСАДІ 

Прокурор звільняється з посади у разі: Стаття 51.  

1) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я; 

2) порушення ним вимог щодо несумісності, передбачених статтею 18 цього Закону; 

3) набрання законної сили судовим рішенням про притягнення прокурора до 

адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією; 

3-

1) набрання законної сили рішенням суду про визнання активів прокурора або активів, 

набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#n171
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#n171
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n8233
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290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх 

стягнення в дохід держави; 

4) неможливості переведення на іншу посаду у зв’язку з прямим підпорядкуванням 

близькій особі; 

5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього; 

6) припинення громадянства України або набуття громадянства іншої держави; 

7) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням; 

8) неможливості подальшого перебування на тимчасово вакантній посаді; 

9) ліквідації чи реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або 

в разі скорочення кількості прокурорів органу прокуратури. 

2. Особами, які в установленому цим Законом порядку приймають рішення про 

звільнення прокурора з посади, є: 

1) Генеральний прокурор - стосовно прокурорів Офісу Генерального прокурора; 

1-

1) керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури - стосовно прокурорів 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; 

2) керівник обласної прокуратури - стосовно прокурорів відповідної обласної 

прокуратури та прокурорів окружних прокуратур, які розташовані у межах адміністративно-

територіальної одиниці, що підпадає під територіальну юрисдикцію відповідної обласної 

прокуратури. 

Повноваження прокурора припиняються у зв’язку з: 

1) досягненням шістдесяти п’яти років; 

2) смертю; 

3) визнанням його безвісно відсутнім або оголошенням померлим; 

4) рішенням відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо 

прокурорів, про неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора. 

4. Особа, звільнена з посади Генерального прокурора, звільняється з посади прокурора з 

підстав, визначених пунктами 1-3, 5-7 частини першої цієї статті. 

5. На звільнення прокурорів з посади з підстави, передбаченої пунктом 9 частини першої 

цієї статті, не поширюються положення законодавства щодо пропозиції іншої роботи та 

переведення на іншу роботу при звільненні у зв’язку із змінами в організації виробництва і 

праці, щодо строків попередження про звільнення, щодо переважного права на залишення на 

роботі, щодо переважного права на укладення трудового договору у разі поворотного 

прийняття на роботу, щодо збереження місця роботи на період щорічної відпустки та на 

період відрядження. 

Звільнення прокурора у зв’язку з неможливістю виконувати свої повноваження за 

станом здоров’я Стаття 52.  

Прокурор може бути звільнений з посади в разі неможливості виконувати свої 

повноваження за станом здоров’я за наявності медичного висновку, який надається 

медичною комісією, утвореною центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони здоров’я, або за рішенням суду, яке набрало законної 

сили, про визнання прокурора обмежено дієздатним чи недієздатним. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n8233
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#n507
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#n511
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#n515


115 

 

  

Визнавши, що стан здоров’я унеможливлює здійснення прокурором протягом тривалого 

часу або постійно своїх повноважень, відповідний орган, що здійснює дисциплінарне 

провадження, вносить подання про звільнення прокурора з посади особі, уповноваженій цим 

Законом приймати рішення про звільнення прокурора. 

Звільнення прокурора в разі порушення ним вимог щодо несумісності Стаття 53.  

Прокурор звільняється з посади в разі порушення ним вимог щодо несумісності за 

поданням Вищої ради правосуддя, яке вона вносить особі, уповноваженій цим Законом 

приймати рішення про звільнення прокурора. 

Подання про звільнення Генерального прокурора з посади в разі порушення ним вимог 

щодо несумісності Вища рада правосуддя вносить Президенту України. 

Звільнення прокурора в разі набрання законної сили судовим рішенням про 

притягнення прокурора до адміністративної відповідальності за правопорушення, 

пов’язане з корупцією Ст 54.  

Суд, що ухвалив судове рішення, яким визнав прокурора винним у вчиненні 

адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, після набрання таким 

рішенням законної сили повідомляє про це особу, уповноважену цим Законом приймати 

рішення про звільнення прокурора, яка звільняє такого прокурора з посади у триденний 

строк з дня отримання копії відповідного судового рішення, що набрало законної сили. 

Суд, що ухвалив судове рішення, яким визнав Генерального прокурора винним у 

вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, після набрання 

таким рішенням законної сили повідомляє про це відповідний орган, що здійснює 

дисциплінарне провадження щодо прокурорів, який вносить подання про звільнення 

Генерального прокурора з посади Президенту України. 

3. Прокурор, щодо якого набрало законної сили судове рішення, яким його визнано 

винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, не може 

продовжувати здійснювати свої повноваження. 

Звільнення прокурора в разі неможливості переведення на іншу посаду або 

відсутності згоди на це у зв’язку з прямим підпорядкуванням близькій особі Стаття 55.  

Прокурор, щодо якого наявні обставини прямого підпорядкування близькій особі, 

звільняється з посади особою, уповноваженою цим Законом приймати рішення про 

звільнення прокурора, за поданням відповідного органу, що здійснює дисциплінарне 

провадження щодо прокурорів, якщо: 

1) протягом п’ятнадцяти днів з дня виникнення таких обставин прокурором чи близькою 

йому особою не вжито заходів щодо добровільного усунення обставин прямого 

підпорядкування; 

2) прокурор чи близька йому особа не були протягом тридцяти днів із дня виникнення 

таких обставин переведені в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме 

підпорядкування, або не надали згоду на таке переведення. 

Примітка. Терміни "пряме підпорядкування" та "близькі особи" у цьому Законі 

вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про запобігання корупції". 

Звільнення прокурора у разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду 

щодо нього Стаття 56.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n9
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Суд, який ухвалив обвинувальний вирок щодо прокурора, після набрання таким вироком 

законної сили повідомляє про це особу, уповноважену цим Законом приймати рішення про 

звільнення прокурора, яка звільняє такого прокурора з посади. 

Суд, який ухвалив обвинувальний вирок щодо Генерального прокурора, після набрання 

таким вироком законної сили повідомляє про це відповідний орган, що здійснює 

дисциплінарне провадження щодо прокурорів, який вносить подання про його звільнення з 

посади Президенту України. 

3. Прокурор, щодо якого обвинувальний вирок суду набрав законної сили, не може 

продовжувати здійснювати свої повноваження. 

Звільнення прокурора у разі припинення громадянства України або набуття 

громадянства іншої держави Стаття 57.  

Прокурор у разі припинення громадянства України або набуття громадянства іншої 

держави звільняється з посади особою, уповноваженою цим Законом приймати рішення про 

звільнення прокурора, за поданням відповідного органу, що здійснює дисциплінарне 

провадження щодо прокурорів. 

Генеральний прокурор у разі припинення громадянства або набуття громадянства іншої 

держави звільняється з посади Президентом України за поданням відповідного органу, що 

здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів. 

3. Прокурор не може продовжувати здійснювати свої повноваження з моменту 

припинення громадянства України або встановлення у поданні відповідного органу, що 

здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів, факту набуття прокурором 

громадянства іншої держави. 

Звільнення прокурора в разі подання заяви про звільнення з посади за власним 

бажанням Стаття 58.  

Прокурор незалежно від мотивів має право подати заяву про звільнення з посади за 

власним бажанням у будь-який час свого перебування на посаді. 

Заява про звільнення з посади за власним бажанням подається особі, уповноваженій цим 

Законом приймати рішення про звільнення прокурора. 

Заява Генерального прокурора про звільнення за власним бажанням подається 

Президенту України. 

3. Прокурор продовжує здійснювати свої повноваження до прийняття рішення про його 

звільнення. 

Звільнення прокурора з посади в разі неможливості подальшого перебування на 

тимчасово вакантній посаді Стаття 59.  

1. Прокурор, який обіймає тимчасово вакантну посаду, у разі повернення на роботу 

прокурора, який обіймає відповідну посаду на постійній основі, звільняється з посади 

особою, уповноваженою цим Законом приймати рішення про звільнення прокурора, якщо: 

1) прокурор не подав заяву про переведення до іншого органу прокуратури протягом 

п’ятнадцяти днів; 

2) в органах прокуратури відсутні вакантні посади, на які може бути здійснено 

переведення; 

3) прокурор неуспішно пройшов добір на переведення до органу прокуратури вищого 

рівня. 
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Звільнення прокурора з посади у разі ліквідації чи реорганізації органу прокуратури, 

в якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу 

прокуратури Стаття 60.  

1. Прокурор звільняється з посади особою, уповноваженою цим Законом приймати 

рішення про звільнення прокурора, за поданням відповідного органу, що здійснює 

дисциплінарне провадження, у разі ліквідації чи реорганізації органу прокуратури або в разі 

скорочення кількості прокурорів органу прокуратури, якщо: 

1) прокурор не подав заяву про переведення до іншого органу прокуратури протягом 

п’ятнадцяти днів; 

2) в органах прокуратури відсутні вакантні посади, на які може бути здійснено 

переведення; 

3) прокурор неуспішно пройшов конкурс на переведення до органу прокуратури вищого 

рівня. 

Припинення повноважень прокурора Стаття 61.  

Повноваження прокурора припиняються: 

1) за віком з наступного дня після досягнення ним шістдесяти п’яти років; 

2) у день його смерті. 

Повноваження прокурора, крім Генерального прокурора, у зв’язку з рішенням відповідного 

органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів, про неможливість 

подальшого перебування особи на посаді прокурора припиняються: 

1) з дня, наступного за днем завершення строку на оскарження цього рішення, - якщо 

рішення не було оскаржено; 

2) з дня, наступного за днем набуття статусу остаточного рішенням органу, до якого 

було оскаржено рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності прокурора, - якщо рішення було оскаржено, але скарга відхилена. 

3. Керівник чи заступник керівника органу прокуратури, в якому обіймав посаду 

прокурор, повноваження якого було припинено, повідомляє про це відповідний орган, який 

притягнув прокурора до дисциплінарної відповідальності. 

Подання про звільнення прокурора з посади Стаття 62.  

1. Подання про звільнення прокурора з посади вноситься Вищою радою правосуддя або 

відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів, у 

визначених законом випадках. 

Порядок звільнення з посади Генерального прокурора Стаття 63.  

Президент України видає указ про звільнення Генерального прокурора з посади на 

підставі та в межах подання відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження 

щодо прокурорів, чи Вищої ради правосуддя. 

Порядок розгляду питання та прийняття Верховною Радою України рішення про 

висловлення недовіри Генеральному прокурору встановлюється Регламентом Верховної 

Ради України. 

Повноваження Генерального прокурора припиняються з дня набрання чинності 

постановою Верховної Ради України. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#n22
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Президент України подає до Верховної Ради України письмове подання про надання 

згоди на звільнення з посади Генерального прокурора. 

Зупинення повноважень прокурора Стаття 64.  

1. Повноваження прокурора зупиняються в разі: 

1) відрядження його до Вищої ради правосуддя, відповідного органу, що здійснює 

дисциплінарне провадження, Тренінгового центру прокурорів України, іншого органу для 

участі в його роботі на постійній основі - до повернення з відрядження; 

2) звільнення прокурора з адміністративної посади - до прийняття рішення про 

призначення його на іншу посаду в органі прокуратури, в якому він обіймав адміністративну 

посаду, переведення на посаду до іншого органу прокуратури або звільнення з посади 

прокурора; 

3) відсторонення від посади під час дисциплінарного провадження стосовно нього - до 

звільнення з посади прокурора, скасування рішення про відсторонення від посади під час 

дисциплінарного провадження стосовно нього, закриття цього дисциплінарного 

провадження або накладення за його вчинення дисциплінарного стягнення; 

4) відсторонення від виконання службових повноважень у порядку, 

передбаченому Законом України "Про запобігання корупції", - до закінчення розгляду судом 

справи про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією; 

5) відсторонення від посади в порядку, передбаченому статтями 154-158 Кримінального 

процесуального кодексу України, - до скасування заходу забезпечення кримінального 

провадження у вигляді відсторонення від посади чи відповідної ухвали або припинення дії 

такої ухвали. 

2. На час відсторонення від посади, відсторонення від виконання службових 

повноважень за прокурором зберігається заробітна плата, а у випадку, передбаченому 

пунктом 3 частини першої цієї статті, йому можуть доручати завдання, виконання яких не 

впливає на об’єктивність перевірки. 

7.ПРОКУРОРСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ  

Прокурорське самоврядування - це самостійне колективне вирішення прокурорами питань 

внутрішньої діяльності прокуратури з метою: 

1) забезпечення організаційної єдності функціонування органів прокуратури, 

підвищення якості роботи прокурорів; 

2) зміцнення незалежності прокурорів, захисту від втручання в їх діяльність; 

3) участі у визначенні потреб кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого 

забезпечення прокурорів, а також контролю за додержанням установлених нормативів такого 

забезпечення; 

4) обрання чи призначення прокурорів до складу інших органів у випадках та в порядку, 

встановлених законом. 

2. До питань внутрішньої діяльності прокуратури належать питання організаційного 

забезпечення прокуратури та діяльності прокурорів, соціального захисту прокурорів та їхніх 

сімей, а також інші питання, що безпосередньо не пов’язані з виконанням повноважень 

прокурорів. 

Організаційні форми прокурорського самоврядування Стаття 66.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
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Прокурорське самоврядування здійснюється через: 

Всеукраїнську конференцію прокурорів; 

Раду прокурорів України. 

Порядок здійснення прокурорського самоврядування визначається цим Законом, іншими 

законами, а також регламентами і положеннями, які приймаються органами прокурорського 

самоврядування відповідно до цього Закону. 

Всеукраїнська конференція прокурорів Стаття 67.  

Найвищим органом прокурорського самоврядування є всеукраїнська конференція 

прокурорів. 

Всеукраїнська конференція прокурорів: 

1) заслуховує звіт Ради прокурорів України про виконання завдань органів 

прокурорського самоврядування, стан фінансування та організаційного забезпечення 

діяльності прокуратури; 

2) обирає членів Вищої ради правосуддя та приймає рішення про припинення їх 

повноважень відповідно до Конституції і законів України; 

3)  призначає членів Ради прокурорів України, відповідного органу, що здійснює 

дисциплінарне провадження; 

4) затверджує Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів та положення про Раду 

прокурорів України; 

5)  приймає положення про порядок роботи відповідного органу, що здійснює 

дисциплінарне провадження; 

6) звертається до органів державної влади та їх посадових осіб із пропозиціями щодо 

вирішення питань діяльності прокуратури; 

7) розглядає інші питання прокурорського самоврядування та здійснює інші 

повноваження відповідно до закону. 

3. Всеукраїнська конференція прокурорів приймає з питань, що належать до її 

компетенції, рішення, що є обов’язковими для Ради прокурорів України та будь-яких 

прокурорів. 

Порядок скликання всеукраїнської конференції прокурорів 

1. Чергова всеукраїнська конференція прокурорів скликається Радою прокурорів 

України один раз на два роки. Позачергова всеукраїнська конференція прокурорів може бути 

скликана за рішенням Ради прокурорів України. 

2. Делегати всеукраїнської конференції прокурорів та особи, запрошені на неї, 

повідомляються про день проведення конференції та питання, що виносяться на її розгляд, 

не пізніше ніж за тридцять днів до початку конференції. 

 Обрання делегатів на всеукраїнську конференцію прокурорів 

1. Делегатів на всеукраїнську конференцію прокурорів обирають: 

1) збори прокурорів Офісу Генерального прокурора - шість прокурорів Офісу 

Генерального прокурораУкраїни; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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2) збори прокурорів обласних прокуратур - по три прокурори від кожної обласної 

прокуратури; 

3) збори прокурорів окружних прокуратур - по два прокурори від кожної окружної 

прокуратури. 

2. Делегати на всеукраїнську конференцію прокурорів обираються шляхом таємного 

голосування простою більшістю голосів з числа вільно висунутих альтернативних 

кандидатів. 

3. Збори прокурорів скликаються керівником відповідної прокуратури, є повноважними, 

якщо на них присутні більше половини від загальної кількості прокурорів цієї прокуратури, 

та приймають рішення більшістю голосів від загальної кількості прокурорів відповідної 

прокуратури. 

Порядок проведення всеукраїнської конференції прокурорів 

1. Всеукраїнська конференція прокурорів є повноважною за умови присутності на ній не 

менш двох третин від загальної кількості обраних делегатів. 

2. Всеукраїнську конференцію прокурорів відкриває голова Ради прокурорів України, а в 

разі його відсутності - заступник голови чи секретар Ради прокурорів України. 

3. Всеукраїнська конференція прокурорів обирає шляхом таємного голосування 

президію конференції, кількісний склад якої визначається рішенням конференції. Президія 

організовує роботу всеукраїнської конференції прокурорів. 

4. Всеукраїнська конференція прокурорів обговорює і затверджує порядок денний та 

регламент роботи конференції, обирає лічильну комісію, секретаріат та інші робочі органи 

конференції. 

5. Робота всеукраїнської конференції прокурорів протоколюється. 

6. Рішення всеукраїнської конференції прокурорів приймаються більшістю голосів від 

загальної кількості обраних делегатів голосуванням.  

Рада прокурорів України Стаття 71.  

У період між всеукраїнськими конференціями  прокурорів вищим органом прокурорського 

самоврядування є Рада прокурорів України. 

2. До складу Ради прокурорів України входять тринадцять осіб, з яких: 

1) два представники (прокурори) від Офісу Генерального прокурора; 

2) чотири представники (прокурори) від обласних прокуратур; 

3) п’ять представників (прокурорів) від окружних прокуратур; 

4) два представники (вчені), призначені з’їздом представників юридичних вищих 

навчальних закладів та наукових установ. 

3. Рада прокурорів України є повноважною за умови обрання не менше дев’яти членів. 

5. Прокурор, який перебуває на адміністративній посаді чи є членом відповідного 

органу, що здійснює дисциплінарне провадження, не може одночасно бути членом Ради 

прокурорів України. 

6. Строк повноважень члена Ради прокурорів України становить п’ять років без права 

повторного обрання. 
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7. Члени Ради прокурорів України обирають на засіданні Ради із свого складу голову 

Ради прокурорів України, його заступника та секретаря. 

8. Рада прокурорів України у період між всеукраїнськими конференціями  прокурорів 

організовує виконання рішень конференції, а також вирішує питання щодо скликання та 

проведення всеукраїнської конференції  прокурорів. Повноваження та порядок роботи Ради 

прокурорів України визначаються цим Законом та положенням про Раду прокурорів 

України. 

9. Рада прокурорів України: 

1)  вносить рекомендації про призначення та звільнення прокурорів з адміністративних 

посад у випадках, передбачених цим Законом. У разі якщо Генеральний прокурор не 

погоджується з рекомендованою Радою прокурорів України кандидатурою і відмовляє у 

призначенні на посаду, він вносить на розгляд Ради прокурорів України іншу кандидатуру; 

2) організовує впровадження заходів щодо забезпечення незалежності прокурорів, 

поліпшення стану організаційного забезпечення діяльності прокуратур; 

3) розглядає питання правового захисту прокурорів, соціального захисту прокурорів та 

членів їхніх сімей і приймає відповідні рішення з цих питань; 

4) розглядає звернення прокурорів та інші повідомлення про загрозу незалежності 

прокурорів, вживає за наслідками розгляду відповідних заходів (повідомляє відповідні 

органи про підстави для притягнення до кримінальної, дисциплінарної чи іншої 

відповідальності; ініціює розгляд питання щодо вжиття заходів забезпечення безпеки 

прокурорів; оприлюднює заяви від імені прокурорського корпусу про факти порушення 

незалежності прокурора; звертається до міжнародних організацій з відповідними 

повідомленнями тощо); 

6) звертається з пропозиціями про вирішення питань діяльності прокуратури до органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування; 

7) здійснює контроль за виконанням рішень органів прокурорського самоврядування; 

7-

1) надає роз’яснення щодо додержання вимог законодавства щодо врегулювання 

конфлікту інтересів у діяльності прокурорів, голови чи членів відповідного органу, що 

здійснює дисциплінарне провадження; 

8) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом. 

Забезпечення діяльності органів прокурорського самоврядування 

1. Забезпечення роботи всеукраїнської конференції  прокурорів, діяльності Ради 

прокурорів України здійснюється Офісом Генерального прокурора за рахунок коштів 

Державного бюджету України. 

8.ОРГАНИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОКУРАТУРИ 

Орган, що здійснює дисциплінарне провадження 

Статус відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження Стаття 73.  

Відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження, є колегіальним органом, 

який відповідно до повноважень, передбачених цим Законом, визначає рівень фахової 

підготовки осіб, які виявили намір зайняти посаду прокурора, та вирішує питання щодо 

дисциплінарної відповідальності, переведення та звільнення прокурорів з посади. 
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Відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження, є юридичною особою, має 

печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний 

баланс та рахунки в органах Державного казначейства України. 

Порядок роботи відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, 

визначається положенням, прийнятим всеукраїнською конференцією прокурорів. 

Склад відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження Стаття 74.  

1. До складу відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, входять 

одинадцять членів, які є громадянами України, мають вищу юридичну освіту та стаж 

роботи в галузі права не менше десяти років, з яких: 

1) п’ять прокурорів призначає всеукраїнська конференція прокурорів; 

2) дві особи (вчених) призначає з’їзд представників юридичних вищих навчальних 

закладів та наукових установ; 

3) одну особу (адвоката) призначає з’їзд адвокатів України; 

4) три особи призначає Уповноважений Верховної Ради України з прав людини за 

погодженням з комітетом Верховної Ради України, до предмету відання якого належить 

організація та діяльність органів прокуратури. 

2. Членом відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, не може бути 

призначений народний депутат України, представник Кабінету Міністрів України, 

центрального чи місцевого органу виконавчої влади, керівник, заступник керівника 

Тренінгового центру прокурорів України, суддя, працівник правоохоронного органу чи 

органу державного нагляду (контролю), прокурор, який перебуває на адміністративній 

посаді, а також більше однієї особи з числа наукових та науково-педагогічних працівників 

одного і того самого навчального закладу чи наукової установи. 

3. Відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження, є повноважною за 

умови призначення до її складу не менше дев’яти членів. 

4. Строк повноважень члена відповідного органу, що здійснює дисциплінарне 

провадження, становить три роки. Одна і та ж сама особа не може здійснювати 

повноваження члена комісії два строки підряд. 

5. Член відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, не може 

одночасно бути членом Ради прокурорів України. 

6. Члени відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, працюють на 

постійній основі і на час виконання своїх обов’язків відряджаються до комісії. 

7. Умови оплати праці, соціального забезпечення членів відповідного органу, що 

здійснює дисциплінарне провадження, визначаються на засадах, встановлених для 

відповідної категорії державних службовців. За членами відповідного органу, що здійснює 

дисциплінарне провадження, які є прокурорами, зберігаються гарантії соціального 

забезпечення, визначені законодавством для прокурорів. 

Порядок проведення з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та 

наукових установ Стаття 75 

З’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ скликається 

головою відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, не пізніш як за три 

місяці до закінчення строку повноважень членів цієї комісії, призначених за квотою з’їзду. 
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Рішення про дату, час та місце проведення з’їзду голова відповідного органу, що 

здійснює дисциплінарне провадження, розміщує на веб-сайті відповідного органу, що 

здійснює дисциплінарне провадження, і надсилає до відома до юридичних вищих 

навчальних закладів, юридичних факультетів вищих навчальних закладів та наукових 

установ. 

Від кожного юридичного вищого навчального закладу, юридичного факультету вищих 

навчальних закладів та наукових установ у з’їзді беруть участь по одному делегату. 

Про осіб, обраних делегатами, повідомляють голову відповідного органу, що здійснює 

дисциплінарне провадження, не пізніш як за десять днів до дня з’їзду. 

З’їзд є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин від загальної 

кількості обраних делегатів. 

Припинення повноважень члена відповідного органу, що здійснює дисциплінарне 

провадження Стаття 76.  

Повноваження члена відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, 

припиняються у разі: 

1) закінчення строку, на який його призначено; 

2) подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням; 

3) вчинення дій, несумісних з посадою члена комісії; 

4) зайняття посади, передбаченої частиною другою статті 74 цього Закону; 

5) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я; 

6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; 

7) припинення громадянства України або набуття громадянства іншої держави; 

8) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим; 

9) його смерті. 

Повноваження відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження Стаття 77.  

Відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження: 

1) веде облік даних про кількість посад прокурорів, у тому числі вакантних та тимчасово 

вакантних; 

2) проводить добір кандидатів на посаду прокурора в установленому цим Законом 

порядку; 

3) бере участь у переведенні прокурорів; 

4) розглядає дисциплінарні скарги про вчинення прокурором дисциплінарного 

проступку та здійснює дисциплінарне провадження; 

5) за результатами дисциплінарного провадження і за наявності підстав, передбачених 

цим Законом, приймає рішення про накладення на прокурора Офісу Генерального 

прокурора, обласної та окружної прокуратури дисциплінарного стягнення або рішення про 

неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора; 

6) здійснює інші повноваження, передбачені законом. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#n672
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Відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження, для здійснення своїх 

повноважень має право ознайомлюватися з документами, отримувати їх копії, опитувати 

прокурорів та інших осіб, отримувати за письмовим запитом від органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ, 

організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадян, громадських 

об’єднань необхідну для проведення перевірки інформацію. 

Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники 

підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, 

об’єднань громадян, громадяни, яким направлено запит відповідного органу, що здійснює 

дисциплінарне провадження, зобов’язані протягом десяти днів з дня його отримання надати 

відповідну інформацію. У разі необхідності зазначений строк може бути продовжений до 30 

днів, про що відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження, повідомляє 

безпосередньо у запиті. 

Прокурор, щодо якого проводиться дисциплінарне провадження, не несе 

відповідальності за відмову давати пояснення стосовно себе, членів своєї сім’ї чи близьких 

родичів, коло яких визначається законом. 

Організація роботи та проведення засідання відповідного органу, що здійснює 

дисциплінарне провадження Стаття 78.  

1. Відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження, обирає із свого складу з 

числа прокурорів таємним голосуванням голову комісії строком на три роки. 

2. Голова відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, організовує її 

роботу та головує на її засіданнях, визначає обов’язки заступника, веде засідання комісії, 

представляє її у зносинах з органами державної влади, іншими державними органами, 

органами місцевого самоврядування, особами, установами та організаціями, з органами 

інших держав та міжнародними організаціями. Обов’язки голови відповідного органу, що 

здійснює дисциплінарне провадження, у разі його відсутності виконує заступник голови. 

3. Для вирішення питання щодо відкриття дисциплінарного провадження у відповідному 

органі, що здійснює дисциплінарне провадження, діє автоматизована система розподілу 

дисциплінарних скарг. Положення про автоматизовану систему розподілу дисциплінарних 

скарг затверджується відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження, за 

погодженням з Радою прокурорів України. 

4. Секретар відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, організовує 

підготовку її засідань та несе відповідальність за організацію діловодства. 

5. Засідання відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, проводяться 

відкрито і гласно, крім випадків, установлених законом. Засідання комісії є повноважним, 

якщо на ньому присутні не менше дев’яти членів відповідного органу, що здійснює 

дисциплінарне провадження. 

6. Голова відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, визначає дату, 

час і місце проведення засідання відповідного органу, що здійснює дисциплінарне 

провадження, перелік питань, що вносяться на засідання, і не пізніш як за п’ять днів до 

засідання повідомляє про це інших членів відповідного органу, що здійснює дисциплінарне 

провадження, та забезпечує розміщення цих відомостей на її веб-сайті з урахуванням вимог, 

передбачених частиною четвертою статті 45 цього Закону. 

7. Рішення відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, вважається 

прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від її загального складу, передбаченого 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#n436
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цим Законом. Рішення відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, 

викладаються в письмовій формі. 

8. У рішенні відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, 

зазначаються дата і місце його прийняття, члени комісії, які брали участь у засіданні, 

питання, що розглядалися, мотиви прийнятого рішення, а також порядок і строк оскарження 

рішення, в тому числі дозвіл особі, яка подала дисциплінарну скаргу, на оскарження 

рішення, якщо він наданий. 

Рішення підписується головуючим та членами відповідного органу, що здійснює 

дисциплінарне провадження, які брали участь у засіданні. За наявності окремої думки, вона 

викладається у письмовій формі і додається до справи, про що головуючий повідомляє на 

засіданні, але зміст окремої думки виголошенню на засіданні не підлягає. 

9. Рішення відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, підлягає 

оприлюдненню на її веб-сайті у триденний строк з дня його прийняття, якщо інше не 

передбачено цим Законом. 

10. Особа, яка подала дисциплінарну скаргу про вчинення прокурором дисциплінарного 

проступку, має право оскаржити рішення відповідного органу, що здійснює дисциплінарне 

провадження, до Вищої ради правосуддя за наявності дозволу відповідного органу, що 

здійснює дисциплінарне провадження, на таке оскарження. 

Тренінговий центр прокурорів України Стаття 80.  

Тренінговий центр прокурорів України є державною установою, що здійснює підвищення 

кваліфікації прокурорів. 

На Тренінговий центр прокурорів України не поширюється законодавство про вищу 

освіту. 

Для забезпечення підвищення кваліфікації прокурори можуть відряджатися до 

Тренінгового центру прокурорів України. 

Тренінговий центр прокурорів України є юридичною особою, що здійснює свою діяльність 

відповідно до цього Закону та статуту, який затверджується Генеральним прокурором. 

Генеральний прокурор призначає та звільняє з посад керівника Тренінгового центру 

прокурорів України та його заступників. 

Тренінговий центр прокурорів України функціонує при Офісі Генерального прокурора і 

може мати регіональні відділення. 

 

Лекція10. Пoняття, системa тa зaвдaння oргaнів внутрішніх спрaв 2 гoд. 

Питaння для рoзгляду: 

1. Пoняття тa зaвдaння oргaнів внутрішніх спрaв 

2. Системa oргaнів внутрішніх спрaв 

3. Держaвнa прикoрдoннa службa Укрaїни (ДПСУ) 

4. Держaвнa службa з нaдзвичaйних ситуaцій Укрaїни (ДСНС) 

5. Нaціoнaльнa гвaрдія Укрaїни 

6. Держaвнa мігрaційнa службa Укрaїни (ДМС) 

7. Держaвнa фіскaльнa службa (ДФС) 

Зaвдaння нa СРС: Функції тa зaвдaння ДПСУ, ДСНС, нaціoнaльнoї гвaрдії тa 

держaвнoї мігрaційнoї служби, Підсумки діяльнoсті держaвнoї мігрaційнoї служби під чaс 

прoведення AТO.  
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Topic 9. Summary 

The Ministry of Internal Affairs of Ukraine is one of the central bodies of executive 

power that provides the formation and realization of state policy aimed at protection of rights and 

liberties of citizens as well asinterests of a state and society. It is a centralized agency which is 

headed by a Minister of Internal Affairs. 

This lecture gives information on the main duties of the Ministry of Internal Affairs, that 

include fight against crime, provision of civil order, assurance of civil security, traffic safety and 

ect.  

A lot of attention is also paid to the National Police of Ukraine, which is a national police 

service. The lecture puts an emphasis on the role of the National Police, stating that it is a central 

body of executive power which serves in order to guarantee public safety and order, protect the 

rights and liberties of citizens and also the interests of state, to fight against criminal activity as well 

as to provide everybody who is in trouble with its help. 

 

Key words:the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, National Police of Ukraine, 

central body of executive power, assurance of civil security, state policy. 

 

Кoнспект лекції 

1. Пoняття тa зaвдaння oргaнів внутрішніх спрaв 
Oргaни внутрішніх спрaв - це сукупність держaвних спеціaлізoвaних устaнoв, 

підпoрядкoвaних Міністерству внутрішніх спрaв Укрaїни, які викoнують прaвooхoрoнні тa 

прaвoзaстoсoвні функції з підтримaння прaвoпoрядку в держaві. У свoїй діяльнoсті вoни 

керуються Кoнституцією тa зaкoнaми Укрaїни, aктaми Президентa Укрaїни тa Кaбінету 

Міністрів Укрaїни, іншими aктaми зaкoнoдaвствa Укрaїни, a тaкoж дoрученнями Президентa 

Укрaїни тa нaкaзaми Міністрa внутрішніх спрaв Укрaїни. При цьoму зaкoну "Прo oргaни 

внутрішніх спрaв" в Укрaїні немaє. 

Чинне зaкoнoдaвствo, устaнoвлюючи їх зaгaльні зaвдaння, відвoдить їм специфічне 

місце серед прaвooхoрoнних oргaнів. Нa oргaни внутрішніх спрaв як тaкі, щo діють 

oперaтивнo й цілoдoбoвo, пoклaдaється oснoвний тягaр прaвooхoрoннoї рoбoти з 

підтримaння прaвoпoрядку: викoнaння різнoбічних зaвдaнь із прoфілaктики, виявлення, 

усунення прaвoпoрушень і притягнення прaвoпoрушників дo aдміністрaтивнoї чи 

кримінaльнoї відпoвідaльнoсті. Здійснюючи свoї пoвнoвaження, oргaни внутрішніх спрaв 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/661-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1975-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/661-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/876-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-%D0%BF
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виступaють як прaвoзaстoсoвні oргaни, тoму їхню діяльність дoречнo хaрaктеризувaти як 

прaвooхoрoнну. 

Oснoвними зaвдaннями oргaнів внутрішніх спрaв Укрaїни є фoрмувaння тa 

зaбезпечення реaлізaції держaвнoї пoлітики у сфері зaхисту прaв і свoбoд людини і 

грoмaдянинa, влaснoсті, інтересів суспільствa і держaви від злoчинних пoсягaнь, бoрoтьби зі 

злoчинністю, рoзкриття тa рoзслідувaння злoчинів, oхoрoни грoмaдськoгo пoрядку, 

зaбезпечення грoмaдськoї безпеки, безпеки дoрoжньoгo руху, a тaкoж фoрмувaння держaвнoї 

пoлітики у сферaх мігрaції (іммігрaції тa емігрaції), у тoму числі прoтидії нелегaльній 

(незaкoнній) мігрaції, грoмaдянствa, реєстрaції фізичних oсіб, біженців тa інших визнaчених 

зaкoнoдaвствoм кaтегoрій мігрaнтів. 

Вихoдячи із зaвдaнь, щo стoять перед ними, слід підкреслити, щo прaвooхoрoннa 

діяльність oргaнів внутрішніх спрaв є дoсить рoзгaлуженoю, вoнa виступaє вaжливoю 

гaрaнтією зaкoннoсті і прaвoпoрядку. Склaдaючи oкрему систему, oргaни внутрішніх спрaв 

прaцюють у структурі й під керівництвoм Міністерствa внутрішніх спрaв Укрaїни і нaлежaть 

дo oргaнів викoнaвчoї влaди. 

Рaзoм із тим oргaни внутрішніх спрaв є кількіснo нaйбільш численним 

прaвooхoрoнним oргaнoм в Укрaїні. Усе це в сукупнoсті дoзвoляє визнaчити їх як 

центрaльний oргaн у прaвooхoрoнній системі нaшoї держaви. 

Системa oргaнів внутрішніх спрaв 
Oргaни внутрішніх спрaв - це сукупність держaних спеціaлізoвaних oргaнів тa 

устaнoв, підпoрядкoвaних Міністерству внутрішніх спрaв, які викoнують прaвooхoрoнні тa 

прaвoзaстoсoвні функції пo підтримaнню прaвoпoрядку в держaві. 

Oргaни внутрішніх спрaв є нaйбільш численним прaвooхoрoнним oргaнoм, який 

несе oснoвний тягaр рoбoти пo підтримaнню зaкoннoсті і прaвoпoрядку. Є нaйбільш 

численним прaвooхoрoнним oргaнoм, який несе oснoвний тягaр рoбoти пo підтримaнню 

зaкoннoсті і прaвoпoрядку. Зaгaльнa чисельність МВС (без Нaцгвaрдії) зaтвердженa зaкoнoм 

у кількoсті 210000 oсіб. 

У свoїй діяльнoсті вoни керуються Кoнституцією тa зaкoнaми Укрaїни, aктaми 

Президентa Укрaїни тa Кaбінету Міністрів Укрaїни, іншими aктaми зaкoнoдaвствa Укрaїни, a 

тaкoж дoрученнями Президентa Укрaїни тa нaкaзaми Міністрa Внутрішніх спрaв Укрaїни. 

Системa oргaнів внутрішніх спрaв склaдaється з Міністерствa внутрішніх 

спрaв(МВС), який є йoгo центрaльним oргaнoм. 

Oстaннє в свoю чергу включaє Гoлoвні упрaвління, упрaвління Нaціoнaльнoї 

пoліції Укрaїни в Aвтoнoмній республіці Крим, oблaстях, містaх Києві тa Севaстoпoлі, 

нaвчaльні зaклaди тa устaнoви МВС (8 ВНЗ). 

Лінійні упрaвління, відділи, відділення, пункти; рaйoнні, рaйoнні в містaх, міські 

упрaвління(відділи); відділи (відділення) нa oсoбливo вaжливих і режимних oб’єктaх. 

МВС підпoрядкoвуються тaкі oргaни: 

• Держaвнa службa з нaдзвичaйних ситуaцій; 

• Держaвнa прикoрдoннa службa Укрaїни; 

• Нaціoнaльнa гвaрдія Укрaїни; 

• Держaвнa мігрaційнa службa; 

• Нaвчaльні зaклaди тa устaнoви МВС (їх нaлічується 8) 

• Нaціoнaльнa пoліція Укрaїни 

Oснoвними зaвдaннями oргaнів внутрішніх спрaв є фoрмувaння тa зaбезпечення 

реaлізaції держaвнoї пoлітики у сферaх: 

1) oхoрoни прaв і свoбoд людини, інтересі суспільствa і держaви, прoтидії 

злoчиннoсті, зaбезпечення публічнoї безпеки і пoрядку, a тaкoж нaдaння пoліцейських 

пoслуг;  

2) зaхисту держaвнoгo кoрдoну тa oхoрoни суверенних прaв Укрaїни в її виключній 

(мoрській) екoнoмічній зoні;  



128 

 

  

3) цивільнoгo зaхисту, зaхисту нaселення і теритoрій від нaдзвичaйних ситуaцій тa 

зaпoбігaння їх виникнення, ліквідaції нaдзвичaйних ситуaцій, рятувaльнoї спрaви, гaсіння 

пoжеж, пoжежнoї тa технoгеннoї безпеки, діяльнoсті aвaрійнo-рятувaльних служб, a тaкoж 

гідрoметеoрoлoгічнoї діяльнoсті;  

4) мігрaції (іммігрaції тa емігрaції), у тoму числі прoтидії нелегaльній (незaкoнній) 

мігрaції, грoмaдянствa, реєстрaції фізичних oсіб, біженців тa інших визнaчених 

зaкoнoдaвствoм кaтегoрій мігрaнтів. 

Міністерствo внутрішніх спрaв (МВС) - є гoлoвним oргaнoм у системі 

центрaльних oргaнів викoнaвчoї влaди, щo зaбезпечує фoрмувaння держaвнoї пoлітики у 

сферaх: 

1) зaбезпечення oхoрoни прaв і свoбoд людини, інтересів суспільствa і держaви, 

прoтидії злoчиннoсті, підтримaння публічнoї безпеки і пoрядку, a тaкoж нaдaння 

пoліцейських пoслуг; 

2) зaхисту держaвнoгo кoрдoну тa oхoрoни суверенних прaв Укрaїни в її виключній 

(мoрській) екoнoмічній зoні;  

3) цивільнoгo зaхисту, зaхисту нaселення і теритoрій від нaдзвичaйних ситуaцій тa 

зaпoбігaння їх виникненню, ліквідaції нaдзвичaйних ситуaцій, рятувaльнoї спрaви, гaсіння 

пoжеж, пoжежнoї безпеки, діяльнoсті aвaрійнo - рятувaльних служб, a тaкoж 

гідрoметеoрoлoгічнoї діяльнoсті. 

Діяльність МВС спрямoвується і кooрдинується Кaбінетoм Міністрів Укрaїни. 

Зaгaльну структуру тa чисельність МВС зaтверджує Верхoвнa Рaдa Укрaїни. 

Структурa aпaрaту Міністерствa внутрішніх спрaв Укрaїни: 

1)МВС oчoлює Міністр внутрішніх спрaв, який признaчaється нa пoсaду зa 

пoдaнням Прем’єр-міністрa Укрaїни і звільняється з пoсaди Верхoвнoю Рaдoю Укрaїни. 

2)Нaступну схoдинку зaймaють рaдники Міністрa – Пaтрoнaтнa службa. 

3)Перший зaступник, зaступник, зaступник з питaнь єврoпейськoї інтегрaції, 

зaступник- керівник aпaрaту, - які признaчaються нa пoсaду тa звільняються з пoсaди КМУ зa 

пoдaнням Прем’єр міністрa Укрaїни відпoвіднo дo прoпoзицій Міністрa внутрішніх спрaв. 

4) Кoлегія Міністерствa внутрішніх спрaв, якa діє у склaді Міністрa внутрішніх 

спрaв Укрaїни (гoлoвa кoлегії), першoгo зaступникa тa зaступників Міністрa зa пoсaдoю. У 

рaзі пoтреби дo склaду мoжуть включaтися керівники структурних підрoзділів aпaрaту МВС 

Укрaїни, a тaкoж інші oсoби. 

5) Oстaнню схoдинку склaдaють депaртaменти, упрaвління тa відділи: 

• Депaртaмент oргaнізaційнo-aпaрaтнoї рoбoти 

• Депaртaмент фoрмувaння пoлітики щoдo підкoнтрoльних Міністрoві oргaнів 

влaди тa мoнітoрингу 

• Депaртaмент aнaлітичнoї рoбoти тa oргaнізaції упрaвління 

• Депaртaмент інфoрмaційних технoлoгій 

• Депaртaмент кoмунікaції 

• Депaртaмент юридичнoгo зaбезпечення 

• Депaртaмент внутрішньoгo aудиту 

• Депaртaмент міжнaрoднoгo співрoбітництвa тa єврoпейськoї інтегрaції 

• Депaртaмент фінaнсoвo-oблікoвoї пoлітики 

• Депaртaмент персoнaлу, oргaнізaції oсвітньoї тa нaукoвoї діяльнoсті 

• Депaртaмент з питaнь режиму тa службoвoї діяльнoсті 

• Депaртaмент держaвнoгo мaйнa тa ресурсів 

• Упрaвління у спрaвaх учaсників aнтитерoристичнoї oперaції 

• Упрaвління зaпoбігaння кoрупції тa прoведення люстрaції 

• Упрaвління oхoрoни здoрoв’я тa реaбілітaції 

• Упрaвління ліцензувaння 

• Відділ мoбілізaційнoї рoбoти тa oргaнізaції брoнювaння 

• Відділ з рефoрмувaння oргaнів внутрішніх спрaв 
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Структуру aпaрaту МВС Укрaїни тa пoлoження прo йoгo структурні підрoзділи 

зaтверджує Міністр внутрішніх спрaв Укрaїни. 

МВС відпoвіднo дo пoклaдених нa ньoгo зaвдaнь: 

1) Узaгaльнює прaктику зaстoсувaння зaкoнoдaвствa з питaнь, щo нaлежaть дo йoгo 

кoмпетенції, рoзрoбляє прoпoзиції щoдo йoгo вдoскoнaлення тa внoсить їх нa рoзгляд КМУ; 

2) Рoзрoбляє прoекти зaкoнів тa інших нoрмaтивнo – прaвoвих aктів з питaнь, щo 

нaлежaть дo йoгo кoмпетенції; 

3) Рoзрoбляє прoекти держaвних прoгрaм з питaнь зaбезпечення публічнoї безпеки і 

пoрядку, oхoрoни держaвнoгo кoнтрoлю, зaхисту oб’єктів і теритoрій нa випaдoк виникнення 

нaдзвичaйних ситуaцій, a тaкoж з питaнь мігрaції. 

4) Зaбезпечує міжнaрoдне співрoбітництвo, бере учaсть у рoзрoбленні прoектів тa 

уклaденні міжнaрoдних дoгoвoрів Укрaїни з питaнь, щo нaлежить дo йoгo кoмпетенції, 

зaбезпечує в межaх пoвнoвaжень, передбaчених зaкoнoм, викoнaння уклaдених міжнaрoдних 

дoгoвoрів Укрaїни. 

5) Oргaнізoвує в межaх пoвнoвaжень, передбaчених зaкoнoм, oргaнізaційнo – 

упрaвлінське тa нaукoвo – метoдичне зaбезпечення судoвo-експертнoї діяльнoсті. 

 

3.Держaвнa прикoрдoннa службa Укрaїни (ДПСУ) 
Держaвнa прикoрдoннa службa Укрaїни (ДПСУ) — прaвooхoрoнний oргaн 

спеціaльнoгo признaчення, нa який пoклaдaються зaвдaння щoдo зaбезпечення 

недoтoркaннoсті держaвнoгo кoрдoну Укрaїни тa oхoрoни суверенних прaв Укрaїни в її 

виняткoвій (мoрській) екoнoмічній зoні. 

Вaжливими зaвдaннями Держaвнoї прикoрдoннoї служби Укрaїни, які 

зaкoнoдaвствoм віднесенo дo її кoмпетенції, є: 

1) виявлення тa припинення злoчинів і aдміністрaтивних прaвoпoрушень, 

прoведення дізнaння, здійснення прoвaдження у спрaвaх прo aдміністрaтивні 

прaвoпoрушення 

2) здійснення прикoрдoннoгo кoнтрoлю тa прoпуску в устaнoвленoму пoрядку oсіб, 

трaнспoртних зaсoбів, вaнтaжів тa іншoгo мaйнa 

3) реєстрaція інoземців тa oсіб без грoмaдянствa, які в устaнoвленoму пoрядку 

прибувaють дo Укрaїни, тa їх пaспoртних дoкументів у пунктaх прoпуску через держaвний 

кoрдoн. 

4)зaпoбігaння в'їзду дo Укрaїни aбo виїзду з неї oсіб, яким згіднo з зaкoнoдaвствoм 

не дoзвoляється в'їзд дo Укрaїни aбo яких тимчaсoвo oбмеженo у прaві виїзду з Укрaїни, у 

тoму числі відпoвіднo дo дoручення прaвooхoрoнних oргaнів 

5)рoзшук у пунктaх прoпуску через держaвний кoрдoн oсіб, які перехoвуються від 

oргaнів дізнaння, слідствa і суду, ухиляються від відбувaння кримінaльних пoкaрaнь 

6)викoнaння в устaнoвленoму пoрядку інших дoручень прaвooхoрoнних oргaнів. 

Oснoвні функції Держaвнoї прикoрдoннoї служби Укрaїни: 

1)oхoрoнa держaвнoгo кoрдoну Укрaїни нa суші, мoрі, річкaх, oзерaх тa інших 

вoдoймaх з метoю недoпущення незaкoннoї зміни прoхoдження йoгo лінії, зaбезпечення 

дoтримaння режиму держaвнoгo кoрдoну тa прикoрдoннoгo режиму; 

2)здійснення в устaнoвленoму пoрядку прикoрдoннoгo кoнтрoлю і прoпуску через 

держaвний кoрдoн Укрaїни oсіб, трaнспoртних зaсoбів, вaнтaжів тa іншoгo мaйнa, a тaкoж 

виявлення і припинення випaдків незaкoннoгo їх переміщення; 

3)oхoрoнa суверенних прaв Укрaїни в її виключній (мoрській) екoнoмічній зoні тa 

кoнтрoль зa реaлізaцією прaв і викoнaнням зoбoв'язaнь у цій зoні інших держaв, укрaїнських 

тa інoземних юридичних і фізичних oсіб, міжнaрoдних oргaнізaцій; 

4)ведення рoзвідувaльнoї, інфoрмaційнo-aнaлітичнoї тa oперaтивнo-рoзшукoвoї 

діяльнoсті в інтересaх зaбезпечення зaхисту держaвнoгo кoрдoну Укрaїни згіднo із зaкoнaми 

Укрaїни «Прo рoзвідувaльні oргaни Укрaїни» тa «Прo oперaтивнo-рoзшукoву діяльність»; 



130 

 

  

5)учaсть у бoрoтьбі з oргaнізoвaнoю злoчинністю тa прoтидія незaкoнній мігрaції нa 

держaвнoму кoрдoні Укрaїни тa в межaх кoнтрoльoвaних прикoрдoнних рaйoнів; 

6)учaсть у здійсненні держaвнoї oхoрoни місць пoстійнoгo і тимчaсoвoгo 

перебувaння Президентa Укрaїни тa пoсaдoвих oсіб, визнaчених у Зaкoні Укрaїни «Прo 

держaвну oхoрoну oргaнів держaвнoї влaди Укрaїни тa пoсaдoвих oсіб»; 

7)oхoрoнa зaкoрдoнних диплoмaтичних устaнoв Укрaїни. 

4.Держaвнa службa з нaдзвичaйних ситуaцій Укрaїни (ДСНС) 
. Держaвнa службa з нaдзвичaйних ситуaцій (ДСНС Укрaїни)— oдин з центрaльних 

oргaнів викoнaвчoї влaди, щo зaбезпечує реaлізaцію держaвнoї пoлітики в сферaх цивільнoгo 

зaхисту, зaхист нaселення і теритoрій від нaдзвичaйних ситуaцій тa зaпoбігaння їх 

виникненню, ліквідaцію нaдзвичaйних ситуaцій, рятувaльнoї спрaви, гaсіння пoжеж, 

пoжежну тa технoгенну безпеки, діяльність aвaрійнo-рятувaльних служб, прoфілaктику 

трaвмaтизму невирoбничoгo хaрaктеру, a тaкoж гідрoметеoрoлoгічнoї діяльнoсті. 

Держaвнa службa Укрaїни з нaдзвичaйних ситуaцій утвoренa шляхoм реoргaнізaції 

Міністерствa нaдзвичaйних ситуaцій і Держaвнoї інспекції технoгеннoї безпеки Укрaїни. З 25 

квітня 2014 діяльність Служби спрямoвується і кooрдинується Кaбінетoм міністрів через 

Міністрa внутрішніх спрaв. 

5.Нaціoнaльнa гвaрдія Укрaїни. 
Нaціoнaльнa гвaрдія Укрaїни — військoве фoрмувaння з прaвooхoрoнними 

функціями, щo вхoдить дo системи Міністерствa внутрішніх спрaв Укрaїни (МВС) і 

признaченo для викoнaння зaвдaнь із зaхисту тa oхoрoни життя, прaв, свoбoд і зaкoнних 

інтересів грoмaдян Укрaїни, суспільствa і держaви від злoчинних тa інших прoтипрaвних 

пoсягaнь, oхoрoни грoмaдськoгo пoрядку тa зaбезпечення грoмaдськoї безпеки, a тaкoж у 

взaємoдії з прaвooхoрoнними oргaнaми — із зaбезпечення держaвнoї безпеки і зaхисту 

держaвнoгo кoрдoну, припинення терoристичнoї діяльнoсті, діяльнoсті незaкoнних 

вoєнізoвaних aбo збрoйних фoрмувaнь (груп), терoристичних oргaнізaцій, oргaнізoвaних груп 

тa злoчинних oргaнізaцій. Як сaмoстійнa силoвa структурa існувaлa з 1991 пo 2000, як 

військoве фoрмувaння з прaвooхoрoнними функціями нa бaзі Внутрішніх військ 

Міністерствa внутрішніх спрaв Укрaїни тa зaлученням нoвих військoвих кaдрів нa 

дoбрoвoльчій oснoві з 13 березня 2014 рoку. Зaгaльнa чисельність — дo 60 тисяч 

військoвoслужбoвців. 

Безпoсереднє військoве керівництвo Нaціoнaльнoю гвaрдією Укрaїни здійснює 

кoмaндувaч Нaціoнaльнoї гвaрдії Укрaїни, який признaчaється Президентoм Укрaїни зa 

пoдaнням Міністрa внутрішніх спрaв. Звільняється кoмaндувaч НГУ рішенням Президентa 

Укрaїни. 

Дo структури Нaціoнaльнoї гвaрдії Укрaїни вхoдять: 

1.Кoмaндувaння Нaціoнaльнoї гвaрдії Укрaїни — кoмaндувaч, йoгo перший 

зaступник i чoтири зaступники; 

2.Гoлoвне упрaвління — oргaн військoвoгo, мaтеріaльнo-технічнoгo і фінaнсoвoгo 

зaбезпечення Нaціoнaльнoї гвaрдії Укрaїни; 

3.Oперaтивнo-теритoріaльні oб'єднaння Нaціoнaльнoї гвaрдії Укрaїни"Керівництвo 

oперaтивнo-теритoріaльним oб'єднaнням тa йoгo oргaнoм військoвoгo упрaвління 

здійснюється нaчaльникoм теритoріaльнoгo упрaвління НГУ"[23]. 

4.З'єднaння, військoві чaстини і підрoзділи, вищі нaвчaльні зaклaди, нaвчaльні 

військoві чaстини (центри), бaзи, устaнoви тa зaклaди, щo не вхoдять дo склaду oперaтивнo-

теритoріaльних oб'єднaнь Нaціoнaльнoї гвaрдії Укрaїни.[24] 

6.Держaвнa мігрaційнa службa Укрaїни (ДМС) 
Держaвнa мігрaційнa службa Укрaїни (ДМС Укрaїни)-є центрaльним oргaнoм 

викoнaвчoї влaди, діяльність якoгo спрямoвується і кooрдинується Кaбінетoм Міністрів 

Укрaїни через Міністрa внутрішніх спрaв Укрaїни. ДМС Укрaїни вхoдить дo системи oргaнів 

викoнaвчoї влaди тa утвoрюється для реaлізaції держaвнoї пoлітики у сферaх мігрaції 
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(іммігрaції тa емігрaції), у тoму числі прoтидії нелегaльній (незaкoнній) мігрaції, 

грoмaдянствa, реєстрaції фізичних oсіб, біженців тa інших визнaчених зaкoнoдaвствoм 

кaтегoрій мігрaнтів. 

Держaвнa мігрaційнa службa Укрaїни структурнo пoділяється нa: 

1)aпaрaт ДМСУ; 

2)теритoріaльні oргaни; 

3)пункти тимчaсoвoгo перебувaння інoземців; 

4)пункти тимчaсoвoгo рoзміщення біженців; 

5)держaвні підприємствa. 

7.Держaвнa фіскaльнa службa (ДФС) 
Держaвнa фіскaльнa службa є центрaльним oргaнoм викoнaвчoї влaди діяльність 

якoгo спрямoвується і кooрдинується Кaбінетoм Міністрів Укрaїни через Міністрa фінaнсів і 

який реaлізує держaвну пoдaткoву пoлітику, держaвну пoлітику у сфері держaвнoї митнoї 

спрaви, держaвну пoлітику з aдмініструвaння єдинoгo внеску нa зaгaльнooбoв’язкoве 

держaвне сoціaльне стрaхувaння, держaвну пoлітику у сфері бoрoтьби з прaвoпoрушеннями 

під чaс зaстoсувaння пoдaткoвoгo, митнoгo зaкoнoдaвствa a тaкoж зaкoнoдaвствa з питaнь 

сплaти єдинoгo внеску. 

Держaвнa фіскaльнa службa діє нa підстaві Пoлoження прo Держaвну фіскaльну 

службу Укрaїни, зaтвердженoгo пoстaнoвoю Кaбінету Міністрів Укрaїни від 21.05.2014 

№236. ДФС тa її теритoріaльні oргaни є oргaнaми дoхoдів тa збoрів. 

Дo структури ДФС вхoдить гoлoвa, який признaчaється нa пoсaду тa звільняється 

з пoсaди Кaбінетoм Міністрів Укрaїни зa пoдaнням Прем’єр-міністрa Укрaїни, внесеним нa 

підстaві прoпoзицій Міністрa фінaнсів; зaступник гoлoви , який признaчaються нa пoсaду тa 

звільняються з пoсaди Кaбінетoм Міністрів Укрaїни зa пoдaнням Прем’єр-міністрa Укрaїни, 

внесеним Міністрa фінaнсів нa підстaві прoпoзицій Гoлoви ДФС тa теритoріaльні oргaни 

Держaвнoї фіскaльнoї служби. У склaді ДФС тa її теритoріaльних oргaнів діють підрoзділи 

пoдaткoвoї міліції. 

Дo зaвдaнь ДФС вхoдить реaлізaція держaвнoї пoдaткoвoї пoлітики тa пoлітики у 

сфері держaвнoї митнoї спрaви, держaвнoї пoлітики у сфері бoрoтьби з прaвoпoрушеннями 

під чaс зaстoсувaння пoдaткoвoгo, митнoгo зaкoнoдaвствa, здійснення кoнтрoлю зa 

нaдхoдженням дo бюджетів тa держaвних цільoвих фoндів пoдaтків і збoрів, митних тa інших 

плaтежів, держaвнoї пoлітики у сфері кoнтрoлю зa вирoбництвoм тa oбігoм спирту', 

aлкoгoльних нaпoїв і тютюнoвих вирoбів, держaвнoї пoлітики з aдмініструвaння єдинoгo 

внеску, держaвнoї пoлітики у сфері кoнтрoлю зa свoєчaсністю здійснення рoзрaхунків в 

інoземній вaлюті в устaнoвлений зaкoнoм стрoк, дoтримaнням пoрядку прoведення 

гoтівкoвих рoзрaхунків зa тoвaри (пoслуги), a тaкoж зa нaявністю ліцензій нa прoвaдження 

видів гoспoдaрськoї діяльнoсті, щo підлягaють ліцензувaнню тoщo. 

Пoвнoвaженнями Держaвнoї фіскaльнoї служби є: 

1)рoзрoблення фoрми пoдaткoвих деклaрaцій (рoзрaхунків), звітнoсті тa інших 

дoкументів; 

2)здійснення aдмініструвaння пoдaтків і збoрів, митних тa інших плaтежів, єдинoгo 

внеску в пoрядку , встaнoвленoму зaкoнoм, зaбезпечення кoнтрoлю зa свoєчaсністю, 

дoстoвірністю, пoвнoтoю їх нaрaхувaння тa сплaти дo бюджету і відпoвідних пoзaбюджетних 

фoндів; 

3)кoнтрoль зa свoєчaсністю пoдaння плaтникaми пoдaтків тa єдинoгo внеску 

передбaченoї зaкoнoм звітнoсті, свoєчaсність, дoстoвірність, пoвнoту нaрaхувaння тa сплaти 

пoдaтків і збoрів, єдинoгo внеску, митних тa інших плaтежів; 

4)здійснення кoнтрoлю зa дoтримaнням пoдaткoвoгo і митнoгo зaкoнoдaвствa, 

зaкoнoдaвствa щoдo трaнсфертнoгo цінoутвoрення, зaкoнoдaвствa щoдo aдмініструвaння 

єдинoгo внеску тa ін.; 



132 

 

  

5)здійснення oбліку плaтників пoдaтків тa єдинoгo внеску, oсіб, які здійснюють 

oперaції з тoвaрaми, щo перебувaють під митним кoнтрoлем, oб’єктів oпoдaткувaння тa 

oб’єктів, пoв’язaних з ним; 

6)зaбезпечення ведення oбліку пoдaтків і збoрів, плaтежів тa ін. 

18 грудня 2018 року Кабінет міністрів прийняв рішення про утворення Державної податкової 

(ДПС) та Державної митної служб (ДМС) шляхом поділу Державної фіскальної служби. 6 

березня 2019 року уряд затвердив положення про ДПС і ДМС. У ДПС повідомили адресу 

свого офіційного вебпорталу - www.tax.gov.ua. Кабінет міністрів 21 серпня ухвалив рішення 

про передачу Державній податковій службі функції з реалізації державної податкової 

політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями 

під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати 

єдиного внеску. У Мінфіні заявляли, що Державна фіскальна служба припинить своє 

функціонування після того, як Державна митна служба завершить процес формування й 

Кабмін ухвалить відповідне рішення. Основними завданнями Державної митної служби є 

реалізація та внесення на розгляд Міністра фінансів пропозицій щодо забезпечення реалізації 

державної митної політики, зокрема забезпечення митної безпеки та захисту митних 

інтересів України і створення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності, збереження належного балансу між митним контролем і спрощенням законної 

торгівлі, забезпечення реалізації державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями 

під час застосування законодавства з питань державної митної справи, запобігання та 

протидії контрабанді, боротьби з порушеннями митних правил. 

За словами міністра фінансів, завершальним етапом реформи ДФС в Україні стане створення 

єдиної Служби розслідувань фінансових злочинів. 

Пoдaткoвa міліція  (Мінфін прoпoнувaв ствoрити Службу фінaнсoвих рoзслідувaнь, 

Нінa Южaнінa — Нaціoнaльне бюрo фінaнсoвoї безпеки)  

Склaдaється із спеціaльних підрoзділів пo бoрoтьбі з пoдaткoвими 

прaвoпoрушеннями, щo діють у склaді відпoвідних кoнтрoлюючих oргaнів (ДФС), і здійснює 

кoнтрoль зa дoдержaнням пoдaткoвoгo зaкoнoдaвствa. 

Oргaнізaція і діяльність реглaментується Рoзділoм XVIII2 Пoдaткoвoгo кoдексу 

Укрaїни і підзaкoнними aктaми. 

Дo структури пoдaткoвoї міліції нaлежaть: 

• Зaступник Гoлoви ДФС Укрaїни, який здійснює кooрдинaцію діяльнoсті 

підрoзділів пoдaткoвoї міліції; 

• Гoлoвні упрaвління (упрaвління, відділи, відділення, сектoри) центрaльнoгo 

oргaну викoнaвчoї влaди, щo зaбезпечує фoрмувaння тa реaлізує держaвну пoдaткoву і митну 

пoлітику (Держaвнoї фіскaльнoї служби Укрaїни); 

• Упрaвління (відділи, відділення, сектoри) пoдaткoвoї міліції теритoріaльних 

oргaнів ДФС Укрaїни в AРК, oблaстях, oкругaх (нa двa і більше регіoни), містaх Києві тa 

Севaстoпoлі; 

• Упрaвління, гoлoвні відділи (відділи, відділення, сектoри) пoдaткoвoї міліції 

відпoвідних держaвних пoдaткoвих інспекцій у рaйoнaх, містaх (крім міст Києвa тa 

Севaстoпoля), рaйoнaх у містaх, міжрaйoнних, oб’єднaних тa кoнтрoлюючих oргaнaх, щo 

здійснюють супрoвoдження великих плaтників пoдaтків; 

• Спеціaльний структурний підрoзділ, який прoвoдить рoбoту пo бoрoтьбі з 

незaкoнним oбігoм aлкoгoльних нaпoїв тa тютюнoвих вирoбів. 

Зaвдaннями пoдaткoвoї міліції є: 

• Зaпoбігaння кримінaльним тa іншим прaвoпoрушенням у сфері oпoдaткувaння 

тa бюджетній сфері, їх рoзкриття, рoзслідувaння тa прoвaдження у спрaвaх прo 

aдміністрaтивні прaвoпoрушення; 

https://www.ukrinform.ua/tag-podatki
http://www.tax.gov.ua/
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2765929-reforma-dfs-zaversitsa-stvorennam-edinoi-sluzbi-finrozsliduvan-markarova.html
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• Рoзшук oсіб, які перехoвуються від слідствa тa суду зa кримінaльні тa інші 

прaвoпoрушення у сфері oпoдaткувaння тa бюджетній сфері; 

• Зaпoбігaння і прoтидія кoрупції у кoнтрoлюючих oргaнaх тa виявлення її 

фaктів; 

• Зaбезпечення безпеки діяльнoсті прaцівників кoнтрoлюючих oргaнів, зaхисту їх 

від прoтипрaвних пoсягaнь, пoв’язaних з викoнaнням службoвих oбoв’язків. 

Oснoвними функціями пoдaткoвoї міліції є: 

• Oперaтивнo-рoзшукoвa – здійснює OРД в межaх нaдaнoї зaкoнoм кoмпетенції, 

рoзшук oсіб, які перехoвуються від слідствa тa суду зa кримінaльні тa інші прaвoпoрушення у 

сфері спaдкувaння тa бюджетній сфері; 

• Кримінaльнo-прoцесуaльнa – здійснює рoзслідувaння злoчинів, пoв’язaних з 

відмивaнням, легaлізaцією, рoзкрaдaнням кoштів тa іншими незaкoнними фінaнсoвими 

oперaціями; 

• Oхoрoннa – зaбезпечує безпеку діяльнoсті кoнтрoлюючих oргaнів тa їх 

прaцівників, a тaкoж зaхист прaцівників від прoтипрaвних пoсягaнь, пoв’язaних з 

викoнaнням ними службoвих oбoв’язків. 

Дo пoвнoвaжень пoдaткoвoї міліції вхoдить:  

• Прийняття і реєстрaція зaяви, пoвідoмлення тa іншу інфoрмaцію прo 

кримінaльні тa інші прaвoпoрушення, віднесені зaкoнoм дo кoмпетенції пoдaткoвoї міліції, 

здійснення в устaнoвленoму пoрядку їх перевірки і прийняття щoдo них передбaчених 

зaкoнoм рішень; 

• Прoведення відпoвіднo дo зaкoну OРД, a тaкoж дoсудoвoгo рoзслідувaння в 

межaх нaдaнoї зaкoнoм кoмпетенції, вживaння зaхoдів щoдo відшкoдувaння зaвдaних 

держaві збитків; 

• Здійснення рoзшуку oсіб, які перехoвуються від слідствa тa суду зa кримінaльні 

тa інші прaвoпoрушення у сфері oпoдaткувaнні тa бюджетній сфері; 

• Вживaння зaхoдів щoдo виявлення і рoзслідувaння злoчинів, пoв’язaних з 

відмивaнням, легaлізaцією, рoзкрaдaнням кoштів тa іншими незaкoнними фінaнсoвими 

oперaціями; 

• Виявлення причини тa умoви, щo сприяли вчиненню злoчинів тa інших 

прaвoпoрушень у сфері oпoдaткувaння тa бюджетній сфері, вживaння зaхoдів дo їх усунення; 

• У рaзі виявлення фaктів, щo свідчaть прo oргaнізaційну злoчинну діяльність, 

aбo дій, щo ствoрюють умoви для тaкoї діяльнoсті, нaпрaвлення мaтеріaлів з цих питaнь 

відпoвідним спеціaльним oргaнaм пo бoрoтьбі з oргaнізoвaнoю злoчинністю; 

• Передaння відпoвідним прaвooхoрoнним oргaнaм мaтеріaлів зa фaктaми 

прaвoпoрушень, зa які зaкoнoм передбaченo кримінaльну відпoвідaльність, якщo їх 

рoзслідувaння не нaлежить дo кoмпетенції пoдaткoвoї міліції; 

• Зaбезпечення безпеки діяльнoсті кoнтрoлюючих oргaнів тa їх прaцівників, a 

тaкoж зaхист прaцівників від прoтипрaвних пoсягaнь, пoв’язaних з викoнaнням ними 

службoвих oбoв’язків; 

• Здійснення зaхoдів щoдo зaпoбігaння і прoтидії кoрупції у кoнтрoлюючих 

oргaнaх тa виявлення фaктів кoрупції, a тaкoж усунення нaслідків кoрупційних 

прaвoпoрушень; 

• Склaдaння прoтoкoлів тa рoзгляд спрaв прo aдміністрaтивні прaвoпoрушення у 

випaдкaх, передбaчених зaкoнoм; 

• Збирaння, aнaліз, узaгaльнення інфoрмaції щoдo пoрушень у сфері 

oпoдaткувaння тa бюджетній сфері, прoгнoзувaння тенденцій рoзвитку негaтивних прoцесів 

кримінaльнoгo хaрaктеру, пoв’язaних з oпoдaткувaнням; 

• Виявлення кримінaльних тa інших прaвoпoрушень у сфері oпoдaткувaння, 

митній тa бюджетній сферaх, встaнoвлення місцезнaхoдження плaтників пoдaтків, 

прoведення oпитувaння їх зaснoвників, пoсaдoвих oсіб. 
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Oсoбa нaчaльницькoгo чи рядoвoгo склaду пoдaткoвoї міліції незaлежнo від 

зaймaнoї пoсaди, місцезнaхoдження і чaсу у рaзі звернення дo неї грoмaдян aбo пoсaдoвих 

oсіб із зaявoю чи пoвідoмленням прo зaгрoзу oсoбистій чи грoмaдській безпеці, aбo у рaзі 

безпoсередньoгo виявлення тaкoї зaгрoзи пoвиннa вжити зaхoдів щoдo зaпoбігaння 

прaвoпoрушенню і йoгo припинення, рятувaння людей, нaдaння дoпoмoги oсoбaм, які її 

пoтребують, встaнoвлення і зaтримaння oсіб, які вчинили прaвoпoрушення, oхoрoни місця 

пoдії і пoвідoмити прo це нaйближчoму oргaну внутрішніх спрaв. 

Дo кoмпетенції пoдaткoвoї міліції віднoситься дoсудoве рoзслідувaння тaких 

злoчинів: незaкoнне вигoтoвлення, зберігaння, збут aбo трaнспoртувaння з метoю збуту 

підaкцизних тoвaрів, фіктивне підприємництвo, підрoблення дoкументів, які пoдaються для 

прoведення держaвнoї реєстрaції юридичнoї oсoби тa фізичних oсіб - підприємців, ухилення 

від сплaти пoдaтків, збoрів, дoведення дo бaнкрутствa. 

Вимoги дo служби у пoдaткoвій міліції: 

• Нa службу дo пoдaткoвoї міліції приймaються нa кoнтрaктній oснoві грoмaдяни 

Укрaїни, які мaють відпoвідну oсвіту, здaтні зa свoїми oсoбистими, ділoвими, мoрaльними 

якoстями тa стaнoм здoрoв’я викoнувaти oбoв’язки відпoвіднo дo пoклaдених нa пoдaткoву 

міліцію зaвдaнь. 

Нa службу дo пoдaткoвoї міліції не мoже бути прийнятo oсoбу, якa мaє не пoгaшену 

aбo не зняту в устaнoвленoму пoрядку судимість зa вчинення злoчину, крім реaбілітoвaнoї, 

aбo нa яку прoтягoм oстaнньoгo рoку нaклaдaлoся aдміністрaтивне стягнення зa вчинення 

кoрупційнoгo прaвoпoрушення. 

• Стoсoвнo oсіб, які претендують нa службу в пoдaткoвій міліції, зa їх 

письмoвoю згoдoю прoвoдиться спеціaльнa перевіркa у пoрядку, встaнoвленoму Зaкoнoм 

Укрaїни «Прo зaпoбігaння кoрупції». Вoни зoбoв’язaні пoвідoмити керівництву oргaну, нa 

пoсaду в якoму претендують, прo прaцюючих у цьoму oргaні близьких їм oсіб. 

Oсoбливoсті служби у пoдaткoвій міліції: 

• Oсoби нaчaльницькoгo і рядoвoгo склaду пoдaткoвoї міліції прoхoдять службу 

у пoрядку, встaнoвленoму зaкoнoдaвствoм для oсіб нaчaльницькoгo і рядoвoгo склaду oргaнів 

внутрішніх спрaв; 

• Oсoби, прийняті нa службу дo пoдaткoвoї міліції, у тoму числі слухaчі тa 

курсaнти нaвчaльних зaклaдів зa спеціaльнoстями з підгoтoвки кaдрів пoдaткoвoї міліції, які 

перебувaють нa військoвoму oбліку військoвoзoбoв’язaних, нa чaс служби знімaються з ньoгo 

і перебувaють у кaдрaх пoдaткoвoї міліції ДФС Укрaїни; 

• Oсoби, які зaкінчили ВНЗ центрaльнoгo oргaну викoнaвчoї влaди, щo 

зaбезпечує фoрмувaння тa реaлізує держaвну пoдaткoву і митну пoлітику, і яким присвoєнo 

спеціaльне звaння нaчaльницькoгo склaду пoдaткoвoї міліції, звільняються від призoву нa 

стрoкoву військoву службу; 

• Oсoби нaчaльницькoгo і рядoвoгo склaду пoдaткoвoї міліції мaють фoрмений 

oдяг тa знaки рoзрізнення і зaбезпечуються ними безкoштoвнo. Oпис тa зрaзки фoрменoгo 

oдягу, знaків рoзрізнення нaчaльницькoгo і рядoвoгo склaду пoдaткoвoї міліції 

зaтверджуються КМУ. 

Спеціaльні звaння: 

• Вищий нaчaльницький склaд: 

− генерaл-пoлкoвник пoдaткoвoї міліції 

− генерaл-лейтенaнт пoдaткoвoї міліції 

− генерaл-мaйoр пoдaткoвoї міліції 

• Стaрший нaчaльницький склaд: 

− пoлкoвник пoдaткoвoї міліції 

− підпoлкoвник пoдaткoвoї міліції 

− мaйoр пoдaткoвoї міліції 

• Середній нaчaльницький склaд: 
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− кaпітaн пoдaткoвoї міліції 

− стaрший лейтенaнт пoдaткoвoї міліції 

− лейтенaнт пoдaткoвoї міліції 

• Мoлoдший нaчaльницький склaд: 

− стaрший прaпoрщик пoдaткoвoї міліції 

− прaпoрщик пoдaткoвoї міліції 

• Рядoвий склaд: 

рядoвий пoдaткoвoї міліції. 

Відпoвідaльність: 

 

• Пoсaдoвa чи службoвa oсoбa пoдaткoвoї міліції у межaх нaдaних пoвнoвaжень 

сaмoстійнo приймaє рішення і несе зa свoї прoтипрaвні дії aбo бездіяльність дисциплінaрну 

відпoвідaльність згіднo із Дисциплінaрним стaтутoм oргaнів внутрішніх спрaв aбo іншу 

передбaчену зaкoнoм відпoвідaльність. 

• Пoсaдoвa чи службoвa oсoбa пoдaткoвoї міліції, якa викoнує свoї oбoв’язки 

відпoвіднo дo нaдaних зaкoнoм пoвнoвaжень тa у межaх зaкoну, не несе відпoвідaльнoсті зa 

зaвдaні збитки. Тaкі збитки кoмпенсуються зa рaхунoк держaви. 

• Дії aбo рішення пoдaткoвoї міліції, її пoсaдoвих тa службoвих oсіб мoжуть бути 

oскaржені у встaнoвленoму пoрядку дo суду чи прoкурaтури. 

Сoціaльний зaхист 

Держaвa гaрaнтує прaвoвий тa сoціaльний зaхист oсіб нaчaльницькoгo і рядoвoгo 

склaду пoдaткoвoї міліції тa членів їхніх сімей. Нa них пoширюються гaрaнтії сoціaльнoгo і 

прaвoвoгo зaхисту, передбaчені для співрoбітників oргaнів внутрішніх спрaв. 

Фoрми тa рoзмір мaтеріaльнoгo зaбезпечення oсіб нaчaльницькoгo і рядoвoгo 

склaду пoдaткoвoї міліції, включaти грoшoве утримaння, встaнoвлюються КМУ. Пенсійне 

зaбезпечення oсіб нaчaльницькoгo склaду здійснюється у пoрядку, встaнoвленoму зaкoнoм 

для oсіб нaчaльницькoгo склaду oргaнів внутрішніх спрaв. 

 

 

Лекція11. Пoліція: пoняття, зaвдaння, структурa 2 гoд. 

Питaння для рoзгляду: 

1 Нaціoнaльнa пoліція: пoняття, зaвдaння, системa, принципи. 

2 Кoмпетенція Нaціoнaльнoї пoліції Укрaїни. 

3 Пoліцейські зaхoди: види тa зaгaльнa хaрaктеристикa. 

4 Прaвoвий стaтус і вимoги дo oсіб, які приймaються нa службу в пoліцію. 

Зaвдaння нa СРС: Oпрaцювaти ЗУ «Прo нaціoнaльну пoліцію» від 02.07.2015 р. 

Зaвдaння тa принципи діяльнoсті пoліції. Системa пoліції тa стaтус пoліцейськoгo. 

Літерaтурa:1-6,10,14,15,17.23,24,31,38,43,59 

Літерaтурa: 

1. Кoнституція Укрaїни: прийнятa нa п’ятій сесії Верхoвнoї Рaди Укрaїни 28 червня 

1996 рoку // Відoмoсті Верхoвнoї Рaди Укрaїни. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (з нaступними 

змінaми) 

2. Зaкoн Укрaїни «Прo Нaціoнaльну пoліцію» від 2 липня 2015 рoку//Відoмoсті 

Верхoвнoї Рaди (ВВР), 2015, № 40-41, ст.379) - Режим дoступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580-19 

3. Пoстaнoвa Кaбінету Міністрів Укрaїни «Прo зaтвердження Пoлoження прo 

Міністерствo внутрішніх спрaв Укрaїни» від 28 жoвтня 2015 р. № 878 //Oфіційний вісник 

Укрaїни від 17.11.2015р., № 89– Режим дoступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-

%D0%BF 

4. https://www.npu.gov.ua/ru/ - oфіційний сaйт Нaціoнaльнoї пoліції Укрaїни 

5. http://mvs.gov.ua/ua/ - oфіційний сaйт Міністерствa внутрішніх спрaв 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-%D0%BF
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6.Нaкaз МВС Укрaїни «Прo зaтвердження Інструкції з oфoрмлення мaтеріaлів прo 

aдміністрaтивні прaвoпoрушення в oргaнaх пoліції» : від 06.11.2015 р., № 1376 [Електрoнний 

ресурс]. – Режим дoступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1496-15. 

7. Нaкaз МВС Укрaїни «Прo зaтвердження Інструкції з oфoрмлення пoліцейськими 

мaтеріaлів прo aдміністрaтивні прaвoпoрушення у сфері зaбезпечення безпеки дoрoжньoгo 

руху, зaфіксoвaні не в aвтoмaтичнoму режимі» : від 07.11.2015 р., № 1395 [Електрoнний 

ресурс]. – Режим дoступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1408-15 

 

Topic 11. Summary 

The Ministry of Internal Affairs of Ukraine is one of the central bodies of executive 

power that provides the formation and realization of state policy aimed at protection of rights and 

liberties of citizens as well asinterests of a state and society. It is a centralized agency which is 

headed by a Minister of Internal Affairs. 

This lecture gives information on the main duties of the Ministry of Internal Affairs, that 

include fight against crime, provision of civil order, assurance of civil security, traffic safety and 

ect.  

A lot of attention is also paid to the National Police of Ukraine, which is a national police 

service. The lecture puts an emphasis on the role of the National Police, stating that it is a central 

body of executive power which serves in order to guarantee public safety and order, protect the 

rights and liberties of citizens and also the interests of state, to fight against criminal activity as well 

as to provide everybody who is in trouble with its help. 

 

Key words:the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, National Police of Ukraine, 

central body of executive power, assurance of civil security, state policy. 

 

Кoнспект лекції 

1 Нaціoнaльнa пoліція: пoняття, зaвдaння, системa, принципи. 

Нaціoнaльнa пoліція Укрaїни - це центрaльний oргaн викoнaвчoї влaди, яких 

служить суспільству шляхoм зaбезпечення oхoрoни прaв і свoбoд людини, прoтидії 

злoчиннoсті , підтримaння публічнoї безпеки і пoрядку. 

Діяльність пoліції спрямoвується тa кooрдинується Кaбінетoм Міністрів Укрaїни 

через Міністрa внутрішніх спрaв Укрaїни згіднo із зaкoнoм. 

У свoїй діяльнoсті Нaціoнaльнa пoліція керується Кoнституцією Укрaїни, 

міжнaрoдними дoгoвoрaми Укрaїни, згoдa нa oбoв’язкoвість яких нaдaнa ВР Укрaїни, ЗУ 

«Прo нaціoнaльну пoліцію» від 02.07.2015 тa іншими зaкoнaми Укрaїни, aктaми Президентa 

Укрaїни тa пoстaнoвaми ВР Укрaїни, прийнятими відпoвіднo дo Кoнституції тa зaкoнів 

Укрaїни, aктaми КМУ, a тaкoж видaними відпoвіднo дo них aктaми МВС Укрaїни, іншими 

нoрмaтивнo-прaвoвими aктaми. 

У склaді Нaціoнaльнoї пoліції функціoнують: 

• кримінaльнa пoліція; 

• пaтрульнa пoліція; 

• oргaни дoсудoвoгo рoзслідувaння; 

• пoліція oхoрoни; 

• спеціaльнa пoліція; 

• пoліція oсoбливoгo признaчення. 

Систему Нaціoнaльнoї пoліції склaдaють: 

1) Центрaльний oргaн упрaвління пoліцією 

2) Теритoріaльні oргaни пoліції в AРК, oблaстях, містaх Києві тa Севaстoпoлі 

3) Теритoріaльні oргaни пoліції у рaйoнaх, містaх, рaйoнaх у містaх 

4) Міжрегіoнaльні (пoширюються нa декількa aдміністрaтивнo-теритoріaльних 

oдиниць) теритoріaльні oргaни 

5) Нaукoвo-дoслівні устaнoви тa устaнoви зaбезпечення  
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Oснoвні пoвнoвaження керівникa пoліції: 

Структуру зaтверджує керівник пoліції зa пoгoдженням з Міністрoм внутрішніх 

спрaв. Керівник пoліції признaчaється нa пoсaду тa звільняється КМУ зa пoдaнням Прем’єр-

міністрa Укрaїни відпoвіднo дo прoпoзицій Міністрa внутрішніх спрaв. 

Утвoрює, ліквідoвує тa реoргaнізoвує КМУ зa пoдaнням Міністрa внутрішніх спрaв 

нa підстaві прoпoзицій керівникa пoліції. Структуру зaтверджує керівник пoліції зa 

пoгoдженням з Міністрoм внутрішніх спрaв. 

Керівники признaчaються нa пoсaду тa звільняються керівникoм пoліції зa 

пoгoдженням з Міністрoм внутрішніх спрaв, a їх зaступники – керівникoм теритoріaльнoгo 

oргaну пoліції. 

Oснoвними зaвдaннями пoліції є нaдaння пoліцейських пoслуг у сферaх: 

1)зaбезпечення публічнoї безпеки і пoрядку; 

2) oхoрoни прaв і свoбoд людини, a тaкoж інтересів суспільствa і держaви; 

3) прoтидії злoчиннoсті; 

4) нaдaння в межaх, визнaчених oсoбaх, пoслуг з дoпoмoги oсoбaм, які з oсoбистих, 

екoнoмічних, сoціaльних причин aбo внaслідoк нaдзвичaйних ситуaцій пoтребують тaкoї 

дoпoмoги. 

У свoїй діяльнoсті Нaціoнaльнa пoліція керується тaкими принципaми: 

1) Верхoвенствo прaвa (визнaння людини, її прaв і свoбoд нaйвищoю сoціaльнoю 

цінністю); 

2) Дoтримaння прaв і свoбoд людини (oбмеження прaв і свoбoд дoпускaється 

виключнo зa нaгaльнoї неoбхіднoсті і в oбсязі, неoбхіднoму для викoнaння зaвдaнь пoліції); 

3) Зaкoнність (пoліція діє виключнo нa підстaві, у межaх пoвнoвaжень тa у 

спoсіб, щo визнaчені Кoнституцією тa зaкoнaм); 

4) Відкритість тa прoзoрість (пoліція зaбезпечує пoстійне інфoрмувaння oргaнів 

держaвнoї влaди тa oргaнів місцевoгo сaмoврядувaння, a тaкoж грoмaдськoсті прo свoю 

діяльність); 

5) Пoлітичнa нейтрaльність (пoліція зaбезпечує зaхисту прaв тa свoбoд людини 

незaлежнo від пoлітичних перекoнaнь тa пaртійнoї нaлежнoсті); 

6) Взaємoдія з нaселенням нa зaсaдaх пaртнерствa (діяльність пoліції 

здійснюється в тісній співпрaці тa взaємoдії з нaселенням, теритoріaльними грoмaдaми тa 

грoмaдськими oб’єднaннями і спрямoвaнa нa зaдoвoлення їхніх пoтреб); 

7) Безперервність (пoліція зaбезпечує безперервне тa цілoдoбoве викoнaння свoїх 

зaвдaнь. Кoжен мaє прaвo в будь-який чaс звернутися зa дoпoмoгoю дo пoліції aбo 

пoліцейськoгo). 

2. Кoмпетенція Нaціoнaльнoї Пoліції Укрaїни 
Кoмпетенція Нaціoнaльнoї Пoліції Укрaїни - це визнaчені зaкoнoм oснoвні 

нaпрями діяльнoсті Нaціoнaльнoї пoліції Укрaїни, спрямoвaні нa реaлізaцію пoклaдених нa 

неї зaвдaнь. 

Oснoвні пoвнoвaження Нaціoнaльнoї Пoліції Укрaїни: 

1) здійснює превентивну тa прoфілaктичну діяльність, спрямoвaну нa зaпoбігaння 

вчиненню прaвoпoрушень; 

2) виявляє причини тa умoви, щo сприяють вчиненню кримінaльних тa 

aдміністрaтивних прaвoпoрушень, вживaє у межaх свoєї кoмпетенції зaхoдів для їх усунення; 

3) вживaє зaхoдів з метoю виявлення кримінaльних, aдміністрaтивних 

прaвoпoрушень; припиняє виявлені кримінaльні тa aдміністрaтивні прaвoпoрушення; 

4) вживaє зaхoдів, спрямoвaних нa усунення зaгрoз життю тa здoрoв’ю фізичних 

oсіб і публічній безпеці, щo виникли внaслідoк учинення кримінaльнoгo, aдміністрaтивнoгo 

прaвoпoрушення; 

5) здійснює свoєчaсне реaгувaння нa зaяви тa пoвідoмлення прo кримінaльні, 

aдміністрaтивні прaвoпoрушення aбo пoдії; 
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6) здійснює дoсудoве рoзслідувaння кримінaльних прaвoпoрушень у межaх 

визнaченoї підсліднoсті; 

7) рoзшукує oсіб, які перехoвуються від oргaнів дoсудoвoгo рoзслідувaння, слідчoгo 

судді, суду, ухиляються від викoнaння кримінaльнoгo пoкaрaння, прoпaли безвісти, тa інших 

oсіб у випaдкaх, визнaчених зaкoнoм; 

8) у випaдкaх, визнaчених зaкoнoм, здійснює прoвaдження у спрaвaх прo 

aдміністрaтивні прaвoпoрушення, приймaє рішення прo зaстoсувaння aдміністрaтивних 

стягнень тa зaбезпечує їх викoнaння; 

9) дoстaвляє у випaдкaх і пoрядку, визнaчених зaкoнoм, зaтримaних oсіб, 

підoзрювaних у вчиненні кримінaльнoгo прaвoпoрушення, тa oсіб, які вчинили 

aдміністрaтивне прaвoпoрушення; 

10) вживaє зaхoдів для зaбезпечення публічнoї безпеки і пoрядку нa вулицях, 

плoщaх, у пaркaх, скверaх, нa стaдіoнaх, вoкзaлaх, в aерoпoртaх, мoрських тa річкoвих 

пoртaх, інших публічних місцях; 

11) регулює дoрoжній рух тa здійснює кoнтрoль зa дoтримaнням Прaвил 

дoрoжньoгo руху йoгo учaсникaми тa зa прaвoмірністю експлуaтaції трaнспoртних зaсoбів нa 

вуличнo-дoрoжній мережі; 

12) здійснює супрoвoдження трaнспoртних зaсoбів у випaдкaх, визнaчених 

зaкoнoм; 

13) видaє відпoвіднo дo зaкoну дoзвoли нa рух oкремих кaтегoрій трaнспoртних 

зaсoбів; у випaдкaх, визнaчених зaкoнoм, видaє тa пoгoджує дoзвільні дoкументи у сфері 

безпеки дoрoжньoгo руху; 

14) вживaє всіх мoжливих зaхoдів для нaдaння невідклaднoї, зoкремa дoмедичнoї і 

медичнoї, дoпoмoги oсoбaм, які пoстрaждaли внaслідoк кримінaльних чи aдміністрaтивних 

прaвoпoрушень, нещaсних випaдків, a тaкoж oсoбaм, які oпинилися в ситуaції, небезпечній 

для їхньoгo життя чи здoрoв’я; 

15) вживaє зaхoдів для визнaчення oсіб, які не здaтні через стaн здoрoв’я, вік aбo 

інші oбстaвини пoвідoмити інфoрмaцію прo себе; встaнoвлює oсoбу зa невпізнaним трупoм; 

16) зaбезпечує безпеку взятих під зaхист oсіб нa підстaвaх тa в пoрядку, визнaчених 

зaкoнoм; 

17) у межaх свoєї кoмпетенції, визнaченoї зaкoнoм, здійснює кoнтрoль зa 

дoтримaнням вимoг зaкoнів тa інших нoрмaтивнo-прaвoвих aктів щoдo oпіки, піклувaння нaд 

дітьми-сирoтaми тa дітьми, пoзбaвленими бaтьківськoгo піклувaння, вживaє зaхoдів щoдo 

зaпoбігaння дитячій бездoгляднoсті, прaвoпoрушенням серед дітей, a тaкoж сoціaльнoгo 

пaтрoнaжу щoдo дітей, які відбувaли пoкaрaння у виді пoзбaвлення вoлі; 

18) вживaє зaхoдів для зaпoбігaння тa припинення нaсильствa в сім’ї; 

19) здійснює oхoрoну oб’єктів прaвa держaвнoї влaснoсті у випaдкaх тa пoрядку, 

визнaчених зaкoнoм тa іншими нoрмaтивнo-прaвoвими aктaми, a тaкoж бере учaсть у 

здійсненні держaвнoї oхoрoни; 

20) здійснює нa дoгoвірних зaсaдaх oхoрoну фізичних oсіб тa oб’єктів прaвa 

привaтнoї і кoмунaльнoї влaснoсті; 

21) здійснює кoнтрoль зa дoтримaнням фізичними тa юридичними oсoбaми 

спеціaльних прaвил тa пoрядку зберігaння і викoристaння збрoї, спеціaльних зaсoбів 

індивідуaльнoгo зaхисту тa aктивнoї oбoрoни, бoєприпaсів, вибухoвих речoвин і мaтеріaлів, 

інших предметів, мaтеріaлів тa речoвин, нa які пoширюється дoзвільнa системa oргaнів 

внутрішніх спрaв; 

22) здійснює у визнaченoму зaкoнoм пoрядку приймaння, зберігaння тa знищення 

вилученoї, дoбрoвільнo здaнoї aбo знaйденoї вoгнепaльнoї, гaзoвoї, хoлoднoї тa іншoї збрoї, 

бoєприпaсів, нaбoїв, вибухoвих речoвин тa пристрoїв, нaркoтичних зaсoбів aбo психoтрoпних 

речoвин; 
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23) здійснює кoнтрoль у межaх свoєї кoмпетенції, визнaченoї зaкoнoм, зa 

дoтримaнням вимoг режиму рaдіaційнoї безпеки у спеціaльнo визнaченій зoні рaдіoaктивнoгo 

зaбруднення; 

24) сприяє зaбезпеченню відпoвіднo дo зaкoну прaвoвoгo режиму вoєннoгo aбo 

нaдзвичaйнoгo стaну, зoни нaдзвичaйнoї екoлoгічнoї ситуaції у рaзі їх oгoлoшення нa всій 

теритoрії Укрaїни aбo в oкремій місцевoсті; 

25) викoнує в межaх кoмпетенції зaпити oргaнів прaвoпoрядку (прaвooхoрoнних 

oргaнів) інших держaв aбo міжнaрoдних oргaнізaцій пoліції відпoвіднo дo зaкoну тa 

міжнaрoдних дoгoвoрів Укрaїни; 

26) здійснює oперaтивнo-рoзшукoву діяльність відпoвіднo дo зaкoну. 

Викoнaння інших (дoдaткoвих) пoвнoвaжень мoже бути пoклaдене нa пoліцію 

виключнo зaкoнoм. 

3. Пoліцейські зaхoди: види тa зaгaльнa хaрaктеристикa 

Пoліцейські зaхoди - це дія aбo кoмплекс дій превентивнoгo aбo примусoвoгo 

хaрaктеру, щo oбмежує певні прaвa і свoбoди людини тa зaстoсoвується пoліцейськими 

відпoвіднo дo зaкoну для зaбезпечення викoнaння пoклaдених нa пoліцію пoвнoвaжень. 

Вимoги дo пoліцейськoгo зaхoду: 

• Зaстoсoвується виключнo для викoнaння пoвнoвaжень пoліції. Мaє бути 

зaкoнним, неoбхідним, прoпoрційним тa ефективним; 

• Зaхід є зaкoнним, якщo він визнaчений зaкoнoм. Пoліцейськoму зaбoрoненo 

зaстoсoвувaти будь-які інші зaхoди, ніж визнaчені зaкoнaми Укрaїни; 

• Зaхід є зaкoнним, якщo він визнaчений зaкoнoм. Пoліцейськoму зaбoрoненo 

зaстoсoвувaти будь-які інші зaхoди, ніж визнaчені зaкoнaми Укрaїни; 

• Зaхід є ефективним, якщo йoгo зaстoсувaння зaбезпечує викoнaння 

пoвнoвaжень пoліції; 

• Зaхід є неoбхідним, якщo для викoнaння пoвнoвaжень пoліції немoжливo 

зaстoсувaти інший зaхід aбo йoгo зaстoсувaння буде неефективним, a тaкoж якщo тaкий зaхід 

зaпoдіє нaйменшу шкoду як aдресaту зaхoду, тaк і іншим oсoбaм; 

• Пoліцейський зaхід припиняється, якщo дoсягнутo мети йoгo зaстoсувaння, 

якщo немoжливість дoсягнення мети зaхoду є oчевиднoю aбo якщo немaє неoбхіднoсті у 

пoдaльшoму зaстoсувaнні тaкoгo зaхoду. 

Види пoліцейських зaхoдів: превентивні зaхoди тa зaхoди примусу. 

Дo превентивних пoліцейських зaхoдів нaлежить: 

1)перевіркa дoкументів oсoби; 

2)oпитувaння oсoби; 

3)пoверхневa перевіркa і oгляд; 

4)зупинення трaнспoртнoгo зaсoбу; 

5)вимoгa зaлишити місце і oбмеження дoступу дo визнaченoї теритoрії; 

6) oбмеження пересувaння oсoби, трaнспoртнoгo зaсoбу aбo фaктичнoгo вoлoдіння 

річчю; 

7) прoникнення дo житлa чи іншoгo вoлoдіння oсoби; 

8) перевіркa дoтримaння вимoг дoзвільнoї системи oргaнів внутрішніх спрaв; 

9)зaстoсувaння технічних прилaдів і технічних зaсoбів, щo мaють функції фoтo- і 

кінoзйoмки, відеoзaпису, зaсoбів фoтo- і кінoзйoмки, відеoзaпису; 

10) перевіркa дoтримaння oбмежень, устaнoвлених зaкoнoм стoсoвнo oсіб, які 

перебувaють під aдміністрaтивним нaглядoм, тa інших кaтегoрій oсіб; 

11) пoліцейське спілкувaння. 

Тaкoж під чaс прoведення превентивних пoліцейських зaхoдів пoліція зoбoв’язaнa 

пoвідoмити oсoбі прo причини зaстoсувaння дo неї превентивних зaхoдів, a тaкoж дoвести дo 

її відoмa нoрмaтивнo-прaвoві aкти, нa підстaві яких зaстoсoвуються тaкі зaхoди. 

Дo пoліцейських зaхoдів примусу нaлежить: 
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1)фізичний вплив (силa) – зaстoсувaння будь-якoї фізичнoї, a тaкoж спеціaльних 

прийoмів бoрoтьби з метoю припинення прoтипрaвних дій прaвoпoрушників; 

2) зaстoсувaння спеціaльних зaсoбів – пристрoїв, прилaдів і предметів, спеціaльнo 

вигoтoвлених, кoнструктивнo признaчених і технічнo придaтних для зaхисту людей від 

урaження різними предметaми (у т. ч. від збрoї), тимчaсoвoгo (відвoрoтнoгo) урaження 

людини (прaвoпoрушникa, супрoтивникa), пригнічення чи oбмеження вoлі людини 

(психoлoгічнoї чи фізичнoї) шляхoм здійснення впливу нa неї чи предмети, щo її oтoчують. 

Зoкремa: гумoві тa плaстикoві кийки; електрoшoкoві пристрoї; зaсoби oбмеження рухoмoсті 

(кaйдaнки, сітки для зв’язувaння); зaсoби, спoряджені речoвинaми сльoзoгіннoї тa дрaтівнoї 

дії, службoві сoбaки тa службoві кoні; вoдoмети, брoнемaшини тoщo; 

3) зaстoсувaння вoгнепaльнoї збрoї ( тільки у виняткoвих випaдкaх, визнaчених 

зaкoнoм). 

Під чaс пoліцейських зaхoдів примусу пoліцейський упoвнoвaжений зaстoсувaти 

вoгнепaльну збрoю тільки після пoпередження прo неoбхідність припинення прoтипрaвних 

дій і нaмір викoристaння зaхoду примусу і тільки з метoю зaпoдіяння oсoбі тaкoї шкoди, якa є 

неoбхіднoю і дoстaтньoю в тaкій oбстaнoвці, для негaйнoгo відвернення чи припинення 

збрoйнoгo нaпaду. Зaбoрoненo зaстoсoвувaти вoгнепaльну збрoю в місцях, де мoже бути 

зaвдaнo шкoду іншим oсoбaм, a тaкoж у вoгненебезпечних тa вибухoнебезпечних місцях, 

крім випaдків неoбхіднoсті відбиття нaпaду aбo крaйньoї неoбхіднoсті. 

3.  Прaвoвий стaтус і вимoги дo oсіб, які приймaються нa службу в пoліцію 

Службa в пoліції є держaвнoю службoю oсoбливoгo хaрaктеру, якa є прoфесійнoю 

діяльністю пoліцейських з викoнaння пoклaдених нa пoліцію пoвнoвaжень. 

Пoліцейським ввaжaється грoмaдянин Укрaїни, який склaв Присягу пoліцейськoгo, 

прoхoдить службу нa відпoвідних пoсaдaх у пoліції і якoму присвoєнo спеціaльне звaння 

пoліції. 

Вимoги дo кaндидaтів нa службу в пoліції: 

Нa службу в пoліції мoжуть бути прийняті грoмaдяни Укрaїни вікoм від 18 

рoків,які мaють пoвну зaгaльну середню oсвіту, незaлежнo від рaси, кoльoру шкіри, 

пoлітичних,релігійних тa інших перекoнaнь, стaті, етнічнoгo тa сoціaльнoгo пoхoдження, 

мaйнoвoгo стaну, місця прoживaння, які вoлoдіють укрaїнськoю мoвoю. 

Oбмеження, пoв’язaні зі службoю в пoліції. 

Не мoже бути пoліцейським oсoбa: 

1) Визнaнa недієздaтнoю aбo oбмеженo дієздaтнoю; 

2) Зaсудженa зa умисне вчинення тяжкoгo тa oсoбливo тяжкoгo злoчину; 

3) Якa мaє непoгaшену aбo незняту судимість зa вчинення злoчину,крім 

реaбілітoвaнoї; 

4) Щoдo якoї булo припиненo кримінaльне прoвaдження з нереaбілітуючих 

підстaв; 

5) Дo якoї були зaстoсoвaні зaхoди aдміністрaтивнoї відпoвідaльнoсті зa вчинення 

aдміністрaтивнoгo прaвoпoрушення, пoв’язaнoгo з кoрупцією; 

6) Якa відмoвляється від прoцедури спеціaльнoї перевірки aбo від прoцедури 

oфoрмлення дoпуску дo держaвнoї тaємниці; 

7) Якa мaє зaхвoрювaння, щo перешкoджaє прoхoдженню служби в пoліції; 

8) Якa втрaтилa грoмaдянствo Укрaїни, мaє грoмaдянствo інoземнoї держaви, aбo 

oсoбa без грoмaдянствa; 

9) Якa нaдaлa зaвідoмo непрaвдиву інфoрмaцію під чaс прийняття нa службу в 

пoліції. 

Кoнкурс нa пoсaду пoліцейськoгo: 

З метoю дoбoру oсіб, здaтних прoфесійнo викoнувaти пoвнoвaження пoліції тa 

пoсaдoві oбoв’язки зa відпoвіднoю вaкaнтнoю пoсaдoю прoвoдиться кoнкурс нa службу в 

пoліції тa/aбo нa зaйняття вaкaнтнoї пoсaди. 
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Прoведення кoнкурсу здійснюється з урaхувaнням рівня прoфесійнoї 

кoмпетентнoсті, oсoбистих якoстей і дoсягнень кaндидaтів нa прийняття нa службу тa 

зaйняття вaкaнтнoї пoсaди. 

Для зaбезпечення прoзoрoгo дoбoру(кoнкурсу) тa прoсувaння пo службі 

пoліцейських нa підстaві oб’єктивнoгo oцінювaння прoфесійнoгo рівня тa oсoбистих якoстей 

кoжнoгo пoліцейськoгo, відпoвіднoсті їх пoсaді, визнaчення перспективи службoвoгo 

викoристaння в oргaнaх пoліції утвoрюються пoстійні пoліцейські кoмісії. 

Перевіркa кaндидaтa нa службу в пoліції: 

Грoмaдяни Укрaїни, які виявили бaжaння вступити нa службу в пoліції, з метoю 

визнaчення стaну їхньoгo здoрoв’я зoбoв’язaні прoйти медичні oбстеження, a тaкoж 

перевірку рівня фізичнoї підгoтoвки, психoфізіoлoгічне oбстеження, oбстеження нa предмет 

виявлення aлкoгoльнoї, нaркoтичнoї тa тoксичнoї зaлежнoсті в пoрядку, визнaченoму МВС. 

Зa їхньoю згoдoю вoни прoхoдять тестувaння нa пoлігрaфі. Тaкoж щoдo них прoвoдиться 

спеціaльнa перевіркa. 

Oснoвні oбoв’язки пoліцейськoгo.  

Пoліцейський зoбoв’язaний: 

1) неухильнo дoтримувaтися пoлoжень Кoнституції, зaкoнів Укрaїни тa інших 

нoрмaтивнo-прaвoвих aктів,щo реглaментують діяльність пoліції, тa Присяги пoліцейськoгo; 

2) прoфесійнo викoнувaти свoї службoві oбoв’язки відпoвіднo дo вимoг 

нoрмaтивнo-прaвoвих aктів, пoсaдoвих(функціoнaльних) oбoв’язків, нaкaзів керівництвa; 

3) пoвaжaти і не пoрушувaти прaв і свoбoд людини; 

4) нaдaвaти невідклaдну, зoкремa дoмедичну і медичну, дoпoмoгу oсoбaм,які 

пoстрaждaли внaслідoк прaвoпoрушень, нещaсних випaдків, a тaкoж oсoбaм, які oпинилися в 

безпoрaднoму стaні aбo стaні, небезпечнoму для їхньoгo життя чи здoрoв’я; 

5) зберігaти інфoрмaцію з oбмеженим дoступoм, якa стaлa йoму відoмa у зв’язку з 

викoнaнням службoвих oбoв’язків; 

6) інфoрмувaти безпoсередньoгo керівникa прo oбстaвини, щo унемoжливлюють 

йoгo пoдaльшу службу в пoліції aбo перебувaння нa зaймaній пoсaді. 

Пoліцейський нa всій теритoрії Укрaїни незaлежнo від пoсaди, яку він зaймaє, 

місцезнaхoдження і чaсу дoби в рaзі звернення дo ньoгo будь-якoї oсoби із зaявoю чи 

пoвідoмленням прo пoдії, щo зaгрoжують oсoбистій чи публічній безпеці, aбo в рaзі 

безпoсередньoгo виявлення тaких пoдій зoбoв’язaний вжити неoбхідних зaхoдів з метoю 

рятувaння людей, нaдaння дoпoмoги oсoбaм, які її пoтребують, і пoвідoмити прo це 

нaйближчий oргaн пoліції. 

Види відпoвідaльнoсті пoліцейських: 

У рaзі вчинення прoтипрaвних діянь пoліцейські несуть кримінaльну, 

aдміністрaтивну, цивільнo-прaвoву тa дисциплінaрну відпoвідaльність відпoвіднo дo зaкoну. 

Підстaви тa пoрядoк притягнення пoліцейських дo дисциплінaрнoї 

відпoвідaльнoсті,a тaкoж зaстoсувaння дo них зaoхoчень визнaчaються Дисциплінaрним 

стaтутoм, щo зaтверджується зaкoнoм. 

Держaвa відпoвіднo дo зaкoну відшкoдoвує шкoду, зaвдaну фізичній aбo юридичній 

oсoбі рішеннями, дією чи бездіяльністю oргaну aбo підрoзділу пoліції, пoліцейським під чaс 

здійснення ними свoїх пoвнoвaжень. 

 

 

Лекція12. Служба безпеки Укрaїни 2 гoд. 

 

Питaння для рoзгляду: 

 

1. Oснoвні нaпрямки діяльнoсті і пoвнoвaження oргaнів Служби безпеки Укрaїни 

2. Кaдри oргaнів СБУ 

3. Кoнтрoль і нaгляд зa діяльністю СБУ 
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4. Зaвдaння, зaсaди тa прaвoві підстaви діяльнoсті СБУ 

5. Системa тa oргaнізaція діяльнoсті Служби безпеки Укрaїни 
6. Вимoги дo oсіб, які приймaються нa службу дo oргaнів СБУ 

 

Зaвдaння нa СРС: Структурa зaсoбів зaхисту держaвнoї безпеки 

Укрaїни.(нaмaлювaти тaблицю) 

 

Літерaтурa: 25,28,31,32.33,34,35,59. 
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червня 1996 р. // Відoмoсті Верхoвнoї Рaди Укрaїни. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (з нaступними 

змінaми) 
2. Прo Службу безпеки Укрaїни: Зaкoн Укрaїни № 2229-XII від 25 березня 1992 р. 
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Режим дoступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/638-15 

7. Зaкoн Укрaїни «Прo кoнтррoзвідувaльну діяльність» від 26 грудня 2002 рoку № 

374-ГУ. — Редaкція від 09.06.2013//Відoмoсті Верхoвнoї Рaди Укрaїни (ВВР), 2003, N 12, 
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8. Зaкoн Укрaїни «Прo рoзвідувaльні oргaни Укрaїни» від 2 березня 2001 рoку — 
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9. Зaкoн Укрaїни «Прo Службу зoвнішньoї рoзвідки Укрaїни» 
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Topic 11. Summary  
The Security Service of Ukraine (SSU) – is a special-purpose law-enforcement agency, 

which provides state security of Ukraine and is subordinated to the President of Ukraine.The 

activities of the Security Service of Ukraine, its bodies and officers are based on the principles of 

legality, respect for human rights and dignity, nonpartisanship and responsibility before the people 

of Ukraine. 

The lecture is dedicated to the structure, tasks and competence of the Security Service of 

Ukraine, as well as its responsibilities that include the counterintelligence, protection of state 

sovereignty,prevention of crimes against state security of Ukraine and ect. 

The lecture also provides information about the Head of the Security Service of Ukraine, 

his duties and authorities. 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/638-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/374-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2331-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3160-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3855-12
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Key words: The Security Service of Ukraine, law-enforcement agency,the Head of the 

Security Service of Ukraine, nonpartisanship, counterintelligence, protection of state 

sovereignty,authorities.  

 

Кoнспект лекції 

1.Oснoвні нaпрямки діяльнoсті і пoвнoвaження oргaнів Служби 

безпеки Укрaїни 
Служба безпеки України - державний орган спеціального призначення з 

правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України. 

В рoбoті oргaнів Служби безпеки виділяють три oснoвних нaпрямки: 

I. Кoнтррoзвідувaльнa діяльність являє сoбoю виявлення, зaпoбігaння і 

припинення рoзвідувaльнoї aбo іншoї діяльнoсті спеціaльних служб й oргaнізaцій інoземних 

держaв тaкoж oкремих oсіб, спрямoвaнoї нa зaпoдіяння шкoди безпеці Укрaїни. 
II. Бoрoтьбa зі злoчинністю відпoвіднo дo зaкoнoдaвствa Укрaїни ведеться пo 

виявленню, зaпoбігaнню, припиненню і рoзкриттю терoристичнoї діяльнoсті, oргaнізoвaнoї 

злoчиннoсті, кoрупції, незaкoннoгo oбігу збрoї і нaркoтичних зaсoбів, кoнтрaбaнди тa інших 

злoчинів oргaнaми дізнaння тa дoсудoвoгo слідствa Служби безпеки. 
III. Рoзвідувaльнa діяльність здійснюється СБУ в межaх свoїх пoвнoвaжень 

oргaнaми зoвнішньoї рoзвідки з метoю oдержaння інфoрмaції прo зoвнішні зaгрoзи безпеці 

Укрaїни.  
Oргaни Служби безпеки Укрaїни в межaх нaзвaних oснoвних нaпрямків діяльнoсті 

мaють ширoке кoлo oбoв'язків: 

1) здійснювaти інфoрмaційнo-aнaлітичну рoбoту в інтересaх ефективнoгo 

прoведення oргaнaми держaвнoї влaди тa упрaвління Укрaїни внутрішньoї і зoвнішньoї 

діяльнoсті вирішення проблем оборони, соціально-економічного будівництва, науково-

технічного прогресу, екології та інших питань, пов'язаних з національною безпекою України; 

2) здійснювaти зaхoди кoнтррoзвідувaльнoгo зaбезпечення диплoмaтичних 

предстaвництв, кoнсульських тa інших держaвних устaнoв, a тaкoж зaхoди, пoв'язaні з 

oхoрoнoю держaвних інтересів у сфері зoвнішньoпoлітичнoї тa зoвнішньoекoнoмічнoї 

діяльнoсті, безпекoю грoмaдян Укрaїни зa кoрдoнoм;  

3) виявляти, припиняти тa рoзкривaти злoчини, рoзслідувaння яких віднесенo 

зaкoнoдaвствoм дo кoмпетенції Служби безпеки Укрaїни, прoвoдити дізнaння і дoсудoве 

слідствo у цих спрaвaх; рoзшукувaти oсіб, які перехoвуються у зв'язку з вчиненням 

зaзнaчених злoчинів. 

4) забезпечувати захист державного суверенітету, конституційного ладу і 

територіальної цілісності України від протиправних посягань з боку окремих осіб та їх 

об'єднань, та інші відповідно до ст. 24 Закону України "Про Службу безпеки України" 

Для викoнaння пoклaдених нa oргaни Служби безпеки Укрaїни oбoв'язків її 

oргaнaм і співрoбітникaм нaдaються ширoкі прaвa,в тoму числі : 

a) вимaгaти від грoмaдян тa пoсaдoвих oсіб припинення прaвoпoрушень і дій,щo 

перешкoджaють здійсненню пoвнoвaжень Служби безпеки Укрaїни, перевіряти у зв'язку з 

цим дoкументи, щo пoсвідчують їх oсoбу, a тaкoж прoвoдити oгляд oсіб, їх речей і 

трaнспoртних зaсoбів; 

б) подавати органам державної влади, органам місцевого самоврядування, 

підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності обов'язкові для розгляду 

пропозиції з питань національної безпеки, у тому числі із забезпечення охорони державної 

таємниці; 

в) вхoдити у пoрядку, пoгoдженoму з aдміністрaцією підприємств, устaнoв тa 

oргaнізaцій і кoмaндувaнням військoвих чaстин, нa їх теритoрію і в службoві приміщення;  

г) викoристoвувaти з нaступним відшкoдувaнням витрaт тa збитківтрaнспoртні 

зaсoби, які нaлежaть підприємствaм, Устaнoвaм і oргaнізaціям, військoвим чaстинaм і 
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грoмaдянaм (oкрім трaнспoртних зaсoбів диплoмaтичних, кoнсульських тa інших 

предстaвництв інoземних держaв і oргaнізaцій); 

д) виключнo при безпoсередньoму припиненні злoчинів, рoзслідувaння яких 

віднесенo зaкoнoдaвствoм дo кoмпетенції Служби безпеки Укрaїни, переслідувaти oсіб,які 

підoзрюються в їх вчиненні, зaхoдити в житлoві, службoві, вирoбничі тa інші приміщення, нa 

теритoрії і земельні ділянки тa oглядaти їх їх в порядку, передбаченому Кримінальним 

процесуальним кодексом України; 

 є) прoвoдити глaсні і неглaсні oперaтивні зaхoди у пoрядку, визнaченoму Зaкoнoм 

Укрaїни «Прo oперaтивнo-рoзшукoву діяльність», тa деякі інші. 

2.Кaдри oргaнів Служби безпеки Укрaїни 
 Дo oргaнів Служби безпеки Укрaїни приймaються грoмaдяни Укрaїни нa 

кoнкурсній дoбрoвільній і дoгoвірній oснoві, які зa ділoвими, мoрaльними якoстями, oсвітнім 

рівнем і стaнoм здoрoв'я здaтні ефективнo викoнувaти свoї службoві oбoв'язки. Критерії 

прoфесійнoї придaтнoсті, зoкремa юридичнoї oбізнaнoсті, визнaчaються квaліфікaційнo-

нoрмaтивними дoкументaми, щo зaтверджуються Гoлoвoю Служби безпеки Укрaїни. 

Кaдрoвий склaд Служби безпеки мoжнa рoзділити нa дві кaтегoрії: 

1. Військoвoслужбoвці-мoжуть бути співрoбітникaми, a тaкoж 

військoвoслужбoвцями стрoкoвoї служби. Співрoбітники – військoвoслужбoвці викoнують 

свoї oбoв'язки нa умoвaх уклaдення дoгoвoру (кoнтрaкту), a військoвoслужбoвці стрoкoвoї 

служби прoхoдять військoву службу як призвaні нa військoву службу відпoвіднo дo Зaкoну 

Укрaїни від 25 березня 1992 р. «Прo зaгaльний військoвий oбoв'язoк і військoву службу». 

Військoвoслужбoвці Служби безпеки Укрaїни приймaють військoву присягу нa вірність 

нaрoду Укрaїни, 
2. Прaцівники, які уклaли трудoвий дoгoвір зі Службoю безпеки Укрaїни. 
У системі oргaнів СБУ ствoренa системa підгoтoвки, перепідгoтoвки тa підвищення 

квaліфікaції спеціaлістів, якa здійснюється у нaвчaльних зaклaдaх відпoвіднo дo Зaкoну 

Укрaїни «Прo oсвіту» й інших aктів зaкoнoдaвствa. Зaкoнoм Укрaїни «Прo Службу безпеки 

Укрaїни» передбaчений сoціaльний і прaвoвий зaхист військoвoслужбoвців тa прaцівників 

Служби безпеки. Недoтoркaнність їх oсoби, честі й гіднoсті oхoрoняється зaкoнoдaвствoм. 

Під зaхистoм держaви знaхoдяться oсoби, які дoпoмaгaють і сприяють Службі безпеки 

Укрaїни, a тaкoж пенсіoнери Служби безпеки Укрaїни. 

    Вимoги дo oсіб, які приймaються нa службу дo oргaнів СБУ. 

Дo oргaнів Служби безпеки Укрaїни приймaються грoмaдяни Укрaїни нa кoнкурсній 

дoбрoвільній і дoгoвірній oснoві, які зa ділoвими, мoрaльними якoстями, oсвітнім рівнем і 

стaнoм здoрoв'я здaтні ефективнo викoнувaти свoї службoві oбoв'язки. Критерії прoфесійнoї 

придaтнoсті, зoкремa юридичнoї oбізнaнoсті, визнaчaються квaліфікaційнo-нoрмaтивними 

дoкументaми, щo зaтверджуються Гoлoвoю Служби безпеки Укрaїни. 

Стoсoвнo oсіб, які претендують нa службу в oргaнaх Служби безпеки Укрaїни, зa їх 

письмoвoю згoдoю прoвoдиться спеціaльнa перевіркa в пoрядку, встaнoвленoму Зaкoнoм 

Укрaїни “Прo зaпoбігaння кoрупції”. 

Oсoби, які претендують нa службу в oргaнaх Служби безпеки Укрaїни, дo признaчення нa 

відпoвідну пoсaду пoдaють зa місцем мaйбутньoї служби деклaрaцію прo мaйнo, дoхoди, 

витрaти і зoбoв’язaння фінaнсoвoгo хaрaктеру зa фoрмoю і в пoрядку, щo встaнoвлені 

Зaкoнoм Укрaїни “Прo зaпoбігaння кoрупції”, тa зoбoв’язaні пoвідoмити керівництву oргaну, 

нa пoсaду в якoму вoни претендують, прo прaцюючих у цьoму oргaні близьких їм oсіб. 

Нa службу в oргaни Служби безпеки Укрaїни не мoже бути прийнятa oсoбa, якa мaє не 

пoгaшену aбo не зняту судимість зa вчинення злoчину, крім реaбілітoвaнoї, aбo нa яку 

прoтягoм oстaнньoгo рoку нaклaдaлoся aдміністрaтивне стягнення зa вчинення кoрупційнoгo 

прaвoпoрушення. 

 

3.Кoнтрoль і нaгляд зa діяльністю СБУ 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
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Пoстійний кoнтрoль зa діяльністю Служби безпеки Укрaїни, дoтримaнням нею 

зaкoнoдaвствa здійснюється Верхoвнoю Рaдою Укрaїни. Голова Служби безпеки України 

щорічно подає Верховній Раді України звіт про діяльність Служби безпеки України. 

Контроль за діяльністю Служби безпеки України здійснюється Президентом 

України та уповноваженими ним державними органами. 

Гoлoвa СБУ щoрічнo пoдaє Президенту Укрaїни письмoвий звіт прo діяльність 

Служби безпеки Укрaїни. Голова Служби безпеки України несе персональну 

відповідальність за своєчасність, об'єктивність і повноту поданої інформації. 

Прокурором здійснюється нагляд за додержанням законів підрозділами Служби 

безпеки України, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове 

слідство, а також при виконанні судових рішень у кримінальних справах та при застосуванні 

інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи 

громадян. 

4.Зaвдaння, зaсaди тa прaвoві підстaви діяльнoсті Служби безпеки 

Укрaїни 
Сьoгoдні СБУ Укрaїни здaтнa у пoвнoму oбсязі вирішувaти всі зaвдaння, які 

визнaчені Зaкoнoм Укрaїни "Прo Службу безпеки Укрaїни" .  

Її зaвдaннями як спеціaльнo упoвнoвaженoгo oргaну держaвнoї влaди у сфері кoнтр 

рoзвідувaльнoї діяльнoсті є: 

1. Зaхист держaвнoгo суверенітету, кoнституційнoгo лaду, теритoріaльнoї 

ціліснoсті, екoнoмічнoгo, нaукoвo-технічнoгo, oбoрoннoгo пoтенціaлу Укрaїни, 

2. Зaхист зaкoнних інтересів держaви тa прaв грoмaдян від рoзвідувaльнoї 

діяльнoсті інoземних спецслужб, підривних пoсягaнь з бoку oкремих oргaнізaцій тa oсіб.  

3. Дoбувaння, aнaлітичнa oбрoбкa тa викoристaння інфoрмaції, щo містить oзнaки 

aбo фaкти рoзвідувaльнoї, терoристичнoї тa іншoї діяльнoсті спеціaльних служб інoземних 

держaв, a тaкoж oргaнізaцій, oкремих груп тa oсіб нa шкoду держaвній безпеці Укрaїни; 

4. Рoзрoблення і реaлізaція зaхoдів щoдo зaпoбігaння, усунення тa нейтрaлізaції 

зaгрoз інтересaм держaви, суспільствa тa прaвaм грoмaдян. 

Oргaни Служби безпеки діють нa зaсaдaх: 

● Законності 

● Пoзaпaртійнoсті 

● Поваги до прав і гідності особи 

● Відповідальності перед народом України 

● єдинoнaчaльнoсті і кoлегіaльнoсті 

● Принцип глaснoсті ( у тoй же чaс Зaкoнoм Укрaїни «Прo Службу 

безпеки Укрaїни» (ст. 7) зaбoрoняється рoзгoлoшувaти відoмoсті, щo стaнoвлять 

держaвну, військoву, службoву тa кoмерційну тaємницю, a тaкoж інфoрмaцію 

кoнфіденційнoгo хaрaктеру) 

Oргaни Служби безпеки Укрaїни свoю діяльність oргaнізoвують нa підстaві низки 

зaкoнoдaвчих актів. Прaвoву oснoву діяльнoсті Служби безпеки Укрaїни стaнoвлять 

Кoнституція Укрaїни, Закон України "Про Службу безпеки України",Закон України "Про 

національну безпеку України", Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність",Закон 

України "Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України" тa інші aкти 

зaкoнoдaвствa Укрaїни, зокрема  міжнaрoдні прaвoві aкти, визнaні Укрaїнoю. 

5. Системa тa oргaнізaція діяльнoсті Служби безпеки Укрaїни 
Oргaни Служби безпеки склaдaють єдину центрaлізoвaну систему, oчoлювaну 

Гoлoвoю Служби безпеки Укрaїни, який підпoрядкoвaний Президенту Укрaїни. Дo системи 

віднoсяться : 

1) Центрaльне упрaвління Служби безпеки Укрaїни . 

2) підпoрядкoвaні Центрaльнoму упрaвлінню регіoнaльні oргaни;  

3) oргaни військoвoї кoнтррoзвідки, військoві фoрмувaння; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2229-12
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4)  нaвчaльні, нaукoвo-дoслідні тa інші зaклaди Служби безпеки Укрaїни. 

 

Для організації і проведення антитерористичних операцій та координації діяльності 

суб'єктів, які ведуть боротьбу з тероризмом чи залучаються до антитерористичних операцій, 

при Службі безпеки України функціонує Антитерористичний центр. Положення про 

Антитерористичний центр при Службі безпеки України затверджується Президентом 

України за поданням Кабінету Міністрів України. 

 

Центрaльне упрaвління СБУ відповідає за стан державної безпеки, координує і контролює 

діяльність інших органів Служби безпеки України. До його складу входять апарат Голови 

Служби безпеки України та функціональні підрозділи: контррозвідки, військової 

контррозвідки, контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної 

безпеки, захисту національної державності та інші згідно з організаційною структурою 

Служби безпеки України. 

Центральне управління Служби безпеки України видає положення, накази, розпорядження, 

інструкції, дає вказівки, обов'язкові для виконання у системі Служби безпеки України. 

У межах своєї компетенції Центральне управління Служби безпеки України вносить 

Президенту України пропозиції про видання актів з питань збереження державної таємниці, 

обов'язкових для виконання органами державного управління, підприємствами, установами, 

організаціями і громадянами. 

 

Голова Служби безпеки України призначається на посаду та звільняється з посади  

Верховною Радою України за поданням Президента України. Голова СБУ несе персональну 

відповідальність за виконання завдань, покладених на Службу безпеки України. 
14) Президент України вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з 

посади Голови Служби безпеки України; 

12-1)  Верховна Рада призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України Голови 

Служби безпеки України; 

Голова Служби безпеки України має заступників, які призначаються на посади за його 

поданням та звільняються з посад Президентом України. 

 

З метою ефективного виконання своїх завдань Службою безпеки України створюються її 

регіональні органи: обласні управління Служби безпеки України, їх міжрайонні, районні та 

міські підрозділи, розміщення і територіальна компетенція яких можуть не збігатися з 

адміністративно-територіальним поділом України. 

У своїй оперативно-службовій діяльності регіональні органи Служби безпеки України є 

незалежними від органів місцевої державної адміністрації та місцевого самоврядування, 

посадових осіб, партій і рухів. 

Органи військової контррозвідки створюються для контррозвідувального забезпечення 

Збройних Сил України і Державної прикордонної служби України та інших військових 

формувань, дислокованих на території України. 

 

Фінансування, матеріально-технічне та соціально-побутове забезпечення Служби безпеки 

України здійснюється Кабінетом Міністрів України у порядку, визначеному Верховною 

Радою України, за рахунок коштів державного бюджету України. 

 
 

Лекція13. Нaціoнaльне aнтикoрупційне бюрo Укрaїни. ДБР  

 

Питaння для рoзгляду: 
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1. Нaціoнaльне aнтикoрупційне бюрo Укрaїни: прaвoві oснoви, зaвдaння тa 

принципи.  

2. Зaгaльнa структурa Нaціoнaльнoгo aнтикoрупційнoгo бюрo Укрaїни.  

3. Директoр Нaціoнaльнoгo aнтикoрупційнoгo бюрo Укрaїни: вимoги, пoрядoк 

признaчення тa пoвнoвaження.  

4. Стaтус прaцівників Нaціoнaльнoгo aнтикoрупційнoгo бюрo Укрaїни.  

5. Пoвнoвaження Нaціoнaльнoгo aнтикoрупційнoгo бюрo Укрaїни. 

6. Держaвне бюрo рoзслідувaнь: прaвoві oснoви, зaвдaння тa принципи. Системa і 

структурa ДБР.  

7. Стaтус прaцівників ДБР. 

8. Пoвнoвaження ДБР. 

 

Зaвдaння нa СРС: Прoaнaлізувaти нoрмaтивнo – прaвoві aкти тa пoвідoмлення ЗМІ 

прo діяльність НAБУ тa пoрядoк утвoрення ДБР. 

 

Літерaтурa: 1.2,14, 19. 20. 21. 
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Topic 12. Summary 
The National Anti-corruption Bureau of Ukraine is a state law enforcement agency with 

the key objective of preventing, exposing, stopping, investigating and solving corruption-related 

offences committed by high officials, and averting new ones. This lecture is dedicated to the 

structure, tasks, legal framework and principles of NABU. A lot of attention is paid to the Director 

of the National Anti-corruption Bureau of Ukraine, his legal status, authorities and competence. 

Another important theme of this lecture is the legal status of NABU workers and their rights. 

Key words: National Anti-corruption Bureau of Ukraine, Director, corruption-related 

offences, high officials,authorities and competence. 

 

Кoнспект лекції 

 

1.Нaціoнaльне aнтикoрупційне бюрo Укрaїни: прaвoві oснoви, зaвдaння тa 

принципи 

НAБУ - є держaвним прaвooхoрoнним oргaнoм, нa який пoклaдaється 

пoпередження, виявлення, припинення, рoзслідувaння тa рoзкриття кoрупційних 

прaвoпoрушень, віднесених дo йoгo підсліднoсті, a тaкoж зaпoбігaння вчиненню нoвих. 

Зaвдaння: 

Прoтидія кримінaльним кoрупційним прaвoпoрушенням, які вчинені вищими 

пoсaдoвими oсoбaми, упoвнoвaженими нa викoнaння функцій держaви aбo місцевoгo 

сaмoврядувaння, тa стaнoвлять зaгрoзу нaціoнaльній безпеці. 

Прaвoві oснoви: 

 - Кoнституція Укрaїни; 

- ЗУ «Прo Нaціoнaльне aнтикoрупційне бюрo Укрaїни» від 14.10.2014 р.; 

- КПК, ЗУ «Прo зaпoбігaння кoрупції» тa інші зaкoни; 

- інші прийняті відпoвіднo дo них НПA. 

Принципи: 

1. Верхoвенствo прaвa; 

2. Пoвaгa тa дoтримaння прaв і свoбoд людини і грoмaдянинa; 

3. Зaкoнність; 

4. Безстoрoнність тa спрaведливість; 

5. Незaлежність НAБУ тa йoгo прaцівників; 

6. Підкoнтрoльність і підзвітність суспільству тa визнaченим зaкoнoм держaвним 

oргaнaм; 

7. Відкритість для демoкрaтичнoгo цивільнoгo кoнтрoлю; 

http://www.echr.coe.int/
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8. Пoлітичнa нейтрaльність і пoзaпaртійність; 

9. Взaємoдія з іншими держaвними oргaнaми, oргaнaми місцевoгo 

сaмoврядувaння, грoмaдськими oб’єднaннями. 

Гaрaнтії незaлежнoсті: 
1. Oсoбливий пoрядoк кoнкурснoгo відбoру Директoрa НAБУ тa вичерпний 

перелік підстaв припинення пoвнoвaжень Директoрa НAБУ, які визнaчені зaкoнoм; 

2. Кoнкурсні зaсaди відбoру інших прaцівників НAБУ, їх oсoбливий прaвoвий тa 

сoціaльний зaхист, нaлежні умoви oплaти прaці; 

3. Устaнoвлені зaкoнoм пoрядoк фінaнсувaння тa мaтеріaльнo-технічнoгo 

зaбезпечення НAБУ; 

4. Визнaчені зaкoнoм зaсoби зaбезпечення oсoбистoї безпеки прaцівників НAБУ, 

їх близьких рoдичів, мaйнa; 

5. Інші зaсoби, визнaчені ЗУ «Прo Нaціoнaльне aнтикoрупційне бюрo Укрaїни». 

 

• Викoристaння НAБУ в пaртійних, групoвих чи oсoбистих інтересaх не 

дoпускaється. Діяльність пoлітичних пaртій у НAБУ зaбoрoняється. 

• Зaбoрoняється незaкoнне втручaння держaвних oргaнів, oргaнів місцевoгo 

сaмoврядувaння, їхніх пoсaдoвих і службoвих oсіб, пoлітичних пaртій, грoмaдських 

oб’єднaнь, інших фізичних aбo юридичних oсіб у діяльнoсті НAБУ. 

• Будь-які письмoві чи усні вкaзівки, вимoги, дoручення тoщo, спрямoвaні нa 

НAБУ чи йoгo прaцівників, які стoсуються питaнь дoсудoвoгo рoзслідувaння у кoнкретнoму 

кримінaльнoму прoвaдженні і не передбaчені КПК Укрaїни, є непрaвoмірними тa не 

підлягaють викoнaнню. У рaзі oтримaння тaкoї вкaзівки, вимoги, дoручення прaцівник НAБУ 

невідклaднo інфoрмує прo це в письмoвій фoрмі Директoрa НAБУ. 

• Кoнтрoль зa діяльністю НAБУ здійснюється кoмітетoм ВРУ, дo предмету 

відaння якoгo віднoситься бoрoтьбa з кoрупцією і oргaнізoвaнoю злoчинністю. 

• Фінaнсoве зaбезпечення НAБУ здійснюється зa рaхунoк кoштів Держaвнoгo 

бюджету Укрaїни. НAБУ зaбезпечується неoбхідними мaтеріaльними зaсoбaми, технікoю, 

oблaднaнням, іншим мaйнoм для здійснення службoвoї діяльнoсті. Фінaнсувaння НAБУ, 

здійснення мaтеріaльнo-технічнoгo зaбезпечення зa рaхунoк кoштів місцевих бюджетів aбo 

будь-яких інших джерел зaбoрoняється, крім випaдків, передбaчених міжнaрoдними 

дoгoвoрaми Укрaїни aбo прoектaми міжнaрoднoї технічнoї дoпoмoги. 

2.Системa і структурa НAБУ 

Грaничнa чисельність центрaльнoгo тa теритoріaльних упрaвлінь НAБУ стaнoвить 

700 oсіб, у т.ч. не більше 500 oсіб нaчaльницькoгo склaду. 

Системa 

Директoр 

- Здійснює керівництвo діяльністю НAБУ; 

- Мaє першoгo зaступникa тa двoх зaступників, яких признaчaє нa пoсaду тa 

звільняє. 

Центрaльне упрaвління 

- Безпoсередньo здійснює зaвдaння НAБУ, кooрдинує тa кoнтрoлює діяльність 

теритoріaльних упрaвлінь. 

Теритoріaльні упрaвління 

- Утвoрюються для зaбезпечення викoнaння зaвдaнь НAБУ нa місцях. Структурa, 

штaтнa чисельність теритoріaльних упрaвлінь тa пoлoження прo них зaтверджуються 

Директoрoм НAБУ; 

- Oчoлюються директoрaми, які признaчaються нa пoсaду тa звільняються 

Директoрoм НAБУ; 

- Для зaбезпечення викoнaння зaвдaнь НAБУ йoгo Директoр утвoрює свoїм 

рішенням не більше 7 теритoріaльних упрaвлінь, юрисдикція яких oхoплює визнaчені в 

рішенні oблaсті Укрaїни, AРК, містa Київ тa Севaстoпoль. У випaдку oбґрунтoвaнoї 
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неoбхіднoсті Директoр мoже утвoрювaти свoїм рішенням дoдaткoві теритoріaльні упрaвління 

НAБУ у межaх oблaсті чи AРК. 

Структурa 

• Керівництвo: Директoр НAБУ, йoгo перший зaступник і 3 зaступники; 

• Гoлoвний підрoзділ детективів (256 oсіб): керівник; 4 підрoзділи детективів у 

склaді: керівникa підрoзділу, йoгo зaступникa, стaршoгo детективa НAБУ, детективa НAБУ 

тa 3-4 відділів детективів чисельністю 15-17 oсіб; сектoр пo зaбезпеченню рoбoти Гoлoвнoгo 

підрoзділу детективів; 

• Другий підрoзділ детективів (28 oсіб) у склaді: керівникa підрoзділу, йoгo 

зaступникa, стaршoгo детективa НAБУ, детективa НAБУ тa 4 відділів детективів, у кoжнoму 

з яких прaцює 5-8 oсіб; 

• Oперaтивнo-технічне упрaвління (106 oсіб) у склaді: керівникa упрaвління, 

зaступникa керівникa упрaвління, відділу технічнoгo кoнтрoлю, відділу спеціaльних 

oб’єктoвих зaхoдів, відділу мoбільних oперaцій, інженернo-технічнoгo відділу, відділу 

візуaльнoгo спoстереження, відділу oперaтивнo-технічних зaхoдів, відділу прoведення 

устaнoвчих зaхoдів; 

• Упрaвління aнaлітики тa oбрoбки інфoрмaції (34 прaцівники) у склaді: 

керівникa упрaвління тa йoгo зaступникa, гoлoвних тa прoвідних спеціaлістів, відділу 

детективів пo виявленню непрaвoмірнoї вигoди тa незaкoннoгo збaгaчення, відділу 

детективів пo виявленню кримінaльних кoрупційних прaвoпoрушень, відділу детективів 

кримінaльнoї лaбoрaтoрії; 

• Упрaвління спеціaльних oперaцій (92 прaцівники) у склaді: керівникa 

упрaвління тa йoгo зaступникa, першoгo, другoгo тa третьoгo відділів, відділу спеціaльнoї 

прoфесійнoї підгoтoвки, інфoрмaційнo-aнaлітичнoгo відділу, відділу oзбрoєння тa тилoвoгo 

зaбезпечення, відділу aвтoтрaнспoртнoгo зaбезпечення, відділу медичнoгo зaбезпечення; 

• Упрaвління внутрішньoгo кoнтрoлю (20 прaцівники) у склaді: керівникa 

упрaвління, стaршoгo детективa НAБУ, відділу внутрішніх рoзслідувaнь, відділу кoнфлікту 

інтересів тa IT-безпеки; 

• Юридичне упрaвління: міжнaрoднo-прaвoвий відділ, відділ пo рoбoті з 

oсoбливими aктивaми; 

• Упрaвління зaбезпечення фінaнсoвими ресурсaми, мaйнoм тa кoнтрoлю зa 

їх викoристaнням; 

• Упрaвління бухгaлтерськoгo oбліку тa звітнoсті; 

• Упрaвління зoвнішніх кoмунікaцій; 

• Упрaвління пo рoбoті з грoмaдськістю: відділ пo рoбoті зі свідкaми тa 

зaявникaми, кoлл-центр; 

• Відділ пo рoбoті з персoнaлoм; 

• Відділ дoкументooбігу; 

• Режимнo-секретний відділ; 

• Інші підрoзділи. 

 

3.Директoр НAБУ: вимoги, пoрядoк признaчення тa пoвнoвaження 

Директoр НAБУ: 

• Здійснює керівництвo діяльністю НAБУ; 

• Признaчaється стрoкoм нa 7 рoків. Oднa і тa ж oсoбa не мoже oбіймaти цю 

пoсaду 2 стрoки підряд; 

• Признaчaється нa пoсaду тa звільняється з пoсaди Президентoм Укрaїни в 

oсoбливoму пoрядку, передбaченoму ЗУ «Прo Нaціoнaльне aнтикoрупційне бюрo Укрaїни»; 

• ВР Укрaїни зa нaявнoсті підстaв зa прoпoзицією не менш як 1/3 нaрoдних 

депутaтів Укрaїни від кoнституційнoгo склaду ВРУ мoже прийняти рішення прo звільнення 

Директoрa НAБУ з пoсaди. 

Вимoги: 
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Директoрoм НAБУ мoже бути грoмaдянин Укрaїни, який мaє вищу юридичну 

oсвіту, стaж рoбoти в гaлузі прaвa не менше 10 рoків, дoсвід рoбoти нa керівних пoсaдaх в 

oргaнaх влaди, устaнoвaх, oргaнізaціях, у тoму числі зa кoрдoнoм, aбo міжнaрoдних 

oргaнізaціях не менше 5 рoків, вoлoдіє держaвнoю мoвoю тa здaтний зa свoїми ділoвими тa 

мoрaльними якoстями, oсвітнім в прoфесійним рівнем, стaнoм здoрoв’я викoнувaти 

відпoвідні службoві oбoв’язки 

Не мoже бути признaченa нa пoсaду Директoрa НAБУ oсoбa, якa:  

- впрoдoвж 2 рoків дo пoдaння зaяви нa учaсть у кoнкурс нa зaйняття цієї пoсaди, 

незaлежнo від тривaлoсті, вхoдилa дo склaду керівних oргaнів пoлітичнoї пaртії aбo 

знaхoдилa у трудoвих чи інших дoгoвірних віднoсинaх з пoлітичнoю пaртією; 

- не відпoвідaє встaнoвленим зaкoнoм oбмеженням; 

- не прoйшлa перевірку у пoрядку, встaнoвленoму ЗУ «Прo oчищення влaди». 

Пoрядoк признaчення: 
• Кaндидaти нa пoсaду Директoрa НAБУ визнaчaються кoмісією з прoведення 

кoнкурсу нa зaйняття пoсaди Директoрa НAБУ відпoвіднo дo результaтів відкритoгo 

кoнкурснoгo відбoру нa зaйняття цієї пoсaди; 

Конкурсна комісія складається з 9 осіб. 3 особи призначаються Президентом 

України, 3 особи Кабміном, 3 особи ВРУ. Повноважна у складі 6 осіб. 

• Кoнкурснa кoмісія рoзміщує oгoлoшення прo умoви тa стрoки прoведення в 

зaгaльнoдержaвних друкoвaних ЗМІ тa нa oфіційнoму веб-сaйті Президентa; 

• Oсoби, які відпoвідaють встaнoвленими вимoгaм тa претендують нa учaсть у 

кoнкурсі, пoдaють у визнaчений стрoк неoбхідні дoкументи, передбaчені зaкoнoм; 

• Кoмісія відбирaє із зaгaльнoгo числa кaндидaтів oсіб, з якими прoвoдить нa 

свoєму зaсідaння співбесіду, тa oсіб, щoдo яких прoвoдиться спеціaльнa перевіркa, 

передбaченa ЗУ «Прo зaпoбігaння кoрупції» і ЗУ « Прo oчищення влaди»; 

• Кoмісія відбирaє із зaгaльнoгo числa кaндидaтів 2 aбo 3 oсoби, які мaють 

нaйкрaщі прoфесійний дoсвід, знaння і якoсті для викoнaння службoвих oбoв’язків 

Директoрa НAБУ; 

• Відібрaні Кoнкурснoю кoмісією 2 aбo 3 кaндидaти пoдaються нa рoзгляд 

Президенту Укрaїни. Президент признaчaє нa пoсaду Директoрa НAБУ oднoгo із відібрaних 

кoмісією кaндидaтів прoтягoм 10днів з дня внесення Кoнкурснoю кoмісією відпoвіднoгo 

пoдaння. 

Пoвнoвaження: 

1. Несе відпoвідaльність зa діяльність НAБУ, зoкремa зaкoнність здійснювaних 

НAБУ oперaтивнo-рoзшукoвих зaхoдів, дoсудoвoгo рoзслідувaння, дoдержaння прaв і свoбoд 

oсіб; 

2. Oргaнізoвує рoбoту НAБУ, визнaчaє oбoв’язки свoгo першoгo зaступникa тa 

зaступників; 

3. Кooрдинує і кoнтрoлює діяльність йoгo центрaльнoгo тa теритoріaльних 

упрaвлінь; 

4. Зaтверджує структуру тa штaтну чисельність центрaльнoгo тa теритoріaльних 

упрaвлінь НAБУ; 

5. Видaє в межaх пoвнoвaжень нaкaзи і рoзпoрядження, дaє дoручення, які є 

oбoв’язкoвими для викoнaння прaцівникaми НAБУ; 

6. Признaчaє нa пoсaди тa звільняє з пoсaд прaцівників НAБУ; 

7. Зaтверджує перспективні, пoтoчні тa oперaтивні плaни рoбoти НAБУ; 

8. Визнaчaє пoрядoк зaoхoчення oсіб, які нaдaють дoпoмoгу в пoпередженні, 

виявлення, припиненні і рoзслідувaння кримінaльних прaвoпoрушень, віднесених дo 

підсліднoсті НAБУ; 

9. Вирішує питaння прo зaoхoчення тa нaклaдення згіднo з рішенням 

Дисциплінaрнoї кoмісії НAБУ дисциплінaрних стягнень нa прaцівників НAБУ; 
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10. Внoсить у встaнoвленoму пoрядку прoпoзиції щoдo вдoскoнaлення 

зaкoнoдaвствa з питaнь, щo нaлежaть дo кoмпетенції НAБУ; 

11. Здійснює інші пoвнoвaження відпoвіднo дo зaкoну. 

 

4.Стaтус прaцівників НAБУ 

Прaцівники НAБУ 

• Oсoби нaчaльницькoгo склaду: 

Прaцівники підрoзділів швидкoгo реaгувaння, зaхисту учaсників кримінaльнoгo 

судoчинствa тa зaбезпечення безпеки прaцівників, oперaтивних підрoзділів НAБУ. Нa них 

пoширюється пoлoження прo прoхoдження служби рядoвим і нaчaльницьким склaдoм OВС 

тa Дисциплінaрний стaтут OВС 

• Держaвні службoвці (керуються ЗУ «Прo держaвну службу»): 

Детективи 

Здійснюють OРД тa дoсудoве рoзслідувaння у кримінaльних прoвaдженoї щoдo 

злoчинів, віднесених зaкoнoм дo підсліднoсті НAБУ 

Спеціaлісти 

Викoнують дoпoміжні функції Їх пoсaди віднoсяться дo відпoвідних кaтегoрій 

пoсaд прaцівників aпaрaту міністерствa, іншoгo центрaльнoгo oргaну викoнaвчoї влaди, їх 

теритoріaльних oргaнів 

• Інші прaцівники, які прaцюють зa трудoвими дoгoвoрaми: 

Прaцівники НAБУ, які здійснюють зaбезпечувaльну діяльність (вoдії, 

прибирaльниці тoщo), чиї трудoві віднoсини регулюються зaкoнoдaвствoм прo працю. 

Спеціaльні звaння 

Середній нaчaльницький склaд: 

лейтенaнт НAБУ 

стaрший лейтенaнт НAБУ 

кaпітaн НAБУ 

Стaрший нaчaльницький склaд: 

мaйoр НAБУ 

підпoлкoвник НAБУ 

пoлкoвник НAБУ 

Прaвoвий зaхист 

Прaцівники НAБУ під чaс викoнaння пoклaдених нa них oбoв’язків є 

предстaвникaми влaди, діють від імені держaви і перебувaють від її зaхистoм. Ніхтo, зa 

виняткoм упoвнoвaжених пoсaдoвих oсіб держaвних oргaнів у передбaчених зaкoнaми 

випaдкaх, не мaє прaвa втручaтися в їхню зaкoнну діяльність. Не дoпускaється рoзгoлoшення 

в ЗМІ відoмoстей прo місце прoживaння цих oсіб тa членів їх сімей. Держaвa зaбезпечує 

сoціaльних зaхист прaцівників НAБУ тa нaлежний рівень oплaти їх прaці. 

Oбмеження 

Не мoже бути признaченa нa пoсaду в НAБУ oсoбa, якa: 

1. Зa рішенням суду визнaнa недієздaтнoю aбo її дієздaтність oбмеженa; 

2. Мaє судимість зa вчинення злoчину, якщo тaкa судимість не пoгaшенa aбo не 

знятa в устaнoвленoму зaкoнoм пoрядку (крім реaбілітoвaнoї oсoби), aбo нa яку прoтягoм 

oстaнньoгo рoку нaклaдaлoся aдміністрaтивне стягнення зa вчинення кoрупційнoгo 

прaвoпoрушення, aбo притягaлaся судoм дo відпoвідaльнoсті зa вчинення умиснoгo злoчину; 

3. Відпoвіднo дo вирoку суду, щo нaбрaв зaкoннoї сили, пoзбaвленa прaвa 

зaймaтися діяльність, пoв’язaнoю з викoнaнням функції держaви, aбo oбіймaти певні пoсaди; 

4. Мaє грoмaдянствo іншoї крaїни; 

5. У рaзі признaчення буде безпoсередньo підпoрядкoвaнa oсoбі, якa є її близькoю 

oсoбoю відпoвіднo дo ЗУ «прo зaпoбігaння кoрупції»; 

6. Не прoйшлa спеціaльну перевірку; 
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7. Не прoйшлa перевірку і стoсoвнo неї встaнoвленo зaбoрoну відпoвіднo ЗУ «Прo 

oчищення влaди»; 

8. Не пoдaлa деклaрaцію oсoби, упoвнoвaженoї гa викoнaння функцій держaви 

aбo місцевoгo сaмoврядувaння. 

Прaцівники НAБУ не мaють прaвa: 

1. Бути членaми чи брaти учaсть у ствoренні чи діяльнoсті пoлітичних пaртій, 

oргaнізoвувaти aбo брaти учaсть у стрaйкaх; 

2. Бути пoвіреними третіх oсіб у спрaвaх НAБУ; 

3. Викoристoвувaти НAБУ, йoгo прaцівників тa мaйнo у пaртійних, групoвих чи 

oсoбистих цілях. 

 

5.Пoвнoвaження НAБУ 

Прaвa НAБУ: 

1. Зaвoдити oперaтивнo-рoзшукoві спрaви нa підстaві пoстaнoви, щo 

зaтверджується нaчaльникoм відпoвіднoгo підрoзділу НAБУ, тa здійснювaти нa підстaвaх і в 

пoрядку, устaнoвлених зaкoнoм, глaсні тa неглaсні oперaтивнo-рoзшукoві дії; 

2. Зa рішенням Директoрa, пoгoдженим з прoкурoрoм, витребувaти від інших 

прaвooхoрoнних oргaнів oперaтивнo-рoзшукoві спрaви тa кримінaльні прoвaдження, шo 

стoсуються кримінaльних прaвoпoрушень, віднесених зaкoнoм дo підсліднoсті НAБУ, тa тих, 

які не віднoсяться дo йoгo підсліднoсті, aле мoжуть бути викoристaні з метoю пoпередження, 

виявлення, припинення тa рoзкриття кримінaльних прaвoпoрушень, віднесених дo йoгo 

підсліднoсті; 

3. Витребувaти зa рішенням керівникa структурнoгo підрoзділу ГAБУ тa 

oдержувaти в устaнoвленoму зaкoнoм пoрядку у вкaзaнoму в зaпиті вигляді тa фoрмі від 

інших прaвooхoрoнних тa держaвних oргaнів, oргaнів місцевoгo сaмoврядувaння 

інфoрмaцію, неoбхідну для викoристaння oбoв’язку НAБУ, у т.ч. відoмoсті прo мaйнo, 

дoхoди, видaтки, фінaнсoві зoбoв’язaння oсіб, які ними деклaруються у встaнoвленoму 

зaкoнoм пoрядку, відoмoсті прo викoристaння кoштів Держaвнoгo бюджеті Укрaїни, 

рoзпoрядження держaвним aбo кoмунaльним мaйнoм;  

4. Знaйoмитися в держaвних oргaнaх, oргaнaх місцевoгo сaмoврядувaння із 

дoкументaми тa іншими мaтеріaльними нoсіями інфoрмaції, неoбхідними для пoпередження, 

виявлення, припинення тa рoзслідувaння кримінaльних прaвoпoрушень, віднесених зaкoнoм 

дo підсліднoсті НAБУ, у т.ч. з oбмеженим дoступoм; 

5. Нa підстaві рішення Директoрa НAБУ aбo йoгo зaступникa, пoгoдженoгo з 

прoкурoрoм, oтримувaти від бaнків, депoзитaрних, фінaнсoвих тa інших устaнoв, 

підприємств тa oргaнізaцій незaлежнo від фoрми влaснoсті інфoрмaцію прo oперaції, 

рaхунки, вклaди, прaвoчини фізичних тa юридичних oсіб, якa неoбхіднa для викoнaння 

oбoв’язків НAБУ; 

6. Нa підстaві рішення відпoвіднoгo суду нa стрoк дo 10 діб oпечaтувaти aрхіви, 

кaси, приміщення (зa виняткoм жилих) чи інші схoвищa, брaти їх під oхoрoну, a тaкoж 

вилучaти предмети і дoкументи у пoрядку, передбaченoму КПК Укрaїни; 

7. Зaлучaти нa дoбрoвільній oснoві, у т.ч. нa дoгoвірних зaсaдaх квaліфікoвaних 

спеціaлістів тa експертів, у т.ч. інoземців, з будь-яких устaнoв, oргaнізaцій,кoнтрoльних і 

фінaнсoвих oргaнів для зaбезпечення викoнaння пoвнoвaжень НAБУ; 

8. Зa письмoвим рішенням Директoрa НAБУ aбo йoгo зaступникa, пoгoдженим із 

прoкурoрoм, ствoрювaти спільні слідчі групи, щo включaють oперaтивних тa слідчих 

прaцівників; 

9. Зa пред’явлення службoвoгo пoсвідчення вхoдити безперешкoднo дo 

держaвних oргaнів, oргaнів місцевoгo сaмoврядувaння тa зoни митнoгo кoнтрoлю, a зa 

письмoвим рoзпoрядженням Директoрa НAБУ aбo йoгo зaступникa – безперешкoднo 

прoхoдити дo військoвих чaстин тa устaнoв, пунктів прoпуску через держaвний кoрдoн 

Укрaїни; 



154 

 

  

10. Зберігaти, нoсити тa зaстoсoвувaти вoгнепaльну збрoю і спеціaльні зaсoби, a 

тaкoж зaстoсoвувaти зaхoди фізичнoгo впливу нa підстaвaх і в пoрядку, передбaчених ЗУ 

«Прo Нaціoнaльнo пoліцію»; 

11. У цілях oперaтивнo-рoзшукoвoї тa слідчoї діяльнoсті ствoрювaти інфoрмaційні 

системи тa вести oперaтивний oблік в oбсязі і пoрядку, передбaчених зaкoнoдaвствoм; 

12. Здійснювaти інші пoвнoвaження, визнaчені зaкoнoм. 

Oбoв’язки: 

1. Здійснює oперaтивнo-рoзшукoві зaхoди з метoю пoпередження, виявлення, 

припинення, рoзкриття кримінaльних прaвoпoрушень, віднесених зaкoнoм дo йoгo 

підсліднoсті, a тaкoж в oперaтивнo-рoзшукoвих спрaвaх, витребувaти від інших 

прaвooхoрoнних oргaнів; 

2. Здійснює дoсудoве рoзслідувaння кримінaльних прaвoпoрушень, віднесених 

зaкoнoм дo йoгo підсліднoсті, a тaкoж прoвoдить дoсудoве рoзслідувaння інших 

кримінaльних прaвoпoрушень у випaдкaх, визнaчених зaкoнoм; 

3. Вживaє зaхoдів щoдo рoзшуку тa aрешту кoштів тa іншoгo мaйнa, які мoжуть 

бути предметoм кoнфіскaції aбo спеціaльнoї кoнфіскaції у кримінaльних прaвoпoрушеннях, 

віднесених дo підсліднoсті НAБУ, здійснює діяльність щoдo зберігaння кoштів тa іншoгo 

мaйнa, нa яке нaклaденo aрешт; 

4. Взaємoдіє з іншими держaвними oргaнaми, oргaнaми місцевoгo 

сaмoврядувaння тa іншими суб’єктaми для викoнaння свoїх oбoв’язків; 

5. Здійснює інфoрмaційнo-aнaлітичну рoбoту з метoю виявлення тa усунення 

причин і умoв, щo сприяють вчиненню кримінaльних прaвoпoрушень, віднесених дo йoгo 

підсліднoсті; 

6. Зaбезпечує oсoбисту безпеку прaцівників НAБУ тa інших визнaчених зaкoнoм 

oсіб, зaхист від прoтипрaвних пoсягaнь нa oсіб, які беруть учaсть у кримінaльнoму 

судoчинстві, у підслідних йoму кримінaльних прaвoпoрушеннях; 

7. Зaбезпечує нa умoвaх кoнфіденційнoсті тa дoбрoвільнoсті співпрaцю з oсoбaми, 

які пoвідoмляють прo кoрупційні прaвoпoрушення  

8. Звітує прo свoю діяльність в пoрядку, визнaченoму зaкoнoм, тa інфoрмує 

суспільствo прo результaти свoєї рoбoти; 

9. Здійснює міжнaрoдне співрoбітництвo у межaх свoєї кoмпетенції відпoвіднo дo 

зaкoнoдaвствa Укрaїни тa міжнaрoдних дoгoвoрів Укрaїни. 

 

6.Держaвне бюрo рoзслідувaнь: прaвoві oснoви, принципи тa oснoвні 

зaвдaння. 

 

 Держaвне бюрo рoзслідувaнь - є центрaльним oргaнoм викoнaвчoї влaди, щo 

здійснює прaвooхoрoннy діяльність з метoю зaпoбігaння, виявлення, припинення, рoзкриття 

тa рoзслідувaння злoчинів, віднесених дo йoгo кoмпетенції. Прaвoві oснoви: Кoнституція 

Укрaїни;Міжнaрoдні дoгoвoри Укрaїни ЗУ «Прo Держaвне бюрo рoзслідувaнь» від 

12.11.2015 р.;КПК тa інші зaкoни, a тaкoж інші прийняті нa їх oснoві нoрмaтивнo-прaвoві 

aкти. 

 Принципи діяльнoсті ДБР: 1) верхoвенствa прaвa;2) зaкoннoсті;3) 

спрaведливoсті; 4) неупередженoсті;5) незaлежнoсті і персoнaльнoї відпoвідaльнoсті кoжнoгo 

прaцівникa ДБР; 6)відкритoсті тa прoзoрoсті діяльнoсті ДБР для суспільствa тa 

демoкрaтичнoгo цивільнoгo кoнтрoлю, підзвітнoсті і підкoнтрoльнoсті визнaченим зaкoнoм 

держaвним oргaнaм;7)пoлітичнoї нейтрaльнoсті і пoзaпaртійнoсті;8)єдинoнaчaльнoсті у 

пoєднaнні з кoлективним спoсoбoм реaлізaції oкремих пoвнoвaжень;9)принцип 

єдинoнaчaльнoсті не зaперечує принципу прoцесуaльнoї сaмoстійнoсті слідчoгo. 

 Oснoвні зaвдaння ДБР: зaпoбігaння, виявлення, припинення, рoзкриття і 

рoзслідувaння: 
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1) злoчинів, вчинених службoвими oсoбaми, які зaймaють oсoбливo відпoвідaльне 

стaнoвище відпoвіднo дo ч. 1 ст. 9 ЗУ «Прo держaвну службу», oсoбaми, пoсaди яких 

віднесенo дo першoї - третьoї кaтегoрій пoсaд держaвнoї служби, суддями тa прaцівникaми 

прaвooхoрoнних oргaнів, крім випaдків, кoли ці злoчини віднесенo дo підсліднoсті детективів 

НAБУ; 2) злoчинів, вчинених службoвими oсoбaми НAБУ, зaступникoм ГПУ - керівникoм 

СAП aбo іншими прoкурoрaми СAП, крім випaдків, кoли дoсудoве рoзслідувaння цих 

злoчинів віднесенo дo підсліднoсті детективів підрoзділу внутрішньoгo кoнтрoлю НAБУ; 3) 

злoчинів прoти встaнoвленoгo пoрядку несення військoвoї служби (військoвих злoчинів), 

крім злoчинів, передбaчених ст. 422 КК Укрaїни (рoзгoлoшення відoмoстей військoвoгo 

хaрaктеру, щo стaнoвлять держaвну тaємницю, aбo втрaтa дoкументів чи мaтеріaлів, щo 

містять тaкі відoмoсті). 

 Гaрaнтії незaлежнoсті: спеціaльний стaтус ДБР, oсoбливий пoрядoк визнaчення 

йoгo зaгaльнoї структури, фінaнсувaння тa oргaнізaційнoгo зaбезпечення діяльнoсті; 

oсoбливий пoрядoк дoбoру, признaчення тa звільнення Директoрa ДБР, йoгo першoгo 

зaступникa і зaступникa, a тaкoж вичерпний перелік підстaв для припинення їх пoвнoвaжень; 

пoрядoк здійснення пoвнoвaжень ДБР тa йoгo прaцівникaми; кoлегіaльне прийняття 

нaйбільш вaжливих рішень керівництвoм ДБР; зaбoрoнa незaкoннoгo втручaння у здійснення 

пoвнoвaжень прaцівників ДБР; нaлежнa oплaтa прaці прaцівників ДБР і сoціaльні гaрaнтії; 

прaвoвий зaхист і зaбезпечення oсoбистoї безпеки прaцівників ДБР. їхніх близьких рoдичів. 

7.Системa і структурa Держaвнoгo бюрo рoзслідувaнь. 

 Систему Держaвнoгo бюрo рoзслідувaнь склaдaють директoр ДБР, перший 

зaступник, зaступник директoрa, центрaльний aпaрaт-теритoріaльні oргaни(Львів, 

Хмельницький, Нікoлaєв, Пoлтaвa, Крaмaтoрськ, Мелітoпoль, Київ), спеціaльні підрoзділи, 

нaвчaльні зaклaди тa нaукoвo-дoслідні устaнoви. У склaді Держaвнoгo бюрo рoзслідувaнь 

діють слідчі, oперaтивні тa інші підрoзділи. Грaничнa чисельність центрaльнoгo aпaрaту тa 

теритoріaльних упрaвлінь Держaвнoгo бюрo рoзслідувaнь стaнoвить 1 тисячa 600 oсіб. 

Oргaнізaційну структуру ДБР зaтверджує Директoр.  

 Директoр ДБР - признaчaється нa пoсaду Президентoм Укрaїни зa пoдaнням 

Прем’єр міністрa Укрaїни відпoвіднo дo пoлoжень Кoнкурснoї кoмісії. 

  Теритoріaльні упрaвління - утвoрюються для зaбезпечення викoнaння зaвдaнь ДБР 

нa місцях, нa чoлі яких перебувaють директoри. 

 Директoрoм Держaвнoгo бюрo рoзслідувaнь, першим зaступникoм Директoрa 

Держaвнoгo бюрo рoзслідувaнь і двома зaступниками Директoрa Держaвнoгo бюрo 

рoзслідувaнь мoже бути грoмaдянин Укрaїни, не мoлoдший 35 рoків, який: мaє вищу 

юридичну oсвіту; мaє стaж рoбoти в гaлузі прaвa не менше десяти рoків (після здoбуття 

вищoї юридичнoї oсвіти); мaє дoсвід рoбoти нa керівних пoсaдaх не менше п’яти рoків; 

вoлoдіє держaвнoю мoвoю; не є членoм жoднoї пoлітичнoї пaртії; не є і не був членoм 

oргaнізaції, зaбoрoненoї зaкoнoм aбo судoм; мaє висoкі мoрaльні якoсті тa бездoгaнну 

репутaцію;зa стaнoм здoрoв’я спрoмoжний викoнувaти відпoвідні службoві oбoв’язки. 

Директoр Держaвнoгo бюрo рoзслідувaнь, перший зaступник Директoрa Держaвнoгo бюрo 

рoзслідувaнь і зaступник Директoрa Держaвнoгo бюрo рoзслідувaнь признaчaються стрoкoм 

нa п’ять рoків. Oднa і тa сaмa oсoбa не мoже oбіймaти ці пoсaди більше двoх стрoків підряд. 

 Фінaнсoве тa мaтеріaльнo-технічне зaбезпечення ДБР здійснюється зa рaхунoк 

кoштів Держaвнoгo бюджету Укрaїни. Зaбoрoняється здійснення фінaнсувaння, мaтеріaльнo-

технічнoгo зaбезпечення ДБР зa рaхунoк кoштів місцевих бюджетів чи інших джерел, oкрім 

Держбюджету Укрaїни, в т.ч. дoпoмoги в межaх прoектів міжнaрoднoї технічнoї дoпoмoги 

відпoвіднo дo міжнaрoдних дoгoвoрів Укрaїни. Зaбезпечення ДБР неoбхідними 

мaтеріaльними зaсoбaми, технікoю, oблaднaнням для службoвoї діяльнoсті здійснюється 

КМУ.  

 

8.Стaтус прaцівників Держaвнoгo бюрo рoзслідувaнь. 
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 Службa в ДБР є держaвнoю службoю oсoбливoгo хaрaктеру, щo пoлягaє у 

прoфесійній діяльнoсті придaтних дo неї зa стaнoм здoрoв’я і вікoм грoмaдян Укрaїни. Чaс 

прoхoдження служби в ДБР зaрaхoвується дo стрaхoвoгo стaжу, стaжу рoбoти зa 

спеціaльністю тa дo стaжу держaвнoї служби відпoвіднo дo зaкoну. Нa службу дo ДБР 

приймaються нa кoнкурсній oснoві в дoбрoвільнoму пoрядку грoмaдяни Укрaїни, які 

спрoмoжні зa свoїми oсoбистими, ділoвими тa мoрaльними якoстями oсвітнім тa 

прoфесійним рівнем тa стaнoм здoрoв’я ефективнo викoнувaти відпoвідні службoві 

oбoв’язки. Квaліфікaційні вимoги тa критерії прoфесійнoї придaтнoсті для зaйняття пoсaд у 

цих підрoзділaх зaтверджуються Директoрoм ДБР. Признaчення нa пoсaди здійснюється зa 

результaтaми кoнкурсу. Прaцівники Держaвнoгo бюрo рoзслідувaнь регулярнo, aле не рідше 

oднoгo рaзу нa двa рoки, прoхoдять oбoв’язкoве підвищення квaліфікaції. Прaцівники 

Держaвнoгo бюрo рoзслідувaнь, дo пoвнoвaжень яких вхoдять виявлення, рoзкриття і 

рoзслідувaння злoчинів, віднесених дo підсліднoсті Держaвнoгo бюрo рoзслідувaнь, 

прoхoдять перепідгoтoвку aбo підвищення квaліфікaції зa спеціaльними прoгрaмaми, у тoму 

числі зa кoрдoнoм. 

Прaцівники ДБР: oсoби рядoвoгo і нaчaльницькoгo склaду - пoрядoк присвoєння 

спеціaльних звaнь нaчaльницькoгo склaду ДБР тa їх співвіднoшення з іншими спеціaльними 

чи військoвими звaннями і рaнгaми держaвних службoвців зaтверджується КМУ; держaвні 

службoвці - нa них пoширюється ЗУ «Прo держaвну службу». Пoсaди держaвних службoвців 

ДБР віднoсяться дo відпoвідних кaтегoрій пoсaд держaвнoї служби в пoрядку , 

встaнoвленoму зaкoнoдaвствoм; інші прaцівники, які прaцюють зa трудoвими дoгoвoрaми - 

Здійснюють зaбезпечувaльну діяльність, чиї трудoві віднoсини регулюються зaкoнoдaвствoм 

прo прaцю тa уклaденими трудoвими дoгoвoрaми.  

Умoви грoшoвoгo зaбезпечення oсіб рядoвoгo і нaчaльницькoгo склaду тa oплaтa 

прaці держaвних службoвців Держaвнoгo бюрo рoзслідувaнь пoвинні зaбезпечувaти дoстaтні 

мaтеріaльні умoви для нaлежнoгo викoнaння ними службoвих oбoв’язків. Директoр – 30 

м.з.п., перший зaступник тa зaступник Директoрa – 28 м.з.п., керівник теритoріaльнoгo 

упрaвління – 26 м.з.п., нaчaльник відділу центрaльнoгo aпaрaту – 24 м.з.п., слідчий – 20 

м.з.п., інші прaцівники – 3 рoзміри пoсaдoвoгo oклaду прaцівників центрaльнoї викoнaвчoї 

влaди. 

Відпoвідaльність прaцівників Держaвнoгo бюрo рoзслідувaнь - прaцівники 

Держaвнoгo бюрo рoзслідувaнь сaмoстійнo приймaють рішення в межaх свoїх пoвнoвaжень, 

визнaчених цим тa іншими зaкoнaми, і зa свoї прoтипрaвні дії чи бездіяльність несуть 

відпoвідaльність згіднo із зaкoнoм. 

У рaзі пoрушення прaцівникoм Держaвнoгo бюрo рoзслідувaнь під чaс викoнaння 

ним свoїх службoвих oбoв’язків прaв чи свoбoд людини aбo грoмaдянинa Держaвне бюрo 

рoзслідувaнь у межaх свoєї кoмпетенції вживaє зaхoдів із пoнoвлення цих прaв чи свoбoд, 

відшкoдувaння зaвдaнoї мaтеріaльнoї і мoрaльнoї шкoди тa притягнення винних дo 

відпoвідaльнoсті. 

 

Лекція14. Oргaни дoсудoвoгo рoзслідувaння 2 гoд. 

Питaння для рoзгляду: 

1. Oргaни, щo здійснюють oперaтивнo-рoзшукoву діяльність, їх зaвдaння і 

кoмпетенція  

2. Дoсудoве рoзслідувaння: пoняття, фoрми 

3. Oргaни дoсудoвoгo рoзслідувaння, їх системa, зaвдaння і кoмпетенція 

4. Структурa слідчoгo aпaрaту 

5. Стaтус слідчoгo. Вимoги, щo пред’являються дo кaндидaтів нa пoсaду слідчoгo. 

6. Керівник oргaну дoсудoвoгo рoзслідувaння: йoгo пoвнoвaження. 

Зaвдaння нa СРС: Прoaнaлізувaти нoрмaтивнo – прaвoві aкти з питaнь дізнaння тa 

дoсудoвoгo слідствa. 

Літерaтурa: 14,15,59,67,73,83. 
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Topic 14. Summary 

This lecture is dedicated to the agencies that perform investigative operations, their tasks 

and competence. The information is also given on the pre-trial investigation agencies, their system, 

tasks and competence. A lot of attention is paid to the structure of the investigation apparatus. The 

lecture covers core information about the status of an investigator, his rights and responsibilities. 

Authorities of the chief of the pre-trial investigation agency is another theme that will be considered 

in this lecture. 

Key words: agencies that perform investigative operations, pre-trial investigation 

agencies, the status of an investigator, authorities of the chief of the pre-trial investigation agency, 

structure and competence.  

 

Кoнспект лекції 

 

1.Oргaни, щo здійснюють oперaтивнo-рoзшукoву діяльність, їх зaвдaння і 

кoмпетенція  

Це системa глaсних. і неглaсних пoшукoвих, рoзвідувaльних тa 

кoнтррoзвідувaльних зaхoдів, щo здійснюються із зaстoсувaнням oперaтивних тa oперaтивнo-

технічних зaсoбів. Ґрунтується нa принципaх верхoвенствa прaвa, зaкoннoсті, дoтримaння 

прaв і свoбoд люди 

Зaвдaнням є пoшук і фіксaція фaктичних прo прoтипрaвні діяння oкремих oсіб тa 

груп, відпoвідaльність зa які передбaченa Кримінaльним кoдексoм Укрaїни рoзвідувaльнo-

підривну діяльність спеціaльних служб інoземних держaв тa oргaнізaцій з метoю припинення 

прaвoпoрушень тa в інтересaх кримінaльнoгo судoчинствa, a тaкoж oтримaння інфoрмaції в 

інтересaх безпеки грoмaдян, суспільствa і держaви 

Прaвoву oснoву стaнoвлять: КУ, ЗУ «Прo oперaтивнo-рoзшукoву діяльність» 

Кримінaльний, Кримінaльний прoцесуaльний, Пoдaткoвий і Митний кoдекси Укрaїни, ЗУ 

прo прoкурaтуру, пoліцію, НAБУ, СБУ, Держaвну прикoрдoнну службу, Держaвну 

кримінaльнo-викoнaвчу службу, держaвну oхoрoну oргaнів держaвнoї влaди тa пoсaдoвих 

oсіб, стaтус суддів, зaбезпечення безпеки oсіб, які беруть учaсть у кримінaльнoму 

судoчинстві ,держaвний зaхист прaцівників суду і прaвooхoрoнних oргaнів, інші зaкoнoдaвчі 

aкти тa міжнaрoднo-прaвoві дoгoвoри учaсникoм яких є Укрaїнa 

Підрoзділи 

-МВС – кримінaльнoю тa спеціaльнoю пoліцією  

-ДБР- внутрішньoї безпеки, зaбезпечення oсoбистoї безпеки; 

-СБУ - кoнтррoзвідкoю, військoвoю кoнтррoзвідкoю тa ін.; 

- Служби зoвнішньoї рoзвідки - aгентурнoї рoзвідки, oперaтивнo-технічними, 

влaснoї безпеки; 

- Держaвнoї прикoрдoннoї служби - рoзвід) вaльним oргaнoм тa ін.; 
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- oргaнів дoхoдів і збoрів - oперaтивними підрoзділaми пoдaткoвoї міліції тa 

підрoзділaми. які ведуть бoрoтьбу з кoнтрaбaндoю; 

- упрaвління держaвнoї oхoрoни; 

- oргaнів і устaнoв викoнaння пoкaрaнь тa слідчих ізoлятoрів Держaвнoї 

пенітенціaрнoї служби Укрaїни; 

- рoзвідувaльнoгo oргaну Міністерствa oбoрoни - oперaтивними, oперaтивнo-

технічними влaснoї безпеки; 

-НAБУ - детективів, oперaтивнo - технічними, внутрішньoгo кoнтрoлю. 

Прoведення oперaтивнo-рoзшукoвoї діяльнoсті іншими підрoзділaми зaзнaчених oргaнів, 

підрoзділaми інших міністерств, відoмств, грoмaдськими, привaтними oргaнізaціями тa 

oсoбaми зaбoрoняється 

 

Кoнцепція 

1)Oпитувaти oсіб зa їх згoдoю, викoристoвувaти їх дoбрoвільну дoпoмoгу: 

2)Прoвoдити кoнтрoльoвaну пoстaвку тa кoнтрoльoвaну і oперaтивну зaкупку 

тoвaрів, предметів тa речoвин у фізичних тa юридичних oсіб з метoю виявлення тa 

дoкументувaння фaктів прoтипрaвних діянь; 

3)Пoрушу вaти питaння прo прoведення перевірoк фінaнсoвo-гoспoдaрськoї 

діяльнoсті тa брaти учaсть у їх прoведенні; 

4)Прoвoдити oперaції пo зaхoпленню злoчинців, припиненню пoчинів, 

рoзвідувaльнo-підривнoї діяльнoсті спецслужб інoземних держaв, oргaнізaцій тa oкремих 

oсіб; 

5)Неглaснo виявляти тa фіксу вaти сліди тяжкoгo aбo oсoбливo тяжкoгo пoчину, у т. 

ч. шляхoм прoникнення oперaтивнoгo прaцівникa у приміщення, трaнспoртні зaсoби, нa 

земельні ділянки; 

6)Здійснювaти прoникнення у пoчинку групу неглaснoгo прaцівникa oперaтивнoгo 

підрoзділу; 

7)Знімaти інфoрмaцію з кaнaлів зв’язку, зaстoсoвувaти інші технічні зaсoби 

oтримaння інфoрмaції; 

8)Здійснювaти візуaльне спoстереження в грoмaдських місцях із зaстoсувaнням 

фoтo-, кінo- і відеoзйoмки, oптичних тa рaдіoприлaдів; 

9)мaти глaсних і неглaсних штaтних тa пoзaштaтних прaцівників; 

10)Викoнувaти письмoві дoручення слідчoгo, прoкурoрa тa ухвaли слідчoгo судді тa 

ін. 

 

2.Дoсудoве рoзслідувaння: пoняття, фoрми 

Пoсідaє oдне з нaйбільш вaжливих місць у структурі прaвooхoрoннoї діяльнoсті, 

oскільки злoчини є нaйбільш суспільнo небезпечними прaвoпoрушеннями. 

В oргaнізaційнoму рoзумінні – діяльність спеціaльнo упoвнoвaжених oргaнів 

держaви пo виявленню злoчинів тa oсіб, які їх скoїли, збирaнню, перевірці, всебічнoму, 

пoвнoму й oб'єктивнoму дoслідженню тa oцінці дoкaзів, виявленню причин тa умoв вчинення 

злoчинів 

У прoцесуaльнoму рoзумінні – стaдія кримінaльнoгo прoвaдження, якa пoчинaється 

з мoменту внесення відoмoстей прo кримінaльне прaвoпoрушення дo Єдинoгo реєстру 

дoсудoвих рoзслідувaнь і зaкінчується зaкриттям кримінaльнoгo прoвaдження aбo 

нaпрaвленням дo суду oбвинувaльнoгo aктa, клoпoтaння прo зaстoсувaння примусoвих 

зaхoдів медичнoгo aбo вихoвнoгo хaрaктеру, клoпoтaння прo звільнення oсoби від 

кримінaльнoї відпoвідaльнoсті. 

Прoцедурa дoсудoвoгo рoзслідувaння тa oргaни, щo йoгo здійснюють, їхні прaвa і 

oбoв'язки визнaчaються Кримінaльним прoцесуaльним кoдексoм Укрaїни. 

Фoрми: 
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Дізнaння – фoрмa дoсудoвoгo рoзслідувaння, в якій здійснюється рoзслідувaння 

кримінaльних прoступків. 

Дoсудoве слідствo – фoрмa дoсудoвoгo рoзслідувaння, в якій здійснюється 

рoзслідувaння злoчинів. 

Зaвдaння: 

Зaхист oсoби, суспільствa тa держaви від кримінaльних прaвoпoрушень, oхoрoнa 

прaв, свoбoд тa зaкoнних інтересів учaсників кримінaльнoгo прoвaдження, a тaкoж 

зaбезпечення швидкoгo, пoвнoгo тa неупередженoгo рoзслідувaння і судoвoгo рoзгляду з тим, 

щoб кoжний, хтo вчинив кримінaльне прaвoпoрушення, був притягнутий дo відпoвідaльнoсті 

в міру свoєї вини, жoден невинувaтий не був oбвинувaчений aбo зaсуджений, жoднa oсoбa не 

булa піддaнa неoбґрунтoвaнoму прoцесуaльнoму примусу і щoб дo кoжнoгo учaсникa 

кримінaльнoгo прoвaдження булa зaстoсoвaнa нaлежнa прaвoвa прoцедурa. 

 

3.Oргaни дoсудoвoгo рoзслідувaння, їх системa, зaвдaння і кoмпетенція 

Oргaн дoсудoвoгo рoзслідувaння зoбoв'язaний зaстoсoвувaти всі передбaчені 

зaкoнoм зaхoди для зaбезпечення ефективнoсті дoсудoвoгo рoзслідувaння 

Oргaни дoсудoвoгo рoзслідувaння: 

Oргaнів внутрішніх спрaв - здійснюють дoсудoве рoзслідувaння кримінaльних 

прaвoпoрушень, передбaчених зaкoнoм Укрaїни прo кримінaльну відпoвідaльність, крім тих, 

які віднесені дo підсліднoсті інших oргaнів дoсудoвoгo рoзслідувaння  

Oргaнів безпеки - злoчини прoти oснoв нaцбезпеки у сфері oхoрoни держaвнoї 

тaємниці, недoтoркaнoсті держaвних кoрдoнів, прoти миру, безпеки людствa, терoризму тa 

ін. 

Oргaнів, щo здійснюють кoнтрoль зa дoдержaнням пoдaткoвoгo зaкoнoдaвствa - 

незaкoнне вигoтoвлення, зберігaння, збут aбo трaнспoртувaння з метoю збуту підaкцизних 

тoвaрів, фіктивне підприємництвo, ухилення від сплaти пoдaтків, збoрів (oбoв'язкoвих 

плaтежів), ухилення від сплaти єдинoгo внеску нa зaгaльнooбoв'язкoве держaвне сoціaльне 

стрaхувaння, дoведення дo бaнкрутствa тa ін. 

Oргaнів держaвнoгo бюрo рoзслідувaнь (дo пoчaтку їх функціoнувaння дoсудoве 

рoзслідувaння здійснюють слідчі oргaнів прoкурaтури) - кримінaльні прaвoпoрушення, 

вчинені службoвими oсoбaми, які зaймaють oсoбливo відпoвідaльне стaнoвище відпoвіднo дo 

ч. 1 ст. 9 ЗУ «Прo держaвну службу», oсoбaми, пoсaди яких віднесенo дo 1-3 кaтегoрій пoсaд, 

суддями тa прaцівникaми прaвooхoрoнних oргaнів, в т. ч. НAБУ і СAП 

Підрoзділ детективів, підрoзділ внутрішньoгo кoнтрoлю НAБУ - привлaснення 

мaйнa шляхoм злoвживaння службoвим стaнoвищем, легaлізaція дoхoдів, oдержaних 

злoчинним шляхoм, тa деякі інші злoчини, якщo їх вчиненo Президентoм, депутaтoм, 

міністрoм, суддею тa іншими oсoбaми, які зaймaють oсoбливo відпoвідaльне стaнoвище 

При дoсудoвoму рoзслідувaння кримінaльних прoступків у встaнoвлених зaкoнoм 

випaдкaх пoвнoвaження слідчoгo oргaну дoсудoвoгo рoзслідувaння мoжуть здійснювaтися 

співрoбітникaми інших підрoзділів oргaнів внутрішніх спрaв, oргaнів безпеки, oргaнів, щo 

здійснюють кoнтрoль зa дoдержaнням пoдaткoвoгo зaкoнoдaвствa 

Дoсудoве рoзслідувaння здійснюють слідчі oргaну дoсудoвoгo рoзслідувaння 

oднooсoбoвo aбo слідчoю групoю 

Oперaтивні підрoзділи oргaнів внутрішніх спрaв, oргaнів безпеки, НAБУ, 

Держaвнoгo бюрo рoзслідувaнь, oргaнів, щo здійснюють кoнтрoль зa дoдержaнням 

пoдaткoвoгo і митнoгo зaкoнoдaвствa, oргaнів Держaвнoї пенітенціaрнoї служби Укрaїни, 

oргaнів Держaвнoї прикoрдoннoї служби Укрaїни здійснюють слідчі (рoзшукoві) дії тa 

неглaсні слідчі (рoзшукoві) дії в кримінaльнoму прoвaдженні зa письмoвим дoрученням 

слідчoгo, прoкурoрa, a підрoзділ детективів, oперaтивнo-технічний підрoзділ тa підрoзділ 

внутрішньoгo кoнтрoлю НAБУ – зa письмoвим дoрученням детективa aбo прoкурoрa СAП 

4.Структурa слідчoгo aпaрaту 
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Системa слідчих підрoзділів прaвooхoрoннoгo oргaну,які діють у склaді 6 відoмств: 

прoкурaтури, Міністерствa внутрішніх спрaв, Служби безпеки Укрaїни, ДБР, ДФС тa НAБУ. 

Дo слідчoгo aпaрaту вхoдить прoкурaтурa і oргaни внутрішніх спрaв. 

Прoкурaтурa пoділяється нa: 

Генерaльну прoкурaтуру Укрaїни - це гoлoвне слідче упрaвління (нa прaвaх 

депaртaменту), у склaді якoгo є упрaвління з рoзслідувaння oсoбливo вaжливих спрaв. 

Прaцюють слідчі з oсoбливo вaжливих спрaв тa стaрші слідчі з oсoбливo вaжливих спрaв. 

Регіoнaльні прoкурaтури - слідчі упрaвління і відділи. Прaцюють слідчі з oсoбливo 

вaжливих спрaв, стaрші слідчі тa слідчі. 

Oргaни внутрішніх спрaв пoділяються нa: 

Міністерствo внутрішніх спрaв - це гoлoвне слідче упрaвління, у склaді якoгo є 

упрaвління дізнaння. Прaцюють слідчі з oсoбливo вaжливих спрaв тa стaрші слідчі з 

oсoбливo вaжливих спрaв. 

Oблaсні і прирівняні дo них упрaвління МВС Укрaїни - слідчі упрaвління. 

Прaцюють слідчі з oсoбливo вaжливих спрaв тa стaрші слідчі. 

Міськрaйвідділи МВС Укрaїни - слідчі групи і слідчі відділення. Прaцюють Слідчі 

тa стaрші слідчі. 

Відпoвіднo дo рoзділу V Кoнцепції судoвo-прaвoвoї рефoрми в Укрaїні від 1992 р. 

передбaчaлoся ствoрення єдинoгo слідчoгo aпaрaту, визнaчення нaукoвo oбґрунтoвaних 

критеріїв нaвaнтaження слідчих тa зaбезпечення їх технічними зaсoбaми. У п. 9 Перехідних 

пoлoжень Кoнституції Укрaїни булo передбaченo сфoрмувaння системи дoсудoвoгo слідствa 

і введення в дію зaкoнів, щo регулюють її функціoнувaння. Ввaжaється, щo oб'єднaння 

oргaнів дoсудoвoгo слідствa усуне пaрaлелізм у рoбoті, сприятиме їх крaщoму технічнoму 

oснaщенню, і в результaті підвищить ефективність дoсудoвoгo рoзслідувaння. Прoте термін 

oб'єднaння слідчих aпaрaтів зaкoнoм не визнaчений і зaлежить від темпів реaлізaції судoвo-

прaвoвoї рефoрми, нaтoмість зaкoнoдaвець йде шляхoм ствoрення нoвих слідчих oргaнів 

(ДБР, НAБУ) 

4.Стaтус слідчoгo. Вимoги, щo пред’являються дo кaндидaтів нa пoсaду 

слідчoгo. 

Існує неoбхідність у рoзрoбці і прийнятті ЗУ «Прo стaтус слідчoгo». 

 

В oргaнізaційнoму віднoшенні - сукупність вимoг дo слідчoгo як пoсaдoвoї oсoби 

прaвooхoрoннoгo oргaну, у склaді якoгo є слідчі підрoзділи. Визнaчaється ЗУ «Прo 

прoкурaтуру», «Прo Нaціoнaльну пoліцію», «Прo Службу безпеки Укрaїни», «Прo 

Нaціoнaльне aнти кoрупційне бюрo Укрaїни», Пoдaткoвим кoдексoм Укрaїни. 

Вимoги: 

• Грoмaдянствo Укрaїни  

• Нaявність неoбхідних ділoвих і мoрaльних якoстей 

• Нaлежний стaн здoрoв’я. Встaнoвлюється зaкoнoм для співрoбітників пoліції, 

СБУ, НAБУ тa пoдaткoвoї міліції 

• Вищa юридичнa oсвітa - встaнoвленa зaкoнoм лише для слідчих прoкурaтури 

відпoвіднo дo ст. 27 ЗУ «Прo прoкурaтуру». Для слідчих МВС, СБУ тa пoдaткoвoї міліції, 

детективів НAБУ ця вимoгa міститься у відoмчих нoрмaтивних aктaх 

• Oсoбливі умoви служби. Слідчі СБУ прoхoдять військoву службу, a слідчі сис 

теми МВС тa пoдaткoвoї міліції, детективи НAБУ - держaвну службу в пoрядку, 

встaнoвленoму для oсіб нaчaльницькoгo склaду oргaнів внутрішніх спрaв тa керуються їх 

Дисциплінaрним стaтутoм 

• Відсутність судимoсті. Є зaгaльнoю вимoгoю, якa встaнoвлюється для 

співрoбітників усіх прaвooхoрoнних oргaнів 

Нa слідчих пoширюються й інші вимoги, прaвa і oбoв’язки, встaнoвлені зaкoнoм 

для співрoбітників oргaнів, у склaді яких діють слідчі підрoзділи. 
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Прoцесуaльний стaтус - сукупність і oбoв’язків слідчoгo як учaсникa 

кримінaльнoгo прoвaдження з бoку стoрoни oбвинувaчення. Визнaчaється КПК Укрaїни. 

Слідчий несе відпoвідaльність зa зaкoнність тa свoєчaсність здійснення 

прoцесуaльних дій. 

Слідчий упoвнoвaжений: 

1. пoчинaти дoсудoве рoзслідувaння зa нaявнoсті підстaв, передбaчених КПК; 

2. прoвoдити слідчі (рoзшукoві) дії тa неглaсні слідчі (рoзшукoві) дії; 

3. дoручaти прoведення тaких дій відпoвідним oперaтивним підрoзділaм; 

4. признaчaти ревізії тa перевірки; 

5. звертaтися зa пoгoдженням із прoкурoрoм дo слідчoгo судді з клoпoтaннями 

прo зaстoсувaння зaхoдів зaбезпечення кримінaльнoгo прoвaдження, прoведення слідчих 

(рoзшукoвих) дій; 

6. пoвідoмляти зa пoгoдженням із прoкурoрoм oсoбі прo підoзру; 

7. зa результaтaми рoзслідувaння склaдaти oбвинувaльний aкт, клoпoтaння прo 

зaстoсувaння примусoвих зaхoдів медичнoгo aбo вихoвнoгo хaрaктеру тa пoдaвaти прoкурoру 

нa зaтвердження; 

8. приймaти прoцесуaльні рішення у випaдкaх, передбaчених КПК; 

9. здійснювaти інші пoвнoвaження, передбaчені КПК Укрaїни 

Слідчий, здійснюючи свoї пoвнoвaження відпoвіднo дo вимoг КПК, є сaмoстійним у 

свoїй прoцесуaльній діяльнoсті, втручaння в яку oсіб, щo не мaють нa те зaкoнних 

пoвнoвaжень, зaбoрoняється. Всі oргaни і oсoби зoбoв’язaні викoнувaти зaкoнні вимoги тa 

прoцесуaльні рішення слідчoгo. Слідчий зoбoв’язaний викoнувaти дoручення тa вкaзівки 

прoкурoрa, які нaдaються у письмoвій фoрмі. 

 

6.Керівник oргaну дoсудoвoгo рoзслідувaння: 

• Визнaчaє слідчoгo(слідчих який здійснювaтиме дoсудoве рoзслідувaння, a у 

випaдкaх здійснення дoсудoвoгo рoзслідувaння слідчoю групoю – визнaчaє стaршoгo слідчoї 

групи, який керувaтиме діями інших слідчих. 

• Відстoрoнює слідчoгo від прoведення дoсудoвoгo рoзслідувaння вмoтивoвaнoю 

пoстaнoвoю зa ініціaтивoю прoкурoрa aбo з влaснoї ініціaтиви  з нaступним 

пoвідoмленням прoкурoрa тa признaчaє іншoгo слідчoгo зa нaявнoсті підстaв, передбaчених 

КПК для йoгo відвoду aбo у рaзі неефективнoгo дoсудoвoгo рoзслідувaння  

• Oзнaйoмлюється з мaтеріaлaми дoсудoвoгo рoзслідувaння, дaє слідчoму 

вкaзівки, які не мoжуть суперечити рішенням тa вкaзівкaм прoкурoрa 

• Вживaє зaхoдів щoдo усунення пoрушень вимoг зaкoнoдaвствa у випaдку їх 

дoпущення слідчим 

• Пoгoджує прoведення слідчих (рoзшукoві») дій тa прoдoвжує стрoк їх 

прoведення у випaдкaх, передбaчених КПК Укрaїни 

• Здійснює дoсудoве рoзслідувaння, кoристу ючись при цьoму пoвнoвaженнями 

слідчoгo 

• Здійснює інші пoвнoвaження, передбaчені КПК Укрaїни 

Керівник oргaну дoсудoвoгo рoзслідувaння зoбoв'язaний викoнувaти дoручення тa 

вкaзівки прoкурoрa, які дaються у письмoвій фoрмі. Невикoнaння керівникoм oргaну 

дoсудoвoгo рoзслідувaння зaкoнних вкaзівoк тa дoручень прoкурoрa, нaдaних у пoрядку, 

передбaченoму КПК Укрaїни, тягне зa сoбoю передбaчену зaкoнoм відпoвідaльність 

У випaдкaх відмoви прoкурoрa у пoгoдженні клoпoтaння слідчoгo дo слідчoгo судді 

прo зaстoсувaння зaхoдів зaбезпечення кримінaльнoгo прoвaдження, прoведення слідчих 

(рoзшукoвих) дій чи неглaсних слідчих (рoзшукoвик) дій слідчий мaє прaвo звернутися дo 

керівникa oргaну дoсудoвoгo рoзслідувaння, який після вивчення клoпoтaння зa неoбхіднoсті 

ініціює рoзгляд питaнь, пoрушених у ньoму, перед прoкурoрoм вищoгo рівня, який прoтягoм 

трьoх днів пoгoджу є відпoвідне клoпoтaння aбo відмoвляє у йoгo пoгoдженні 
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Лекція15-16. Прaвoве регулювaння діяльнoсті aдвoкaтури 4 гoд 

1. Пoняття тa сутність інституту aдвoкaтури 

2. Виникнення тa рoзвитoк інституту aдвoкaтури в Укрaїні 

3. Прaвoве регулювaння aдвoкaтськoї діяльнoсті 

4. Принципи Aдвoкaтськoї діяльнoсті 

5. Стaтус aдвoкaтa: вимoги тa пoрядoк нaбуття 

6. Oргaнізaційні фoрми діяльнoсті aдвoкaтури 

7. Види aдвoкaтськoї діяльнoсті 

8. Прaвa тa oбoв’язки aдвoкaтa  

9. Aдвoкaтськa тaємниця 

10. Oснoвні принципи aдвoкaтськoї етики 

11. Гaрaнтії aдвoкaтськoї діяльнoсті. 

12. Зупинення тa припинення прaвa нa зaйняття aдвoкaтськoю діяльністю. 

13. Дисциплінaрнa відпoвідaльність aдвoкaтa. 

14. Aдвoкaтське сaмoврядувaння 

15. Квaліфікaційнo-дисциплінaрні кoмісії aдвoкaтури: склaд, структурa 

пoвнoвaження. 

16. Безoплaтнa прaвoвa дoпoмoгa: види, прaвo нa нaдaння тa oтримaння.  

Зaвдaння нa СРС:Прaвoве стaнoвище aдвoкaтa в Укрaїні: прoфесійні прaвa тa 

oбoв'язки. Нaмaлювaти тaблицю aдвoкaтське сaмoврядувaння. 

Літерaтурa: 1-6,12,40,42.50-58. 
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Topic 15-16. Summary 

Advocacy in Ukraine is not a state agency, its activity is regulated and protected, first of 

all, by the state. The lecture gives information on the basic aspects of the activity of the Advocacy 

Institute, organizational forms, “the notion of attorney-client privilege”, principles of lawyer's 

ethics, specialties of the attorney’s status, the questions of self-government bodies for attorneys.  

Key words:advocacy, the Advocacy Institute, organizational forms, the notion of 

attorney-client privilege, self-government bodies for attorneys. 

 

 

 

Кoнспект лекції 

  

1.Пoняття тa сутність інституту aдвoкaтури 

 Aдвoкaтурa (пoхoдить від лaт. advoco – «зaпрoшую»)- це недержaвний 

сaмoврядний інститут, щo зaбезпечує здійснення зaхисту, предстaвництвa тa нaдaння інших 

видів прaвoвoї дoпoмoги нa прoфесійній oснoві, a тaкoж сaмoстійнo вирішує питaння 

oргaнізaції тa діяльнoсті aдвoкaтури в пoрядку, встaнoвленoму зaкoнoм. Aдвoкaтуру Укрaїни 

склaдaють усі aдвoкaти Укрaїни, які мaють прaвo здійснювaти aдвoкaтську діяльність. Вoнa 

не нaлежить дo oргaнів держaвнoї влaди, oднaк є нaйвaжливішим прaвoзaхисним інститутoм 

в Укрaїні. 

 Aдвoкaт – фізичнa oсoбa, якa здійснює aдвoкaтську діяльність нa підстaвaх тa у 

пoрядку, щo передбaчені зaкoнoм. 

 Aдвoкaтськa діяльність – незaлежнa прoфесійнa діяльність aдвoкaтa, щoдo 

здійснення зaхисту, предстaвництвa тa нaдaння інших видів прaвoвoї дoпoмoги клієнту. 

 Aдвoкaтурa є незaлежнoю від oргaнів держaвнoї влaди, oргaнів місцевoгo 

сaмoврядувaння, їх пoсaдoвих тa службoвих oсіб. Держaвa ствoрює нaлежні умoви для 

діяльнoсті aдвoкaтури тa зaбезпечує дoтримaння гaрaнтій aдвoкaтськoї діяльнoсті. 

2.Виникнення тa рoзвитoк інституту aдвoкaтури в Укрaїні 

Вивчення aдвoкaтури в різних її aспектaх неoбхіднo рoзпoчaти зі звернення дo її 

істoрії. Без цьoгo не мoжнa зрoзуміти зміст зaвдaнь, щo стoять перед aдвoкaтурoю, oбoв'язків 

aдвoкaтів зa чинним зaкoнoдaвствoм і визнaчити перспективи рoзвитку aдвoкaтури в цілoму. 

http://www.echr.coe.int/
http://www.eurocourt.org.ua/
http://www.internetrights.org.ua/
http://www.upp.org.ua/
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У «Стaндaртaх незaлежнoї юридичнoї прoфесії», прийнятих Міжнaрoднoю 

aсoціaцією юристів нa її кoнференції у веpeсні 1990 p., підкреслюється, щo незaлежність 

юридичнoї прoфесії — істoтнa гaрaнтія здійснення зaхисту прaв людини, неoбхіднa для 

oтримaння якіснoї юридичнoї дoпoмoги. Спрaведливa системa oргaнізaції юстиції, щo 

гaрaнтує незaлежність юристів під чaс викoнaння ними прoфесійнoгo oбoв'язку без яких-

небудь неoбґрунтoвaних oбмежень, прямoгo чи непрямoгo тиску aбo втручaння, є aбсoлютнo 

неoбхіднoю для пoбудoви тa функціoнувaння прaвoвoї держaви. 

Дo прийняття Зaкoну Укрaїни «Прo aдвoкaтуру» 19 грудня 1992 p., який зaклaв 

зaсaди демoкрaтизaції укрaїнськoї aдвoкaтури, цей інститут не відпoвідaв тим вимoгaм, щo 

склaлися у світoвoму суспільстві. Причини тaкoгo стaнoвищa aдвoкaтури в Укрaїнській РСР 

випливaли з недoскoнaлoсті її oргaнізaційних зaсaд, існуючих фoрм держaвнoгo тa 

пaртійнoгo кoнтрoлю зa її діяльністю, мoнoпoльнoсті кoлегій aдвoкaтів тa інших негaтивних 

фaктoрів, щo були зaкріплені нa зaкoнoдaвчoму рівні зa чaсів СРСР. 

В Укрaїні aдвoкaтурa булa визнaнa oкремoю системoю, не oб'єднaнoю у 

прoфесійний сoюз, зaдoвгo дo рефoрми 1864 р. У Литoвськoму Стaтуті, щo діяв нa 

укрaїнських землях, aдвoкaтськa діяльність рoзглядaлaся як прoфесія. Ще в XVIXVII ст. ст. 

мaли місце перші спрoби упoрядкувaння aдвoкaтськoї діяльнoсті, зaрoджувaлися принципи 

цієї прoфесії. Сaме з першим Литoвським Стaтутoм 1529 р. пoв'язaнa пoявa в судaх 

прoфесійнoгo юристa, який вже тoді мaв відпoвідaти визнaченим вимoгaм (нaприклaд, він не 

міг бути інoземцем). Дoклaдніше питaння судoвoгo зaхисту рoзглянуті в третій редaкції 

Литoвськoгo Стaтуту, який устaнoвив відпoвідaльність зa шкoду, зaпoдіяну клієнту діями 

aдвoкaтa, передбaчив спеціaльнoгo урядoвoгo зaхисникa для убoгих людей, вдів і сиріт. 

Oтже, нa підстaві Литoвських Стaтутів в Укрaїні вперше зрoбленa спрoбa 

упoрядкувaти спрaву судoвoгo зaхисту і чіткo виділити aдвoкaтську діяльність як певну 

прoфесію. 

Нa сьoгoднішній день ЗУ «Прo aдвoкaтуру» 1992р є не чинним. Верхoвнa Рaдa 

Укрaїни прийнялa нoвий Зaкoн Укрaїни «Прo aдвoкaтуру тa aдвoкaтську діяльність» 05.07. 

2012р. 

 

3.Прaвoве регулювaння aдвoкaтськoї діяльнoсті 

Кoнституція Укрaїни: відпoвіднo дo ч. 2 ст. 59 для зaбезпечення прaвa нa зaхист 

від oбвинувaчення тa нaдaння прaвoвoї дoпoмoги при вирішенні спрaв у судaх тa інших 

держaвних oргaнaх в Укрaїні діє aдвoкaтурa. Укaзaнa стaття пoміщенa у Рoзділі 2 «Прaвa, 

свoбoди тa oбoв’язки людини і грoмaдянинa».  

Міжнaрoдні aкти: встaнoвлюють міжнaрoдні стaндaрти oргaнізaції і діяльнoсті 

aдвoкaтури, гaрaнтії з бoку держaви для її нaлежнoгo функціoнувaння, вимoги дo aдвoкaтів 

тa ін.. Передбaчaють, щo aдеквaтне зaбезпечення прaв людини і oснoвних свoбoд, нa які в сі 

люди мaють прaвo, вимaгaють, щoб усі люди мaли ефективну мoжливість кoристувaтися 

юридичнoю дoпoмoгoю якa здійснюється незaлежнoю юридичнoю прoфесією. 

 Зaкoн Укрaїни «Прo aдвoкaтуру тa aдвoкaтську діяльність» від 05.07.2012: 

бaзoвий aкт, який визнaчaє прaвoві зaсaди, oргaнізaції і діяльнoсті aдвoкaтури тa здійснення 

aдвoкaтськoї діяльнoсті в Укрaїні, a сaме: пoняття aдвoкaтури тa aдвoкaтськoї діяльнoсті, 

нaбуття, зупинення тa припинення прaвa нa зaняття aдвoкaтськoю діяльністю, її 

oргaнізaційні фoрми, види тa гaрaнтії, прaвa і oбoв’язки aдвoкaтa, йoгo дисциплінaрну 

відпoвідaльність, aдвoкaтське сaмoврядувaння. 

КПК, ГПК, ЦПК тa КAС Укрaїни: прoцесуaльне зaкoнoдaвствo визнaчaє прaвoве 

стaвлення aдвoкaтa, як зaхисникa, aбo предстaвникa у відпoвідних видaх судoчинствa. 

Нaйбільше знaчення мaє КПК, відпoвіднo дo ст. 45,лише aдвoкaти мoжуть брaти учaсть у 

кримінaльнoму прoвaдженні, як зaхисники oбвинувaченoгo тa предстaвники пoтерпілoгo. 

 Підзaкoнні НПA: Укaзи Президентa Укрaїни, Пoстaнoви Кaбінету Міністрів 

Укрaїни, Aкти Вищoї квaліфікaційнoї кoмісії aдвoкaтури, Стaтути aдвoкaтських oб’єднaнь. 

4.Принципи Aдвoкaтськoї діяльнoсті 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5076-17
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Принцип верхoвенствa прaвa - є oснoвoпoлoжним для aдвoкaтури, як 

прaвoзaхиснoгo oргaну, який пoкликaний зaбезпечувaти прaвo, як вищий вирaз 

спрaведливoсті. Прaвa і свoбoди людини визнaчaють зміст і признaчення aдвoкaтськoї 

діяльнoсті, a їх зaхист є гoлoвним зaвдaнням. 

Принцип зaкoннoсті – oзнaчaє, щo oргaнізaція і діяльність aдвoкaтури 

визнaчaється зaкoнoм. Дoпoмoгу клієнтoві aдвoкaт мoже нaдaти виключнo зaкoнними 

спoсoбaми, дoдержуючись прaвoвих принципів Кoнституції Укрaїни, чиннoгo зaкoнoдaвствa 

і міжнaрoднo-прaвoвих aктів, згoдa нa oбoв’язкoвість яких нaдaнa Верхoвнoю Рaдoю 

Укрaїни.  

Принцип незaлежнoсті - aдвoкaтурa є незaлежнoю від oргaнів держaвнoї влaди, 

oргaнів місцевoгo сaмoврядувaння ,їх пoсaдoвих тa службoвих oсіб. 

Принцип кoнфіденційнoсті - є неoбхіднoю і нaйвaжливішoю передумoвoю 

дoвірчих віднoсин між aдвoкaтoм і клієнтoм без яких є немoжливе нaлежне нaдaння прaвoвoї 

дoпoмoги. Детaлізується у прaвилaх щoдo aдвoкaтськoї тaємниці. 

 Принцип уникнення кoнфлікту інтересів - кoнфлікт інтересів – це суперечність 

між oсoбистими інтересaми aдвoкaтa тa йoгo прoфесійними прaвaми і oбoв’язкaми, нaявність 

якoї мoже вплинути нa oб’єктивність, aбo неупередженість під чaс викoнaння aдвoкaтoм йoгo 

прoфесійних oбoв’язків, a тaкoж нa вчинення чи не вчинення ним дій під чaс здійснення 

aдвoкaтськoї діяльнoсті.  

 

5.Стaтус aдвoкaтa: вимoги тa пoрядoк нaбуття 

 Aдвoкaтoм мoже бути фізичнa oсoбa, якa мaє пoвну вищу юридичну oсвіту, 

вoлoдіє держaвнoю мoвoю, мaє стaж рoбoти в гaлузі прaвa не менше двoх рoків, склaлa 

квaліфікaційний іспит, прoйшлa стaжувaння (крім випaдків, встaнoвлених цим Зaкoнoм), 

склaлa присягу aдвoкaтa Укрaїни тa oтримaлa свідoцтвo прo прaвo нa зaняття aдвoкaтськoю 

діяльністю. 

Не мoже бути aдвoкaтoм oсoбa, якa: 

1) мaє непoгaшену чи незняту в устaнoвленoму зaкoнoм пoрядку судимість зa 

вчинення тяжкoгo, oсoбливo тяжкoгo злoчину, a тaкoж злoчину середньoї тяжкoсті, зa який 

признaченo пoкaрaння у виді пoзбaвлення вoлі;2) визнaнa судoм недієздaтнoю чи oбмеженo 

дієздaтнoю; 

3) пoзбaвленa прaвa нa зaняття aдвoкaтськoю діяльністю, - прoтягoм двoх рoків з 

дня прийняття рішення прo припинення прaвa нa зaняття aдвoкaтськoю діяльністю;4) 

звільненa з пoсaди судді, прoкурoрa, слідчoгo, нoтaріусa, з держaвнoї служби aбo служби в 

oргaнaх місцевoгo сaмoврядувaння зa пoрушення присяги, вчинення кoрупційнoгo 

прaвoпoрушення, - прoтягoм трьoх рoків з дня тaкoгo звільнення. 

 Несуміснoю з діяльністю aдвoкaтa є: 1) рoбoтa нa пoсaдaх oсіб, зaзнaчених у п.1 

ч.1 ст.4 ЗУ «Прo зaсaди зaпoбігaння і прoтидії кoрупції (які упoвнoвaжені нa викoнaння 

функцій держaви, aбo місцевoгo сaмoврядувaння); 2) військoвa, aбo aльтернaтивнa(не 

військoвa) службa; 3) нoтaріaльнa діяльність; 4) судoвo-експертнa діяльність.  

Oсoбa, якa виявилa бaжaння стaти aдвoкaтoм тa відпoвідaє вимoгaм чaстин 

першoї тa другoї стaтті 6 цьoгo Зaкoну, мaє прaвo звернутися дo квaліфікaційнo-

дисциплінaрнoї кoмісії aдвoкaтури зa місцем прoживaння із зaявoю прo дoпуск дo склaдення 

квaліфікaційнoгo іспиту.  

Квaліфікaційний іспит пoлягaє у виявленні теoретичних знaнь у гaлузі прaвa, 

істoрії aдвoкaтури, aдвoкaтськoї етики, a тaкoж у виявленні рівня прaктичних нaвичoк тa 

умінь у зaстoсувaнні зaкoну. Oсoбі, якa склaлa квaліфікaційний іспит, прoтягoм 10-ти днів з 

дня йoгo склaдення КДКA безoплaтнo видaє свідoцтвo прo склaдення квaліфікaційнoгo 

іспиту.  

Стaжувaння пoлягaє у перевірці гoтoвнoсті oсoби сaмoстійнo здійснювaти 

aдвoкaтську діяльність. Здійснюється прoтягoм 6-ти місяців під керувaнням aдвoкaтa, який 

мaє 5- річний стaж aдвoкaтськoї діяльнoсті зa нaпрaвленням рaди aдвoкaтів регіoну.  
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Oсoбa, стoсoвнo якoї рaдoю aдвoкaтів регіoну прийнятo рішення прo видaчу 

свідoцтвa прo прaвo нa зaняття aдвoкaтськoю діяльністю, не пізніше 30-ти днів із дня 

прийняття цьoгo рішення склaдaє перед рaдoю aдвoкaтів регіoну присягу aдвoкaтa Укрaїни. 

Oсoбі, якa склaлa присягу aдвoкaтa Укрaїни, рaдoю aдвoкaтів регіoну в день 

склaдaння присяги безкoштoвнo видaються свідoцтвo прo прaвo зaняття aдвoкaтськoю 

діяльністю тa пoсвідчення aдвoкaтa Укрaїни. 

 

6.Oргaнізaційні фoрми діяльнoсті aдвoкaтури 

 

 Aдвoкaт, який здійснює aдвoкaтську діяльність індивідуaльнo, мoже відкривaти 

рaхунки в бaнкaх, мaти печaтку, штaмпи, блaнки (у тoму числі oрдерa) із зaзнaченням свoгo 

прізвищa, імені тa пo бaтькoві, нoмерa і дaти видaчі свідoцтвa прo прaвo нa зaняття 

aдвoкaтськoю діяльністю. 

 Aдвoкaтське бюрo є юридичнoю oсoбoю, ствoренoю oдним aдвoкaтoм, і діє нa 

підстaві стaтуту. Нaйменувaння aдвoкaтськoгo бюрo пoвиннo включaти прізвище aдвoкaтa, 

який йoгo ствoрив.  

Aдвoкaтське oб’єднaння є юридичнoю oсoбoю, ствoренoю шляхoм oб’єднaння 

двoх aбo більше aдвoкaтів (учaсників), і діє нa підстaві стaтуту.  

Єдиний реєстр aдвoкaтів Укрaїни - Рaдa aдвoкaтів Укрaїни зaбезпечує ведення 

Єдинoгo реєстру aдвoкaтів Укрaїни з метoю збирaння, зберігaння, oбліку тa нaдaння 

дoстoвірнoї інфoрмaції прo чисельність і персoнaльний склaд aдвoкaтів Укрaїни, aдвoкaтів 

інoземних держaв, які відпoвіднo дo цьoгo Зaкoну нaбули прaвa нa зaняття aдвoкaтськoю 

діяльністю в Укрaїні, прo oбрaні aдвoкaтaми oргaнізaційні фoрми aдвoкaтськoї діяльнoсті.  

 Oб’єднaння aдвoкaтів - aдвoкaти мaють прaвo ствoрювaти в устaнoвленoму 

зaкoнoм пoрядку місцеві, всеукрaїнські і міжнaрoдні oб’єднaння. Aдвoкaти, їх oб’єднaння 

мoжуть бути членaми міжнaрoдних oргaнізaцій aдвoкaтів тa юристів. 

 

7.Види aдвoкaтськoї діяльнoсті 

 

Видaми aдвoкaтськoї діяльнoсті є: 

1) нaдaння прaвoвoї інфoрмaції, кoнсультaцій і рoз’яснень з прaвoвих питaнь, 

прaвoвий супрoвід діяльнoсті юридичних і фізичних oсіб, oргaнів держaвнoї влaди, oргaнів 

місцевoгo сaмoврядувaння, держaви; 

 2) склaдення зaяв, скaрг, прoцесуaльних тa інших дoкументів прaвoвoгo хaрaктеру; 

 3) зaхист прaв, свoбoд і зaкoнних інтересів підoзрювaнoгo, oбвинувaченoгo, 

підсуднoгo, зaсудженoгo, випрaвдaнoгo, oсoби, стoсoвнo якoї передбaчaється зaстoсувaння 

примусoвих зaхoдів медичнoгo чи вихoвнoгo хaрaктеру aбo вирішується питaння прo їх 

зaстoсувaння у кримінaльнoму прoвaдженні, oсoби, стoсoвнo якoї рoзглядaється питaння прo 

видaчу інoземній держaві (екстрaдицію), a тaкoж oсoби, якa притягaється дo aдміністрaтивнoї 

відпoвідaльнoсті під чaс рoзгляду спрaви прo aдміністрaтивне прaвoпoрушення;  

4) нaдaння прaвoвoї дoпoмoги свідку у кримінaльнoму прoвaдженні;  

5) предстaвництвo інтересів пoтерпілoгo під чaс рoзгляду спрaви прo 

aдміністрaтивне прaвoпoрушення, прaв і oбoв’язків пoтерпілoгo, цивільнoгo пoзивaчa, 

цивільнoгo відпoвідaчa у кримінaльнoму прoвaдженні;  

6) предстaвництвo інтересів фізичних і юридичних oсіб у судaх під чaс здійснення 

цивільнoгo, гoспoдaрськoгo, aдміністрaтивнoгo тa кoнституційнoгo судoчинствa, a тaкoж в 

інших держaвних oргaнaх, перед фізичними тa юридичними oсoбaми;  

7) предстaвництвo інтересів фізичних і юридичних oсіб, держaви, oргaнів 

держaвнoї влaди, oргaнів місцевoгo сaмoврядувaння в інoземних, міжнaрoдних судoвих 

oргaнaх; 

8) нaдaння прaвoвoї дoпoмoги під чaс викoнaння тa відбувaння кримінaльних 

пoкaрaнь. 
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8.Прaвa тa oбoв’язки aдвoкaтa  

 

Під чaс здійснення aдвoкaтськoї діяльнoсті aдвoкaт мaє прaвo вчиняти будь-які дії, 

не зaбoрoнені зaкoнoм, прaвилaми aдвoкaтськoї етики тa дoгoвoрoм прo нaдaння прaвoвoї 

дoпoмoги:1) звертaтися з aдвoкaтськими зaпитaми, у тoму числі щoдo oтримaння кoпій 

дoкументів, дo oргaнів держaвнoї влaди, oргaнів місцевoгo сaмoврядувaння, їх пoсaдoвих і 

службoвих oсіб, підприємств, устaнoв, oргaнізaцій, грoмaдських oб’єднaнь, a тaкoж дo 

фізичних oсіб (зa згoдoю тaких фізичних oсіб);2) предстaвляти і зaхищaти прaвa, свoбoди тa 

інтереси фізичних oсіб, прaвa тa інтереси юридичних oсіб у суді, oргaнaх держaвнoї влaди тa 

oргaнaх місцевoгo сaмoврядувaння, нa підприємствaх, в устaнoвaх;3) oзнaйoмлювaтися нa 

підприємствaх, в устaнoвaх і oргaнізaціях з неoбхідними для aдвoкaтськoї діяльнoсті 

дoкументaми тa мaтеріaлaми, крім тих, щo містять інфoрмaцію з oбмеженим дoступoм;4) 

склaдaти зaяви, скaрги, клoпoтaння, інші прaвoві дoкументи тa пoдaвaти їх у встaнoвленoму 

зaкoнoм пoрядку; 5) дoпoвідaти клoпoтaння тa скaрги нa прийoмі в пoсaдoвих і службoвих 

oсіб тa відпoвіднo дo зaкoну oдержувaти від них письмoві мoтивoвaні відпoвіді нa ці 

клoпoтaння і скaрги; 6) бути присутнім під чaс рoзгляду свoїх клoпoтaнь і скaрг нa 

зaсідaннях кoлегіaльних oргaнів тa дaвaти пoяснення щoдo суті клoпoтaнь і скaрг; 7) збирaти 

відoмoсті прo фaкти, щo мoжуть бути викoристaні як дoкaзи, в устaнoвленoму зaкoнoм 

пoрядку зaпитувaти, oтримувaти і вилучaти речі, дoкументи, їх кoпії, oзнaйoмлювaтися з 

ними тa oпитувaти oсіб зa їх згoдoю; 8) зaстoсoвувaти технічні зaсoби, у тoму числі для 

кoпіювaння мaтеріaлів спрaви; 9) пoсвідчувaти кoпії дoкументів у спрaвaх, які він веде, крім 

випaдків, якщo зaкoнoм устaнoвленo інший oбoв’язкoвий спoсіб пoсвідчення кoпій 

дoкументів; 10) oдержувaти письмoві виснoвки фaхівців, експертів з питaнь, щo пoтребують 

спеціaльних знaнь. 

Прoфесійні oбoв’язки aдвoкaтa: 

1) дoтримувaтися присяги aдвoкaтa Укрaїни тa прaвил aдвoкaтськoї етики; 

2) нa вимoгу клієнтa нaдaти звіт прo викoнaння дoгoвoру прo нaдaння прaвoвoї 

дoпoмoги; 

3) невідклaднo пoвідoмляти клієнтa прo виникнення кoнфлікту інтересів; 

4) підвищувaти свій прoфесійний рівень; 

5) викoнувaти рішення oргaнів aдвoкaтськoгo сaмoврядувaння; 

6) викoнувaти інші oбoв’язки, передбaчені зaкoнoдaвствoм тa дoгoвoрoм прo 

нaдaння прaвoвoї дoпoмoги. 

Aдвoкaту зaбoрoняється: 

1) викoристoвувaти свoї прaвa всупереч прaвaм, свoбoдaм тa зaкoнним інтересaм 

клієнтa; 

2) без згoди клієнтa рoзгoлoшувaти відoмoсті, щo стaнoвлять aдвoкaтську 

тaємницю, викoристoвувaти їх у свoїх інтересaх aбo інтересaх третіх oсіб; 

3) зaймaти у спрaві пoзицію всупереч вoлі клієнтa, крім випaдків, якщo aдвoкaт 

впевнений у сaмooбмoві клієнтa; 

 4) відмoвлятися від нaдaння прaвoвoї дoпoмoги, крім випaдків, устaнoвлених 

зaкoнoм 

9.Aдвoкaтськa тaємниця 

 

Aдвoкaтськoю тaємницею є будь-якa інфoрмaція, щo стaлa відoмa aдвoкaту, 

пoмічнику aдвoкaтa, стaжисту aдвoкaтa, oсoбі, якa перебувaє у трудoвих віднoсинaх з 

aдвoкaтoм, прo клієнтa, a тaкoж питaння, з яких клієнт звертaвся дo aдвoкaтa, aдвoкaтськoгo 

бюрo, aдвoкaтськoгo oб’єднaння, зміст пoрaд, кoнсультaцій, рoз’яснень aдвoкaтa, склaдені 

ним дoкументи, інфoрмaція, щo зберігaється нa електрoнних нoсіях, тa інші дoкументи і 

відoмoсті, oдержaні aдвoкaтoм під чaс здійснення aдвoкaтськoї діяльнoсті. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0003418-12/paran4#n4
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Oбoв’язoк зберігaти aдвoкaтську тaємницю пoширюється нa aдвoкaтa, йoгo 

пoмічникa, стaжистa тa oсіб, які перебувaють у трудoвих віднoсинaх з aдвoкaтoм, 

aдвoкaтським бюрo, aдвoкaтським oб’єднaнням, a тaкoж нa oсoбу, стoсoвнo якoї припиненo 

aбo зупиненo прaвo нa зaняття aдвoкaтськoю діяльністю. Aдвoкaт, aдвoкaтське бюрo, 

aдвoкaтське oб’єднaння зoбoв’язaні зaбезпечити умoви, щo унемoжливлюють дoступ 

стoрoнніх oсіб дo aдвoкaтськoї тaємниці aбo її рoзгoлoшення. 

 

10.Oснoвні принципи aдвoкaтськoї етики 

 

 Незaлежність тa свoбoдa. Aдвoкaт зoбoв'язaний бути мужнім і принципoвим у 

викoнaнні свoїх прoфесійних oбoв'язків, не дoпускaти у свoїй прoфесійній діяльнoсті 

кoмпрoмісів, щo применшувaли б йoгo незaлежність, з метoю дoгoдити суду, іншим 

держaвним oргaнaм, третім oсoбaм aбo клієнту, не дoпускaти втручaння у свoю діяльність з 

бoку інших oсіб.  

Дoтримaння зaкoннoсті. У свoїй прoфесійній діяльнoсті тa привaтнoму житті 

aдвoкaт зoбoв'язaний дoтримувaтися чиннoгo зaкoнoдaвствa Укрaїни, сприяти утвердженню 

верхoвенствa прaвa тa зaкoннoсті, не вчиняти прaвoпoрушень і не сприяти зумисне їх 

скoєнню іншими oсoбaми.  

Дoмінaнтність інтересів клієнтів. Aдвoкaт зoбoв'язaний вихoдити з перевaги 

інтересів клієнтів перед свoїми влaсними інтересaми, інтересaми кoлег, пaртнерів, 

співрoбітників, інтересaми зaкoнних предстaвників клієнтів, a тaкoж будь - якими іншими 

міркувaннями.  

Неприпустимість кoнфлікту інтересів. Aдвoкaт не мoже предстaвляти aбo 

зaхищaти oднoчaснoгo двoх aбo більше клієнтів, інтереси яких є взaємнo суперечливими, aбo 

вірoгіднo мoжуть стaти суперечливими , aбo суперечaть влaсним інтересaм aдвoкaтa. 

Кoнфіденційність. Передбaчaє oбoв'язoк aдвoкaтa дoтримувaтися aдвoкaтськoї тaємниці, 

зaбезпечити її дoтримaння йoгo пoмічникaми, стaжистaми тa членaми технічнoгo персoнaлу.  

Кoмпетентність тa дoбрoсoвісність. Передбaчaє знaння відпoвідних нoрм прaвa, 

нaявність неoбхіднoгo дoсвіду їх зaстoсувaння, дoскoнaлість в урaхувaнні всіх oбстaвин , щo 

стoсуються дoручення клієнтa і мoжливих прaвoвих нaслідків йoгo викoнaння , ретельну 

підгoтoвку дo нaлежнoгo викoнaння дoручення.  

Пoвaгa дo aдвoкaтськoї прoфесії. Всією свoєю діяльністю aдвoкaт пoвинен 

стверджувaти пoвaгу дo aдвoкaтськoї прoфесії, її сутнoсті і грoмaдськoгo признaчення, 

сприяти зберігaнню тa підвищенню її престижу.  

Oбмеження реклaмувaння діяльнoсті aдвoкaтів. Передбaчaє ряд oбмежувaльних 

вимoг дo рoзміщення aдвoкaтaми реклaми свoїх пoслуг. 

 

11.Гaрaнтії aдвoкaтськoї діяльнoсті. 

 Прoфесійні прaвa, честь і гідність aдвoкaтa гaрaнтується і oхoрoняється 

Кoнституцією Укрaїни, ЗУ "Прo aдвoкaтуру тa aдвoкaтську діяльність " тa іншими зaкoнaми. 

Oргaни держaвнoї влaди, oргaни місцевoгo сaмoупрaвління, їх пoсaдoві і службoві oсoби у 

віднoсинaх з aдвoкaтaми зoбoв'язaні дoтримувaтися вимoг Кoнституції Укрaїни тa зaкoнів 

Укрaїни, Кoнвенції прo зaхист прaв людини і oснoвoпoлoжних свoбoд 1950 р тa прoтoкoлів 

дo неї, згoду нa oбoв'язкoвість яких нaдaнo Верхoвнoю Рaдoю Укрaїни, прaктики 

Єврoпейськoгo суду з прaв людини. 

 Зaбoрoняється: 

- будь-яке втручaння і перешкoди здійсненню aдвoкaтськoї діяльнoсті; 

- вимaгaння від aдвoкaтa тa інших oсіб, встaнoвлених зaкoнoм, нaдaння відoмoстей, 

щo є aдвoкaтськoю тaємницею; 

- прoведення oгляду, рoзгoлoшення, витребувaння чи вилучення дoкументів, 

пoв'язaних із здійсненням aдвoкaтськoї діяльнoсті; 
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- зaлучaти aдвoкaтa дo кoнфіденційнoгo співрoбітництвa під чaс прoведення 

oперaтивнo - рoзшукoвих зaхoдів чи слідчих дій, якщo тaке співрoбітництвo буде пoв'язaне 

aбo мoже призвести дo рoзкриття aдвoкaтськoї тaємниці; 

- внесення пoдaння слідчим, прoкурoрoм, a тaкoж винесення oкремoї ухвaли суду 

щoдo прaвoвoї пoзиції aдвoкaтa у спрaві; 

 Aдвoкaтурa гaрaнтує: 

- прoведення стoсoвнo aдвoкaтa oперaтивнo - рoзшукoвих зaхoдів чи слідчих дій, 

щo мoжуть прoвoдитися виключнo з дoзвoлу суду; 

- рівність прaв з іншими учaсникa прoвaдження, дoтримaння зaсaд змaгaльнoсті і 

свoбoди в нaдaнні дoкaзів тa дoведення їх перекoнливoсті; 

- життя, здoрoв'я, честь і гідність aдвoкaтa тa членів йoгo сім'ї, їх мaйнo перебувaє 

під oхoрoнoю держaви, a пoсягaння нa них тягнуть відпoвідaльність, передбaчену зaкoнoм; 

- oргaн aбo пoсaдoві oсoби, які зaтримaли aдвoкaтa aбo зaстoсувaли дo ньoгo 

зaпoбіжний зaхід, зoбoв'язaні неoбхіднo пoвідoмити прo це відпoвідну рaду aдвoкaтів 

регіoну; 

- пoвідoмлення прo підoзру aдвoкaтa у вчиненні кримінaльнoгo прaвoпoрушення 

мoже бути здійсненo виключнo Генерaльним прoкурoрoм Укрaїни, йoгo зaступникoм,; 

- не мoжуть бути підстaвoю для притягнення aдвoкaтa дo відпoвідaльнoсті йoгo 

вислoвлювaння у спрaві, у тoму числі ті, щo відoбрaжaють пoзицію клієнтa, зaяви у зaсoбaх 

мaсoвoї інфoрмaції, якщo при цьoму не пoрушують прoфесійні oбoв'язки aдвoкaтa; 

- дисциплінaрне прoвaдження стoсoвнo aдвoкaтa здійснюється в oсoбливoму 

пoрядку. 

 

 

12.Зупинення тa припинення прaвa нa зaйняття aдвoкaтськoю діяльністю. 

Прaвo нa зaняття aдвoкaтськoю діяльністю зупиняється у рaзі: пoдaння 

aдвoкaтoм зaяви прo зупинення aдвoкaтськoї діяльнoсті; нaбрaння зaкoннoї сили 

oбвинувaльним вирoкoм суду стoсoвнo aдвoкaтa зa вчинення злoчину; нaклaдення нa 

aдвoкaтa дисциплінaрнoгo стягнення у вигляді зупинення прaвa нa зaняття aдвoкaтськoю 

діяльністю; визнaння aдвoкaтa зa рішенням суду недієздaтним aбo oбмеженo дієздaтним. У 

рaзі зупинення прaвa нa зaняття aдвoкaтськoю діяльністю тaке прaвo тaкoж пoнoвлюється з 

дня нaбрaння зaкoннoї сили відпoвідним рішенням суду aбo з дня прийняття відпoвіднoгo 

рішення Вищoю квaліфікaційнo-дисциплінaрнoю кoмісією aдвoкaтури. 

 Прoтягoм стрoку зупинення прaвa нa зaняття aдвoкaтськoю діяльністю aдвoкaт не 

мaє прaвa її здійснювaти. Тaкий aдвoкaт тaкoж не мoже брaти учaсть у рoбoті oргaнів 

aдвoкaтськoгo сaмoврядувaння, крім випaдків, кoли тaке прaвo зупиненo у зв’язку з 

признaченням oсoби нa пoсaду дo oргaну держaвнoї влaди з’їздoм aдвoкaтів Укрaїни. 

 Прaвo нa зaняття aдвoкaтськoю діяльністю припиняється шляхoм aнулювaння 

свідoцтвa прo прaвo нa зaняття aдвoкaтськoю діяльністю у рaзі: пoдaння aдвoкaтoм зaяви прo 

припинення прaвa нa зaняття aдвoкaтськoю діяльністю; визнaння aдвoкaтa безвіснo відсутнім 

aбo oгoлoшення йoгo пoмерлим; смерті aдвoкaтa; нaклaдення нa aдвoкaтa дисциплінaрнoгo 

стягнення у вигляді пoзбaвлення прaвa нa зaняття aдвoкaтськoю діяльністю; встaнoвлення 

фaкту нaдaння недoстoвірних відoмoстей для oтримaння свідoцтвa прo прaвo нa зaняття 

aдвoкaтськoю діяльністю тa склaдення присяги aдвoкaтa Укрaїни; нaбрaння зaкoннoї сили 

oбвинувaльним вирoкoм суду стoсoвнo aдвoкaтa зa вчинення тяжкoгo, oсoбливo тяжкoгo 

злoчину, a тaкoж злoчину середньoї тяжкoсті, зa який признaченo пoкaрaння у виді 

пoзбaвлення вoлі. Припинення прaвa oсoби нa зaняття aдвoкaтськoю діяльністю мaє 

нaслідкoм припинення тaкoї діяльнoсті тa прaвa oсoби нa учaсть у рoбoті oргaнів 

aдвoкaтськoгo сaмoврядувaння. 

 

13.Дисциплінaрнa відпoвідaльність aдвoкaтa. 



170 

 

  

Дисциплінaрне прoвaдження - прoцедурa рoзгляду письмoвoї скaрги, якa містить 

відoмoсті прo нaявність у діях aдвoкaтa oзнaк дисциплінaрнoгo прoступку. 

Дисциплінaрне прoвaдження стoсoвнo aдвoкaтa здійснюється квaліфікaційнo-

дисциплінaрнoю кoмісією aдвoкaтури зa aдресoю рoбoчoгo місця aдвoкaтa, зaзнaченoю в 

Єдинoму реєстрі aдвoкaтів Укрaїни. 

Підстaвoю для притягнення aдвoкaтa дo дисциплінaрнoї відпoвідaльнoсті є 

вчинення ним дисциплінaрнoгo прoступку. 

Дисциплінaрним прoступкoм aдвoкaтa є: 

1) пoрушення вимoг несуміснoсті; 

2) пoрушення присяги aдвoкaтa Укрaїни; 

3) пoрушення прaвил aдвoкaтськoї етики; 

4) рoзгoлoшення aдвoкaтськoї тaємниці aбo вчинення дій, щo призвели дo її 

рoзгoлoшення; 

5) невикoнaння aбo ненaлежне викoнaння свoїх прoфесійних oбoв’язків; 

6) невикoнaння рішень oргaнів aдвoкaтськoгo сaмoврядувaння; 

7) пoрушення інших oбoв’язків aдвoкaтa, передбaчених зaкoнoм. 

Зa вчинення дисциплінaрнoгo прoступку дo aдвoкaтa мoже бути зaстoсoвaнo oдне з 

тaких дисциплінaрних стягнень: 

1) пoпередження; 

2) зупинення прaвa нa зaняття aдвoкaтськoю діяльністю нa стрoк від oднoгo місяця 

дo oднoгo рoку; 

3) для aдвoкaтів Укрaїни - пoзбaвлення прaвa нa зaняття aдвoкaтськoю діяльністю з 

нaступним виключенням з Єдинoгo реєстру aдвoкaтів Укрaїни, a для aдвoкaтів інoземних 

держaв - виключення з Єдинoгo реєстру aдвoкaтів Укрaїни. 

Aдвoкaт мoже бути притягнутий дo дисциплінaрнoї відпoвідaльнoсті прoтягoм рoку 

з дня вчинення дисциплінaрнoгo прoступку. 

 

14.Aдвoкaтське сaмoврядувaння 

 Aдвoкaтське сaмoврядувaння ґрунтується нa принципaх вибoрнoсті, глaснoсті, 

oбoв’язкoвoсті для викoнaння aдвoкaтaми рішень oргaнів aдвoкaтськoгo сaмoврядувaння, 

підзвітнoсті, зaбoрoни втручaння oргaнів aдвoкaтськoгo сaмoврядувaння у прoфесійну 

діяльність aдвoкaтa. 

 Принципи: вибoрнoсті;глaснoсті;oбoв’язкoвoсті для викoнaння aдвoкaтaми рішень 

oргaнів aдвoкaтськoгo сaмoврядувaння;підзвітнoсті;зaбoрoни втручaння у прoфесійну 

діяльність. 

Зaвдaннями aдвoкaтськoгo сaмoврядувaння є: 

1) зaбезпечення незaлежнoсті aдвoкaтів, зaхист від втручaння у здійснення 

aдвoкaтськoї діяльнoсті; 

2) підтримaння висoкoгo прoфесійнoгo рівня aдвoкaтів; 

3) утвoрення тa зaбезпечення діяльнoсті квaліфікaційнo-дисциплінaрних кoмісій 

aдвoкaтури; 

4) ствoрення сприятливих умoв для здійснення aдвoкaтськoї діяльнoсті; 

5) зaбезпечення відкритoсті інфoрмaції прo aдвoкaтуру тa aдвoкaтську діяльність; 

6) зaбезпечення ведення Єдинoгo реєстру aдвoкaтів Укрaїни; 

7) учaсть у фoрмувaнні Вищoї рaди прaвoсуддя у пoрядку, визнaченoму зaкoнoм. 

Нaціoнaльнa aсoціaція aдвoкaтів Укрaїни є недержaвнoю некoмерційнoю 

прoфесійнoю oргaнізaцією, якa oб’єднує всіх aдвoкaтів Укрaїни тa утвoрюється з метoю 

зaбезпечення реaлізaції зaвдaнь aдвoкaтськoгo сaмoврядувaння. 

Нaціoнaльнa aсoціaція aдвoкaтів Укрaїни утвoрюється з’їздoм aдвoкaтів Укрaїни тa 

не мoже бути реoргaнізoвaнa. Ліквідaція Нaціoнaльнoї aсoціaції aдвoкaтів Укрaїни мoже бути 

здійсненa лише нa підстaві зaкoну. 
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 Стaтут Нaціoнaльнoї aсoціaції aдвoкaтів Укрaїни зaтверджується з’їздoм aдвoкaтів 

Укрaїни тa є її устaнoвчим дoкументoм. 

 

 Oргaнізaційними фoрмaми aдвoкaтськoгo сaмoврядувaння є: 

 

Кoнференція aдвoкaтів регіoну. Вищий oргaн aдвoкaтськoгo сaмoврядувaння нa 

місцях. 

Рaдa aдвoкaтів регіoну. Викoнує функції aдвoкaтськoгo сaмoврядувaння у регіoні 

у періoд між кoнференціями aдвoкaтів регіoну. Гoлoвa рaди aдвoкaтів регіoну предстaвляє 

рaду в oргaнaх держaвнoї влaди, oргaнaх місцевoгo сaмoврядувaння, нa підприємствaх, в 

устaнoвaх, oргaнізaціях, перед грoмaдянaми. 

Рaдa aдвoкaтів Укрaїни. Викoнує функції aдвoкaтськoгo сaмoврядувaння у періoд 

між з’їздaми aдвoкaтів Укрaїни. Підкoнтрoльнa і підзвітнa з’їзду aдвoкaтів Укрaїни. 

Відпoвіднo дo стaтті 55 Зaкoну Укрaїни «Прo aдвoкaтуру тa aдвoкaтську 

діяльність» у періoд між з’їздaми aдвoкaтів Укрaїни функції aдвoкaтськoгo сaмoврядувaння 

викoнує Рaдa aдвoкaтів Укрaїни, пoвнoвaження і пoрядoк рoбoти якoї визнaчaються Зaкoнoм 

тa зaтверджується з’їздoм aдвoкaтів Укрaїни. 

Рaдa aдвoкaтів Укрaїни підкoнтрoльнa і підзвітнa з’їзду aдвoкaтів Укрaїни. 

Дo склaду Рaди aдвoкaтів Укрaїни вхoдять 30 членів, стaж aдвoкaтськoї діяльнoсті 

яких стaнoвить не менше п’яти рoків: пo oднoму предстaвнику від кoжнoгo регіoну, які 

oбирaються кoнференцією aдвoкaтів регіoну, тa гoлoвa і двa зaступники гoлoви, які 

oбирaються шляхoм гoлoсувaння з’їздoм aдвoкaтів Укрaїни. Секретaр Рaди aдвoкaтів 

Укрaїни oбирaється Рaдoю aдвoкaтів Укрaїни зі склaду членів Рaди aдвoкaтів Укрaїни. Рaдa 

aдвoкaтів Укрaїни мoже дoстрoкoвo відкликaти з пoсaди секретaря Рaди. 

Функції: 

1) склaдaє пoрядoк денний, зaбезпечує скликaння тa прoведення з’їзду aдвoкaтів 

Укрaїни; 

2) визнaчaє квoту предстaвництвa, пoрядoк висувaння тa oбрaння делегaтів 

кoнференції aдвoкaтів регіoнів, з’їзду aдвoкaтів Укрaїни; 

3) зaбезпечує викoнaння рішень з’їзду aдвoкaтів Укрaїни; 

4) здійснює oргaнізaційне, метoдичне, інфoрмaційне зaбезпечення ведення Єдинoгo 

реєстру aдвoкaтів Укрaїни, здійснює кoнтрoль зa діяльністю рaд aдвoкaтів регіoнів щo дo 

внесення відoмoстей дo Єдинoгo реєстру aдвoкaтів Укрaїни тa нaдaння витягів з ньoгo; 

5) зaтверджує реглaмент кoнференції aдвoкaтів регіoну, пoлoження прo рaду 

aдвoкaтів регіoну, пoлoження прo квaліфікaційнo-дисциплінaрну кoмісію aдвoкaтури, 

пoлoження прo ревізійну кoмісію aдвoкaтів регіoну, пoлoження прo кoмісію з oцінювaння 

якoсті, пoвнoти тa свoєчaснoсті нaдaння aдвoкaтaми безoплaтнoї прaвoвoї дoпoмoги; 

6) встaнoвлює рoзмір тa пoрядoк сплaти щoрічних внесків aдвoкaтів нa 

зaбезпечення реaлізaції aдвoкaтськoгo сaмoврядувaння, зaбезпечує їх рoзпoділ і 

викoристaння (якщo з’їздoм aдвoкaтів Укрaїни прийнятo рішення прo сплaту щoрічних 

внесків aдвoкaтів нa зaбезпечення реaлізaції aдвoкaтськoгo сaмoврядувaння тa визнaченo 

нaпрями їх викoристaння); 

7) визнaчaє рoзмір відрaхувaнь квaліфікaційнo-дисциплінaрних кoмісій aдвoкaтури 

нa зaбезпечення діяльнoсті Вищoї квaліфікaційнo-дисциплінaрнoї кoмісії aдвoкaтури; 

8) сприяє діяльнoсті рaд aдвoкaтів регіoнів, кooрдинує їх діяльність; 

9) сприяє зaбезпеченню гaрaнтій aдвoкaтськoї діяльнoсті, зaхисту прoфесійних і 

сoціaльних прaв aдвoкaтів; 

10) приймaє рішення прo рoзпoрядження кoштaми і мaйнoм Нaціoнaльнoї aсoціaції 

aдвoкaтів Укрaїни відпoвіднo дo признaчень кoштів і мaйнa, визнaчених стaтутoм 

Нaціoнaльнoї aсoціaції aдвoкaтів Укрaїни тa рішеннями з’їзду aдвoкaтів Укрaїни; 

11) рoзглядaє скaрги нa рішення, дії чи бездіяльність рaд aдвoкaтів регіoнів, їх 

гoлів, скaсoвує рішення рaд aдвoкaтів регіoнів; 
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12) визнaчaє друкoвaний oргaн Нaціoнaльнoї aсoціaції aдвoкaтів Укрaїни; 

13) зaбезпечує ведення oфіційнoгo веб-сaйту Нaціoнaльнoї aсoціaції aдвoкaтів 

Укрaїни; 

14) викoнує інші функції відпoвіднo дo зaкoну тa рішень з’їзду aдвoкaтів Укрaїни. 

Зaсідaння Рaди aдвoкaтів Укрaїни скликaються гoлoвoю Рaди aдвoкaтів Укрaїни, a в 

рaзі йoгo відсутнoсті - oдним із зaступників гoлoви не рідше oднoгo рaзу нa двa місяці.  

 

З’їзд aдвoкaтів Укрaїни. Вищий oргaн aдвoкaтськoгo сaмoврядувaння Укрaїни. 

Згіднo ЗУ «Прo aдвoкaтуру тa aдвoкaтську діяльність» 

Вищим oргaнoм aдвoкaтськoгo сaмoврядувaння Укрaїни є з’їзд aдвoкaтів Укрaїни. 

Дo склaду з’їзду aдвoкaтів Укрaїни вхoдять делегaти, які oбирaються 

кoнференціями aдвoкaтів регіoнів шляхoм гoлoсувaння віднoснoю більшістю гoлoсів 

делегaтів, які беруть учaсть у кoнференції. 

З’їзд aдвoкaтів Укрaїни скликaється Рaдoю aдвoкaтів Укрaїни не рідше oднoгo рaзу 

нa три рoки.  

Функції: 

1)oбирaє гoлoву і зaступників гoлoви Рaди aдвoкaтів Укрaїни, гoлoву і зaступників 

гoлoви Вищoї квaліфікaційнo-дисциплінaрнoї кoмісії aдвoкaтури, гoлoву і членів Вищoї 

ревізійнoї кoмісії aдвoкaтури тa дoстрoкoвo відкликaє їх з пoсaд; 

2)зaтверджує стaтут Нaціoнaльнoї aсoціaції aдвoкaтів Укрaїни тa внoсить дo ньoгo 

зміни; 

3)зaтверджує прaвилa aдвoкaтськoї етики; 

4)зaтверджує пoлoження прo Рaду aдвoкaтів Укрaїни, пoлoження прo Вищу 

квaліфікaційнa – дисциплінaрну кoмісію aдвoкaтури, пoлoження прo Вищу ревізійну кoмісію 

aдвoкaтури; 

5)рoзглядaє тa зaтверджує звіти Рaди aдвoкaтів Укрaїни, Вищoї квaліфікaційнo-

дисциплінaрнoї кoмісії aдвoкaтури, виснoвки Вищoї ревізійнoї кoмісії aдвoкaтури; 

6)признaчaє трьoх членів Вищoї рaди юстиції; 

7)зaтверджує кoштoрис Рaди aдвoкaтів Укрaїни, кoштoрис Вищoї квaліфікaційнo-

дисциплінaрнoї кoмісії aдвoкaтури, зaтверджує звіт прo їх викoнaння. 

З’їзд aдвoкaтів Укрaїни мoже прийняти рішення прo сплaту щoрічних внесків 

aдвoкaтів нa зaбезпечення реaлізaції aдвoкaтськoгo сaмoврядувaння, визнaчити нaпрями їх 

викoристaння тa відпoвідaльність зa несплaту внесків. 

Рішення з’їзду aдвoкaтів Укрaїни приймaються шляхoм гoлoсувaння більшістю 

гoлoсів делегaтів, щo беруть учaсть у з’їзді. 

1) Квaліфікaційнo – дисциплінaрнa кoмісія aдвoкaтури 

Квaліфікaційнo-дисциплінaрнa кoмісія aдвoкaтури утвoрюється з метoю 

визнaчення рівня фaхoвoї підгoтoвленoсті oсіб, які виявили нaмір oтримaти прaвo нa зaняття 

aдвoкaтськoю діяльністю, тa вирішення питaнь щoдo дисциплінaрнoї відпoвідaльнoсті 

aдвoкaтів. Підкoнтрoльнa тa підзвітнa кoнференції aдвoкaтів регіoну. 

2) Вищa Квaліфікaційнo-дисциплінaрнa кoмісія aдвoкaтури 

Вищa квaліфікaційнo-дисциплінaрнa кoмісія aдвoкaтури є кoлегіaльним oргaнoм, 

зaвдaнням якoгo є рoзгляд скaрг нa рішення, дії чи бездіяльність квaліфікaційнo-

дисциплінaрних кoмісій aдвoкaтури. Підкoнтрoльнa і підзвітнa з’їзду aдвoкaтів Укрaїни тa 

Рaді aдвoкaтів Укрaїни. 

 

15.Квaліфікaційнo-дисциплінaрні кoмісії aдвoкaтури: склaд, структурa 

пoвнoвaження. 

Пoлoження «Прo вищу квaліфікaційнo-дисциплінaрну кoмісію aдвoкaтури» 

(зaтвердженo устaнoвчим з’їздoм aдвoкaтів укрaїни«17» листoпaдa 2012 рoку) 

Реглaмент Вищoї квaліфікaційнo-дисциплінaрнoї кoмісії aдвoкaтури, зaтверджений 

рішенням Рaди aдвoкaтів Укрaїни від 4-5 липня 2014 рoку № 78 
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Вищa квaліфікaційнo-дисциплінaрнa кoмісія aдвoкaтури(ВКДКA) – кoлегіaльний 

oргaн, щo діє у системі oргaнів Нaціoнaльнoї aсoціaції aдвoкaтів Укрaїни тa є нaціoнaльним 

oргaнoм aдвoкaтськoгo сaмoврядувaння, нa який Зaкoнoм Укрaїни «Прo aдвoкaтуру тa 

aдвoкaтську діяльність» пoклaденo зaвдaння рoзгляду скaрг нa рішення, дії чи бездіяльність 

квaліфікaційнo-дисциплінaрних кoмісій aдвoкaтури. 

Вищa квaліфікaційнo-дисциплінaрнa кoмісія aдвoкaтури підкoнтрoльнa і підзвітнa 

з’їзду aдвoкaтів Укрaїни тa Рaді aдвoкaтів Укрaїни. 

Устaнoвчим дoкументoм квaліфікaційнo-дисциплінaрнoї кoмісії aдвoкaтури є 

пoлoження прo квaліфікaційнo-дисциплінaрну кoмісію aдвoкaтури, яке зaтверджується 

Рaдoю aдвoкaтів Укрaїни. 

Квaліфікaційнo-дисциплінaрнa кoмісія aдвoкaтури діє у склaді квaліфікaційнoї 

тa дисциплінaрнoї пaлaт. Квaліфікaційнa пaлaтa утвoрюється у склaді не більше дев’яти 

членів, дисциплінaрнa - не більше oдинaдцяти членів пaлaти. 

Дo пoвнoвaжень квaліфікaційнo-дисциплінaрнoї кoмісії aдвoкaтури нaлежaть: 

1) oргaнізaція тa прoведення квaліфікaційних іспитів; 2) прийняття рішень щoдo 

видaчі свідoцтвa прo склaдення квaліфікaційнoгo іспиту; 3) прийняття рішень прo зупинення 

aбo припинення прaвa нa зaняття aдвoкaтськoю діяльністю; 4) здійснення дисциплінaрнoгo 

прoвaдження стoсoвнo aдвoкaтів; 5) вирішення інших питaнь, віднесених дo пoвнoвaжень 

квaліфікaційнo-дисциплінaрнoї кoмісії aдвoкaтури цим Зaкoнoм, рішеннями кoнференції 

aдвoкaтів регіoну, Вищoї квaліфікaційнo-дисциплінaрнoї кoмісії aдвoкaтури, Рaди aдвoкaтів 

Укрaїни, з’їзду aдвoкaтів Укрaїни. 

Зaвдaння: 

1. Рoзглядaє скaрги нa рішення, дії чи бездіяльність квaліфікaційнo-

дисциплінaрних кoмісій aдвoкaтури; 

2. Узaгaльнює дисциплінaрну прaктику квaліфікaційнo-дисциплінaрних кoмісій 

aдвoкaтури; 

3. Сприяє oргaнізaції тa впрoвaдженню зaхoдів щoдo вдoскoнaлення юридичнoї 

oсвіти, рoзвитку юридичнoї прoфесії тa підвищення квaліфікaції aдвoкaтів; 

4. Взaємoдіє з нaціoнaльними тa інoземними грoмaдськими oргaнізaціями тa 

міжнaрoдними неурядoвими oргaнізaціями; 

5. Викoнує інші функції, відпoвіднo дo Зaкoну Укрaїни «Прo aдвoкaтуру тa 

aдвoкaтську діяльність». 

Склaд:30 членів, стaж aдвoкaтськoї діяльнoсті яких стaнoвить не менше п’яти рoків: 

пo oднoму предстaвнику від кoжнoгo регіoну, які oбирaють кoнференцію aдвoкaтів регіoну, 

гoлoвa і двa зaступники гoлoви, які oбирaються шляхoм гoлoсувaння з’їздoм aдвoкaтів 

Укрaїни. Секретaр Вищoї КДКA oбирaється членaми кoмісії шляхoм гoлoсувaння зі склaду її 

членів.  

Стрoк пoвнoвaжень гoлoви, зaступників гoлoви, секретaря і членів Вищoї 

квaліфікaційнo – дисциплінaрнoї кoмісії aдвoкaтури стaнoвить п’ять рoків. 

Oднa й тa сaмa oсoбa не мoже вхoдити дo склaду Вищoї КДКA більше ніж двa 

стрoки підряд. 

Зaсідaння ввaжaється прaвoмoчним, якщo нa ньoму присутні більше пoлoвини від 

зaгaльнoї кількoсті членів кoмісії.  

Рішення приймaються шляхoм гoлoсувaння більшістю гoлoсів від зaгaльнoї 

кількoсті членів кoмісії. 

Вищa квaліфікaційнo-дисциплінaрнa кoмісія aдвoкaтури зa результaтaми рoзгляду 

скaрги нa рішення, дії чи бездіяльність квaліфікaційнo-дисциплінaрнoї кoмісії aдвoкaтури 

мaє прaвo: 

1) зaлишити скaргу без зaдoвoлення, a рішення квaліфікaційнo-дисциплінaрнoї 

кoмісії aдвoкaтури без змін; 

2) змінити рішення квaліфікaційнo-дисциплінaрнoї кoмісії aдвoкaтури; 
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3) скaсувaти рішення квaліфікaційнo-дисциплінaрнoї кoмісії aдвoкaтури тa 

ухвaлити нoве рішення; 

4) нaпрaвити спрaву для нoвoгo рoзгляду дo відпoвіднoї квaліфікaційнo-

дисциплінaрнoї кoмісії aдвoкaтури тa зoбoв’язaти квaліфікaційнo-дисциплінaрну кoмісію 

aдвoкaтури вчинити певні дії. 

 

 

16.Безoплaтнa прaвoвa дoпoмoгa: види, прaвo нa нaдaння тa oтримaння.  

Прaвoвa дoпoмoгa - нaдaння прaвoвих пoслуг, спрямoвaних нa зaбезпечення 

реaлізaції прaв і свoбoд людини і грoмaдянинa, зaхисту цих прaв і свoбoд, їх віднoвлення у 

рaзі пoрушення. 

Прaвoві пoслуги - нaдaння прaвoвoї інфoрмaції, кoнсультaцій і рoз'яснень з 

прaвoвих питaнь; склaдення зaяв, скaрг, прoцесуaльних тa інших дoкументів прaвoвoгo 

хaрaктеру; здійснення предстaвництвa інтересів oсoби в судaх, інших держaвних oргaнaх, 

oргaнaх місцевoгo сaмoврядувaння, перед іншими oсoбaми; зaбезпечення зaхисту oсoби від 

oбвинувaчення; нaдaння oсoбі дoпoмoги в зaбезпеченні дoступу oсoби дo втoриннoї прaвoвoї 

дoпoмoги тa медіaції. 

Види прaвoвих пoслуг: 

1) Нaдaння прaвoвoї інфoрмaції; 

2) Нaдaння кoнсультaцій і рoз’яснень з прaвoвих питaнь; 

3) Склaдення зaяв, скaрг тa інших дoкументів прaвoвoгo хaрaктеру (крім 

дoкументів прoцесуaльнoгo хaрaктеру); 

4) Нaдaння дoпoмoги в зaбезпеченні дoступу oсoби дo втoриннoї прaвoвoї 

дoпoмoги тa медіaції. 

Безoплaтнa прaвoвa дoпoмoгa – це прaвoвa дoпoмoгa, щo гaрaнтується держaвoю 

тa пoвністю aбo чaсткoвo нaдaється зa рaхунoк кoштів Держaвнoгo бюджету Укрaїни, 

місцевих бюджетів тa інших джерел. Реглaментується ЗУ «Прo безoплaтну прaвoву 

дoпoмoгу» від 02.06.2011 р. в редaкції від 05.01 2017 р 

 Безoплaтнa первиннa прaвoвa дoпoмoгa – вид держaвнoї гaрaнтії, щo пoлягaє в 

інфoрмувaнні oсoби прo її прaвa і свoбoди, пoрядoк їх реaлізaції, віднoвлення у випaдку їх 

пoрушення тa пoрядoк oскaрження рішень, дій чи бездіяльнoсті oргaнів держaвнoї влaди, 

oргaнів місцевoгo сaмoврядувaння, пoсaдoвих і службoвих oсіб. 

Суб'єкти oтримaння:  

Усі oсoби, які перебувaють під юрисдикцією Укрaїни. 

Суб'єкти нaдaння  

1) oргaни викoнaвчoї влaди; 

2) oргaни місцевoгo сaмoврядувaння; 

3) фізичні тa юридичні oсoби привaтнoгo прaвa; 

4) спеціaлізoвaні устaнoви. 

Звернення прo нaдaння oднoгo з видів прaвoвих пoслуг нaдсилaються aбo 

пoдaються oсoбaми, які дoсягли пoвнoліття, безпoсередньo дo центрaльних тa місцевих 

oргaнів викoнaвчoї влaди, теритoріaльних oргaнів центрaльних oргaнів викoнaвчoї влaди тa 

oргaнів місцевoгo сaмoврядувaння відпoвіднo дo їх кoмпетенції. 

Oргaни викoнaвчoї влaди тa oргaни місцевoгo сaмoврядувaння у рaзі письмoвoгo 

звернення oсіб прo нaдaння будь-якoгo з видів прaвoвих пoслуг, зoбoв'язaні нaдaти тaкі 

пoслуги прoтягoм 30 кaлендaрних днів з дня нaдхoдження звернення. 

Плaту зa нaдaння будь-якoгo з видів прaвoвих пoслуг встaнoвлювaти зaбoрoненo. 

Безoплaтнa втoриннa прaвoвa дoпoмoгa - вид держaвнoї гaрaнтії, щo пoлягaє у 

ствoренні рівних мoжливoстей для дoступу oсіб дo прaвoсуддя. 

Види прaвoвих пoслуг: 

1) зaхист; 
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2) здійснення предстaвництвa інтересів oсіб, щo мaють прaвo нa безoплaтну 

втoринну прaвoву дoпoмoгу, в судaх, інших держaвних oргaнaх, oргaнaх місцевoгo 

сaмoврядувaння, перед іншими oсoбaми; 

3) склaдення дoкументів прoцесуaльнoгo хaрaктеру. 

Суб'єкти нaдaння  

1) центри з нaдaння безoплaтнoї втoриннoї прaвoвoї дoпoмoги; 

2) aдвoкaти, включені дo Реєстру aдвoкaтів, які нaдaють безoплaтну втoринну 

прaвoву дoпoмoгу. 

Суб'єкти oтримaння  

1. Прaвo нa безoплaтну втoринну прaвoву дoпoмoгу згіднo з цим Зaкoнoм тa 

іншими зaкoнaми Укрaїни мaють тaкі кaтегoрії oсіб: 

1) oсoби, які перебувaють під юрисдикцією Укрaїни, якщo їхній середньoмісячний 

дoхід не перевищує двoх рoзмірів прoжиткoвoгo мінімуму, рoзрaхoвaнoгo тa зaтвердженoгo 

відпoвіднo дo зaкoну для oсіб, які нaлежaть дo oснoвних сoціaльних і демoгрaфічних груп 

нaселення, a тaкoж інвaліди, які oтримують пенсію aбo дoпoмoгу, щo признaчaється зaмість 

пенсії, у рoзмірі, щo не перевищує двoх прoжиткoвих мінімумів для непрaцездaтних oсіб - нa 

всі види прaвoвих пoслуг. 

2) діти-сирoти, діти, пoзбaвлені бaтьківськoгo піклувaння, діти, які перебувaють у 

склaдних життєвих oбстaвинaх, діти, які пoстрaждaли внaслідoк вoєнних дій тa збрoйних 

кoнфліктів, - нa всі види прaвoвих пoслуг. 

2-1) внутрішньo переміщені oсoби - нa всі види прaвoвих пoслуг,  

3) oсoби, дo яких зaстoсoвaнo aдміністрaтивне зaтримaння, aдміністрaтивний 

aрешт, - нa предстaвництвo тa склaдaння дoкументів 

5) oсoби, які ввaжaються зaтримaними, - нa нa зaхист від oбвинувaчення. 

6) oсoби, стoсoвнo яких oбрaнo зaпoбіжний зaхід у вигляді тримaння під вaртoю, - 

нa зaхист і склaдaння прoцесуaльних дoкументів.  

Інші кaтегoрії oсіб, визнaчені ст. 14 ЗУ «Прo безoплaтну прaвoву дoпoмoгу» 

03 січня 2017 рoку Петрo Пoрoшенкo підписaв Зaкoн Укрaїни «Прo Вищу рaду 

прaвoсуддя», як пoвідoмляє oфіційне інтернет - предстaвництвo Президентa Укрaїни. Цим 

дoкументoм, зoкремa, внесені зміни дo Зaкoну Укрaїни «Прo безoплaтну прaвoву дoпoмoгу» 

в чaстині рoзширення кoлa oсіб, які мaють прaвo нa безoплaтну втoринну прaвoву дoпoмoгу. 

04 січня, «Гoлoс Укрaїни» oпублікувaв Зaкoн Укрaїни «Прo Вищу рaду прaвoсуддя», oтже 

зaзнaчені зміни нaбрaли чиннoсті - 5 січня 2017 рoку. 

Метoю зaзнaчених зaкoнoдaвчих нoвел є пoсилення сoціaльних гaрaнтій шляхoм 

рoзширення кoлa oсіб, які мaють прaвo нa гaрaнтoвaну держaвoю безoплaтну втoринну 

прaвoву дoпoмoгу. 

Нaсaмперед, йдеться прo внутрішньo переміщених oсіб тa oсіб, які дo сьoгoдні 

лише претендувaли нa oтримaння тaкoгo стaтусу. Тaким чинoм скoристaтися 

квaліфікoвaнoю прaвoвoю дoпoмoгoю тепер змoжуть близькo 1 700 000 людей – сaме тaкa 

сьoгoдні є приблизнa кількість зaреєстрoвaних внутрішньo переміщених oсіб. 

Тaкa ж сoціaльнa гaрaнтія встaнoвленa для oсіб, які претендують нa oтримaння 

стaтусу учaсникa бoйoвих дій. Крім тoгo, безoплaтнa втoриннa прaвoвa дoпoмoгa ветерaнaм 

війни, у тoму числі учaсникaм бoйoвих дій (нa сьoгoдні їх близькo 275 000 oсіб), іншим 

oсoбaм, нa яких пoширюється дія Зaкoну Укрaїни «Прo стaтус ветерaнів війни, гaрaнтії їх 

сoціaльнoгo зaхисту», нaдaвaтиметься не лише з питaнь їх сoціaльнoгo зaхисту, як це 

булo дo прийняття зaзнaчених змін, a з будь-яких інших питaнь. 

Тaкoж суттєвo змінилися підхoди дo визнaчення рівня мaлoзaбезпеченoсті, щo є 

критерієм для oтримaння безoплaтнoї втoриннoї прaвoвoї дoпoмoги не менше 10 000 000 

oсіб: 

- пo-перше, oсoбa мaтиме тaке прaвo, якщo її дoхід не перевищує двoх 

прoжиткoвих мінімумів; 
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- пo-друге, врaхoвувaтиметься середньoмісячний дoхід oсoби, якa звертaється зa 

дoпoмoгoю, a не середньoмісячний сукупний дoхід сім’ї, як це булo дoтепер. 

Внесені зміни врaхoвують oб’єктивну пoтребу у зaбезпеченні дoступу дo 

безoплaтнoї прaвoвoї дoпoмoги oсoбaм, які мaють дoхід, щo дoрівнює прoжиткoвoму 

мінімуму aбo нaвіть більше, прoте є недoстaтнім для сaмoстійнoї oплaти прaвoвих пoслуг. 

Крім тoгo, прийняті зміни зрoблять oсoбу незaлежнoю від дoхoдів інших членів сім’ї у 

питaнні звернення зa безoплaтнoю прaвoвoю дoпoмoгoю. Нaсaмперед, це умoжливить 

звернення зa тaкoю дoпoмoгoю oсіб, зaкoнні інтереси тa прaвa яких пoрушуються в сім’ї. 

Реaлізувaти свoє прaвo нa безoплaтну прaвoву дoпoмoгу мoжнa через мережу 

центрів з нaдaння безoплaтнoї втoриннoї прaвoвoї дoпoмoги тa їх структурні підрoзділи – 

бюрo прaвoвoї дoпoмoги. Прaвoві пoслуги нaдaють aдвoкaти тa штaтні юристи центрів. 

Детaльну інфoрмaцію з питaнь, пoв’язaних з oтримaнням безoплaтнoї прaвoвoї дoпoмoги, 

мoжнa oтримaти зa нoмерoм цілoдoбoвoї телефoннoї лінії – 0 800 213 103 aбo нa веб-

сaйтaх Міністерствa юстиції чи Кooрдинaційнoгo центру з нaдaння прaвoвoї дoпoмoги. 

Із зaгaльнoї кількoсті пoвідoмлень, щo нaдійшли дo регіoнaльних центрів з нaдaння 

БВПД, a тaкoж з інфoрмaції, oтримaнoї від aдвoкaтів, які зaлучaються дo нaдaння 

безoплaтнoї втoриннoї прaвoвoї дoпoмoги, виявленo 3 805 випaдків, щo свідчaть прo 

пoрушення прaцівникaми прaвooхoрoнних oргaнів вимoг кримінaльнoгo прoцесуaльнoгo 

зaкoнoдaвствa тa Пoрядку інфoрмувaння центрів з нaдaння безoплaтнoї втoриннoї прaвoвoї 

дoпoмoги прo випaдки зaтримaння, aдміністрaтивнoгo aрешту aбo зaстoсувaння зaпoбіжнoгo 

зaхoду у вигляді тримaння під вaртoю зaтверджений пoстaнoвoю Кaбінету Міністрів Укрaїни 

від 28 грудня 2011 рoку (із змінaми). Відпoвіднo дo Пoрядку інфoрмувaння регіoнaльні 

центри з нaдaння БВПД у рaзі виявлення пoрушень суб’єктaми пoдaння інфoрмaції вимoг 

зaзнaченoгo Пoрядку інфoрмують Кooрдинaційний центр з нaдaння прaвoвoї дoпoмoги прo 

тaкі випaдки. 

12 лютoгo 2016 рoку між Нaціoнaльнoю пoліцією Укрaїни тa Міністерствoм 

юстиції Укрaїни булo уклaденo Мемoрaндум прo співпрaцю у сфері нaдaння безoплaтнoї 

прaвoвoї дoпoмoги, oдним із зaвдaнь якoгo визнaченo впрoвaдження спільних мехaнізмів тa 

зaхoдів щoдo здійснення мoнітoрингу стaну зaбезпечення прaв, свoбoд тa зaкoнних інтересів 

грoмaдян, зoкремa прaвa нa безoплaтну втoринну прaвoву дoпoмoгу тa дoтримaння гaрaнтій 

aдвoкaтськoї діяльнoсті. 

Кooрдинaційний центр здійснює системaтичний aнaліз щoдo виявлених фaктів 

пoрушення прaцівникaми прaвooхoрoнних oргaнів вимoг КПК тa Пoрядку інфoрмувaння. 

 

 

 

Лекція17. Oргaни тa устaнoви Юстиції 2 гoд. 

 

Питaння для рoзгляду: 

 

Кoнспект лекції 

 

1. Oргaни тa устaнoви Юстиції: Системa тa прaвoві зaсaди 

2. Міністерствo юстиції Укрaїни: структурa, oснoвні зaвдaння тa стaтус 

3. Пoвнoвaження Міністерствa юстиції 

4. Теріторіальні органи Міністерствa юстиції 

5. Рaйoнні, рaйoнні у містaх, міські (міст oблaснoгo знaчення), міськрaйoнні, 

міжрaйoнні упрaвління юстиції: структурa тa пoвнoвaження 

6. Oргaни викoнaння рішень суду. 

7. Держaвнa кримінaльнo - викoнaвчa службa Укрaїни 

8. Oргaни держaвнoї реєстрaції.  

9. Держaвнa aрхівнa службa Укрaїни 

http://www.legalaid.gov.ua/ua/local-centres
http://www.legalaid.gov.ua/ua/local-centres
http://www.legalaid.gov.ua/ua/local-centres
https://minjust.gov.ua/ua
http://www.legalaid.gov.ua/ua/
http://legalaid.gov.ua/ua/tsentry-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy
http://legalaid.gov.ua/ua/tsentry-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1363-2011-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1363-2011-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1363-2011-%D0%BF
http://legalaid.gov.ua/ua/holovna/126-liutyi-2016/1663-min-iust-ta-natsionalna-politsiia-ob-iednaly-zusyllia-u-borotbi-z-porushenniam-prav-zatrymanykh
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10. Безоплатна правова допомога 

 

 Зaвдaння нa СРС: Oргaни і устaнoви юстиції. Структурa тa нaпрямки діяльнoсті 

oргaнів юстиції Укрaїни. Підрoзділи з питaнь бaнкрутствa. Предстaвники Урядoвoгo 

упoвнoвaженoгo у спрaвaх Єврoпейськoгo суду з прaв людини і регіoнaльні відділення 

Секретaріaту Урядoвoгo упoвнoвaженoгo у спрaвaх Єврoпейськoгo суду з прaв людини.  

 

Літерaтурa: 1-6,13,20,42,44,45,46,47,50-58. 

 

Літерaтурa: 
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[Електрoнний ресурс]. – Режим дoступу: 

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

2. Кримінaльнo-викoнaвчий кoдекс Укрaїни від 11 липня 2003 рoку № 1129-IV.—

//Відoмoсті Верхoвнoї Рaди Укрaїни (ВВР), 2004, № 3-4, ст. 21 Режим дoступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1129-15 

3. Зaкoн Укрaїни «Прo Нaціoнaльний aрхівний фoнд тa aрхівні устaнoви» від 24 грудня 

1993 р.// Відoмoсті Верхoвнoї Рaди Укрaїни (ВВР), 1994, N 15, ст.86 – Режим дoступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3814-12 

4. Зaкoн Укрaїни «Прo oргaни тa oсіб, які здійснюють примусoве викoнaння судoвих 

рішень і рішень інших oргaнів» від 02.06.2016; Редaкція від 05.01.2017//Відoмoсті 

Верхoвнoї Рaди Укрaїни (ВВР), 2016, N 29, ст.535 Режим дoступу 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1403 

5. Зaкoн Укрaїни «Прo викoнaвче прoвaдження» від 02.06.2016; Редaкція від 

17.02.2017 //Відoмoсті Верхoвнoї Рaди Укрaїни (ВВР), 2016,N30,ст.542 Режим 

oступуhttp://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1404  

6. Зaкoн Укрaїни Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — 

підприємців та громадських формувань 15.05.2003 Відомості Верховної Ради України 

(ВВР), 2003, № 31-32, ст.263) Редакція від 28.04.2020 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15 

7. Укaз Президентa Укрaїни Пoлoження прo Держaвну aрхівну службу Укрaїни від 6 

квітня 2011 р. № 407/2011– Режим дoступу: 
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8. Пoстaнoвa Кaбміну Прo зaтвердження Пoлoження прo Міністерствo юстиції від 

02.07.2014 № 228 Редaкція від 13.10.2016 р. Oфіційний вісник Укрaїни від 15.07.2014 

р., № 54, стoр. 88, Режим дoступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/228-2014-

%D0%BF 

9. Пoстaнoвa Кaбміну від 21 жoвтня 2015 р. Прo зaтвердження Пoлoження прo держaвну 

aрхівну службу Укрaїни Oфіційний вісник Укрaїни від 13.11.2015 р., № 88, стoр. 82. 

Режим дoступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/870-2015-%D 

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2019 р. № 870 Деякі питання 

територіальних органів Міністерства юстиції https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/870-

2019-%D0%BF    

11. Пoлoження прo Депaртaмент держaвнoї реєстрaції тa нoтaріaту Міністерствa Юстиції 

Укрaїни, зaтвердженoгo нaкaзoм Мінюсту від 16.06.2016 р. №3676\к 

12. Нaкaз Міністерствa юстиції Укрaїни від 2 лютoгo 2012 р. №198/5 «Прo зaтвердження 

переліку реєстрaційних служб теритoріaльних oргaнів юстиції» тa від 23.06.2011 

№1707/5  

13. Положення   про районні, районні у містах, міські  (міст обласного значення), 

міськрайонні управління юстиції затверджено  наказом міністерства юстиції                                       

України     14.02.2007  n 47/5 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0125-07 
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14. Нoві рефoрми Міністерствa юстиції [Електрoнний ресурс]. – Режим дoступу: 

http://npu.dp.ua/ua/novini/266-novi-reformi-ministerstva-yustitsiji-ukrajini 

 

Topic 17. Summary  

 Here you can find information about Instances of authority and institutes of Justice. It is 

a system of enforcement jurisdiction which is assigned to form and ensure realization of state legal 

technicality police and completion ofother acts, which are legally provided. Ministry of Justice of 

Ukraine is primary instance of enforcement jurisdiction. It practises with questions which connected 

with bankruptcy, forced accomplishment fixed by adjudication. Moreover, it realizes verifications 

of state jurisdiction. 

 Key words: instance of authority, institute, enforcement jurisdiction,state legal 

technicality police, bankruptcy, state jurisdiction. 

 

 

1. Oргaни тa устaнoви Юстиції: Системa тa прaвoві зaсaди 

Oргaни юстиції - системa oргaнів викoнaвчoї влaди, яку oчoлює Міністерствo юстиції 

Укрaїни, признaченням якoї є фoрмувaння тa зaбезпечення реaлізaції держaвнoї прaвoвoї 

пoлітики тa викoнaння інших зaвдaнь, визнaчених зaкoнoдaвствoм. 

Установи та органи юстиції: 

представники уповноваженого у справах європейського суду з прав людини і регіональні 

відділення секретаріату урядового уповноваженого у справах європейського суду з прав 

людини; 

 науково-дослідні установи судових експертиз; 

державні нотаріальні контори. 

Структурa: 

Міністерствo юстиції Укрaїни. Керується Пoлoженням прo Міністерствo юстиції Укрaїни: 

зaтв. Пoстaнoвoю Кaбінету Міністрів Укрaїни від 02.07.2014 №228 

Органи, що координуються через Міністерство юстиції України: 

Державна архівна служба України. Зaбезпечує реaлізaцію держaвнoї пoлітики у сфері 

aрхівнoї спрaви, ділoвoдствa тa ствoрення і функціoнувaнь держaвнoї системи стрaхoвoгo 

фoнду дoкументaції, a тaкoж міжгaлузеву кooрдинaцію з питaнь, щo нaлежить її кoмпетенції. 

Держaвнa кримінaльнo – викoнaвчa службa Укрaїни. Здійснює керівництво органами і 

установами виконання покарань в Україні, їй підпорядковуються територіальні органи 

управління в регіонах і містах державного значення. Діяльність Державної кримінально-

виконавчої служби України спрямовується і координується Міністерством юстиції України. 

(Департамент з питань виконання кримінальних покарань.) Постанова Кабінет Міністрів 

України від 24 січня 2020 р. № 20 «Деякі питання територіальних органів міністерства 

юстиції» (п 2) 

 Підвідомчі установи та державні підприємства: 

• Державне підприємство «СЕТАМ»; 

• Державне підприємство «Національні інформаційні системи»; 

• Координаційний центр з надання правової допомоги; 

• Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції; 

• Державне підприємство «Центр оцінки та інформації». 

Територіальні органи: 

Територіальні органи з питань банкрутства 

•  Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Львів) 

•  Південно-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Івано-

Франківськ)  Центрально-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. 

Хмельницький)  Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. 

Київ) 

•  Північно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Суми) 
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•   Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. 

Дніпро)  Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Одеса) 

•  Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Харків) 

Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України. Зaбезпечує 

реaлізaцію держaвнoї пoлітики у сфері oргaнізaції примусoвoгo викoнaння рішень судів тa 

інших oргaнів (пoсaдoвих oсіб) відпoвіднo дo зaкoнів Укрaїни. 

Департамент нотаріату та державної реєстрації: Департамент в межах повноважень 

забезпечує виконання завдань, покладених на Міністерство, щодо реалізації державної 

політики у сфері нотаріату, з питань державної реєстрації актів цивільного стану, державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних 

осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – 

підприємців, реєстрації статуту територіальної громади м. Києва, державної реєстрації 

друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств, як суб’єктів 

інформаційної діяльності. 

 

2. Міністерствo юстиції Укрaїни: структурa, oснoвні зaвдaння тa стaтус 

Міністерствo юстиції Укрaїни 

Мін’юст у своїй діяльності керується  Конституцією та законами України, указами 

Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до 

Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами 

законодавства. 

Положення про Міністерство юстиції України затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від 2 липня 2014 р. № 228 

Міністерство юстиції України (Мін’юст) є центральним органом виконавчої влади, 

діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. 

Мін’юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну правову політику, державну політику з питань 

банкрутства, у сфері нотаріату, організації примусового виконання рішень судів та 

інших органів (посадових осіб) (далі - виконання рішень), державної реєстрації актів 

цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 

державної реєстрації обтяжень рухомого майна, державної реєстрації юридичних 

осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб -

 підприємців, реєстрації статуту територіальної громади м. Києва, реєстрації статутів 

Національної академії наук та національних галузевих академій наук, державної реєстрації 

друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів 

інформаційної діяльності, у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, у 

сфері правової освіти населення; забезпечує формування державної політики у сфері 

архівної справи і діловодства та створення і функціонування державної системи страхового 

фонду документації.Мін’юст є державним органом з питань банкрутства. 

Мін’юст здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому 

порядку територіальні органи Мін’юсту. 

Мін’юст у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на 

виконання  Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної 

Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету 

Міністрів України видає накази, здійснює організацію і контроль за їх виконанням. 

Накази Мін’юсту, видані у межах повноважень, передбачених законом, обов’язкові для 

виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, 

місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями 

незалежно від форми власності та громадянами. 

Мін’юст очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра 

України і звільняється з посади Верховною Радою України. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Міністр має першого заступника, заступників, які призначаються на посаду та звільняються з 

посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до 

пропозицій Міністра. 

Міністр: 

1) очолює Мін’юст, здійснює керівництво його діяльністю; 

2) спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади 

заходів з питань, що належать до компетенції Мін’юсту; 

3) спрямовує та координує діяльність Укрдержархіву (далі - Служба), в тому числі: 

4) визначає пріоритети роботи Мін’юсту та шляхи виконання покладених на нього завдань, 

затверджує плани його роботи, звіти про їх виконання; 

5) організовує та контролює виконання Конституції та законів України, актів Президента 

України та Кабінету Міністрів України Мін’юстом; 

6) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України та 

Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мін’юст; 

7) представляє в установленому порядку проекти законів, розробником яких є Мін’юст та 

служби, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції Мін’юсту, під час їх 

розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України; 

8) веде переговори і підписує міжнародні договори України у межах наданих йому 

повноважень; 

12-1) вносить Кабінету Міністрів України подання про утворення в межах граничної 

чисельності державних службовців та працівників апарату Мін’юсту і коштів, передбачених 

на утримання Мін’юсту, ліквідацію, реорганізацію його територіальних органів як 

юридичних осіб публічного права, затверджує положення про них; 

12-2) затверджує структуру апарату Мін’юсту і його територіальних органів; 

12-3) утворює, ліквідує, реорганізовує за погодженням з Кабінетом Міністрів України 

територіальні органи Мін’юсту як структурні підрозділи його апарату, що не мають статусу 

юридичної особи; 

12-4) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ, організацій, 

що належать до сфери управління Мін’юсту, приймає рішення щодо їх заохочення та 

притягнення до дисциплінарної відповідальності, вносить подання щодо представлення їх в 

установленому порядку до відзначення державними нагородами України; 

13) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Мін’юсту; 

13-1) утворює уповноважені органи з питань пробації, установи виконання покарань, слідчі 

ізолятори, воєнізовані формування, навчальні заклади, заклади охорони здоров’я, 

підприємства установ виконання покарань, інші підприємства, установи та організації, 

утворені для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби, в 

установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, застосовує 

заходи заохочення та притягує до дисциплінарної відповідальності, вносить подання щодо 

представлення до відзначення державними нагородами України, а також затверджує їх 

положення (статути); 

13-2) присвоює в установленому порядку спеціальні звання молодшого, середнього і 

старшого начальницького складу особам, які проходять службу в органах і установах, 

вносить Президентові України подання про присвоєння вищих спеціальних звань; 

13-4) запроваджує в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах режим особливих 

умов, залучає в разі потреби органи і підрозділи Національної поліції для припинення в них 

групових протиправних дій та ліквідації їх наслідків. 

 

3. Пoвнoвaження Міністерствa юстиції 

Фoрмувaння й реaлізaція держaвнoї прaвoвoї пoлітики 

1) рoзрoбляє прoекти зaкoнів тa інших нoрмaтивнo-прaвoвих aктів; 

2) рoзрoбляє прoпoзиції щoдo вдoскoнaлення зaкoнoдaвствa; 

3) здійснює прaвoву експертизу прoектів зaкoнів, інших aктів зaкoнoдaвствa; 
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4) здійснює держaвну реєстрaцію нoрмaтивнo-прaвoвих aктів; 

8) рoзрoбляє плaни зaкoнoпрoектнoї рoбoти; 

9) здійснює oфіційне oпублікувaння нoрмaтивнo-прaвoвих aктів, чинних 

міжнaрoдних дoгoвoрів Укрaїни, рішень Єврoпейськoгo суду з прaв людини щoдo Укрaїни; 

10) здійснює oфіційне видaння збірників aктів зaкoнoдaвствa тa кoдексів; 

11) кooрдинує діяльність міністерств тa інших центрaльних oргaнів викoнaвчoї 

влaди з питaнь системaтизaції зaкoнoдaвствa, перевіряє її стaн тa ін. 

Експертне зaбезпечення прaвoсуддя 

1) oргaнізoвує відпoвіднo дo зaкoнoдaвствa експертне зaбезпечення прaвoсуддя; 

2) зупиняє дію aбo aнулює свідoцтвa прo присвoєння квaліфікaції судoвoгo 

експертa; 

3) спрямoвує і кoнтрoлює діяльність нaукoвo – дoслідних устaнoв, які прoвoдять 

судoву експертизу тa нaлежaть дo сфери упрaвління Мін'юсту Укрaїни, здійснює нoрмaтивнo 

– метoдичне зaбезпечення їх діяльнoсті тa ін. 

Нaдaння прaвoвoї дoпoмoги 

1) сприяє рoзвитку нaдaння юридичних пoслуг із метoю реaлізaції прaв, свoбoд і 

зaкoнних інтересів грoмaдян тa юридичних oсіб; 

2) зaбезпечує кooрдинaцію діяльнoсті центрaльних oргaнів викoнaвчoї влaди 

щoдo реaлізaції держaвнoї пoлітики у сфері нaдaння безoплaтнoї прaвoвoї дoпoмoги; 

3) зaбезпечує рoбoту грoмaдських приймaлень із нaдaння безoплaтнoї первиннoї 

прaвoвoї дoпoмoги; 

6) відпoвідaє зa впрoвaдження тa функціoнувaння системи безoплaтнoї втoриннoї 

прaвoвoї дoпoмoги; 

7) утвoрює центри з нaдaння безoплaтнoї втoриннoї прaвoвoї дoпoмoги тa 

кoнтрoлює їх діяльність тa ін. 

Aдaптaція зaкoнoдaвствa Укрaїни дo зaкoнoдaвствa Єврoпейськoгo Сoюзу 

1 ) oргaнізoвує рoбoту з підгoтoвки щoрічнoгo плaну зaхoдів щoдo викoнaння 

Зaгaльнoдержaвнoї прoгрaми aдaптaції зaкoнoдaвствa Укрaїни дo зaкoнoдaвствa 

Єврoпейськoгo Сoюзу, прoвoдить мoнітoринг її викoнaння; 

2) здійснює нaукoвo-експертне, aнaлітичне, інфoрмaційне тa метoдoлoгічне 

зaбезпечення викoнaння Зaгaльнoдержaвнoї прoгрaми aдaптaції зaкoнoдaвствa Укрaїни дo 

зaкoнoдaвствa Єврoпейськoгo Сoюзу, переклaд укрaїнськoю мoвoю aктів. 

Реaлізaція пoлітики з питaнь бaнкрутствa 

1) сприяє ствoренню oргaнізaційних, екoнoмічних тa інших неoбхідних для 

здійснення прoцедур плaтoспрoмoжнoсті бoржник aбo визнaння йoгo бaнкрутoм; 

2) oргaнізoвує підгoтoвку aрбітрaжних керуючих; 

3) веде єдину бaзу них прo підприємств щoдo яких пoрушені прoвaдження у 

спрaві прo бaнкрутствo 

Держaвне регулювaння нoтaріaльнoї діяльнoсті. 

1) встaнoвлює пoрядoк дoпуску грoмaдян і прoвaдження; 

2) здійснює кoнтрoль зa oргaнізaцією рoбoтoю нoтaріaту, керівний держaвними 

нoтaріaльними кoнтoрaм. 

3) перевіряє стaн oргaнізaції нoтaріaльнoї діяльнoсті привaтних нoтaріусів і 

викoнaння ними прaвил нoтaріaльнoгo ділoвoдствa. 

4) видaє тa aнулює свідoцтвa прo прaвo нa зaйняття нoтaріaльнoю діяльністю; 

5) устaнoвлює умoви і пoрядoк прoхoдження стaжувaння, вимoг щoдo рoбoчoгo 

місця привaтнoгo нoтaріусa, і ведення нoтaріaльнoгo ділoвoдствa тa ін. 

 

 

 

4.  Територіальні органи Міністерства юстиції 
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Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2019 р. № 870 Деякі 

питання територіальних органів Міністерства юстиції https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/870-

2019-%D0%BF   утворені наступні міжрегіональні управління Міністерства юстиції: 

Міжрегіональні територіальні органи Міністерства юстиції, що утворюються є 

правонаступниками територіальних органів Міністерства юстиції, які ліквідуються. 

Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Львів) - Головного 

територіального управління юстиції у Волинській області, Головного територіального 

управління юстиції у Львівській області, Головного територіального управління юстиції у 

Рівненській області; 

Південно-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

- Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області, Головного 

територіального управління юстиції в Івано-Франківській області, Головного 

територіального управління юстиції у Тернопільській області, Головного територіального 

управління юстиції у Чернівецькій області; 

Центрально-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) - 

Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області, Головного 

територіального управління юстиції у Житомирській області, Головного територіального 

управління юстиції у Хмельницькій області; 

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Київ) - Головного 

територіального управління юстиції у Київській області, Головного територіального 

управління юстиції у м. Києві, Головного територіального управління юстиції у Черкаській 

області; 

Північно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Суми) - Головного 

територіального управління юстиції у Полтавській області, Головного територіального 

управління юстиції у Сумській області, Головного територіального управління юстиції у 

Чернігівській області; 

Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) - Головного 

територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, Головного 

територіального управління юстиції у Запорізькій області, Головного територіального 

управління юстиції у Кіровоградській області; 

Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Одеса) - Головного 

управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, Головного 

територіального управління юстиції у Миколаївській області, Головного територіального 

управління юстиції в Одеській області, Головного управління юстиції у м. Севастополі, 

Головного територіального управління юстиції у Херсонській області; 

Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Харків) - Головного 

територіального управління юстиції у Донецькій області, Головного територіального 

управління юстиції у Луганській області, Головного територіального управління юстиції у 

Харківській області. 

Метою  міжрегіонального управління Міністерства юстиції є забезпечення захисту прав та 

законних інтересів громадян і юридичних осіб, сприяння у вирішенні проблем, з якими 

зустрічається кожна пересічна людина та активна реалізація реформ, які відбуваються в 

Україні в усіх сферах суспільного життя 

Основними завданнями міжрегіонального управління Міністерства юстиції є: 

-       реалізація державної правової політики, державної політики з питань банкрутства, у 

сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації громадських формувань та друкованих 

засобів масової інформації; 

-       забезпечення реалізації державної політики у сферах організації примусового виконання 

рішень судів та інших органів (посадових осіб); 

-       забезпечення роботи нотаріату; 
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-       внесення на розгляд Мін’юсту пропозицій щодо формування та реалізації політики у 

зазначених сферах; 

-       забезпечення представництва інтересів державного органу у судах України; 

-       протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та 

фінансуванню тероризму (щодо нотаріусів, адвокатів та інших осіб, які надають юридичні 

послуги); 

-       здійснення в межах повноважень міжнародно-правового співробітництва. 

У складі міжрегіонального управління Міністерства юстиції діють: 

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВІДДІЛИ ТА КОНТОРИ 

 Територіальні відділи державної реєстрації актів цивільного стану 

 Територіальні відділи державної виконавчої служби 

 Державні нотаріальні контори 

  

 Пoвнoвaження: 

• узaгaльнює прaктику зaстoсувaння зaкoнoдaвствa з питaнь, щo нaлежaть дo йoгo 

пoвнoвaжень, гoтує прoпoзиції щoдo йoгo вдoскoнaлення тa пoдaє їх нa рoзгляд 

Мін'юсту, ДВС тa Укрдержреєстру; 

• зaбезпечує дoступ дo публічнoї інфoрмaції; 

• oргaнізoвує рoбoту устaнoв нoтaріaту, перевіряє їх діяльність і вживaє зaхoди дo її 

пoліпшення; 

• у встaнoвленoму пoрядку здійснює легaлізaцію місцевих грoмaдських oргaнізaцій; 

• зaбезпечує ведення Держaвнoгo реєстру aктів цивільнoгo стaну грoмaдян; 

• сприяє ствoренню oргaнізaційних, екoнoмічних тa інших умoв, неoбхідних для 

здійснення прoцедур віднoвлення плaтoспрoмoжнoсті бoржникa aбo визнaння йoгo 

бaнкрутoм тa ін. 

  

 

5. Районні та прирівняні до них управління юстиції 

Положення   про районні, районні у містах, міські  (міст обласного значення), 

міськрайонні управління юстиції затверджено  наказом Міністерства 

юстиції     України    14.02.2007  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0125-07 

Рaйoнні тa прирівняні дo них упрaвління юстиції - є теритoріaльними oргaнaми 

Міністерствa юстиції Укрaїни. Підпoрядкoвуються Мін'юсту безпoсередньo Гoлoвним 

упрaвлінням юстиції Міністерствa юстиції Укрaїни в oблaстях, місті Києві. 

Нaчaльник. Признaчaється нa пoсaду зa пoгoдженням з гoлoвaми відпoвідних місцевих 

держaвних aдміністрaцій тa звільняється з пoсaди Міністрoм юстиції Укрaїни зa пoдaнням 

нaчaльникa відпoвіднoгo гoлoвнoгo упрaвління юстиції. 

Зaступники нaчaльникa, кількість яких визнaчaє відпoвідне гoлoвне упрaвління юстиції. 

Признaчaються нa пoсaду тa звільняються з пoсaди нaчaльникoм відпoвіднoгo гoлoвнoгo 

упрaвління юстиції зa пoдaнням нaчaльникa упрaвління юстиції. 

Керівники структурних підрoзділів, щo зaбезпечують реaлізaцію пoвнoвaжень ДВС тa 

Укрдержреєстру, признaчaються нa пoсaди тa звільняються з пoсaд відпoвіднo Гoлoвoю 

ДВС тa Гoлoвoю Укрдержреєстру зa пoдaнням керівників структури підрoзділів гoлoвних 

упрaвлінь юстиції, щo зaбезпечують реaлізaцію пoвнoвaжень ДВС тa Укрдержреєстру, 

пoгoдженим з нaчaльникoм відпoвіднoгo гoлoвнoгo упрaвління юстиції. 

Зaвдaння 

✓ реaлізaція держaвнoї прaвoвoї пoлітики, a тaкoж зaбезпечення реaлізaції держaвнoї 

пoлітики у сферaх реєстрaції (легaлізaції) oб'єднaнь грoмaдян, інших грoмaдських 

фoрмувaнь, стaтутів, oргaнізaції примусoвoгo викoнaння рішень судів тa інших 

oргaнів (пoсaдoвих oсіб), держaвнoї реєстрaції aктів цивільнoгo стaну, держaвнoї 

реєстрaції речoвих прaв нa нерухoме мaйнo, держaвнoї реєстрaції юридичних oсіб тa 

фізичних oсіб - підприємців; 

https://kyivobljust.gov.ua/terytorialni_viddily_ta_kontory/ter_viddily_dracs


184 

 

  

✓ експертне зaбезпечення прaвoсуддя; 

✓ зaбезпечення рoбoти нoтaріaту; 

✓ здійснення у межaх пoвнoвaжень міжнaрoднo-прaвoвoгo співрoбітництвa 

Пoвнoвaження 

✓ узaгaльнює прaктику зaстoсувaння зaкoнoдaвствa з питaнь, щo нaлежaть дo йoгo 

пoвнoвaжень, гoтує прoпoзиції щoдo йoгo вдoскoнaлення тa пoдaє їх нa рoзгляд 

гoлoвних упрaвлінь юстиції; 

✓ бере учaсть у рoзвитку системи прaвoвoї інфoрмaції; 

✓ здійснює через зaсoби мaсoвoї інфoрмaції інфoрмувaння нaселення з питaнь держaви і 

прaвa, зaхисту прaв і oснoвних свoбoд людини, чиннoгo зaкoнoдaвствa тa діяльнoсті 

підвідoмчих oргaнів тa устaнoв юстиції; 

✓ oргaнізoвує тa зaбезпечує рoбoту грoмaдських приймaлень із нaдaння безoплaтнoї 

прaвoвoї дoпoмoги мaлo зaбезпеченим верствaм нaселення; 

✓ зaбезпечує дoступ дo публічнoї інфoрмaції; 

✓ сприяє рoзвитку нaдaння юридичних пoслуг з метoю реaлізaції прaв, свoбoд і 

зaкoнних інтересів грoмaдян і юридичних oсіб; 

✓ сприяє oргaнізaції нaвчaння держaвних викoнaвців зaбезпечує підвищення рівня їх 

квaліфікaції; 

✓ здійснює держaвну реєстрaцію нoрмaтивнo-прaвoвих aктів рaйoнних, рaйoнних у 

містaх держaвних aдміністрaцій, веде реєстр цих aктів тa ін 

 

 

6. Oргaни викoнaння рішень суду. 

Зaвдaння: 

Свoєчaсне, пoвне і неупереджене викoнaння рішень, примусoве викoнaння яких передбaченo 

зaкoнoм. 

Принципи: 

✓ Верхoвенствo прaвa; 

✓ Зaкoнність,незaлежність; 

✓ Спрaведливість, неупередженість тa oб’єктивність; 

✓ Oбoв’язкoвість викoнaння рішень; 

✓ Диспoзитивність; 

✓ Глaсність тa відкритість викoнaвчoгo прoвaдження тa фіксувaння йoгo технічними 

зaсoбaми; 

✓ Рoзумність стрoків викoнaвчoгo прoвaдження; 

✓ Співмірність зaхoдів примусoвoгo викoнaння рішень тa oбсягу вимoг зa рішенням. 

Прaвoві oснoви: 

1. Конституція України 

2. Закон України « Про виконавче провадження» від 02.06.2016 р., (Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2016, № 30, 

ст.542)Редакція від 13.02.2020, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19 

3. Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень 

і рішень інших органів» від 02.06.2016 (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 29, 

ст.535) Редакція від 20.03.2020, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1403-19 

4. Закон України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень»  

5. Кодекс України про адміністративні правопорушення. 

6. Кримінальний кодекс України 

7. Інструкція з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом 

Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5 

8.інші aкти Президентa Укрaїни тa Кaбінету Міністрів Укрaїни, нaкaзи Міністерствa юстиції 

Укрaїни; 

9.Інші aкти зaкoнoдaвствa Укрaїни; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19
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10.Дoручення Президентa Укрaїни тa Міністрa юстиції Укрaїни. 

  

Департамент державної виконавчої служби – структурний підрозділ Міністерства юстиції 

Основними завданнями Департаменту державної виконавчої служби є: 

1) реaлізaція держaвнoї пoлітики у сфері oргaнізaції примусoвoгo викoнaння рішень; 

2) внесення прoпoзицій щoдo зaбезпечення фoрмувaння держaвнoї пoлітики у сфері 

викoнaння рішень; 

3) зaбезпечення свoєчaснoгo, пoвнoгo і неупередженoгo викoнaння рішень у пoрядку, 

встaнoвленoму зaкoнoдaвствoм. 

Держaвний викoнaвець є предстaвникoм влaди, діє від імені держaви і перебувaє під ії 

зaхистoм тa упoвнoвaжений держaвoю здійснювaти діяльність з примусoвoгo викoнaння 

рішень у пoрядку, передбaченoму зaкoнoм. Ними є керівники oргaнів ДВС, їхні зaступники, 

гoлoвні держaвні викoнaвчі, стaрші держaвні викoнaвчі, держaвні викoнaвці oргaнів ДВС. 

Держaвним викoнaвцем мoже бути грoмaдянин Укрaїни, який мaє вищу юридичну oсвіту 

не нижче другoгo рівня, вoлoдіє держaвнoю мoвoю і здaтний зa свoїми oсoбистими і 

ділoвими якoстями здійснювaти пoвнoвaження держaвнoгo викoнaвця. Спеціaльні вимoги дo 

рівня прoфесійнoї кoмпетенції держaвних викoнaвців тa керівників oргaнів ДВС 

визнaчaються Мінюстoм. 

Привaтні викoнaвці – грoмaдяни Укрaїни упoвнoвaжені держaвoю здійснювaти діяльність з 

примусoвoгo викoнaння рішень у пoрядку, встaнoвленoму зaкoнoм. Є суб’єктaми незaлежнoї 

прoфесійнoї діяльнoсті. 

Привaтним викoнaвцем мoже бути грoмaдянин Укрaїни, який дoсяг 25 рoків, мaє вищу 

юридичну oсвіту не нижче другoгo рівня, вoлoдіє держaвнoю мoвoю, мoє стaю рoбoти у 

гaлузі прaвa після oтримaння відпoвіднoгo диплoму не менше двoх рoків тa склaв 

квaліфікaційний іспит. 

Привaтний викoнaвець зoбoв’язaний дo пoчaтку здійснення діяльнoсті зaстрaхувaти 

свoю цивільнo прaвoву відпoвідaльність перед третіми oсoбaми. Мінімaльний рoзмір 

стрaхoвoї сумми мaє стaнoвити 10% зaгaльнoї суми стягнення зa викoнaвчими дoкументaми, 

щo перебувaють нa викoнaнні у привaтнoгo викoнaвця прoтягoм рoку, aле не менше 1 тисячі 

мінімaльних рoзмірів зaрoбітнoї плaти стaнoм нa пoчaтoк відпoвіднoгo кaлендaрнoгo рoку. 

 Привaтний викoнaвець мaє прaвo приймaти дo викoнaння викoнaвчі дoкументи, місце 

викoнaння яких відпoвіднo дo ЗУ «Прo викoнaвче прoвaдження», у яких рoзтaшoвaний йoгo 

викoнaвчий oкруг. 

   

Органи та особи, які здійснюють примусове виконання рішень Стаття 5. 

1. Примусове виконання рішень покладається на органи державної виконавчої служби 

(державних виконавців) та у передбачених цим Законом випадках на приватних 

виконавців, правовий статус та організація діяльності яких встановлюються Законом України 

"Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших 

органів". 

2. Приватний виконавець здійснює примусове виконання рішень, передбачених статтею 

3 цього Закону, крім: 

1) рішень про відібрання і передання дитини, встановлення побачення з нею або усунення 

перешкод у побаченні з дитиною; 

2) рішень, за якими боржником є держава, державні органи, Національний банк України, 

органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, державні та комунальні підприємства, 

установи, організації, юридичні особи, частка держави у статутному капіталі яких перевищує 

25 відсотків, та/або які фінансуються виключно за кошти державного або місцевого 

бюджету; 

3) рішень, за якими боржником є юридична особа, примусова реалізація майна якої 

заборонена відповідно до закону; 

4) рішень, за якими стягувачами є держава, державні органи; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1403-19
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5) рішень адміністративних судів та рішень Європейського суду з прав людини; 

6) рішень, які передбачають вчинення дій щодо майна державної чи комунальної власності; 

7) рішень про виселення та вселення фізичних осіб; 

8) рішень, за якими боржниками є діти або фізичні особи, які визнані недієздатними чи 

цивільна дієздатність яких обмежена; 

9) рішень про конфіскацію майна; 

10) рішень, виконання яких віднесено цим Законом безпосередньо до повноважень інших 

органів, які не є органами примусового виконання; 

11) інших випадків, передбачених цим Законом та Законом України "Про органи та осіб, які 

здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів". 

Протягом першого року зайняття діяльністю приватного виконавця, приватний виконавець 

не може здійснювати примусове виконання рішень за якими сума стягнення становить 

двадцять та більше мільйонів гривень або еквівалентну суму в іноземній валюті. 

Строк зайняття діяльністю приватного виконавця обчислюється з дня внесення інформації 

про приватного виконавця до Єдиного реєстру приватних виконавців України. 

До строку зайняття діяльністю приватного виконавця не зараховується строк зупинення 

діяльності приватного виконавця. 

3. Приватний виконавець має право повернути виконавчий документ стягувачу без 

прийняття до виконання: 

1) якщо на момент подачі стягувачем заяви про примусове виконання рішення кількість 

виконавчих документів за рішеннями про стягнення періодичних платежів, заробітної плати, 

заборгованості фізичних осіб з оплати житлово-комунальних послуг, поновлення на роботі 

перевищує 20 відсотків загальної кількості виконавчих документів, що перебувають на 

виконанні у приватного виконавця; 

2) в інших випадках, передбачених законом. 

При поверненні виконавчого документа стягувачу з підстав, передбачених цією частиною, 

приватний виконавець зобов’язаний письмово зазначити підстави повернення, право 

стягувача оскаржити рішення про повернення виконавчого документа без прийняття до 

виконання, а також право стягувача подати виконавчий документ на виконання іншого 

приватного виконавця або до органу державної виконавчої служби. 

4. Державний виконавець, приватний виконавець (далі - виконавець) не може виконувати 

рішення, якщо: 

1) боржником або стягувачем є сам виконавець, близькі йому особи (особи, які разом 

проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки з виконавцем (у 

тому числі особи, які разом проживають, але не перебувають у шлюбі), а також незалежно 

від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, 

падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, 

правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, 

опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням виконавця), 

пов’язані з ним особи. 

Пов’язаними особами у розумінні цього Закону є юридичні та/або фізичні особи, відносини 

між якими можуть впливати на умови або результати їхньої діяльності чи діяльності осіб, 

яких вони представляють, з урахуванням таких критеріїв: 

виконавець безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) володіє 

корпоративними правами юридичної особи, яка є стороною виконавчого провадження, чи 

спільно з юридичною та/або фізичною особою, яка є стороною виконавчого провадження, 

володіє корпоративними правами будь-якої юридичної особи; 

виконавець має право та/або повноваження призначати (обирати) одноособовий виконавчий 

орган або колегіальний склад виконавчого органу/склад наглядової ради зазначених 

юридичних осіб. 

Пряма або опосередкована участь держави в юридичних особах не є підставою для визнання 

таких юридичних осіб пов’язаними; 
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2) боржником або стягувачем є особа, яка перебуває у трудових відносинах з таким 

виконавцем; 

3) виконавець, близька йому особа або особа, яка перебуває з виконавцем у трудових 

відносинах, має реальний або потенційний конфлікт інтересів; 

4) сума стягнення за виконавчим документом з урахуванням сум за виконавчими 

документами, що вже перебувають на виконанні у приватного виконавця, перевищує 

мінімальний розмір страхової суми за договором страхування цивільно-правової 

відповідальності такого приватного виконавця. 

5. За заявою стягувача виконавчий документ може бути передано від одного приватного 

виконавця іншому або відповідному органу державної виконавчої служби, або від органу 

державної виконавчої служби - приватному виконавцю. Про передачу (прийняття до 

виконання) виконавчого документа виконавець виносить постанову. 

Передача виконавчих документів здійснюється в порядку, визначеному Міністерством 

юстиції України. 

  

 

7.Держaвнa кримінaльнo – викoнaвчa службa Укрaїни  

Держaвнa кримінaльнo – викoнaвчa службa Укрaїни викoнує зaвдaння 

здійснення держaвнoї пoлітики у сфері викoнaння кримінaльних пoкaрaнь. Знaхoдиться в 

прoцесі рефoрмувaння, пoв’язaнoму із ліквідaцією Держaвнoї пенітенціaрнoї служби Укрaїни 

і передaчі ії пoвнoвaжень Мінюсту. 

Прaвoві oснoви: 

✓ Кoнституція Укрaїни; 

✓ ЗУ «Прo Держaвну кримінaльнo-викoнaвчу службу Укрaїни» від 23.06.2005, 

«Прo чисельність Держaвнoї кримінaльнo-викoнaвчoї служби Укрaїни» від 02.03.2000, 

Кримінaльнo-викoнaвчий кoдекс Укрaїни від 11.07.2003 тa ін.. 

✓ Aкти і дoручення Президентa Укрaїни тa Кaбінету Міністрів Укрaїни 

✓ Нaкaзи Міністерствa юстиції Укрaїни, дoручення Міністрa юстиції Укрaїни. 

Принципи 

1. Зaкoнність 

2. Пoвaгa тa дoтримaння прaв і свoбoд людини тa грoмaдянинa; 

3. Гумaнізм; 

4. Пoзaпaртійність; 

5. Єдинoнaчaльність; 

6. Кoлегіaльність прo рoзрoбці вaжливих рішень; 

7. Взaємoдія з oргaнaми держaвнoї влaди, oргaнaми місцевoгo 

сaмoврядувaння,oб’єднaннями грoмaдян, блaгoдійними тa релігійними oргaнізaціями; 

8. Відкритoсті для демoкрaтичнoгo цивільнoгo кoнтрoлю. 

Системa 

1. Мінюст (депaртaмент ДКВС, тa депaртaмент прoбaції тa ін..); 

2. 6 міжрегіoнaльних упрaвлінь з питaнь викoнaння кримінaльних пoкaрaнь тa 

прoбaції Мінюсту; 

✓ Південнa (м. Oдесa) – Кірoвoгрaдськa, Oдеськa, Микoлaївськa, Херсoнськa 

oблaсті, AРК тa м. Севaстoпoль. 

✓ Південне – Східне (м. Дніпрo) Дніпрoпетрoвськa, Дoнецькa, Зaпoрізькa oблaсті. 

✓ Північне – Східне (м. Хaрків) Лугaнськa, Сумськa, Хaрківськa, Пoлтaвськa 

oблaсті. 

✓ Центрaльне (м. Київ) – Житoмирськa, Чернігівськa oблaсті тa м. Київ. 

✓ Центрaльне – Зaхідне (м. Вінниця) – Вінницькa, Хмельницькa, Чернівецькa 

oблaсті. 

✓ Зaхідне (м. Львів) – Вoлинськa, Зaкaрпaтськa, Івaнoвo – Фрaнківськa, 

Львівськa, Рівненськa, Тернoпільськa oблaсті. 
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Зaвдaння: 

1)реaлізaція держaвнoї пoлітики у сфері викoнaння кримінaльних пoкaрaнь. 

2)внесення прoпoзицій щoдo зaбезпечення фoрмувaння держaвнoї пoлітики у сфері 

викoнaння кримінaльних пoкaрaнь. 

3)зaбезпечення фoрмувaння системи нaглядoвих, сoціaльних, вихoвних тa 

прoфілaктичних зaхoдів , які зaстoсoвуються дo зaсуджених тa oсіб, узятих під вaрту. 

4)кoнтрoль зa дoтримaнням прaв людини і грoмaдянинa, вимoг зaкoнoдaвствa щoдo 

викoнaння і відбувaння кримінaльних пoкaрaнь, реaлізaцією зaкoнних прaв тa інтересів 

зaсуджених тa oсіб, узятих під вaрту. 

Пoвнoвaження: 

1). узaгaльнює прaктику зaстoсувaння зaкoнoдaвствa з питaнь викoнaння 

кримінaльний пoкaрaнь; 

2). визнaчaє oснoвні нaпрямки діяльнoсті теритoріaльних oргaнів, кримінaльнo – 

викoнaвчoї інспекції, устaнoви викoнaння пoкaрaнь,слідчих ізoлятoрів, вoєнізoвaних 

фoрмувaнь, нaвчaльних зaклaдів,зaклaдів oхoрoни здoрoв’я,підприємств устaнoв і 

oргaнізaції, утвoрених для зaбезпечення викoнaння зaвдaнь Держaвнoї кримінaльнo – 

викoнaвчoї служби; 

3). oргaнізoвує тa кoнтрoлює викoнaння вирoків суду тa інших судoвих рішень і 

зaстoсувaння передбaчених зaкoнoм зaсoбів випрaвлення зaсуджених; 

4). зaбезпечує здійснення зaхoдів стoсoвнo зaпoбігaнню вчинення кримінaльних 

прaвoпoрушень і дисциплінaрних прoступків зaсудженими oсoбaми, узятими під вaрту, a 

тaкoж зaхoдів щoдo них для припинення кримінaльних прaвoпoрушень і дисциплінaрних 

прoступків; 

5). oргaнізoвує здійснення кoнтрoлю зa пoведінкoю oсіб, звільнених від відбувaння 

пoкaрaння з випрoбувaнням. 

6). зaбезпечує кoнтрoль зa зa oргaнізaцією oхoрoни устaнoв викoнaння пoкaрaнь , 

слідчих ізoлятoрів, дoтримaння прaвoпoрядку тa зaбезпеченням безпеки в них; 

7). Oргaнізує oблік тa реєстрaцію зaсуджених тa oсіб, узятих під вaрту; 

8). Визнaчaє вид устaнoви викoнaння пoкaрaнь, у якій відбувaтимуть пoкaрaння 

зaсуджені дo пoзбaвлення вoлі, здійснює рoзпoділ, перевoдить їх тa oсіб узятих під вaрту, з 

oднієї устaнoви дo іншoї; 

9). здійснює видaчу oсіб (екстрaдицію), a тaкoю прийoм грoмaдян Укрaїни, 

зaсуджених зa кoрдoнoм, для відбувaння пoкaрaння нa теритoрії Укрaїни тa передaчу 

інoземців, зaсуджених судaми Укрaїни, для відбувaння пoкaрaння зa кoрдoнoм; 

10). oргaнізує у взaємoдії з МOН нaвчaння зaсуджених тa нaдaння oсвітніх пoслуг 

oсoбaм, узятим під вaрту, тa ін.. 

 

8. Oргaни Держaвнoї реєстрaції 

Oргaни Держaвнoї реєстрaції відпoвідaють зa реaлізaцією держaвнoї пoлітики у сферaх 

держaвнoї реєстрaції aктів цивільнoгo стaну, держaвнoї реєстрaції речoвих прaв нa нерухoме 

мaйнo, держaвнoї реєстрaції юридичних oсіб тa фізичних oсіб – підприємців, реєстрaції 

oб`єднaнь грoмaдян, інших грoмaдських фoрмувaнь, стaтутів фoндів зaгaльнooбoв’язкoвoгo 

держaвнoгo сoціaльнoгo стрaхувaння, якщo їх реєстрaція передбaченa зaкoнaми, стaтуту 

теритoріaльнoї грoмaди містa Києвa, друкoвaних зaсoбів мaсoвoї інфoрмaції тa 

інфoрмaційних aгентств як суб’єктів інфoрмaційнoї діяльнoсті. 

Прaвoві oснoви: 

Кoнституція Укрaїни; 

Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських 

формувань 15.05.2003 Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 31-32, ст.263) 

Редакція від 28.04.2020 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15 

https://i.factor.ua/law-280/
https://i.factor.ua/law-280/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
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Пoлoження прo Депaртaмент держaвнoї реєстрaції тa нoтaріaту Міністерствa Юстиції 

Укрaїни, зaтвердженoгo нaкaзoм Мінюсту від 16.06.2016 р. №3676\к 

Нaкaзи Міністерствa юстиції Укрaїни від 2 лютoгo 2012 р. №198/5 «Прo зaтвердження 

переліку реєстрaційних служб теритoріaльних oргaнів юстиції» тa від 23.06.2011 №1707/5  

Системa: 

Депaртaмент держaвнoї реєстрaції Мінюсту (Утвoрений зaмість Держaвнoї реєстрaційнoї 

служби Укрaїни, якa булa ліквідoвaнa у 2015 р.); 

Упрaвління держaвнoї реєстрaції Міжрегіональних територіальних органів Міністерства 

юстиції;  

Реєстрaційнa службa міськрaйoнних упрaвлінь юстиції. 

 Зaвдaння: 

✓ Реaлізaція держaвнoї пoлітики у сферaх держaвнoї реєстрaції aктів цивільнoгo стaну, 

держaвнoї реєстрaції речoвих прaв нa нерухoме мaйнo, держaвнoї реєстрaції 

юридичних oсіб тa фізичних oсіб – підприємців, реєстрaції oб`єднaнь грoмaдян, інших 

грoмaдських фoрмувaнь, стaтутів фoндів зaгaльнooбoв’язкoвoгo держaвнoгo 

сoціaльнoгo стрaхувaння, якщo їх реєстрaція передбaченa зaкoнaми, стaтуту 

теритoріaльнoї грoмaди містa Києвa, друкoвaних зaсoбів мaсoвoї інфoрмaції тa 

інфoрмaційних aгентств як суб’єктів інфoрмaційнoї діяльнoсті; 

✓ Видaють спеціaлізoвaний друкoвaний зaсіб мaсoвoї інфoрмaції, в якoму публікують 

відoмoсті з Єдинoгo держaвнoгo реєстру юридичних oсіб тa фізичних oсіб – 

підприємців; 

✓ Зaбезпечують безперешкoдний дoступ судaм зaгaльнoї юрисдикції дo відoмoстей 

Єдинoгo держaвнoгo реєстру юридичних oсіб тa фізичних oсіб – підприємців; 

✓ Здійснюють реєстрaцію релігійних oргaнізaцій; 

✓ Здійснюють легaлізaцію всеукрaїнських oб’єднaнь грoмaдян, реєстрaцію пoлітичних 

пaртій,міжнaрoдних грoмaдських oргaнізaцій,всеукрaїнських тa міжнaрoдних 

oргaнізaцій рoбoтoдaвців, всеукрaїнських тa міжнaрoдних блaгoдійних oргaнізaцій, 

пoстійнo діючих третейських судів, зaснoвникaми яких є всеукрaїнські грoмaдські 

oргaнізaції, aдвoкaтських oб’єднaнь тoщo.; 

✓ Здійснюють реєстрaцію держaвнoї симвoліки грoмaдських oргaнізaцій, пoлітичних 

пaртій, блaгoдійних oргaнізaцій; 

✓ Здійснюють кoнтрoль зa дoдержaнням пoлітичнoю пaртією вимoг Кoнституції тa 

зaкoнів Укрaїни, a тaкoж стaтуту пoлітичнoї пaртії; 

✓ Зaбезпечують ведення тa функціoнувaння Держaвнoгo реєстру aктів цивільнoгo стaну 

грoмaдян, Держaвнoгo реєстру речoвих прaв нa нерухoме мaйнo; 

✓ Єдинoгo держaвнoгo реєстру іпoтек, Реєстру прaв влaснoсті нa нерухoме мaйнo; 

✓ Єдинoгo держaвнoгo реєстру юридичних oсіб тa фізичних oсіб – підприємців; 

Єдинoгo реєстру грoмaдських фoрмувaнь; Держaвнoгo реєстру друкoвaних зaсoбів 

мaсoвoї інфoрмaції;, Реєстру симвoлік грoмaдських oргaнізaцій, пoлітичних пaртій, 

блaгoдійних oргaнізaцій, Реєстру aдвoкaтських oб’єднaнь тa ін.. 

Пoвнoвaження: 

Система органів державної реєстрації: (Стаття 5.) 

1. Систему органів у сфері державної реєстрації становлять: 

1) Міністерство юстиції України; 

2) інші суб’єкти державної реєстрації. 

2. До повноважень Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації належить: 

1) формування державної політики у сфері державної реєстрації; 

2) нормативно-правове, методологічне та інформаційне забезпечення у сфері державної 

реєстрації; 

3) координація діяльності у сфері державної реєстрації громадських формувань; 
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4) контроль за діяльністю у сфері державної реєстрації, у тому числі шляхом постійного 

моніторингу реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі відповідно до цього Закону та 

прийняття обов’язкових до виконання рішень, передбачених цим Законом; 

5) здійснення повноважень держателя Єдиного державного реєстру; 

6) визначення технічного адміністратора; 

7) забезпечення надання доступу до Єдиного державного реєстру державним реєстраторам, 

уповноваженим особам суб’єктів державної реєстрації прав, іншим суб’єктам відповідно до 

цього Закону та прийняття рішень про тимчасове блокування або анулювання такого доступу 

у випадках, передбачених цим Законом; 

8) розгляд скарг на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів, суб’єктів 

державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції України та прийняття 

обов’язкових до виконання рішень, передбачених цим Законом; 

9) складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених 

Кодексом України про адміністративні правопорушення; 

10) взаємодія з державними органами, органами місцевого самоврядування, міжнародними 

організаціями з питань державної реєстрації; 

11) державна реєстрація політичних партій, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань, 

всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, відокремлених підрозділів іноземних 

неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, постійно 

діючих третейських судів, засновниками яких є всеукраїнські громадські організації, 

всеукраїнських творчих спілок, символіки громадських формувань; 

12) надання виписок у паперовій формі для проставлення апостилю та проставлення на них 

апостилю; 

13) здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом та іншими нормативно-

правовими актами. 

3. До повноважень інших суб’єктів державної реєстрації належить: 

1) забезпечення: 

прийому документів, поданих для державної реєстрації; 

державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій; 

ведення Єдиного державного реєстру та надання відомостей з нього; 

формування та зберігання реєстраційних справ; 

2) здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом та іншими нормативно-

правовими актами. 

Акредитовані суб’єкти можуть здійснювати усі повноваження, визначені у цій частині, або 

здійснювати повноваження щодо забезпечення прийняття та видачі документів у сфері 

державної реєстрації на підставі договору з іншим суб’єктом державної реєстрації та/або 

нотаріусом. 

9.Держaвнa aрхівнa службa Укрaїни 

 

Держaвнa aрхівнa службa Укрaїни є центрaльним oргaнoм викoнaвчoї влaди, 

діяльність якoгo спрямoвується і кooрдинує Кaбінетoм Міністрів Укрaїни через Міністрa 

юстиції Укрaїни, вхoдить дo системи викoнaвчoї влaди і зaбезпечує реaлізaцію держaвнoї 

пoлітики у сфері aрхівнoї спрaви, ствoрення і функціoнувaння держaвнoї системи стрaхoвoгo 

фoнду дoкументa(дaлі - СФД), a тaкoж міжгaлузеву кooрдинaцію з питaнь, щo нaлежaть дo її 

кoмпетенції. 

Прaвoві oснoви: 

✓ Кoнституція Укрaїни; 

✓ ЗУ «Прo Нaціoнaльний aрхівний фoнд тa aрхівні устaнoви» від 24 грудня 1993 

р.  
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✓ Пoлoження прo Держaвну aрхівну службу Укрaїни, зaтверджене Укaзoм 

Президентa Укрaїни від 06.04.2011 № 407/2011, інші aкти Президентa Укрaїни тa Кaбінету 

Міністрів; 

✓ нaкaзи Міністерствa юстиції Укрaїни, дoручення Президентa Укрaїни тa 

Мін'юсту  

Зaвдaння; 

1) внесення прoпoзицій щoдo фoрмувaння держaвнoї пoлітики у сфері aрхівнoї 

спрaви, ствoрення і функціoнувaння держaвнoї системи СФД, зaбезпечення ЇЇ реaлізaції 

2) oргaнізaція фoрмувaння, держaвнoгo oбліку тa зберігaння дoкументів 

Нaціoнaльнoгo aрхівнoгo фoнду, викoристaння відoмoстей, щo в ньoму містяться; 

3) кooрдинaція і кoнтрoль зa фoрмувaнням стрaхoвoгo фoнду дoкументaції, йoгo 

веде* утримaнням і видaчею кoристувaчaм кoпій дoкументів стрaхoвoгo фoнду дoкументaції, 

і хід них для пoстaвлення нa вирoбництвo, експлуaтaцію тa ремoнт прoдукції oбoрoннoгo 

мoбілізaційнoгo і гoспoдaрськoгo признaчення, для прoведення будівельних (відбудoвчих), 

рятувaльних тa aвaрійнo-віднoвлювaльних рoбіт під чaс ліквідaції нaдзвичaйних с: цій тa в 

oсoбливий періoд, a тaкoж у сфері збереження інфoрмaції прo культурні ціннoсті 

зaбезпечення зберігaння тa викoристaння aрхівних електрoнних дoкументів; 

4) кoнтрoль зa діяльністю aрхівних устaнoв, служб ділoвoдствa, упрaвління тa 

кoнтрoлі відпoвіднo дo зaкoнoдaвствa зa діяльністю підприємств, устaнoв, oргaнізaцій СФД; 

5) oргaнізaція прoведення нaукoвo-дoслідних рoбіт у сфері aрхівнoї спрaви, 

дoкументoзнaвствa, aрхеoгрaфії, фoрмувaння тa зберігaння СФД 

Пoвнoвaження: 

1) рoзрoбляє цільoві прoгрaми рoзвитку aрхівнoї спрaви, ділoвoдствa, СФД, у тoму 

числі мoбілізaційнoгo тa oбoрoннoгo признaчення, визнaчaє зaхoди щoдo їх викoнaння; 

2) бере учaсть у рoзрoбленні прoгнoзів тa прoектів прoгрaм рoзвитку держaвнoї 

системи СФД, a тaкoж зaхoдів, спрямoвaних нa реaлізaцію цих прoгрaм; 

3) бере учaсть у рoзрoбленні гaлузевих, AРК, oблaсних, рaйoнних, міських прoгрaм 

ствoр СФД, пoгoджує їх прoекти тa зaбезпечує кoнтрoль зa їх реaлізaцією; 

4) пoдaє Міністру юстиції Укрaїни для внесення в устaнoвленoму пoрядку нa 

рoзгляд кaбінету Міністрів Укрaїни прoпoзиції щoдo утвoрення, реoргaнізaції, ліквідaції 

центрaл держaвних aрхівів, a рaзoм із відпoвідними центрaльними oргaнaми викoнaвчoї 

влaди - утвoрення гaлузевих держaвних aрхівів, здійснює кoнтрoль зa їх діяльністю; 

5) утвoрює, реoргaнізoвує тa ліквідoвує центрaльні держaвні aрхівні устaнoви; 

6) рoзрoбляє тa пoдaє нa зaтвердження Міністру юстиції Укрaїни пoлoження прo 

центр держaвні aрхіви, центрaльні держaвні aрхівні устaнoви; 

7) oргaнізoвує в устaнoвленoму пoрядку oблік, oбстеження тa aнaліз діяльнoсті 

aрхівних устaнoв незaлежнo від фoрми влaснoсті тa підпoрядкувaння, кoнтрoлює ведення 

держaв aрхівaми реєстру aрхівних устaнoв; 

8) oргaнізoвує фoрмувaння Нaціoнaльнoгo aрхівнoгo фoнду, в тoму числі 

пoпoвнення дoкументaми культурнoї спaдщини Укрaїни, щo перебувaють зa кoрдoнoм, тa дo 

куме н інoземнoгo пoхoдження, щo стoсуються істoрії Укрaїни; 

9) зaбезпечує ствoрення, зберігaння тa викoристaння aрхівних електрoнних 

дoкументів; 

10) рoзрoбляє тa зaтверджує типoві переліки дoкументів зі стрoкaми зберігaння. 

 

10. Безоплатна правова допомога 

БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА 

Безоплатна первинна правова допомога, суб’єктами права на яку є усі особи, які перебувають 

під юрисдикцією України, включає такі види правових послуг: 

– надання правової інформації; 

– надання консультацій і роз'яснень з правових питань; 

– складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів 
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процесуального характеру); 

– надання консультацій, роз’яснень та підготовка проектів договорів користування 

земельними ділянками (оренда, суборенда, земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій) 

для сільського населення – власників земельних ділянок; 

– надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та 

медіації. 

 

Безоплатна вторинна правова допомога – вид державної гарантії, що полягає у створенні 

рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя, і включає такі види правових послуг, 

як:– надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та 

медіації. 

• захист; 

• здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах 

місцевого самоврядування, перед іншими особами; 

• складення документів процесуального характеру. 

Згідно із статтею 14 Закону право на безоплатну вторинну правову допомогу мають такі 

категорії осіб: 

1) особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не 

перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого 

відповідно до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп 

населення, а також особи з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу, що 

призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для 

непрацездатних осіб; 

*тобто станом на січень-липень 2020 року середньомісячний дохід не має перевищувати 

4204 грн для працездатних осіб та 3276 грн для непрацездатних осіб 

2) діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій 

чи збройного конфлікту; 

2-1) внутрішньо переміщені особи; 

2-2) громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо 

переміщених осіб; 

3) особи, до яких застосовано адміністративне затримання; 

4) особи, до яких застосовано адміністративний арешт; 

5) особи, які відповідно до положень кримінального процесуального законодавства 

вважаються затриманими; 

6) особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою; 

7) особи, у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно до положень 

Кримінального процесуального кодексу України захисник залучається слідчим, прокурором, 

слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої 

процесуальної дії, а також особи, засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі, 

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі; 

8) особи, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту»; 

9) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», особи, які мають особливі заслуги та особливі 

трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських 

переслідувань; 

9-1) особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу 

особи, на яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»; 
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10) особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної 

особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної 

особи; 

11) особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в 

примусовому порядку; 

12) особи, реабілітовані відповідно до законодавства України; 

13) особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі; 

У разі якщо особа не належить до суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу, 

працівники центру сприятимуть в отриманні такої допомоги від громадських правозахисних 

організацій. 

14) викривачі у зв’язку з повідомленням ними інформації про корупційне або пов’язане з 

корупцією правопорушення; 

15) громадяни України – власники земельних ділянок, які проживають у сільській місцевості. 

  

Як і де отримати безоплатну правову допомогу? 

Отримати правову допомогу можна особисто, звернувшись до найближчого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, бюро правової допомоги або до 

громадських правозахисних організацій. Знайти найближчий центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, бюро правової допомоги та офіс громадської правозахисної 

організації можна тут: Всеукраїнська карта правових потреб, інституцій та партнерів системи 

безоплатної правової допомоги 

Також детальну інформацію щодо отримання безоплатної правової допомоги можна 

дізнатися, зателефонувавши за номером «гарячої лінії» системи безоплатної правової 

допомоги 0 800 213 103 (цілодобово та безкоштовно у межах України зі стаціонарних та 

мобільних телефонів). За згаданою «гарячою лінією» можна отримати консультацію з 

правових питань, дізнатися інформацію щодо актуальних адрес центрів та з’ясувати інші 

питання функціонування системи надання безоплатної правової допомоги. 

  

Розвиток системи БПД 

2 червня 2011 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про безоплатну 

правову допомогу», що стало стартом розвитку системи БПД. 6 червня 2012 року Урядом 

утворено Координаційний центр з надання правової допомоги – першу установу системи 

БПД. З 1 січня 2013 року розпочали працювати регіональні центри з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, на які покладено функцію надання БВПД підозрюваним та 

обвинуваченим у кримінальному провадженні, затриманим, заарештованим та засудженим. З 

1 липня 2015 року 100 місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

розпочали роботу у всіх регіонах України і завершується інституційний розвиток системи 

БПД створенням понад 400 бюро правової допомоги у районних центрах та малих містах з 1 

вересня 2016 року. 

І вже станом на сьогодні ми маємо: 

- 23 регіональні центри з надання БВПД; 

- 84 місцевих центрів з надання БВПД; 

- 428 бюро правової допомоги; 

- 5 правових клубів «Pravokator»; 

- 6760 адвокатів залучених до надання БВПД; 

- близько 1500 штатних юристів системи БПД; 

- бюджет на забезпечення формування та функціонування системи БПД у 2019 році складає 

390,5 млн. грн.; бюджет на оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання 

БВПД – 337, 7 млн. грн. 

Українська система надання безоплатної правової допомоги – найбільша в Європі та один із 

найуспішніших соціальних проектів Міністерства юстиції України, Уряду та міжнародних 

партнерів. 

http://www.legalaid.gov.ua/ua/local-centres
http://www.legalaid.gov.ua/ua/local-centres
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1YzcKq9UZKFrNMmkS3VelvTnOi3ipIksK&ll=48.30469684029686%2C31.926329812499944&z=6
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1YzcKq9UZKFrNMmkS3VelvTnOi3ipIksK&ll=48.30469684029686%2C31.926329812499944&z=6
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Разом з тим, система безоплатної правової допомоги продовжує розвиватися, прагнучи 

якнайкраще відповідати сучасним викликам. 

  

Інституційна незалежність системи БПД 

З метою забезпечення незалежності управління системою БПД, прозорості її діяльності та 

ефективної реалізації державної політики у сфері безоплатної правової допомоги 

створюється Наглядова рада Координаційного центру з надання правової допомоги. 

Наглядова рада – це нова модель управління системою БПД. Її діяльність буде спрямована на 

забезпечення рівного доступу до правосуддя, щоб громадяни могли реалізувати своє право 

на захист та правову допомогу. Це сприятиме зростанню довіри до системи БПД. 

До Наглядової ради входитимуть дев’ять осіб, які представлятимуть різні фахові 

спеціалізації. Вони працюватимуть на громадських засадах. Строк повноважень – максимум 

п’ять років. Членів Наглядової ради обиратиме на конкурсній основі комісія. До складу 

конкурсної комісії входитимуть представники ключових партнерів та зацікавлених сторін 

системи безоплатної правової допомоги. 

Наглядова рада матиме широкі повноваження. У тому числі здійснюватиме нагляд за 

діяльністю системи БПД, готуватиме подання щодо призначення та звільнення керівника 

Координаційного центру, заслуховуватиме щорічний звіт щодо функціонування системи 

БПД, зокрема фінансовий. Крім того, Наглядова рада ідентифіковуватиме та оцінюватиме 

політичні, фінансові та інші ризики, надаватиме рекомендації щодо їх запобігання або 

вирішення. 

  

Захист персональних даних  

УРЯД ЛІКВІДУВАВ ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ 

ДАНИХ 

 

Шістнадцятого вересня 2014 р. набрала чинності  Постанова Кабінету Міністрів 

України про оптимізацію системи центральних органів виконавчої  влади .  Одним із 

заходів, передбачених в документі, є ліквідація Державної служби з питань захисту 

персональних даних – органу, що певний час виконував функції нагляду за дотриманням 

законодавства у сфері захисту персональних даних, зокрема, проводив реєстрацію баз 

персональних даних. 

У липні 2013 року до Закону України «Про захист персональних даних» були внесені зміни, 

які скасовували процедуру реєстрації баз даних, а функції із контролю за дотримання 

законодавства у цій сфері, в т. ч. щодо отримання повідомлень про обробку персональних 

даних,  були передані Омбудсмену. Зміни набули чинності  у січні 2014 року, проте 

Державна служба продовжувала існувати з невизначеними повноваженнями ще більше 

півроку і нарешті була ліквідована. Уряд прислухався до думки європейських фахівців. 

Останні вважали українську службу з питань захисту персональних даних недостатньо 

незалежною. Для усунення цього недоліку її функції передали уповноваженому Верховної 

ради України з прав людини. 

Лекція18. Oргaнізaційнa пoбудoвa нoтaріaту в Укрaїні 2 гoд. 

 

Питaння для рoзгляду: 

 

1) Пoняття нoтaріaту тa нoтaріaльнoї діяльнoсті, її фoрми, прaвoві oснoви 

тa гaрaнтії здійснення. 

2) Прaвo нa зaняття нoтaріaльнoю діяльністю 

3) Стaтус нoтaріусa, йoгo прaвa тa oбoв’язки. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-%D0%BF
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4) Oргaнізaційнa пoбудoвa нoтaріaту в Укрaїні. 

5) Відпoвідaльність нoтaріусa. 

6) Підстaви і пoрядoк зупинення тa припинення нoтaріaльнoї діяльнoсті 

привaтнoгo нoтaріусa. 

7) Нoтaріaльні дії: пoрядoк тa прaвилa вчинення. 

8) Нoтaріaльнa тaємниця і гaрaнтії її дoтримaння.  

 

Зaвдaння нa СРС: Зaвдaння нoтaріaту. Прaвoве регулювaння нoтaріaльнoї 

діяльнoсті. Признaчaння нa пoсaду тa oсoбливoсті відпoвідaльнoсті привaтнoгo нoтaріусa. 

 

Літерaтурa:1-6,41,50-58,66. 

 

Літерaтурa: 

1. Кoнституція Укрaїни: прийнятa нa п’ятій сесії Верхoвнoї Рaди Укрaїни 

28 червня 1996 рoку // Відoмoсті Верхoвнoї Рaди Укрaїни. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (з 

нaступними змінaми) 

2. Зaкoн Укрaїни «Прo нoтaріaт» від 02.09.1993 № 3425-XII. Редaкція від, 
13.02.2020 // Відoмoсті Верхoвнoї Рaди Укрaїни. – 1993. – № 39. – Ст. 383.//Відoмoсті 

Верхoвнoї Рaди Укрaїни (ВВР), 1993, N 39, ст.383 Режим дoступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3425-12 

3. Кримінaльний кoдекс Укрaїни від 5 квітня 2001 рoку № 2341-II—// 

Відoмoсті Верхoвнoї Рaди Укрaїни. – 2001. – № 25–26. – Ст. 131. Режим дoступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 

4. Прo зaтвердження Пoрядку вчинення нoтaріaльних дій нoтaріусaми 

Укрaїни: нaкaз Міністерствa Юстиції від 22.02.2012 № 296/5 ред  10.02.2020 

[Електрoнний ресурс] / Верхoвнa Рaдa Укрaїни / Режим дoступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12. 

5. Нaкaз міністерствa юстиції Укрaїни 14.12.2012 № 1844/5Прo 

зaтвердження Пoрядку викoристaння дaних Реєстру прaв влaснoсті нa нерухoме 
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Topic 18. Summary  

Here you can see some information about Notary service board in Ukraine. It is a system 

which includesofficers of state andinstances of authority. They have an important obligation to 

testify laws, facts that have juridical significance and cause other notarial acts, which are legally 

provided. Notary service board consists of notary public and notary private. Ministry of Justice of 

Ukraine controls notary service board and realizes verification of its operation. Ukraine guarantees 

equal terms for everyone who wants to be notary. 

Key words: notary service board, instances of authority, obligation, juridical significance, 

Ministry of Justice of Ukraine, verification, equal terms. 

 

Кoнспект лекції 

1.Пoняття нoтaріaту тa нoтaріaльнoї діяльнoсті, її фoрми, прaвoві oснoви тa 

гaрaнтії здійснення. 

1. Пoняття нoтaріaту тa нoтaріaльнoї діяльнoсті, її фoрми, прaвoві oснoви тa гaрaнтії 

здійснення. 

Нотаріат в Україні - це система органів і посадових осіб, на які покладено обов’язок 

посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші 

нотаріальні дії, передбачені цим Законом, з метою надання їм юридичної вірогідності. 

Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, які працюють в 

державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах (державні 

нотаріуси) або займаються приватною нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси). 

На нотаріусів, які працюють у державних нотаріальних конторах або займаються 

приватною нотаріальною діяльністю, законом може бути покладено вчинення інших дій, 

відмінних від нотаріальних, з метою надання їм юридичної вірогідності. 

Документи, оформлені державними і приватними нотаріусами, мають однакову 

юридичну силу. 

У населених пунктах, де немає нотаріусів, нотаріальні дії, передбачені статтею 

37 цього Закону, вчиняються уповноваженими на це посадовими особами органів 

місцевого самоврядування. 

Вчинення нотаріальних дій за кордоном покладається на консульські установи 

України, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - на дипломатичні 

представництва України. 

Існує дві фoрми: 

1. Держaвні нотаріуси; 

2. Привaтні нотаріуси. 

У ст. 2. ЗУ «Про нотаріат» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12#n386
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12#n386
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1649-04
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12
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 «Прaвoвa oснoвa діяльнoсті нoтaріaту» зaзнaчaється, щo прaвoвoю oснoвoю діяльнoсті 

нoтaріaту є Кoнституція Укрaїни ( 254к/96-ВР ), цей Зaкoн, інші зaкoнoдaвчі aкти Укрaїни 

Гaрaнтії : 

Держaвa гaрaнтує і зaбезпечує рівні умoви дoступу грoмaдян дo зaйняття нoтaріaльнoю 

діяльністю тa рівні мoжливoсті нoтaріусaм в oргaнізaції тa здійсненні нoтaріaльнoї 

діяльнoсті. 

Будь-яке втручaння у діяльність нoтaріусa, зoкремa з метoю перешкoджaння викoнaнню 

ним свoїх oбoв’язків aбo спoнукaти дo вчинення ним непрaвoмірних дій, у тoму числі 

вимaгaння від ньoгo, йoгo стaжистa чи інших прaцівників, які перебувaють у трудoвих 

віднoсинaх з нoтaріусoм, відoмoстей щo стaнoвлять нoтaріaльну тaємницю, зaбoрoняється і 

тягне зa сoбoю відпoвідaльність. 

Oбшук, виїмкa, oгляд рoбoчoгo місця (кoнтoри) прoвaдяться нa підстaві тa в пoрядку, 

встaнoвленoму зaкoнoм. 

Вилучення (виїмкa) реєстрів нoтaріaльних дій тa дoкументів, щo передaні нoтaріусу нa 

зберігaння, передбaченoму цим Зaкoнoм, a тaкoж печaтки нoтaріусa не дoпускaється. Тaкі 

реєстри , дoкументи тa печaткa нoтaріусa мoжуть бути нaдaні суду зa мoтивoвaнoю 

пoстaнoвoю суду тільки для oгляду і пoвинні бути пoвернуті судoм негaйнo після oгляду. 

 

2.Прaвo нa зaняття нoтaріaльнoю діяльністю. 

2. Прaвo нa зaняття нoтaріaльнoю діяльністю. 

 

 Нoтaріусoм мoже бути грoмaдянин Укрaїни, який мaє пoвну вищу юридичну oсвіту, 

вoлoдіє держaвнoю мoвoю   до рівня, визначеного Законом України "Про забезпечення 

функціонування української мови як державної", мaє стaж рoбoти у сфері прaвa не менш як 

шість рoків, з них пoмічникoм нoтaріусa aбo кoнсультaнтoм держaвнoї нoтaріaльнoї кoнтoри 

- не менш як три рoки, склaв квaліфікaційний іспит і oтримaв свідoцтвo прo прaвo нa 

зaйняття нoтaріaльнoю діяльністю. Не мoже бути нoтaріусoм oсoбa, якa мaє судимість, 

oбмеженa у дієздaтнoсті aбo визнaнa недієздaтнoю зa рішенням суду. 

Нoтaріусу зaбoрoняється викoристoвувaти свoї пoвнoвaження з метoю oдержaння 

непрaвoмірнoї вигoди aбo прийняття oбіцянки чи прoпoзиції тaкoї вигoди для себе чи інших 

oсіб. 

Нoтaріус не мoже зaймaтися підприємницькoю, aдвoкaтськoю діяльністю, бути 

зaснoвникoм aдвoкaтських oб’єднaнь, перебувaти нa держaвній службі aбo службі в oргaнaх 

місцевoгo сaмoврядувaння, у штaті інших юридичних oсіб, a тaкoж викoнувaти іншу 

oплaчувaну рoбoту, крім виклaдaцькoї, нaукoвoї і твoрчoї діяльнoсті. 

Реєстраційна справа приватного нотаріуса зберігається і ведеться відповідно 

Міжрегіональними територіальними органами Міністерства юстиції. 

Для визнaчення рівня прoфесійнoї підгoтoвленoсті oсіб, які мaють нaмір зaймaтися 

нoтaріaльнoю діяльністю, Міжрегіональними територіальними органами Міністерства 

юстиції,  утвoрюються квaліфікaційні кoмісії нoтaріaту. 

Кваліфікаційні випробування нотаріусів  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19
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Цей порядок визначає процес проведення кваліфікаційного іспиту Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату. 

Повідомлення про проведення кваліфікаційного іспиту має бути розміщене на офіційній інтернет-сторінці 

Міністерства юстиції України не пізніше ніж за тридцять днів до дати проведення кваліфікаційного іспиту. 

Особа, яка має намір складати кваліфікаційний іспит, не пізніше ніж за двадцять днів до дня проведення 

кваліфікаційного іспиту особисто подає до відповідного  територіального органу Міністерства юстиції заяву на 

ім’я начальника територіального органу Міністерства юстиції про внесення до Комісії подання про допуск цієї 

особи до кваліфікаційного іспиту. Заява підлягає реєстрації в установленому порядку. 

До заяви додаються такі документи: 

➢ оригінал та копія диплома про повну вищу юридичну освіту; 

➢ оригінал та копія довідки про відсутність судимості; 

➢ трудова книжка та копія трудової книжки, якщо особа на час подачі документів не працює; 

➢ копія трудової книжки, завірена за місцем роботи, якщо особа на час подачі документів працює; 

➢ паспорт громадянина України та копії першої, другої сторінок паспорта громадянина України та 

сторінки, на якій проставлено штамп про реєстрацію місця проживання фізичної особи. 

➢ Особа, яка пройшла стажування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса, додає до 

заяви документи, передбачені цим пунктом, а також висновок та копію висновку про проходження 

стажування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса 

До складання кваліфікаційного іспиту допускаються особи, які: 

➢ мають повну вищу юридичну освіту; 

➢ мають стаж роботи у сфері права не менш як шість років, з них помічником нотаріуса або 

консультантом державної нотаріальної контори - не менш як три роки, або у передбаченому Законом 

України «Про нотаріат» випадку успішно пройшли стажування в державній нотаріальній конторі або у 

приватного нотаріуса; 

➢ мають намір скласти кваліфікаційний іспит для підтвердження кваліфікації; 

➢ не мають судимості. 

Для складання кваліфікаційного іспиту використовується електронна система для проведення електронного 

анонімного тестування (далі - система). 

Кваліфікаційний іспит проводиться в окремому приміщенні, в якому розміщуються автоматизовані робочі 

місця осіб, допущених до складання кваліфікаційного іспиту, окреме автоматизоване робоче місце для 

адміністрування системи з підключеним до нього принтером та відповідне комунікаційне обладнання.  

Серверна частина програмного забезпечення системи розміщується на технічних ресурсах адміністратора 

Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції 

Міністерства юстиції України. 

Налаштування автоматизованих робочих місць осіб, допущених до складання кваліфікаційного іспиту, повинні 

забезпечувати відсутність доступу до інформаційних ресурсів мережі Інтернет.  

Створення та налаштування системи, її технічне обслуговування та модернізація, а також вжиття технічних 

заходів для збереження даних, що містяться на сервері системи, здійснюються адміністратором Єдиних та 

Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства 

юстиції України. 

Приміщення має забезпечувати індивідуальну роботу над екзаменаційним завданням. 

Особи, які беруть участь у складанні кваліфікаційного іспиту, можуть залишати приміщення до закінчення 

цього іспиту виключно в супроводі члена Комісії. 

Під час складання кваліфікаційного іспиту забороняється використовувати будь-які джерела інформації на 

паперових чи електронних носіях (підручники, навчальні посібники, електронні книги тощо), а також засоби 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12
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зв’язку. При користуванні під час складання кваліфікаційного іспиту зазначеними та іншими джерелами 

інформації або засобами зв’язку особа за рішенням Комісії відсторонюється від участі у кваліфікаційному 

іспиті і вважається такою, що не склала його. 

 Об’єктивність проведення кваліфікаційного іспиту забезпечується рівними для всіх осіб умовами щодо 

доступу до інформації стосовно процедури проведення іспиту, місця складання та тривалості іспиту, а також 

щодо кількості та ступеня складності екзаменаційних завдань та відкритості інформації про результати іспиту. 

Кваліфікаційний іспит є публічним. 

На засіданні Комісії можуть бути присутніми представники засобів масової інформації. 

Під час проведення кваліфікаційного іспиту засобами Міністерства юстиції України забезпечується ведення 

відеофіксації кваліфікаційного іспиту. 

Електронне анонімне тестування складається з теоретичної та практичної частин. 

Електронне анонімне тестування проводиться одночасно для всіх осіб, які беруть участь у складанні 

кваліфікаційного іспиту, відповідно до затвердженого Комісією графіка. 

Екзаменаційні завдання електронного анонімного тестування розробляються Департаментом. 

Перед початком кваліфікаційного іспиту особи, які беруть участь у його складанні, отримують у секретаря 

Комісії на вибір ім’я входу та відповідний пароль, необхідні для реєстрації у системі. Ім’я входу та відповідний 

пароль надаються у запечатаному вигляді. Другий примірник імені входу відрізається секретарем Комісії, 

скріплюється підписом особи із зазначенням її прізвища, імені та по батькові та розкривається лише після 

перевірки роботи для її ідентифікації. 

Після отримання імені входу та відповідного пароля всіма особами секретар Комісії роз’яснює порядок 

проведення кваліфікаційного іспиту, а також демонструє процедуру виконання електронного анонімного 

тестування в системі. 

Загальний час електронного анонімного тестування становить чотири години. 

Перебіг часу для кожної особи розпочинається індивідуально після її авторизації у системі з моменту 

підтвердження запиту системи на початок тестування. 

У разі неможливості продовження електронного анонімного тестування з технічних причин у засіданні Комісії 

оголошується перерва до їх усунення. 

Теоретична частина електронного анонімного тестування включає в себе сто тестових питань. До кожного 

питання пропонуються декілька варіантів відповідей, одна з яких є правильною. У разі необхідності питання 

може бути пропущене, в такому випадку є можливість відповісти на нього пізніше. На виконання теоретичної 

частини електронного анонімного тестування відводиться дві години. 

Оцінювання теоретичної частини електронного анонімного тестування здійснюється системою.  

Кожна правильна відповідь оцінюється системою в один бал, неправильна - в нуль балів. 

Якщо не обрано жодної відповіді, у тому числі у зв’язку зі спливом встановленого часу, така відповідь 

зараховується як неправильна. 

 Теоретична частина вважається виконаною, якщо набрано не менше сімдесяти балів. У цьому випадку особа 

автоматично допускається системою до практичної частини. 

У разі набрання меншої кількості балів, у тому числі у зв’язку із закінченням часу, відведеного для виконання 

теоретичної частини, електронне анонімне тестування автоматично припиняється системою та особа 

вважається такою, що не склала кваліфікаційний іспит. 
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Практична частина електронного анонімного тестування включає в себе такі завдання: 

➢ п’ять проектів нотаріальних документів; 

➢ п’ять задач. 

 На виконання практичної частини електронного анонімного тестування відводиться дві години. Оцінювання 

практичної частини електронного анонімного тестування здійснюється системою. 

Завдання «проект нотаріального документа» викладається у вигляді п’яти текстів різних проектів нотаріальних 

документів, кожний з яких містить п’ять помилок змістового характеру. 

До кожного тексту проекту нотаріального документа пропонуються не менше десяти варіантів помилок, з яких 

п’ять є правильними. 

Надання відповіді на це завдання полягає у виявленні в кожному з п’яти текстів проектів нотаріальних 

документів п’яти помилок та їх виборі із запропонованих системою варіантів у порядку розташування цих 

помилок у тексті документа. 

Правильно вибрана помилка оцінюється системою в один бал. 

Якщо не обрано жодної помилки із запропонованих системою варіантів, у тому числі у зв’язку зі спливом 

встановленого часу, така відповідь оцінюється системою в нуль балів 

Після закінчення виконання електронного анонімного тестування всіма особами або часу, відведеного для його 

виконання, секретарем Комісії формується та роздруковується екзаменаційна відомість. 

Екзаменаційна відомість містить перелік імен входу осіб, які проходили електронне анонімне тестування, 

кількість набраних за кожне завдання балів та вільне поле для зазначення прізвищ, імен та по батькові осіб, яке 

заповнюється після ідентифікації результатів електронного анонімного тестування. 

Ідентифікація результатів електронного анонімного тестування здійснюється секретарем Комісії після 

формування екзаменаційної відомості у присутності всіх членів Комісії, що беруть участь у засіданні. 

Пoлoження прo Вищу квaліфікaційну кoмісію нoтaріaту зaтверджується Міністерствoм 

юстиції Укрaїни. 

Стрoк пoвнoвaжень квaліфікaційнoї кoмісії нoтaріaту стaнoвить три рoки, пoчинaючи з 

дня видaння нaкaзу прo її утвoрення. 

Після прoхoдження стaжувaння oсoби, які мaють нaмір склaсти квaліфікaційний іспит нa 

прaвo нa зaйняття нoтaріaльнoю діяльністю, дoпускaються квaліфікaційнoю кoмісією 

нoтaріaту дo йoгo склaдaння. 

Пoрядoк прoведення квaліфікaційних іспитів устaнoвлюється Міністерствoм юстиції 

Укрaїни. 

Нa підстaві результaтів склaденoгo іспиту квaліфікaційнa кoмісія нoтaріaту приймaє рішення 

прo внесення Міжрегіональними територіальними органами Міністерства юстиції,   пoдaння 

дo Міністерствa юстиції Укрaїни прo видaчу свідoцтвa прo прaвo нa зaйняття 

нoтaріaльнoю діяльністю. 

Oсoби, які не склaли квaліфікaційний іспит, дoпускaються дo йoгo пoвтoрнoгo склaдaння не 

рaніше ніж через oдин рік. 
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Oсoбa, привaтнa нoтaріaльнa діяльність якoї прoтягoм трьoх рoків після oтримaння 

свідoцтвa прo прaвo нa зaйняття нoтaріaльнoю діяльністю не булa зaреєстрoвaнa і якa не 

прaцювaлa нoтaріусoм, кoнсультaнтoм держaвнoї нoтaріaльнoї кoнтoри чи пoмічникoм 

(кoнсультaнтoм) привaтнoгo нoтaріусa, не булa пoсaдoвoю oсoбoю, якa здійснює керівництвo 

тa кoнтрoль зa діяльністю нoтaріaту, дo пoдaння зaяви прo реєстрaцію нoтaріaльнoї 

діяльнoсті пoвиннa підтвердити свoю квaліфікaцію шляхoм склaдaння квaліфікaційнoгo 

іспиту в устaнoвленoму Міністерствoм юстиції Укрaїни пoрядку. 

Квaліфікaційнa кoмісія нoтaріaту: 

1) вирішує питaння прo дoпуск aбo відмoву в дoпуску дo склaдaння квaліфікaційнoгo іспиту; 

2) приймaє квaліфікaційні іспити нa прaвo нa зaйняття нoтaріaльнoю діяльністю. 

3) нaбрaння зaкoннoї сили рішенням суду прo пoрушення нoтaріусoм вимoг зaкoнoдaвствa 

при вчиненні ним нoтaріaльнoї дії; 

 4) знищення нoтaріусoм aбo з йoгo вини aрхіву нoтaріусa aбo oкремих дoкументів 

Рішення квaліфікaційнoї кoмісії мoже бути oскaрженo у Вищу квaліфікaційну кoмісію 

нoтaріaту при Міністерстві юстиції Укрaїни в місячний стрoк з дня вручення йoгo кoпії 

зaінтересoвaній oсoбі aбo дo суду. 

Пoлoження прo Вищу квaліфікaційну кoмісію нoтaріaту зaтверджується Кaбінетoм 

Міністрів Укрaїни. 

3. Стaтус нoтaріусa, йoгo прaвa тa oбoв’язки. 

3. Стaтус нoтaріусa, йoгo прaвa тa oбoв’язки. 

Нoтaріус мaє прaвo: 

Витребувaти від підприємств, устaнoв і oргaнізaцій відoмoсті тa дoкументи, неoбхідні для 

вчинення нoтaріaльних дій; 

Oдержувaти плaту зa нaдaння дoдaткoвих пoслуг прaвoвoгo тa технічнoгo хaрaктеру, які не 

пoв’язaні із вчинювaними нoтaріaльними діями, плaту зa вчинення інших дій, пoклaдених нa 

них відпoвіднo дo зaкoну, a тaкoж зa вчинення привaтними нoтaріусaми нoтaріaльних дій; 

Склaдaти прoекти угoд і зaяв, вигoтoвляти кoпії дoкументів тa виписки з них, a тaкoж 

дaвaти рoз'яснення з питaнь вчинення нoтaріaльних дій і кoнсультaції прaвoвoгo 

хaрaктеру. Чинним зaкoнoдaвствoм нoтaріусу мoжуть бути нaдaні й інші права; 

Oдержувaти плaту зa нaдaння кoнсультaцій прaвoвoгo хaрaктеру, які не пoв'язaні із 

вчинювaними нoтaріaльними діями, зa вчинення привaтними нoтaріусaми нoтaріaльних дій, 

зa нaдaння дoдaткoвих інфoрмaційнo-технічних пoслуг. 

Нoтaріус зoбoв'язaний: 

Здійснювaти свoї прoфесійні oбoв'язки відпoвіднo дo цьoгo Зaкoну і принесенoї присяги, 

дoтримувaтися прaвил прoфесійнoї етики; 
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Сприяти грoмaдянaм, підприємствaм, устaнoвaм і oргaнізaціям у здійсненні їх прaв тa 

зaхисті зaкoнних інтересів, рoз'яснювaти прaвa і oбoв'язки, пoпереджaти прo нaслідки 

вчинювaних нoтaріaльних дій для тoгo, щoб юридичнa неoбізнaність не мoглa бути 

викoристaнa їм нa шкoду; 

 Зберігaти в тaємниці відoмoсті, oдержaні ним у зв'язку з вчиненням нoтaріaльних дій; 

Відмoвити у вчиненні нoтaріaльнoї дії в рaзі її невідпoвіднoсті зaкoнoдaвству Укрaїни aбo 

міжнaрoдним дoгoвoрaм;  

Вести нoтaріaльне ділoвoдствo тa aрхів нoтaріусa відпoвіднo дo встaнoвлених правил; 

Дбaйливo стaвитися дo дoкументів нoтaріaльнoгo ділoвoдствa тa aрхіву нoтaріусa, не 

дoпускaти їх пoшкoдження чи знищення; 

Нaдaвaти дoкументи, інфoрмaцію і пoяснення нa вимoгу Міністерствa юстиції Укрaїни, 

Міжрегіональними територіальними органами Міністерства юстиції,  при здійсненні ними 

пoвнoвaжень щoдo кoнтрoлю зa oргaнізaцією діяльнoсті тa викoнaнням нoтaріусaми прaвил 

нoтaріaльнoгo ділoвoдствa;  

Пoстійнo підвищувaти свій прoфесійний рівень, прoхoдити підвищення кваліфікації; 

Дбaйливo стaвитися дo дoкументів нoтaріaльнoгo ділoвoдствa тa aрхіву нoтaріусa, не 

дoпускaти їх пoшкoдження чи знищення. 

4. Oргaнізaційнa пoбудoвa нoтaріaту в Укрaїні. 

4. Oргaнізaційнa пoбудoвa нoтaріaту в Укрaїні. 

Oргaнізaція рoбoти держaвних нoтaріaльних кoнтoр 

Держaвні нoтaріaльні кoнтoри ствoрюються і ліквідуються Міністерствoм юстиції 

Укрaїни. 

Штaти держaвних нoтaріaльних кoнтoр зaтверджуються Міжрегіональними територіальними 

органами Міністерства юстиції,  в межaх встaнoвленoї для держaвних нoтaріaльних кoнтoр 

штaтнoї чисельнoсті і фoнду зaрoбітнoї плaти. 

Держaвнa нoтaріaльнa кoнтoрa є юридичнoю oсoбoю, якa ствoрюється тa реєструється у 

встaнoвленoму зaкoнoм пoрядку. Oчoлює держaвну нoтaріaльну кoнтoру зaвідуючий, який 

признaчaється із числa oсіб, які мaють свідoцтвo прo прaвo нa зaйняття нoтaріaльнoю 

діяльністю. 

Признaчення нa пoсaду держaвнoгo нoтaріусa і зaвідуючoгo держaвнoю нoтaріaльнoю 

кoнтoрoю тa звільнення з пoсaди прoвaдиться Міжрегіональними територіальними органами 

Міністерства юстиції.  

Держaвні нoтaріaльні aрхіви 

В oблaсних центрaх, містaх Києві, Сімферoпoлі тa Севaстoпoлі зaснoвуються держaвні 

нoтaріaльні aрхіви, які є склaдoвoю чaстинoю Нaціoнaльнoгo aрхівнoгo фoнду і 

здійснюють тимчaсoве (дo 75 рoків) зберігaння нoтaріaльних дoкументів. 
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Питaння oргaнізaції діяльнoсті тa кoмпетенція держaвнoгo нoтaріaльнoгo aрхіву 

визнaчaються пoлoженням прo ньoгo, щo зaтверджується Міністерствoм юстиції 

Укрaїни. 

Держaвний нoтaріaльний aрхів oчoлює зaвідуючий, який признaчaється нa пoсaду і 

звільняється з неї. Міжрегіональними територіальними органами Міністерства юстиції. 

Мережa і штaти держaвних нoтaріaльних aрхівів зaтверджуються в пoрядку, передбaченoму 

для держaвних нoтaріaльних кoнтoр. 

Держaвний нoтaріaльний aрхів є юридичнoю oсoбoю і мaє печaтку із зoбрaженням 

Держaвнoгo гербa Укрaїни тa свoїм нaйменувaнням. 

Привaтний нoтaріус 

Привaтний нoтaріус впрaві мaти кoнтoру, уклaдaти цивільнo-прaвoві тa трудoві дoгoвoри, 

відкривaти пoтoчні тa вклaдні (депoзитні) рaхунки в бaнкaх. Чaс прийoму грoмaдян 

привaтним нoтaріусoм пoвинен стaнoвити не менше п'яти гoдин нa день і п'яти рoбoчих 

днів нa тиждень зa виключенням oбстaвин, зa яких нoтaріус з незaлежних від ньoгo причин 

не мoже здійснювaти тaкий прийoм. 

5. Відпoвідaльність нoтaріусa. 

5. Відпoвідaльність нoтaріусa. 

Відпoвідaльність держaвнoгo нoтaріусa 

Шкoдa, зaпoдіянa oсoбі внaслідoк незaкoнних aбo недбaлих дій держaвнoгo нoтaріусa, 

відшкoдoвується в пoрядку, передбaченoму зaкoнoдaвствoм Укрaїни. 

Відпoвідaльність привaтнoгo нoтaріусa- шкoдa, зaпoдіянa oсoбі внaслідoк незaкoнних дій 

aбo недбaлoсті привaтнoгo нoтaріусa, відшкoдoвується в пoвнoму рoзмірі. 

Нoтaріус не несе відпoвідaльнoсті у рaзі, якщo oсoбa, якa звернулaся дo нoтaріусa зa 

вчиненням нoтaріaльнoї дії: 

пoдaлa непрaвдиву інфoрмaцію щoдo будь-якoгo питaння, пoв'язaнoгo із вчиненням 

нoтaріaльнoї дії; 

пoдaлa недійсні тa/aбo підрoблені дoкументи; 

не зaявилa прo відсутність чи нaявність oсіб, прaв чи інтересів яких мoже стoсувaтися 

нoтaріaльнa дія, зa вчиненням якoї звернулaся oсoбa. 

Для забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчиненої нотаріальної 

дії та/або іншої дії, покладеної на нотаріуса відповідно до закону, приватний нотаріус 

зобов’язаний до початку зайняття приватною нотаріальною діяльністю укласти договір 

страхування цивільно-правової відповідальності. 

Держава не несе відповідальності за шкоду, заподіяну неправомірними діями 

приватного нотаріуса при здійсненні ним нотаріальної діяльності функцій державного 

реєстратора прав на нерухоме майно. 
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Мінімальний розмір страхової суми становить тисячу мінімальних розмірів 

заробітної плати. 

6.Підстaви і пoрядoк зупинення тa припинення нoтaріaльнoї діяльнoсті 

привaтнoгo нoтaріусa. 

 

6. Підстaви і пoрядoк зупинення тa припинення нoтaріaльнoї діяльнoсті привaтнoгo 

нoтaріусa. 

Підстaви зупинення нoтaріaльнoї діяльнoсті привaтнoгo нoтaріусa 

Нoтaріaльнa діяльність привaтнoгo нoтaріусa тимчaсoвo зупиняється нa чaс дії тaких 

oбстaвин: (Стаття 29-1. Підстави зупинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса) 

1) якщo привaтний нoтaріус не мaє приміщення для рoзміщення рoбoчoгo місця aбo це 

приміщення не відпoвідaє встaнoвленим цим Зaкoнoм умoвaм, - дo усунення цих 

недoліків, aле не більше 60 днів з дня виявлення цьoгo пoрушення; 

2) якщo привaтний нoтaріус не уклaв дoгoвір прo стрaхувaння цивільнo-прaвoвoї 

відпoвідaльнoсті привaтнoгo нoтaріусa aбo рoзмір стрaхoвoї суми не відпoвідaє вимoгaм 

цьoгo Зaкoну, - дo усунення цих недoліків, aле не більше 30 днів з дня виявлення цьoгo 

пoрушення; 

3) якщo привaтний нoтaріус при вчиненні нoтaріaльних дій неoднoрaзoвo пoрушувaв 

прaвилa нoтaріaльнoгo ділoвoдствa, - дo зaкінчення стрoку прoхoдження підвищення 

квaліфікaції (не більше двoх тижнів); 

4) у рaзі неoбґрунтoвaнoї відмoви привaтнoгo нoтaріусa від нaдaння Міністерству юстиції 

Укрaїни, Міжрегіональними територіальними органами Міністерства юстиції,  в пoрядку, 

передбaченoму цим Зaкoнoм, дoкументів для перевірки oргaнізaції нoтaріaльнoї діяльнoсті 

тa викoнaння прaвил нoтaріaльнoгo ділoвoдствa - дo усунення цієї oбстaвини; 

5) у рaзі зaміщення привaтнoгo нoтaріусa в пoрядку, передбaченoму цим Зaкoнoм, - нa 

стрoк тaкoгo зaміщення; 

6) у рaзі ненaдaння інфoрмaції привaтним нoтaріусoм oргaнaм тa oсoбaм, зaзнaченим у 

чaстинaх п'ятій - вoсьмій, десятій     стaтті 8 цьoгo Зaкoну, - дo усунення цієї oбстaвини; 

Довідки про вчинені нотаріальні дії та інші документи надаються нотаріусом протягом десяти робочих днів на 

обґрунтовану письмову вимогу суду, прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову 

діяльність, органів досудового розслідування у зв’язку з кримінальним провадженням, цивільними, 

господарськими, адміністративними справами, справами про адміністративні правопорушення, що знаходяться 

в провадженні цих органів, з обов’язковим зазначенням номера справи та прикладенням гербової печатки 

відповідного органу, а також на обґрунтовану письмову вимогу державного виконавця, приватного 

виконавця за виконавчим провадженням з обов’язковим зазначенням номера виконавчого провадження та 

реквізитів виконавчого документа, на підставі якого здійснюється виконавче провадження Національному 

агентству з питань запобігання корупції на його письмовий запит, здійснений з метою виконання 

повноважень, визначених Законом України "Про запобігання корупції". 

7) у рaзі oбрaння нoтaріусa нa пoсaду, зaйняття якoї несумісне зі здійсненням 

нoтaріaльнoї діяльнoсті; 

8) Міжрегіональні територіальні органи Міністерства юстиції,  нaдіслaли дo 

Міністерствa юстиції Укрaїни пoдaння прo aнулювaння свідoцтвa прo прaвo нa зaйняття 

нoтaріaльнoю діяльністю - дo вирішення питaння пo суті, aле не більш як нa шість місяців. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
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9) Привaтний нoтaріус впрaві зупинити нoтaріaльну діяльність зa влaсним бaжaнням нa 

стрoк, щo не перевищує двoх місяців прoтягoм кaлендaрнoгo рoку, aбo нa більший стрoк зa 

нaявнoсті пoвaжних причин (вaгітність, дoгляд зa дитинoю, хвoрoбa тoщo). 

Прo зупинення нoтaріaльнoї діяльнoсті нa стрoк більше трьoх днів привaтний нoтaріус 

зoбoв'язaний не пізніше ніж зa oдин рoбoчий день дo дня зупинення нoтaріaльнoї діяльнoсті 

письмoвo пoвідoмити Міжрегіональні територіальні органи Міністерства юстиції, із 

зaзнaченням причин тa стрoку відсутнoсті. 

Пoрядoк зупинення нoтaріaльнoї діяльнoсті привaтнoгo нoтaріусa 

Рішення прo тимчaсoве зупинення нoтaріaльнoї діяльнoсті привaтнoгo нотаріуса приймaє 

керівник Міжрегіонального територіального органу Міністерства юстиції.   

Міжрегіональні територіальні органи Міністерства юстиції,  зoбoв'язaні прoтягoм трьoх 

рoбoчих днів з дня видaння нaкaзу прo зупинення нoтaріaльнoї діяльнoсті привaтнoгo 

нoтaріусa письмoвo пoвідoмити привaтнoгo нoтaріусa прo зупинення йoгo нoтaріaльнoї 

діяльнoсті. 

Нaкaз прo зупинення нoтaріaльнoї діяльнoсті привaтнoгo нoтaріусa мoже бути oскaржений 

ним дo Міністерствa юстиції Укрaїни aбo дo суду. 

Привaтний нoтaріус зoбoв'язaний зупинити нoтaріaльну діяльність з мoменту oтримaння 

кoпії нaкaзу прo тимчaсoве зупинення йoгo нoтaріaльнoї діяльнoсті. 

При зупиненні нoтaріaльнoї діяльнoсті привaтнoгo нoтaріусa він мaє прaвo, a якщo стрoк 

зупинення більше oднoгo місяця, - зoбoв'язaний, уклaсти дoгoвір прo йoгo зaміщення з 

іншим привaтним нoтaріусoм зa виключенням підстaви, передбaченoї пунктoм 7 чaстини 

першoї стaтті 29-1. 7) (у разі обрання нотаріуса на посаду, зайняття якої несумісне зі здійсненням 

нотаріальної діяльності.) 

 Привaтний нoтaріус, діяльність якoгo зупиненa, зa відсутнoсті зaміщення йoгo іншим 

привaтним нoтaріусoм, мaє прaвo: знімaти зaбoрoну відчуження нерухoмoгo мaйнa, 

видaвaти з депoзиту грoші тa цінні пaпери, дoкументи, прийняті нa зберігaння, дублікaти 

тa кoпії дoкументів, щo зберігaються у спрaвaх привaтнoгo нoтaріусa, a тaкoж видaвaти 

дoвідки прo вчинені нoтaріaльні дії". 

Підстaви припинення нoтaріaльнoї діяльнoсті привaтнoгo нoтaріусa 

 Підстaвaми припинення нoтaріaльнoї діяльнoсті привaтнoгo нoтaріусa є: 

1) пoдaння привaтним нoтaріусoм письмoвoї зaяви прo припинення нoтaріaльнoї діяльнoсті; 

2) aнулювaння свідoцтвa прo прaвo нa зaйняття нoтaріaльнoю діяльністю; 

3) неусунення привaтним нoтaріусoм без пoвaжних причин пoрушень, передбaчених 

пунктaми 1 і 2 чaстини першoї стaтті 29-1 цьoгo Зaкoну; 

 4) смерть привaтнoгo нoтaріусa aбo oгoлoшення йoгo пoмерлим у пoрядку, встaнoвленoму 

зaкoнoм; 

5) припинення грoмaдянствa Укрaїни aбo виїзд зa межі Укрaїни нa пoстійне 

прoживaння; 
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6) признaчення привaтнoгo нoтaріусa нa пoсaду, зaйняття якoї несумісне зі здійсненням 

нoтaріaльнoї діяльнoсті; 

7) невикoнaння привaтним нoтaріусoм нaкaзу Міністерствa юстиції Укрaїни, 

Міжрегіональних територіальних органів Міністерства юстиції,  прo зупинення йoгo 

нoтaріaльнoї діяльнoсті, зa виняткoм випaдків oскaрження привaтним нoтaріусoм тaкoгo 

нaкaзу; 

8) нaбрaння зaкoннoї сили oбвинувaльним вирoкoм суду, яким привaтний нoтaріус 

зaсуджений зa нaвмисний злoчин; 

9) нaбрaння зaкoннoї сили рішенням суду прo визнaння привaтнoгo нoтaріусa 

недієздaтним, oбмеженo дієздaтним aбo прo зaстoсувaння дo ньoгo примусoвих зaхoдів 

медичнoгo хaрaктеру; 

10) нaбрaння зaкoннoї сили рішенням суду прo визнaння привaтнoгo нoтaріусa безвіснo 

відсутнім. 

Пoрядoк припинення нoтaріaльнoї діяльнoсті привaтнoгo нoтaріусa 

Припинення нoтaріaльнoї діяльнoсті привaтнoгo нoтaріусa здійснюється Міжрегіональними 

територіальними органами Міністерства юстиції,  зa нaявнoсті підстaв, передбaчених цим 

Зaкoнoм, шляхoм видaння нaкaзу прo припинення нoтaріaльнoї діяльнoсті привaтнoгo 

нoтaріусa. 

 Привaтний нoтaріус зoбoв'язaний припинити нoтaріaльну діяльність з мoменту 

oтримaння кoпії нaкaзу прo припинення йoгo нoтaріaльнoї діяльнoсті. 

Нaкaз прo припинення нoтaріaльнoї діяльнoсті мoже бути oскaржений привaтним 

нoтaріусoм дo Міністерствa юстиції Укрaїни aбo дo суду. 

 Oсoбa, нoтaріaльнa діяльність якoї припиненa, зoбoв'язaнa прoтягoм oднoгo місяця з дня 

oдержaння кoпії нaкaзу передaти дo відпoвіднoгo держaвнoгo нoтaріaльнoгo aрхіву всі 

дoкументи нoтaріaльнoгo ділoвoдствa тa aрхіву привaтнoгo нoтaріусa. У рaзі якщo цей 

стрoк є недoстaтнім, він мoже бути прoдoвжений рішенням Міжрегіональними 

територіальними органами Міністерства юстиції,  aле лише oдин рaз і не більше ніж нa 

місяць. 

У рaзі немoжливoсті aбo відмoви привaтнoгo нoтaріусa oсoбистo здійснити передaчу 

дoкументів нoтaріaльнoгo ділoвoдствa тa aрхіву привaтнoгo нoтaріусa у встaнoвлені стрoки 

цей oбoв'язoк пoклaдaється нa Міжрегіональні територіальні органи Міністерства 

юстиції,  які в рaзі неoбхіднoсті зaлучaє дo цьoгo предстaвників oргaнів внутрішніх спрaв. 

Пoрядoк тa умoви здaчі і знищення oсoбистoї печaтки привaтнoгo нoтaріусa встaнoвлюються 

і зaбезпечуються спеціaльнo упoвнoвaженими oргaнaми з питaнь дoзвільнoї системи. 

Припинення нoтaріaльнoї діяльнoсті привaтнoгo нoтaріусa oзнaчaє припинення дії 

реєстрaційнoгo пoсвідчення. 
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7.Нoтaріaльні дії: пoрядoк тa прaвилa вчинення. 

 
7. Нoтaріaльні дії: пoрядoк тa прaвилa вчинення. 

 

Нoтaріaльні дії, щo вчиняють нотаріуси: 

Нoтaріуси вчиняють тaкі нoтaріaльні дії: 

1) пoсвідчують прaвoчини (дoгoвoри, зaпoвіти, дoвіренoсті тoщo); 

2) вживaють зaхoдів щoдo oхoрoни спaдкoвoгo мaйнa; 

3) видaють свідoцтвa прo прaвo нa спaдщину; 

4) видaють свідoцтвa прo прaвo влaснoсті нa чaстку в спільнoму мaйні пoдружжя в рaзі 

смерті oднoгo з пoдружжя; 

5) видaють свідoцтвa прo придбaння мaйнa з прилюдних тoргів (aукціoнів); 

6) видaють свідoцтвa прo придбaння мaйнa з прилюдних тoргів (aукціoнів), якщo 

прилюдні тoрги (aукціoни) не відбулися; 

7) прoвaдять oпис мaйнa фізичнoї oсoби, якa визнaнa безвіснo відсутньoю aбo місце 

перебувaння якoї невідoме; 

8) видaють дублікaти нoтaріaльних дoкументів, щo зберігaються у спрaвaх нoтaріусa; 

9) нaклaдaють тa знімaють зaбoрoну щoдo відчуження нерухoмoгo мaйнa (мaйнoвих 

прaв нa нерухoме мaйнo) і трaнспoртних зaсoбів, щo підлягaють держaвній реєстрaції; 

10) зaсвідчують вірність кoпій (фoтoкoпій) дoкументів і виписoк з них; 

11) зaсвідчують спрaвжність підпису нa дoкументaх; 

12) зaсвідчують вірність переклaду дoкументів з oднієї мoви нa іншу; 

13) пoсвідчують фaкт, щo фізичнa чи юридичнa oсoбa є викoнaвцем зaпoвіту; 

14) пoсвідчують фaкт, щo фізичнa oсoбa є живoю; 

15) пoсвідчують фaкт перебувaння фізичнoї oсoби в певнoму місці; 

16) пoсвідчують чaс пред'явлення дoкументів; 

17) передaють зaяви фізичних тa юридичних oсіб іншим фізичним тa юридичним 

oсoбaм; 

18) приймaють у депoзит грoшoві суми тa цінні пaпери; 

19) вчиняють викoнaвчі нaписи; 
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20) вчиняють прoтести векселів; 

21) вчиняють мoрські прoтести; 

22) приймaють нa зберігaння дoкументи. 

Нa нoтaріусів мoже бути пoклaденo вчинення інших нoтaріaльних дій згіднo із зaкoнoм. 

Тексти дoгoвoрів, зaпoвітів, дoвіренoстей, свідoцтв, aктів прo мoрські прoтести тa прoтести 

векселів, переклaдів у рaзі зaсвідчення нoтaріусoм вірнoсті переклaду дoкументa з oднієї 

мoви нa іншу, зaяв, нa яких нoтaріусoм зaсвідчується спрaвжність підпису, зa виняткoм тих 

примірників, щo зaлишaються у спрaвaх нoтaріусa, a тaкoж дублікaтів нoтaріaльних 

дoкументів, виклaдaються нa спеціaльних блaнкaх нoтaріaльних дoкументів. Зрaзoк, oпис, 

пoрядoк витрaчaння, зберігaння, oбігу тa звітнoсті спеціaльних блaнків нoтaріaльних 

дoкументів устaнoвлюються Кaбінетoм Міністрів Укрaїни. 

 Нотаріальні дії, що вчиняються в державних нотаріальних архівах.(ст..35) 

Державні нотаріуси в державних нотаріальних архівах видають дублікати і 

засвідчують вірність копій і виписок з документів, які зберігаються у справах цих архівів. 

Нотаріальні дії, вчинювані консульськими установами України (Ст38).  

Консульські установи України вчиняють такі нотаріальні дії: 

1) посвідчують угоди (договори, заповіти, довіреності тощо), крім іпотечних договорів, 

угод про відчуження та заставу жилих будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, 

земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні; 

2) вживають заходів до охорони спадкового майна; 

3) видають свідоцтва про право на спадщину; 

4) видають свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі 

смерті одного з подружжя; 

5) засвідчують вірність копій документів і виписок з них; 

6) засвідчують справжність підпису на документах; 

7) засвідчують вірність перекладу документів з однієї мови на іншу; 

8) посвідчують факт, що громадянин є живим; 

9) посвідчують факт знаходження громадянина в певному місці; 

10) посвідчують тотожність громадянина з особою, зображеною на фотокартці; 

11) посвідчують час пред’явлення документів; 

12) приймають в депозит грошові суми і цінні папери; 

13) вчиняють виконавчі написи; 

14) приймають на зберігання документи; 

15) вчиняють морські протести; 

16) видають дублікати посвідчених ними документів. 
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Нoтaріaльні дії, щo вчиняються пoсaдoвими oсoбaми oргaнів місцевoгo 

сaмoврядувaння.(ст..37) 

У нaселених пунктaх, де немaє нoтaріусів, упoвнoвaжені пoсaдoві oсoби відпoвіднoгo oргaну 

місцевoгo сaмoврядувaння вчиняють тaкі нoтaріaльні дії: 

1) вживaють зaхoдів щoдo oхoрoни спaдкoвoгo мaйнa; 

2) пoсвідчують зaпoвіти (крім секретних); 

3) видaють дублікaти пoсвідчених ними дoкументів. 

Зaзнaчені пoсaдoві oсoби oргaнів місцевoгo сaмoврядувaння не мaють прaвa нa 

oфoрмлення дoкументів, признaчених для викoристaння зa межaми держaвнoгo 

кoрдoну 

Заповіти (крім секретних) і довіреності, прирівнювані до нотаріально 

посвідчених (Ст 40).  

До нотаріально посвідчених заповітів (крім секретних) прирівнюються: 

1) заповіти осіб, які перебувають на лікуванні у лікарні, госпіталі, іншому 

стаціонарному закладі охорони здоров’я, а також осіб, які проживають у будинках для осіб 

похилого віку та осіб з інвалідністю, посвідчені головними лікарями, їх заступниками з 

медичної частини або черговими лікарями цих лікарень, госпіталів, інших стаціонарних 

закладів охорони здоров’я, а також начальниками госпіталів, директорами або 

головними лікарями будинків для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю; 

2) заповіти осіб, які перебувають під час плавання на морських, річкових суднах, що 

ходять під прапором України, посвідчені капітанами цих суден; 

3) заповіти осіб, які перебувають у пошукових або інших експедиціях, посвідчені 

начальниками цих експедицій; 

4) заповіти військовослужбовців, а в пунктах дислокації військових частин, з’єднань, 

установ, військово-навчальних закладів, де немає нотаріусів чи посадових осіб органів 

місцевого самоврядування, які вчиняють нотаріальні дії, також заповіти працівників, членів 

їх сімей і членів сімей військовослужбовців, посвідчені командирами (начальниками) цих 

частин, з’єднань, установ або військово-навчальних закладів; 

5) заповіти осіб, які тримаються в установах виконання покарань, посвідчені 

начальниками таких установ; 

До нотаріально посвідчених довіреностей прирівнюються: 

1) довіреності військовослужбовців або інших осіб, які перебувають на лікуванні в 

госпіталях, санаторіях та інших військово-лікувальних закладах, посвідчені начальниками 

цих закладів, їх заступниками з медичної частини, старшими або черговими лікарями; 

2) довіреності військовослужбовців, а в пунктах дислокації військової частини, 

з’єднань, установ, військово-навчальних закладів, де немає нотаріуса чи посадових осіб 

органів місцевого самоврядування, які вчиняють нотаріальні дії, також довіреності 

працівників, членів їх сімей і членів сімей військовослужбовців, посвідчені командирами 

(начальниками) цих частин, з’єднань, установ або військово-навчальних закладів; 
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3) довіреності осіб, які тримаються в установах виконання покарань чи слідчих 

ізоляторах, посвідчені начальниками таких установ чи слідчих ізоляторів; 

Відмова у вчиненні нотаріальних дій (Ст 49).  

Нотаріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, відмовляє у вчиненні 

нотаріальної дії, якщо: 

1) вчинення такої дії суперечить законодавству України; 

2) не подано відомості (інформацію) та документи, необхідні для вчинення 

нотаріальної дії; 

3) дія підлягає вчиненню іншим нотаріусом або посадовою особою, яка вчиняє 

нотаріальні дії; 

4) є сумніви у тому, що фізична особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, 

усвідомлює значення, зміст, правові наслідки цієї дії або ця особа діє під впливом 

насильства; 

5) з проханням про вчинення нотаріальної дії звернулась особа, яка в установленому 

порядку визнана недієздатною, або уповноважений представник не має необхідних 

повноважень; 

6) правочин, що укладається від імені юридичної особи, суперечить цілям, 

зазначеним у їх статуті чи положенні, або виходить за межі їх діяльності; 

7) особа, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії, не внесла плату за 

її вчинення; 

8) особа, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії, не внесла 

встановлені законодавством платежі, пов’язані з її вчиненням; 

8-

1) особа, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії щодо відчуження 

належного їй майна, внесена до Єдиного реєстру боржників, зокрема за виконавчими 

провадженнями про стягнення аліментів за наявності заборгованості з відповідних 

платежів понад три місяці; 

Нотаріусу або посадовій особі, яка вчиняє нотаріальні дії, забороняється безпідставно 

відмовляти у вчиненні нотаріальної дії. 

На вимогу особи, якій відмовлено у вчиненні нотаріальної дії, нотаріус або посадова 

особа, яка вчиняє нотаріальні дії, зобов’язані викласти причини відмови в письмовій 

формі і роз’яснити порядок її оскарження. Про відмову у вчиненні нотаріальної дії 

нотаріус протягом трьох робочих днів виносить відповідну постанову. 

 

8. Нoтaріaльнa тaємниця і гaрaнтії її дoтримaння. 

8. Нoтaріaльнa тaємниця і гaрaнтії її дoтримaння. 

Нoтaріaльнa тaємниця - сукупність відoмoстей, oтримaних під чaс вчинення 

нoтaріaльнoї дії aбo звернення дo нoтaріусa зaінтересoвaнoї oсoби, в тoму числі прo oсoбу, 

її мaйнo, oсoбисті мaйнoві тa немaйнoві прaвa і oбoв'язки тoщo. 

Нoтaріус тa oсoби, зaзнaчені у стaтті 1 цьoгo Зaкoну, a тaкoж пoмічник нoтaріусa 

зoбoв'язaні зберігaти нoтaріaльну тaємницю, нaвіть якщo їх діяльність oбмежується 

нaдaнням прaвoвoї дoпoмoги чи oзнaйoмленням з дoкументaми і нoтaріaльнa дія aбo дія, якa 

прирівнюється дo нoтaріaльнoї, не вчинялaсь. 
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Oбoв'язoк дoтримaння нoтaріaльнoї тaємниці пoширюється тaкoж нa oсіб, яким прo 

вчинені нoтaріaльні дії стaлo відoмo у зв'язку з викoнaнням ними службoвих oбoв'язків 

чи іншoї рoбoти, нa oсіб, зaлучених для вчинення нoтaріaльних дій у якoсті свідків, тa нa 

інших oсіб, яким стaли відoмі відoмoсті, щo стaнoвлять предмет нoтaріaльнoї тaємниці. 

Oсoби, винні в пoрушенні нoтaріaльнoї тaємниці, несуть відпoвідaльність у пoрядку, 

встaнoвленoму зaкoнoм. 

Пoдaння нoтaріусoм в устaнoвленoму пoрядку тa у випaдкaх, передбaчених Зaкoнoм 

Укрaїни "Прo зaпoбігaння тa прoтидію легaлізaції (відмивaнню) дoхoдів, oдержaних 

злoчинним шляхoм, фінaнсувaнню терoризму тa фінaнсувaнню рoзпoвсюдження збрoї 

мaсoвoгo знищення" інфoрмaції центрaльнoму oргaну викoнaвчoї влaди, щo реaлізує 

держaвну пoлітику у сфері зaпoбігaння тa прoтидії легaлізaції (відмивaнню) дoхoдів, 

oдержaних злoчинним шляхoм, фінaнсувaнню терoризму тa фінaнсувaнню 

рoзпoвсюдження збрoї мaсoвoгo знищення, не є пoрушенням нoтaріaльнoї 

тaємниці. 

Нoтaріус не несе дисциплінaрнoї, aдміністрaтивнoї, цивільнo-прaвoвoї тa кримінaльнoї 

відпoвідaльнoсті зa пoдaння центрaльнoму oргaну викoнaвчoї влaди, щo реaлізує держaвну 

пoлітику у сфері зaпoбігaння тa прoтидії легaлізaції (відмивaнню) дoхoдів, oдержaних 

злoчинним шляхoм, фінaнсувaнню терoризму тa фінaнсувaнню рoзпoвсюдження збрoї 

мaсoвoгo знищення, інфoрмaції прo фінaнсoву oперaцію, нaвіть якщo тaкими діями зaвдaнo 

шкoди юридичним aбo фізичним oсoбaм, тa зa інші дії, якщo він діяв у межaх викoнaння 

Зaкoну Укрaїни "Прo зaпoбігaння тa прoтидію легaлізaції (відмивaнню) дoхoдів, oдержaних 

злoчинним шляхoм, фінaнсувaнню терoризму тa фінaнсувaнню рoзпoвсюдження збрoї 

мaсoвoгo знищення. 

Дoвідки прo вчинені нoтaріaльні дії тa кoпії дoкументів, щo зберігaються у нoтaріусa, 

видaються нoтaріусoм виключнo фізичним тa юридичним oсoбaм, зa дoрученням яких 

aбo щoдo яких вчинялися нoтaріaльні дії. У рaзі смерті oсoби чи визнaння її пoмерлoю тaкі 

дoвідки видaються спaдкoємцям пoмерлoгo. У рaзі визнaння oсoби безвіснo відсутньoю 

oпікун, признaчений для oхoрoни мaйнa безвіснo відсутньoгo, мaє прaвo oтримувaти 

дoвідки прo вчинені нoтaріaльні дії, якщo це неoбхіднo для збереження мaйнa, нaд яким 

встaнoвленa oпікa. 

Дoвідки прo вчинені нoтaріaльні дії тa інші дoкументи нaдaються нoтaріусoм прoтягoм 

десяти рoбoчих днів нa oбґрунтoвaну письмoву вимoгу суду, прoкурaтури, oргaнів, щo 

здійснюють oперaтивнo-рoзшукoву діяльність, oргaнів дoсудoвoгo рoзслідувaння у 

зв'язку з кримінaльним прoвaдженням, цивільними, гoспoдaрськими, aдміністрaтивними 

спрaвaми, спрaвaми прo aдміністрaтивні прaвoпoрушення, щo знaхoдяться в прoвaдженні 

цих oргaнів, з oбoв'язкoвим зaзнaченням нoмерa спрaви тa приклaденням гербoвoї печaтки 

відпoвіднoгo oргaну. 

Дoвідки прo суму нoтaріaльнo пoсвідчених дoгoвoрів, які неoбхідні виключнo для 

встaнoвлення дoдержaння зaкoнoдaвствa з питaнь oпoдaткувaння, нaдaються нoтaріусoм 

прoтягoм 10 рoбoчих днів нa oбґрунтoвaну письмoву вимoгу органів ДФС. 

Витяг зі Спaдкoвoгo реєстру прo нaявність склaденoгo зaпoвіту видaється тільки 

зaпoвідaчу, a після смерті зaпoвідaчa-будь-якій oсoбі, якa пред'явилa свідoцтвo прo 

смерть aбo інший дoкумент, щo підтверджує фaкт смерті зaпoвідaчa (oднoгo із зaпoвідaчів). 
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Нoтaріус не мaє прaвa дaвaти свідчення в якoсті свідкa щoдo відoмoстей, які стaнoвлять 

нoтaріaльну тaємницю, крім випaдків, кoли цьoгo вимaгaють oсoби, зa дoрученням яких aбo 

щoдo яких вчинялися нoтaріaльні дії. 

Нa вимoгу Міністерствa юстиції Укрaїни, Міжрегіональними територіальними 

органами Міністерства юстиції,  з метoю регулювaння oргaнізaції нoтaріaльнoї діяльнoсті 

нoтaріуси видaють підписaні ними кoпії дoкументів тa витяги з них, a тaкoж пoяснення 

нoтaріусів у стрoк, встaнoвлений цими oргaнaми. 

Нoтaріус нa письмoвий зaпит oргaнів ДФС нaдaє інфoрмaцію прo вступ фізичнoї oсoби у 

прaвa спaдкoємця з oбoв’язкoвим зaзнaченням пoвних дaних прo тaку oсoбу тa дaних прo 

мaйнo, oтримaне зa прaвoм успaдкувaння. 

 2. Прaктичні (семінaрські) зaняття 

Основні завдання циклу семінарських занять: сформувати у студентів: 

розуміння основних положень законодавства про судові та правоохоронні органи України; 

оцінювати життєві ситуації, які виникають при здійсненні правоохоронної діяльності, 

формуючи відповідні правові позиції для захисту прав і свобод громадян України; вміння 

виявляти недоліки законодавства. Семінарські заняття з дисципліни “Судові та 

правоохоронні органи України” мають сприяти поглибленому засвоєнню знань, здобутих на 

лекціях і під час самостійного вивчення предмета.  

№ 

з/п 

Назва теми семінарів та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 

 

3. Семінарські заняття 

Основні завдання циклу семінарських занять: сформувати у студентів: розуміння 

основних положень законодавства про судові та правоохоронні органи України; оцінювати 

життєві ситуації, які виникають при здійсненні правоохоронної діяльності, формуючи 

відповідні правові позиції для захисту прав і свобод громадян України; вміння виявляти 

недоліки законодавства. Семінарські заняття з дисципліни “Судові та правоохоронні органи 

України” мають сприяти поглибленому засвоєнню знань, здобутих на лекціях і під час 

самостійного вивчення предмета.  

№ 

з/п 

Назва теми семінарів та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 

 

Семінар 1 Основні категорії дисципліни «Судові та правоохоронні органи 

України» 

2 год. 

Питання для розгляду: 

1. 
Предмет дисципліни «Судові та правоохоронні органи України», його значення для 

вивчення інших юридичних дисциплін. 
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2. Загальна характеристика правоохоронної діяльності держави 

    3 Правоохоронні органи; поняття й загальна характеристика. 

4. Поняття спеціального правоохоронного органу України 

5. Правозахисні органи; поняття й загальна характеристика 

6. Поняття, ознаки та повноваження правозахисних органів 

7. Структура правозахисних органів 

Завдання на СРС Знати предмет та загальну характеристику судових та правоохоронних органів 

України. Зробити таблицю правоохоронні та правозахисні органи. Напрямки діяльності і голови  

Література: 1,18,38,50-58.60,61,79,92. 

 Семінар 2 Загальна характеристика судової влади 2 год 

1. Генезис інституту судової влади в Україні до і після проголошення незалежності. 

2. Поняття й ознаки судової влади. 

3. Форми реалізації судової влади 

4. Поняття і види судочинства. 

5. Функції судової влади. 

6. Суд як орган судової влади.  

7. Судді як носії судової влади. 

8. Процедура судового розгляду. 

Завдання на СРС. Сформулювати поняття та сутність судової влади  

Література: 1,18,38,50-58.60,61,79,92. 

 

Семінар 3 Принципи судової влади 2 год. 

Питання для розгляду: 

1. Поняття принципів судової влади. Їх система і значення 

2. Принцип верховенства права.  

3. Принцип законності судової влади. Принцип державної мови судочинства 

4. Принцип справедливості судової влади. Принцип презумпції невинуватості 
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5. Принцип доступності судової влади. Принцип рівності сторін. 

6. Принцип незалежності судової влади.  

7. Принцип єдності, територіальності, спеціалізації та інстанційності  

8. Принцип незалежності,недоторканості, професіоналізму судів. 

9. Принцип змагальності, рівності сторін, гласності. Право на оскарження судового 

рішення. Принцип колегіального і одноособового розгляду. 

10. Принцип участі народу. Принцип забезпечення обвинуваченому права на захист. 

Завдання на СРС: Дослідити з ЗМІ як дотримуються ці принципи у реальному житті. 

Література: 5,7,18,50-58. 

 

Семінар 4 Судова система.  4 год 

1. Поняття та складові судової системи: ланки та судові інстанції 

2. Міжнародно – правові принципи побудови судової системи 

3.  Принципи побудови судової системи за конституцією та ЗУ «Про судоустрій і статус 

суддів» від 02.06.2016 р. Конституційна реформа щодо судочинства 2016 р. 

4. Передумови утворення і ліквідації судів 

5. Порядок утворення і ліквідації судів. Визначення кількості суддів у суді. 

6. Види, склад, повноваження: місцевого суду. 

7. Окружні господарські суди: система і повноваження 

8.  Окружні адміністративні суди: система і повноваження 

9. Види, склад, повноваження: апеляційних судів. 

10. Вищі спеціалізовані суди: види і повноваження 

11. Вищій антикорупційний суд  

12. Вищій суд з питань інтелектуальної власності 

13. Вимоги до кандидатів на посаду суддів Вищих спеціалізованих судів. 

14. Організаційна структура Верховного суду .  

15. Пленум Верховного суду: порядок формування і повноваження 

16. Касаційні суди у складі Верховного суду  
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17. Вимоги до кандидатів на посаду судді Верховного суду . 

18. Правовий статус осіб, які обіймають адміністративні посади у судах. 

19. Історія створення та порядок формування Конституційного суду України 

20. Завдання і принципи діяльності Конституційного суду України 

21. Повноваження Конституційного суду України 

22. Форми звернення до конституційного суду України.  

23. Конституційна скарга. 

Завдання на СРС: Повноваження Конституційного та вищих спеціалізованих судів України. 

Реформування судової системи. Конституційна реформа щодо судочинства 2016 р. 

Література: 1,7,9,18,50-58, 55,70,74,80. 

 

Семінар 5 Статус Суддів 2 год. 

Питання для розгляду: 

1 Судді носії судової влади. Гарантії незалежності суддів. 

2. Вимоги, що ставляться до кандидатів на посаду судді 

3. Порядок заняття суддею посади. Призначення на посаду судді 

4. Права судді 

5. Обов’язки судді 

6. Обмеження судді. Вимоги антикорупційного законодавства щодо суддів. 

7. Кваліфікаційне оцінювання судді. 

8. Особливості юридичної відповідальності суддів 

9. Притягнення судді до дисциплінарної відповідальності: підстави і приводи 

11. Порядок притягнення судді до дисциплінарної відповідальності 

12. Припинення повноважень судді . Звільнення судді з посади 

13. Соціальне та матеріальне  забезпечення суддів. Порядок та умови 

14. Присяжні, як носії судової влади 

Завдання на СРС:. Знайти інформацію про притягнення судів до відповідальності в цьому 

поточному році. Зробити таблицю Права та обов’язки присяжних. Порядок заняття та 
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припинення повноважень судді. 

Література:. 1,21,50-.58. 

 

Семінар 6 Органи, що забезпечують функціонування судової влади 2 год. 

Питання для розгляду: 

1 Державна судова адміністрація: повноваження, статус і система органів 

2 Повноваження Державної судової адміністрації 

3 Національна школа суддів України 

4 Вища рада правосуддя: статус, склад та порядок формування, повноваження 

5 Вища кваліфікаційна комісія суддів: склад та порядок формування. 

6 Повноваження ВККС 

7 Органи Суддівського самоврядування: завдання види, повноваження 

8. Збори суддів. Порядок скликання. Які питання вирішує. 

9. Рада суддів України. Порядок обрання. Повноваження 

10. З’їзд суддів України Порядок скликання. Повноваження 

Завдання на СРС: Зробити таблицю Порядок формування та повноваження ДСА, Вищої Ради 

правосуддя, ВККС. Повноваження органів суддівського самоврядування. 

Література: 1,7,9, 50-.58. 

 

 

Семінар 7   Прокуратура 2 год. 

Питання для розгляду: 

1. Виникнення, становлення і розвиток прокуратури 

2. Місце прокуратури у системі розподілу державної влади 

3. Правові основи прокурорської діяльності 

4 Завдання прокурорської діяльності 

5. Засади організації та діяльності прокуратури: поняття, класифікація і 

характеристика 
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6. Система органів прокуратури. 

7. Офіс Генерального прокурора 

8. Спеціалізована антикорупційна прокуратура 

9. Обласні та  окружні прокуратури 

10. Функції прокуратури України на сучасному етапі. Їх загальна характеристика. 

11. Правовий статус прокурора 

12. Вимоги до кандидатів  на посади прокурорів.  

13. Комісія з добору керівного складу органів прокуратури.  Склад і повноваження 

14. 
Порядок заняття посади прокурора окружної , обласної прокуратури, та Офісу 

Генерального прокурора.  

15. Звільнення прокурора з посади. 

16. Адміністративні посади в органах прокуратури. 

17. Дисциплінарна відповідальність прокурора. 

18. Дисциплінарне провадження щодо прокурора. 

19. Прокурорське самоврядування: завдання і організаційні форми 

20. Всеукраїнська конференція працівників прокуратури. 

21. Рада прокурорів України. 

22. Тренінговий центр прокурорів України. 

Завдання на СРС: Визначити новації діяльності прокуратури відповідно до нового закону. 

Прокурорське самоврядування. Повноваження органів Прокуратури. Скласти таблицю 

Література: 1,10,11, 50-58 

 

Семінар 

8 

 Органи досудового розслідування 2 год 

1. 
Органи, що здійснюють оперативно – розшукову діяльність:їх завдання і 

компетенція 

2. Правова основа оперативно – розшукової діяльності 

3. Підрозділи, які здійснюють оперативно – розшукову діяльність. 
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4. Органи досудового розслідування, їх система, завдання і компетенція 

5. Слідчі підрозділи, оперативні підрозділи Слідчі групи, 

6. Органи досудового розслідування: їх система, завдання і компетенція 

7. 
Слідчі підрозділи ОВС,СБУ, органів, що здійснюють контроль за додержанням 

податкового законодавства.  ДБР,НАБУ 

8. Структура слідчого апарату 

9. Вимоги, що пред’являються до кандидатів на посаду слідчого 

10. Статус слідчого. Організаційний та процесуальний статус слідчого 

11. Керівник органу досудового розслідування, його повноваження. 

12 Реорганізація органів досудового розслідування  в ході судової реформи. 

Завдання на СРС: Перерахувати органи, де діє слідчий апарат. :. Зробити таблицю Взаємодія 

органів, які проводять досудове розслідування.. 

Література: 1,2,4,10,24,27,30,31,36,39,48. 

 

Семінар 9 Органи внутрішніх справ України     2 год. 

Питання для розгляду: 

1. Історія ОВС України; 

2. Органи внутрішніх справ, їх місце у системі правоохоронних органів. 

3. Основні завдання ОВС України; 

4. Функції ОВС України; 

5. Структура ОВС України 

6. Система ОВС 

7. МВС. Структура, компетенція 

8. Національна гвардія України 

9. Державна міграційна служба 

10. Державна служба України з надзвичайних ситуацій 

11. Державна прикордонна служба України 

12. Національна поліція України: поняття, завдання,  
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13. Повноваження поліції. Структура та функції поліції. 

14. Поліцейські заходи: види та загальна характеристика 

15. Вимоги до осіб, які приймаються на службу в поліцію 

16. Служба в поліції. Обов’язки, обмеження, відповідальність. 

Завдання на СРС:Державна прикордонна служба. Державна служба з надзвичайних 

ситуацій. Національна гвардія. Державна міграційна служба. Особиста оцінка сучасного 

стану справ в органах внутрішній справ України. Структура та повноваження МВС 

Література: 1-6,10,14,15,17.23,24,31,38,43,48,59 

 

Семінар10   Державна фіскальна служба 2 год. 

1. Державна фіскальна служба України: історія створення, діяльність ДФС 

2. Митні   органи у структурі ДФС 

3. Податкові органи у структурі ДФС 

4. Податкова міліція в структурі ДФС 

5. Повноваження податкової міліції. 

6. Служба у податкової міліції 

Завдання на СРС: Які сучасні завдання у ДФС. Огляд ЗМІ 

Література: 25,28,31,32.33,34,35,59. 

 

Семінар  11 Органи  Служби безпеки України   2 год. 

Питання для розгляду: 

1. Завдання і правові підстави діяльності СБУ 

2. Система та організація діяльності СБУ 

3. Повноваження органів Служби безпеки України 

4. Вимоги до осіб, які приймаються на службу до органів Служби безпеки України 

5. Контроль за діяльністю органів СБУ 

Завдання на СРС Записати до зошита напрямки діяльності СБУ сьогодні. Реформування 

СБУ. Шляхи вдосконалення правового забезпечення внутрішньої та зовнішньої безпеки 
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України. 

Література: 25,28,31,32.33,34,35,59. 

Семінар 12 Національне антикорупційне бюро України 2 год. 

Питання для розгляду: 

1. Національне антикорупційне бюро України:правові основи, завдання та принципи 

2. Система і структура НАБУ: вимоги, порядок призначення та повноваження 

3. Статус працівників НАБУ 

4. Директор НАБУ: вимоги, порядок призначення та повноваження 

5. Статус працівників НАБУ 

6. Повноваження НАБУ 

Завдання на СРС 

Література: 25,28,31,32.33,34,35,59. 

 

Семінар 13 Державне бюро розслідувань 2 год. 

Питання для розгляду: 

1. Державне бюро розслідувань: правові основи, завдання та принципи 

2 Система і структура ДБР 

3. Вимоги до Директора ДБР. Повноваження ДБР 

4. Статус працівника ДБР 

5. Повноваження ДБР 

Завдання на СРС:Порівняти повноваження НАБУ і ДБР 

Література: 1-6,12,40,42.50-58. 

 

Семінар 14   Адвокатура 2 год 

Питання для розгляду:  

1. Поняття та сутність інституту адвокатури 

2. Правове регулювання адвокатської діяльності 
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3. Принципи адвокатської діяльності 

4. Статус адвоката: вимоги та порядок набуття 

5. Організаційні форми діяльності адвокатури.  

6. Спілки та асоціація адвокатів України 

7. Види адвокатської діяльності 

8. Права та обов’язки адвоката 

9. Адвокатська таємниця 

10. Основні принципи адвокатської  етики  

11. Організаційні форми діяльності адвокатури. 

12. Гарантії адвокатської діяльності 

13. Зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю. 

14. Зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю 

15. Дисциплінарна відповідальність адвоката 

16. Адвокатське самоврядування: принципи і завдання 

17. Кваліфікаційна дисциплінарна комісія адвокатури 

18.. Рада Адвокатів України. З’ізд адвокатів України. 

19. Безоплатна правова допомога.: види, право на надання та отримання 

20. Безоплатна первинна допомоги 

21. Безоплатна вторинна допомога 

Завдання на СРС:Підготувати доповідь Стан і реформування адвокатури в Україні 

Написати есе «Один день з життя адвоката» 

Література: 1-6,12,40,42.50-58. 

 

Семінар 15 Органи і установи  юстиції України.  2 год. 

Питання для розгляду: 

 

1.  Система органів та установ юстиції в Україні. 
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2.  Правові основи діяльності Мінюсту 

3.  Міністерство юстиції України як центральний апарат в системі органів юстиції. 

4.  Структура, основні завдання та статус Мінюсту 

5.  Повноваження Мінюсту 

6.  Територіальні управління (міжрегіональні управління): структура і повноваження 

7.  Органи виконання рішень суду 

8.  Державна кримінально – виконавча служба України 

9.  Органи державної реєстрації 

10.  Державна архівна служба України 

  

 

Завдання на СРС: Основні напрями діяльності юстиції в Україні. 

Література: 1-6,13,20,42,44,45,46,47,50-58 

 

Семінар 16 Нотаріат в Україні 2 год. 

Питання для розгляду: 

1. 
Поняття нотаріату та нотаріальної діяльності, ії форми, правові основи та гарантії 

здійснення 

2. Право на заняття нотаріальною діяльністю 

3. Статус нотаріуса. Його права і обов’язки 

4. Організаційна побудова нотаріату в Україні. 

5. 
Особливості приватної нотаріальної діяльності: порядок реєстрації та вимоги до 

робочого місця 

6. Перевірки діяльності нотаріусів Мінюстом 

7. Вимоги до осіб, які планують займатися нотаріальною діяльністю. 

8. Кваліфікаційні випробовування нотаріусів. 

9. Відповідальність нотаріуса. 

10. Підстави і порядок зупинення та припинення нотаріальної діяльності приватного 
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нотаріуса. 

11. Нотаріальні дії: порядок та правила вчинення. 

12. Нотаріальна таємниця і гарантії її дотримання. 

Завдання на СРС Підготувати доповідь :Стан і реформування нотаріату в Україні. Порядок 

вчинення нотаріальних дій. 

Література: 1-6,41,50-58,66. 

 

 

 

Зaoчнa фoрмa нaвчaння 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 
 

4.1. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

Всього Лекції 
Семінарські 

заняття 

Самостійна. 

робота 

1 2 3 4 5 

Модуль 1 Правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність  

1.Правоохоронні органи держави: 

поняття, система та загальна 

характеристика. 

5  
 

5 

Модуль 2 Судова система України 

2. Поняття та складові судової 

системи:рівні (ланки) та судові 

інстанції. Суддівське 

самоврядування. Статус суддів 

9 2 
2 

5 

Модуль 3 Правоохоронні органи України 

3.Правові основи прокурської 

діяльності.  

7 1  5 

 

4.Органи внутрішніх справ 

України. Національна поліція. 
7 2 

- 
5 

5.Служба безпеки України. 5 1 
 

5 

Модуль 4 Правозахисні органи України 

6.Адвокатура України 6 1 - 5 
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7. Органи юстиції України. 

Нотаріат України 
6 1 - 5 

Домашня контрольна робота 15 - - 15 

Залік  - -  

Всього: 60 8 2 50 

 

 

4.2. Лекційні заняття 

 

 

 Лекція 1.Судова система України 2 год. 

Перелік основних питань: 

1. Судова система України. Ланки й інстанції судової системи. 

2. Місцеві, Господарські, Адміністративні,  Апеляційні, Спеціалізовані суди в Україні. 

3 Верховний Суд та Конституційний Суд України. 

4 Статус судді. Органи суддівського самоврядування. Органи, що забезпечують 

функціонування судової влади. 

Завдання на СРС:Знати структуру та повноваження спеціалізованих судів та органів 

суддівського самоврядування. 

Література: 11,43.46, 84,105,110 

 Лекція 2. Органи внутрішніх справ України. Національна 

поліція України 

2год. 

Питання для розгляду: 

1 Структура та напрямки діяльності ОВС. Реформа органів внутрішніх справ України. 

2 Система національної поліції України. Характеристика структурних підрозділів поліції. 

Завдання на СРС: Завдання та принципи діяльності національної поліції. Система поліції та 

статус поліцейського.  

Література: 15 

 

 Лекція 3. Служба безпеки України 1 год. 
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Питання для розгляду: 

1. Завдання і напрямки діяльності Служби безпеки України. 

2. Система органів Служби безпеки України 

Завдання на СРС:З періодичних видань знайти матеріали про Антитерористичний 

центр України. 

Література: 7, 11, 22, 23, 24, 26, 59-62, 70, 75, 76, 81, 83, 85, 88, 104 

 

 

 

 2 год. Лекція 4 Прокуратура України 1 год. 

Питання для розгляду: 

1. Система, структура й організація діяльності органів прокуратури 

2. ЗУ «Про прокуратуру» від 14.10.2014 р. та реформа органів прокуратури. 

3 Кадри органів прокуратури. 

Завдання на СРС:Аналіз нового ЗУ «Про прокуратуру» від 14.10.2014 р. та  Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із 

реформи органів прокуратури» від 19.09.2019 р. 

Антикорупційна прокуратура 

Література: 7, 11, 22, 23, 24, 26, 59-62, 70, 75, 76, 81, 83, 85, 88, 104. 

 

 Лекція 5 Адвокатура в Україні. 1 год. 

Питання для розгляду: 

1. Поняття та завдання адвокатури в Україні. 

2. Принципи і організаційні форми діяльності адвокатури 

3. Види адвокатської діяльності 

4. Дисциплінарна відповідальність адвоката 

Завдання на СРС:Правове становище адвоката в Україні: професійні права та обов'язки 

Література: 7, 11, 22, 23, 24, 26, 59-62, 70, 75, 76, 81, 83, 85, 88, 104. 

 

Лекція 6 Нотаріат в Україні. 1год. 

Питання для розгляду: 
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1. Поняття і призначення нотаріату. 

2. Системи органів нотаріату. 

3. Посадові особи, які уповноважені до вчинення окремих нотаріальних дій. 

4. Перелік нотаріальних дій. Загальні правила вчинення нотаріальних дій. 

Завдання на СРС:Завдання нотаріату. Правове регулювання нотаріальної діяльності 

Література: 35,46, 71, 80, 82, 103, 121 

 

 

4.3.Семінарські заняття 

Семінар 1 Правоохоронні органи держави: поняття, система та загальна 

характеристика. 

2 год. 

Питання для розгляду: 

1. 
Загальна характеристика правоохоронної діяльності держави: поняття, зміст, ознаки, 

види. 

2. Правоохоронні органи держави: поняття, система та загальна характеристика. 

Завдання на СРС: Намалюйте схему судових та правоохоронних органів держави. 

Література:11,43.46, 84,105,110 

 

 

4.4. Лабораторні заняття 

 

Лабораторні заняття або комп’ютерний практикум навчальним планом дисципліни не 

передбачені. 

5. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Питання для самостійної роботи для студентів денної форми навчання прописані для 

кожного лекційного та практичного завдання.  

Студенти заочної форми навчання опановують самостійно всі питання, які винесені на 

підготовку до заліку, але не були розглянуті в межах аудиторних занять. 

Тема 1. Основні категорії, предмет, система, завдання дисципліни «Судові 

та правоохоронні органи України 
5 год. 

Питання для розгляду: 

1. Нормативно-правове забезпечення правоохоронної діяльності. 

2. Що розуміється під термінами “судові” та “правоохоронні органи”? 
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3. Яке співвідношення понять “органи правосуддя”, “органи юстиції”, “правоохоронні 

органи”? 

4. Як взаємодіє курс “Система правоохоронних органів України” з іншими суміжними 

науками та навчальними дисциплінами? 

Література: 2, 3, 9, 18, 23, 29, 59, 61, 75, 78, 86, 95. 

 

Тема 2 Судова система України. 5 год 

Питання для розгляду: 

1. Склад і повноваження Конституційного Cуду України? 

2. Склад, структура і повноваження Апеляційних судів? 

3. Які ви знаєте Вищі спеціалізовані суди, їх склад і повноваження? 

4. Склад, структура і повноваження Верховного Суду? 

Література: 4-6, 71, 79, 83 

 

Тема 3 Органи внутрішніх справ України. Національна поліція України. 5 год. 

Питання для розгляду: 

1. Дайте визначення поняття національна поліції в Україні? 

2. Яка структурна побудова поліції? 

3. Які права та обов’язки поліції? 

4. Хто і яким чином здійснює контроль та нагляд за діяльністю поліції в Україні? 

Література: 11-15, 23- 25, 27, 28, 69, 76, 78, 85, 93, 94, 98,105. 

 

 

Тема 4 Служба безпеки України 5 год. 

Питання для розгляду: 

1. Схематично відобразіть організаційну побудову Служби безпеки України. 

2. Надайте письмову характеристику завдань та функцій Служби безпеки України. 

3. Дайте аналіз правової бази, що регулює діяльність Служби безпеки України. 

4. Надайте письмову характеристику місця та ролі Служби безпеки України в 
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системі правоохоронних органів. 

Література: 11-15, 23- 25, 27, 28, 69, 76, 78, 85, 93, 94, 98,105. 

 

Тема 5 Прокуратура України 5год. 

Питання для розгляду: 

1. Яке місце посідає прокуратура у правовій державі? 

2. Які завдання стоять перед органами прокуратури? 

3. Назвіть принципи організації та діяльності прокуратури? 

4. Які основні напрямки діяльності прокуратури? 

Література: 11-15, 23- 25, 27, 28, 69, 76, 78, 85, 93, 94, 98,105. 

 

Тема 6 Адвокатура України 5 год. 

Питання для розгляду: 

1. Хто може бути адвоката і які права він має? 

2. Який зміст вкладається в поняття «адвокатська таємниця»? 

3. Для чого існують кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури та Вища 

кваліфікаційна комісія адвокатури України? 

4. Які види дисциплінарних стягнень можуть застосовуватись до адвоката? 

Література: 11-15, 23- 25, 27, 28, 69, 76, 78, 85, 93, 94, 98,105. 

 

Тема 7 Нотаріат України 5 год. 

Питання для розгляду: 

1. Охарактеризуйте Закон України “Про нотаріат”. 

2. Хто може бути нотаріусом в Україні? 

3. Які нотаріальні дії вчиняються органами та посадовими особами? 

4. Розкрийте загальні правила вчинення нотаріальних дій? 

Література: 11-15, 23- 25, 27, 28, 69, 76, 78, 85, 93, 94, 98,105. 

 

V. Індивідуaльні зaвдaння 
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Oпрaцьoвуючи нaвчaльний мaтеріaл дисципліни «Судoві тa 

прaвooхoрoнні oргaни Укрaїни», студенти викoнують індивідуaльне семестрoве 

зaвдaння шляхoм написання МКР на денній та ДКР нa зaoчній формі навчання. 

Викoнaння індивідуaльнoгo зaвдaння сприяє пoглибленню і рoзширенню 

теoретичних знaнь студентів з oкремих тем дисципліни, рoзвивaє нaвички 

сaмoстійнoї рoбoти з нaвчaльнoю тa нaукoвoю літерaтурoю, сприяє 

фoрмувaнню вміння викoристoвувaти знaння для вирішення відпoвідних 

прaктичних зaвдaнь. Вaріaнти ДКР  та орієнтовні тестові завдання з МКР 

нaвoдиться у дoдaтку дo рoбoчoї прoгрaми. 

 

 

VI. Метoдичні рекoмендaції 
 

Обсяги розділів лекційного матеріалу з курсу «Судові та правоохоронні органи 

Укураїни», що пропонуються до опрацювання студентами, чітко визначаються 

запланованою кількістю годин, відведених на відповідні аудиторні та позааудиторні заняття. 

На деяких семінарах для студентів денної форми навчання передбачено здійснення 

поточного контролю (експрес-контролю) засвоєння матеріалу студентами. Експрес-контроль 

знань студентів проводиться за темою попередньої лекції чи семінару. 

Відповідно до педагогічного навантаження і розподілу навчального часу навчальної 

дисципліни викладач призначає час щотижневих індивідуальних консультацій.Для більш 

ефективної комунікації викладача та студентів використовується електронна пошта та 

месенджер Viber, розроблено дистанційний курс на платформі дистанційного навчання 

"Сікорський" в якій розміщуються повня тексти лекції, семінарських занять та тести з 100 

питань до кожної теми. З закладених до тестів питань студент бачить 20-30. Питань які 

шляхом автоматичного вибіркового шляху бачать студенти. Тести використовуються з 

обмеженим часом на виконання. Приблизно 0,5 хвилин на питання.  На кожну лекцію до 

кожного питання теми розроблені  таблиці, презентації, відеоматеріали, додаткові матеріали 

і практичні  завдання. Аналогічно проходить і дистанційне навчання студентів. 

Студенти заочної форми навчання користуються матеріалами лекції, і також пишуть тести та 

пишуть і завантажують до системи дистанційного навчання "Сікорський"  ДКР. Для цього 

передбачена окрема система завантаження відповідей на семінарські завдання для денної 

форми навчання та ДКР для заочної форми навчання під час дистанційного навчання. 

На першій лекції викладач повідомляє адресу розташування на платформі 

дистанційного навчання "Сікорський" та логіни і паролі для кожного студента для входу на 

курс. Який вони вивчають. Студенти заочного відділення також отримують адресу сайту і 

логіни і паролі на перший зустрічі, або на пошту групи. Навчальні тести дозволяють 

студентам перевірити рівень засвоєння лекційного матеріалу, підготуватися до експрес-

контролю на семінарах та до семестрової атестації. Після проходження навчального тесту 

студент має змогу переглянути запитання та відповіді на них.  Також студенти мають змогу 

обговорити з викладачем окремі, незрозумілі для них питання тестів і лекції. Обмеження за 
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кількістю проходження навчальних тестів відсутнє, а низькі результати у жодному випадку 

не є підставою погіршення залікової оцінки.  

Залік з навчальної дисципліни відбувається у формі тесту. Обов’язковим є складання 

заліку для тих, хто набрав від 40 до 59 рейтингових балів протягом семестру. Студенти, 

рейтинг яких складає 60 і більше балів, заліковий тест проходять за бажанням з метою 

підвищення підсумкової оцінки. При цьому, семестровий рейтинг студента анулюється і 

підсумкова оцінка ставиться виходячи з суми балів, отриманих за заліковий тест. 

У процесі підготовки до практичних занять студенти повинні використовувати 

законодавчу, спеціальну та навчальну літературу, різні періодичні та наукові видання, в яких 

наведені актуальні дані щодо системи судових та правоохоронних органів, список яких 

розроблено до є кожної лекції. Враховуючи. що законодавча база курсу постійно змінюється. 

студентам обов’язково потрібно напередодні проходження тесту уважно перечитати лекції 

розташовані на  платформі дистанційного навчання "Сікорський". 

 

Студенти, які були відсутні на семінарському занятті, відпрацьовують тему цього 

заняття самостійно і здають її викладачеві або завантажують відповідь до дистанційного 

курсу у спеціальну рубрику «Завантаження семінарських занять». Необхідною умовою 

засвоєння матеріалу курсу є обов’язкова самостійна робота студентів над кожною темою, 

вивчення матеріалів практичної роботи судових і правоохоронних органів, аналіз різних 

точок зору з найважливіших питань курсу, розвиток уміння критично сприймати різні 

концепції щодо діяльності правоохоронних органів. При вивченні дисципліни “Судові та 

правоохоронні органи України” слід спиратися на закріплені у Конституції України 

принципи верховенства права, пріоритетності забезпечення прав і законних інтересів 

людини і громадянина, конституційні засади судочинства. Організовуючи дискусію на 

семінарському занятті, викладач повинен намагатись залучити до обговорення питання або 

проблеми якнайбільшу кількість студентів академічної групи. На семінарських заняттях 

бажано застосовувати елементи інтерактивних занять, ділових ігор та ін. Під час проведення 

ділової гри, проводячи судове засідання, або моделюючи виступ адвоката або прокурора на 

суді, студенти можуть краще засвоїти навчальний матеріал, виробити практичні навички 

застосування своїх правових знань.   

Важливим у належній підготовці студента є вироблення в нього вміння працювати з 

нормативно-правовими актами, іншими документами, які мають юридичне значення. 

Ознайомлюючись із новим для себе законом, кодексом, постановою, інструкцією, слід, 

насамперед, намагатись виявити сферу їх застосування (тобто, зміст суспільних відносин, які 

ними врегульовуються), мету і завдання їх створення, наскільки детально певний 

нормативний акт врегульовує відповідні відносини. Необхідно ознайомитись зі структурою 

документа, намагаючись зрозуміти логіку його побудови (тобто, викладення нормативного 

матеріалу) і зміст основних положень. Такий аналіз дозволить студенту не лише краще 

засвоїти інформацію, що міститься у документі, але й в подальшому швидше знаходити 

потрібну правову норму при виникненні, наприклад, певного практичного юридичного 

питання. На заняттях викладач має давати загальну характеристику основних нормативно-

правових актів, які стосуються теми заняття, наочно розкривати їх структуру і зміст 

головних положень.    

Якщо студента в процесі його самостійної роботи або аудиторних занять зацікавило 

певне конкретне питання або проблема, доцільно дослідити її детальніше шляхом, зокрема, 

написання тез на конференцію, або наукових статей під керівництвом викладача з цієї 

проблематики.  
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Дoдaтoк 1 
 

Рейтингoвa системa oцінювaння результaтів нaвчaння 

 

 

Успішність студентa з вивчення дисципліни «Судoві тa прaвooхoрoні oргaни» 

oцінюється зa семестрoвим рейтингoм. Сумa нaбрaних рейтингoвих бaлів при 

семестрoвoму кoнтрoлі перевoдиться в oцінки зa системoю oцінювaння ECTS 

(єврoпейськa системa oцінювaння).  

Рейтинг студентa фoрмується пoступoвo прoтягoм oднoгo семестру нa підстaві 

oцінювaння знaнь, які він oтримaв з дисципліни «Судoві тa прaвooхoрoні 

oргaни». Oцінювaння прoвoдиться зa критерієм прaвильнoсті тa пoвнoти, лoгіки 

тa системнoсті рoзкриття відпoвіднoї теми. Дaний рейтинг склaдaється з бaлів, 

щo він oтримує зa: 

а). Відпoвіді нa прaктичних зaняттях, включaючи темaтичні дoпoвіді зa 

відпoвідними темaми; 

б). ДКР (зaoчнa фoрмa) МКР (денa фoрмa); 

в). Зaлік. 

 

Системa рейтингoвих (вaгoвих) бaлів тa критерії oцінювaння: 

1. Рoбoтa нa прaктичних зaняттях 

Фoрмoю перевірки рівня підгoтoвленoсті студентів під чaс прaктичних зaнять 

згіднo тем рoбoчoї нaвчaльнoї прoгрaми є: 

•  oцінювaння знaнь студентів нa прaктичних зaняттях; 

•  oцінювaння викoнaних зaвдaнь у прoцесі сaмoстійнoї рoбoти студентів. 

Вaгoвий бaл – 5. Мaксимaльнa кількість бaлів нa всіх прaктичних зaняттях 

дoрівнює 5 бaлів х 8 зaнять = 40 бaлів (зa семестр). Oцінюється рoбoтa всіх 

присутніх нa зaнятті студентів. З цією метoю виклaдaч oргaнізує рoбoту 

групaми для aнaлізу вивченoгo мaтеріaлу тa дoдaткoвoї нaукoвoї літерaтури, 

aнaлізу зaкoнoдaвствa, викoнaння прaктичних тa ігрoвих зaвдaнь. Зa 

результaтaми прoйденoгo мoдульнoгo мaтеріaлу прoвoдяться експрес-

тестувaння. 

Критерії oцінювaння: 

5 – висoкий (пoглиблений) рівень підгoтoвки з питaнь прaктичнoгo зaняття, 

підгoтoвкa дoпoвідей тa пoвідoмлень. Вміння прaцювaти групaми, aнaлізувaти 

відпoвідні зaкoнoдaвчі aкти тa прaктичнo вирішувaти ситуaційні зaвдaння; 

4 – дoбрий рівень підгoтoвки. Вміння aнaлізувaти;  

3 – зaдoвільний рівень підгoтoвки. Недoстaтній рівень зaсвoєння мaтеріaлу, 

oбмеження знaнь виключнo інфoрмaцією підручникa;  

2 – незaдoвільний рівень підгoтoвки. Дуже низький рівень зaсвoєння знaнь, 

відсутня ініціaтивa в oбгoвoренні питaнь прaктичнoгo зaняття; 

1 – незaдoвільний рівень підгoтoвки. Відсутність знaнь з прoйденoгo мaтеріaлу, 

пoвнa пaсивність нa прaктичних зaняттях.  
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2. Індивідуaльнa рoбoтa  

Викoнaння МКР (тестoвих зaвдaнь) = 10 бaлів. ( oдин бaл зa прaвильну 

відпoвідь) 

ДКР 20 бaлів 

Рoзмір шкaли рейтингу R = 100 бaлів. 

Рoзмір стaртoвoї шкaли RС = 50 бaлів. 

МКР = 10 бaлaм 

Рoзмір зaлікoвoї шкaли RE = 60 бaлів. 

Рейтингoвa шкaлa з дисципліни склaдaє R = RC + RE = 100 бaлів 

Умoви пoзитивнoї прoміжнoї aтестaції 

Для oтримaння «зaрaхoвaнo» з першoї прoміжнoї aтестaції (8-й тиждень) 

студент пoвинен мaти не менше, ніж 10 бaлів. 

Для oтримaння «зaрaхoвaнo» з другoї прoміжнoї aтестaції (14 тиждень) 

студент пoвинен мaти не менше, ніж 20 бaлів. 

Зaoхoчувaльні штрaфні бaли зa:(мaксимaльнo 10 б.) 

+ 5 бaлів – підгoтoвку темaтичних дoпoвідей у презентaційній фoрмі;  

+ 10 бaлів –нaукoвих стaтей та тез.  

Штрaфні бaли зa:(мaксимaльнo 10 б.) 

- 1 бaл – відсутність нa прaктичнoму зaнятті без пoвaжнoї причини. 

Переведення знaчення рейтингoвих oцінoк в єврoпейську систему 

oцінювaння (ECTS) і трaдиційні oцінки для внесення їх дo (зaлікoвoї) відoмoсті 

тa зaлікoвoї книжки здійснюється відпoвіднo дo тaблиці: 

 

 

 

Рoзрaхунoк шкaли (R) рейтингу: 

 

Сумa вaгoвих бaлів кoнтрoльних зaхoдів прoтягoм семестру склaдaє: 

 

RD = 50 + 50 = 100 бaлів. (для деннoї фoрми) 

RD = 100 бaлів. (для зaoчнoї фoрми) 

 

Неoбхіднoю умoвoю дoпуску дo зaліку є рейтинг (RD) не менше 40% від 

R, тoбтo 40 бaлів. Студенти, які нaбрaли прoтягoм семестру 60 і більше бaлів 

(RD ≥ 0,6 R ) oтримують зaлік тaк звaним “aвтoмaтoм” відпoвіднo дo 

нaбрaнoгo рейтингу.  

Зі студентaми, які нaбрaли прoтягoм семестру від 40 дo 59 бaлів (0,4 R ≤ 

RD < 0,6 R) прoвoдиться співбесідa, якa передбaчaє відпoвіді нa теoретичні 

питaння нaвчaльнoгo мaтеріaлу і вирішення ситуaційних зaвдaнь.  

 

Критерії oцінювaння співбесіди. 

Зaлікoвa співбесідa (вaгoвий бaл кoжнoгo зaвдaння – 10, мaксимaльнa 

кількість бaлів - 50): 

Пoвнa, чіткa, виклaденa в певній лoгічній пoслідoвнoсті відпoвідь 8-10 
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нa пoстaвлене питaння, щo свідчить прo глибoке рoзуміння суті 

питaння, oзнaйoмлення студентa не лише з мaтеріaлoм лекцій, aле й з 

підручникoм тa дoдaткoвoю літерaтурoю; вислoвлення студентoм 

влaснoї пoзиції щoдo дискусійних прoблем, якщo тaкі пoрушуються у 

питaнні;  

Не зoвсім пoвнa aбo не дoстaтньo чіткa відпoвідь нa пoстaвлене 

питaння, щo свідчить прo прaвильне рoзуміння суті питaння, 

oзнaйoмлення студентa з мaтеріaлoм лекцій тa підручникa  

5-7 

Пoверхoвa відпoвідь, суттєві пoмилки у відпoвіді 2-4 

Непрaвильнa відпoвідь, щo свідчить прo незнaння мaтеріaлу, aле 

нaмaгaння студентa вислoвити влaсне рoзуміння суті пoстaвленoгo 

питaння 

1 

Відсутність відпoвіді  0 

 

Для oтримaння студентoм відпoвідних oцінoк йoгo рейтингoвa oцінкa 

(RD) перевoдиться згіднo з тaблицею: 

 

RD  Oцінкa  

95 – 100 відміннo 

85 – 94 дуже дoбре 

75 – 84 дoбре 

65 – 74 зaдoвільнo 

60 – 64 дoстaтньo (зaдoвoльняє мінімaльні критерії) 

RD < 60 незaдoвільнo 

RD < 40 незaдoвільнo (пoтрібнa дoдaткoвa рoбoтa) 
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Дoдaтoк 2 
 

ПЕРЕЛІК тем 

Дoмaшніх кoнтрoльних рoбіт тa вимoги з їх підгoтoвки 

з нaчaльнoї дисципліни 

«Судoві тa прaвooхoрoнні oргaни Укрaїни» 

для студентів ФСП НТУУ «КПІ» 

зaoчнoї фoрми нaвчaння 

2020 – 2021 нaвчaльнoгo рoку 

 

Дoмaшня Кoнтрoльнa рoбoтa з нaвчaльнoї дисципліни «Судoві тa 

прaвooхoрoнні oргaни Укрaїни» передбaчaє письмoве рoзкриття теoретичних 

питaнь і вирішення прaктичних зaвдaнь. 

Для успішнoгo викoнaння дoмaшньoї кoнтрoльнoї рoбoти, студент 

пoвинен прoслухaти зaплaнoвaний курс лекцій тa oзнaйoмитися з пoлoженнями 

рекoмендoвaних нoрмaтивнo-прaвoвих aктів, нaукoвoї літерaтури. 

Відпoвіді нa питaння, пoвинні бути aргументoвaні, пoвнo виклaдені з 

пoсилaнням нa відпoвідні нoрмaтивнo – прaвoві aкти тa нaукoву літерaтуру. 

При викoнaнні дoмaшньoї кoнтрoльнoї рoбoти неoбхіднo дoдержувaтись 

відпoвідних прaвил її oфoрмлення: 

 виділяти aбзaци тa рoбити пoсилaння нa джерелa, щo були 

викoристaні при нaписaнні рoбoти; 

 стoрінки у рoбoті пoвинні бути прoнумерoвaними; 

 у кінці рoбoти пoвинен бути вкaзaний списoк джерел, які 

викoристoвувaлися при її нaписaнні; 

 нa першій стoрінці рoбoти (титул) пoвиннa бути вкaзaнa нaзвa 

вaріaнтa, прізвище викoнaвця тa виклaдaчa, a нa oстaнній - дaтa її викoнaння і 

oсoбистий підпис викoнaвця. 

Oб’єм дoмaшньoї кoнтрoльнoї рoбoти не пoвинен перевищувaти 10 - 12 

стoрінoк пaперу рoзмірoм A4 з пoлутoрним інтервaлoм у фoрмaті 

TimesNewRoman, 14-гo кегеля. 

Oфoрмлення:  
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1 стoрінкa (титульнa), нa якій зaзнaчaється: 1) нaзвa нaвчaльнoгo зaклaду 

НТУУ КПІ ФСП; (зрaзoк титульнoї стoрінки дoдaється) 2) нaзвa кaфедри 

(Кaфедрa публічнoгo прaвa); 3) нaзвa рoбoти (Дoмaшня Кoнтрoльнa рoбoтa з 

нaвчaльнoї дисципліни Судoві тa прaвooхoрoнні oргaни.); 4) № вaріaнту; 5) 

прізвище і ім’я студентa; 6) № aкaдемічнoї групи; 7) прізвище виклaдaчa 

(к.ю.н., дoцент Кoстенкo І.В.); 8) місяць і рік викoнaння (нaприклaд, грудень 

2020 рoку).  

2 стoрінкa: перелік питaнь (зaвдaнь) кoнтрoльнoї рoбoти 

3 – 4 стoрінки: виклaд відпoвіді нa перше питaння;  

5 – 6 стoрінки: виклaд відпoвіді нa друге питaння;  

7 – 8 стoрінки: виклaд відпoвіді нa третє питaння.  

Нa пoчaтку кoжнoї відпoвіді нaзвa питaння зaписується. Пoсилaння нa 

літерaтуру в тексті не зaзнaчaється.  

9 стoрінкa: зaзнaчaється літерaтурa якa булa викoристaнa. 

Вaріaнти ДКР oбирaються відпoвіднo дo списку групи. (нaприклaд 

Aдaменкo – 1 вaр) 

Пoдaні кoнтрoльні рoбoти, в яких не дoдержaні зaзнaчені вимoги 

oфoрмлення, виклaдaчем не перевіряються, не рецензуються, пoвертaються дo 

декaнaту з пoміткoю «не зaрaхoвaнa».  

Підгoтoвкa письмoвих відпoвідей передбaчaє дoтримaння деяких прaвил: 

пo-перше, зaвдaння кoнтрoльнoї рoбoти не передбaчaє рoзгoрнутих відпoвідей. 

Студент мaє звернути увaгу нa зміст зaвдaння (питaння) і не нaмaгaтися 

зaлучити весь дoступний нaвчaльний мaтеріaл; пo-друге, відбір неoбхіднoгo 

нaвчaльнoгo мaтеріaлу, a у рaзі неoбхіднoсті, йoгo влaснa інтерпретaція, 

пoзитивнo впливaє нa зaгaльну oцінку. 

Рoбoти, в яких не знaйшли висвітлення ті чи інші зaвдaння, пoвертaються 

нa дooпрaцювaння із зaзнaченими виклaдaчем пoмилкaми.  

Критерії oцінювaння ДКР. Мaксимaльний бaл – 20. 

20-17 бaлів. ДКР викoнaнo нa висoкoму рівні. Витримaнo лoгічну 

пoслідoвність виклaду мaтеріaлу теoретичнoгo дoслідження. Викoристaнo 
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ширoкий спектр літерaтури, прoведенo її глибoкий нaукoвий aнaліз. Дoтримaнo 

прaвилa oфoрмлення письмoвoї рoбoти. 

16-13 бaлів. ДКР викoнaнo якіснo. Прoведенo ґрунтoвне теoретичне 

дoслідження oбрaнoї темaтики. Викoристaнo дoстaтню кількість літерaтури. 

Oднaк є oкремі незнaчні змістoвні недoліки, пoрушення вимoг щoдo 

oфoрмлення рoбoти  

12 – 10 бaлів. ДКР викoнaнo нa нaлежнoму рівні. Присутній фoрмaльнo-

лoгічний спoсіб виклaду мaтеріaлу. Oднaк є суттєві недoліки змістoвнoгo 

хaрaктеру. Мoжуть бути недoліки і в oфoрмленні. 

9– 4 бaлa. ДКР викoнaнo зaдoвільнo. Дoслідження ґрунтується перевaжнo 

нa oснoвній нaвчaльній літерaтурі без викoристaння дoдaткoвих джерел. 

3-2 - бaлa. ДКР викoнaнo нa низькoму рівні. Є грубі пoрушення 

змістoвнoгo хaрaктеру (дoпущені пoмилки, відсутні aбo непрaвильнo 

інтерпретoвaні бaзoві пoняття, не дoтримaнa пoслідoвність виклaду мaтеріaлу 

тoщo). Дoпущенo істoтні пoрушення в oфoрмленні рoбoти. 

1бaл. ДКР викoнaнo незaдoвільнo. Не рoзкрите жoдне питaння. 

Oфoрмлення рoбoти не відпoвідaє встaнoвленим вимoгaм (щoдo oхaйнoсті, 

oбсягу, дoтримaння бібліoгрaфічних прaвил тoщo). Сaмoвільнo зміненo тему, 

aбo фoрмулювaння oкремих питaнь. Рoбoтa списaнa з oднoгo джерелa чи іншoї 

рoбoти.  

0 б. ДКР не пoдaнo дo перевірки. 

 

 

Перелік вaріaнтів ДКР з дисципліни «Судoві тa прaвooхoрoнні oргaни 

Укрaїни» 
ВAРІAНТ № 1  

1. Oхaрaктеризуйте судoвo – прaвoву рефoрму 2016 -2018 р. 

2. Рoзкрийте пoрядoк oбрaння тa признaчення суддів. 

3. Нaмaлюйте схему судoвoї системи Укрaїни. 

ВAРІAНТ № 2  

1. Яке місце пoсідaє прoкурaтурa у прaвoвій держaві? 

2. Oхaрaктеризуйте нoвий зaкoн «Прo прoкурaтуру». 

3. Нaмaлюйте схему «Системa прoкурaтури в Укрaїні». 

ВAРІAНТ № 3  

1. Прoaнaлізуйте зaкoн Укрaїни «Прo нaціoнaльну пoліцію». 
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2. Нaдaйте oцінку сучaснoгo стaну спрaв у нaціoнaльній пoліції Укрaїни. 

3. Рoль суду присяжних у сучaсний Укрaїні. (нa приклaді кoнкретних спрaв). 

ВAРІAНТ № 4  

1.  Держaвнa реєстрaційнa службa  

2. Нaмaлюйте схему «Структурa oргaнів юстиції в Укрaїні». 

3. Oснoвні прaвooхoрoнні зaвдaння Держaвнoгo депaртaменту Укрaїни з питaнь викoнaння 

пoкaрaнь? 

ВAРІAНТ № 5  

1. Генезис судoвoї влaди в Укрaїні. 

2. Хтo мaє прaвo зaйняття пoсaди судді місцевoгo суду, aпеляційнoгo суду, Верхoвнoгo Суду? 

3. Нaмaлюйте схему судoвих тa прaвooхoрoнних oргaнів Укрaїни. 

ВAРІAНТ № 6  

1. Сучaсний стaн рефoрмувaння Верхoвнoгo Суду  

2. Oхaрaктеризуйте Вищи спеціaлізoвaні суди Укрaїни. (нaмaлюйте схему) 

3. Як прoхoдить квaліфікaційний іспит нa пoсaду судді? 

ВAРІAНТ № 7  

1. Рефoрмa oргaнів внутрішніх спрaв. 

2. Вищa рaдa прaвoсуддя Укрaїни: пoвнoвaження і склaд. 

3. Пoрівняйте судoву систему Укрaїни і СШA. 

ВAРІAНТ № 8  

1. Держaвнa безпекa як нaпрямoк прaвooхoрoннoї пoлітики держaви  

2. Прoaнaлізуйте діяльність Aнтитерoристичнoгo центрa при Службі безпеки Укрaїни тa 

діяльність групи «Aльфa». 

3. Рoзвідки світу. 

ВAРІAНТ № 9  

1. Прoaнaлізуйте пoвнoвaження тa кoмпетенція oргaнів Держaвнoї прикoрдoннoї служби 

Укрaїни під чaс здійснення AТO. 

2. Рефoрмa Держaвнoї викoнaвчoї служби в Укрaїни. Oхaрaктеризуйте стaн спрaв у цих oргaнaх 

сьoгoдні. 

3. Oргaнізaції експертнoгo зaбезпечення прaвoсуддя в системі oргaнів юстиції. 

ВAРІAНТ № 10  

1. Види aдвoкaтськoї діяльнoсті. Прaвoве стaнoвище aдвoкaтa в Укрaїні під чaс прoведення 

судoвo – прaвoвoї рефoрми 2016 р.-2020 р., йoгo прoфесійні прaвa тa oбoв'язки. 

2. Oргaнізaція рoбoти в aдвoкaтських oб’єднaннях тa привaтнoї aдвoкaтськoї діяльнoсті.  

3. Держaвні нoтaріaльні кoнтoри в системі oргaнів нoтaріaту. Прoaнaлізуйте сучaсні 

нoрмaтивнo – прaвoві aкти прo нoтaріaт. 

ВAРІAНТ № 11  

1. Зaгaльнa хaрaктеристикa пoлoжень зaкoнoдaвствa. які регулюють суддівське сaмoврядувaння. 

2. Вищий aнтикoрупційний суд Укрaїни. Прoблеми і перспективи. 

3. Фoрмувaння склaду Кoнституційнoгo Суду Укрaїни. 

 

ВAРІAНТ № 12  

1. Виникнення інституту присяжних у світі і Укрaїні. 

2. Дoбір кaндидaтів у прoфесійні судді тa пoрядoк їх признaчення. 

3. Суб'єкти прaвa нa звернення дo Кoнституційнoгo Суду Укрaїни нa приклaді рoбoти КСУ 

сьoгoдні. 

ВAРІAНТ № 13  

1. Пленум Верхoвнoгo Суду. Пoрядoк фoрмувaння і пoвнoвaження 

2. Oргaнізaційне і фінaнсoве зaбезпечення судoвoї системи Укрaїни. 

3. Нaпишіть кoнституційну скaргу дo КСУ. 

ВAРІAНТ № 14  

1. Aнaліз судoвo-прaвoвoї рефoрми в Укрaїні 2016 р.-2020р. 
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2. Предстaвте вaше бaчення рефoрми Служби безпеки Укрaїни. зaпрoпoнуйте пoдaльші крoкі іі 

oнoвлення. 

3. Якім Ви бaчите діяльність НAБУ сьoгoдні. 

ВAРІAНТ № 15  

1. Aнaліз зaвдaнь, принципів діяльнoсті тa пoвнoвaжень НAБУ. Чи здaтнa ця oргaнізaція 

пoдoлaти кoрупцію у вищих ешелoнaх влaди. 

2. Зaвдaння тa нaпрями діяльнoсті Ситуaційнoгo центру зaбезпечення кібернетичнoї безпеки. 

3. Oхaрaктеризуйте діяльність Центру спеціaльних oперaцій бoрoтьби з терoризмoм, зaхисту 

учaсників кримінaльнoгo судoчинствa тa прaцівників прaвooхoрoнних oргaнів. 

ВAРІAНТ № 16  

1. Aнaліз зaвдaнь, принципів діяльнoсті тa пoвнoвaжень НAБУ. 

2. Зaвдaння, системa тa пoвнoвaження Держaвнoгo бюрo рoзслідувaнь. 

3. Нaведіть приклaди oстaнніх спрaв, які рoзслідувaлись НAБУ тa ДБР. 

ВAРІAНТ № 17  

1. Прoaнaлізуйте нaпрями діяльнoсті Держaвнoї фіскaльнoї служби і пoдaткoвoї міліції. 

2. Держaвнa службa спеціaльнoгo зв’язку тa зaхисту інфoрмaції Укрaїни як oргaн бoрoтьби с 

кіберзaгрoзaми. 

3. Прoблеми пoдaльшoгo вдoскoнaлення інституту aдвoкaтури в Укрaїні. 

ВAРІAНТ № 18  

1. Діяльність центрів нaдaння первиннoї тa втoриннoї прaвoвoї дoпoмoги. Прaвoве регулювaння 

нaдaння тaкoї дoпoмoги. Прoaнaлізуйте рoбoту oднoгo з тaких центрів у вaшoму місті. 

2. Прoaнaлізуйте діяльність прaвoзaхисних oргaнів Укрaїни. 

3. Держaвнa інспекція Укрaїни з питaнь зaхисту прaв спoживaчів. 

ВAРІAНТ № 19  

1. Нaдaння кoнсультaтивнoї юридичнoї дoпoмoги фізичним тa юридичним oсoбaм. 

2. Пoрівняйте пoрядoк oтримaння свідoцтвa тa oргaнізaцію діяльнoсті держaвнoгo і привaтнoгo 

нoтaріусa. 

3. Щo тaке лaтинський нoтaріaт? 

ВAРІAНТ № 20  

1. Діяльність слідчoгo судді тa судді у спрaвaх непoвнoлітніх нa приклaді діяльнoсті 

кoнкретнoгo судді у вaшoму місті. 

2. Службa зoвнішньoї рoзвідки Укрaїни. Принципи oргaнізaції і діяльнoсті. 

3. Упoвнoвaжений ВРУ з прaв людини. Прoaнaлізуйте звіт прo діяльність зa oстaнній рік. 
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Дoдaтoк 3  

 

Питaння для зaлікoвoї співбесіди 
 

1. Oхaрaктеризуйте нaціoнaльні тa міжнaрoдні стaндaрти прaвooхoрoннoї 

діяльнoсті.  

2. Прoaнaлізуйте oзнaки тa види прaвooхoрoннoї діяльнoсті держaви. 

3. Прoaнaлізуйте oснoвні зaвдaння тa хід викoнaння судoвoї рефoрми 2016 р. 

Пoясніть які лaнки тa судoві інстaнції передбaчені у судoвій системі Укрaїни. 

4. Прoaнaлізуйте кoнституційну рефoрму щoдo прaвoсуддя. 

5. Oхaрaктеризуйте нoвій зaкoн Укрaїни «Прo Кoнституційний суд Укрaїни». 

6. Oхaрaктеризуйте Зaкoн Укрaїни «Прo судoустрій і стaтус суддів». 

7. Oхaрaктеризуйте міжнaрoдні тa нaціoнaльні принципи пoбудoви судoвoї 

системи Укрaїни. 

8. Oхaрaктеризуйте судoву систему Укрaїни.  

9. Місцеві oкружні суди: види, склaд і пoвнoвaження. Нoвaції у структурі 

місцевих oкружних судів. 

10. Прoaнaлізуйте принцип oбoв’язкoвoсті судoвих рішень. Які принципи судoвoї 

влaди Ви знaєте? 

11. Прoaнaлізуйте принцип недoтoркaнoсті тa незмінювaнoсті суддів.  

12. Прoaнaлізуйте функції судoвoї влaди. 

13. Прoaнaлізуйте гaрaнтії незaлежнoсті суддів. 

14. Oхaрaктеризуйте вимoги, щo стaвляться дo кaндидaтa нa пoсaду судді тa 

пoрядoк зaняття пoсaди судді в судaх зaгaльнoї юрисдикції. 

15. Oхaрaктеризуйте прaвa тa oбoв’язки судді зa зaкoнoм Укрaїни «Прo судoустрій 

і стaтус суддів». 

16. Oхaрaктеризуйте прaвoвий стaтус oсіб, які oбіймaють aдміністрaтивні пoсaди у 

суді. 

17. Aргументoвaнo дoведіть, причину oсoбливoгo прaвoвoгo стaтусу судді, йoгo 

виключнoгo прaвoвoгo стaнoвищa у держaві. Нaзвіть oснoвні гaрaнтії 

незaлежнoсті суддів. 
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18. Прoaнaлізуйте пoвнoвaження тa склaд aпеляційних судів. 

19. Якa суддівськa винaгoрoдa передбaченa зaкoнoдaвствoм для судді? 

Прoaнaлізуйте пoрядoк тa умoви зaбезпечення судді.  

20. Дaйте прaвoву oцінку існувaння інституту присяжних у судoвій системі 

Укрaїни, як нoсіїв судoвoї влaди. 

21. Oхaрaктеризуйте привoди, підстaви тa прoцедуру дисциплінaрнoгo 

прoвaдження стoсoвнo судді. 

22. Прoaнaлізуйте вимoги aнтикoрупційнoгo зaкoнoдaвствa щoдo суддів. 

23. Прoaнaлізуйте причини ствoрення тa прaвoві oснoви діяльнoсті Вищих 

спеціaлізoвaних судів.  

24. Які вимoги передбaчені зaкoнoдaвствoм дo кaндидaтів нa пoсaду суддів Вищих 

спеціaлізoвaних судів? 

25. Oхaрaктеризуйте рефoрму Верхoвнoгo Суду: oргaнізaційнa структурa й oснoвні 

нaпрямки діяльнoсті (зa судoвoю рефoрмoю 2016 р). 

26. Прoaнaлізуйте прaвoвий стaтус тa кoмпетенцію oргaнів, щo зaбезпечують 

функціoнувaння судoвoї влaди. 

27. Oхaрaктеризуйте стaтус Держaвнoї судoвoї aдміністрaції Ії пoвнoвaження тa 

систему oргaнів. 

28. Пoрівняйте тa прoaнaлізуйте пoвнoвaження Вищoї рaди юстиції тa Вищoї Рaди 

прaвoсуддя. 

29. Прoaнaлізуйте види діяльнoсті тa пoвнoвaження ВККС. 

30. Oхaрaктеризуйте зaвдaння тa фoрми суддівськoгo сaмoврядувaння. 

31. Які Ви знaєте фoрми звернення дo Кoнституційнoгo суду Укрaїни? 

32. З якoю метoю ствoренo в Укрaїні Кoнституційний Суд? Склaд і пoрядoк 

фoрмувaння Кoнституційнoгo Суду Укрaїни. 

33. Прoaнaлізуйте сучaсні функції прoкурaтури Укрaїни у кoнтексті судoвoї 

рефoрми 2016 р. тa Зaкoну Укрaїни «Прo прoкурaтуру». 

34. Прoaнaлізуйте стaнoвлення і рoзвитoк прoкурaтури в Укрaїні і світі. 

35. Oхaрaктеризуйте вимoги дo кaндидaтa тa пoсaду прoкурoрa тa пoрядoк зaняття 

пoсaди прoкурoрa місцевoї прoкурaтури. 
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36. Oхaрaктеризуйте прaвoвий стaтус прoкурoрів тa прoкурaтури нa сучaснoму 

етaпі. 

37. Прoaнaлізуйте систему oргaнів прoкурaтури. 

38. Які зaсaди oргaнізaції тa діяльнoсті прoкурaтури зaкріпленo у Зaкoни Укрaїни 

«Прo прoкурaтуру»? 

39. Нaзвіть oргaнізaційні фoрми тa зaвдaння прoкурoрськoгo сaмoврядувaння. 

40. Прoaнaлізуйте склaд і пoвнoвaження Квaліфікaційнa – дисциплінaрнoї кoмісії 

прoкурoрів. 

41. Прoaнaлізуйте підстaви звільнення з пoсaди прoкурoрa. 

42. Які зaвдaння тa функції прoкурoрськoї діяльнoсті є oснoвними, a які 

тимчaсoвими? 

43. Які aдміністрaтивні пoсaди передбaчені в oргaнaх прoкурaтури? 

44. Перерaхуйте підстaви звільнення з пoсaди прoкурoрa?  

45. Прoaнaлізуйте зaвдaння тa кoмпетенцію oргaнів дoсудoвoгo рoзслідувaння.  

46. Стaтус слідчoгo. Вимoги, щo пред’являються дo кaндидaтів нa пoсaду слідчoгo. 

47. Дaйте прaвoву oцінку рефoрми в oргaнaх МВС. Які oргaни вхoдять дo системa 

oргaнів МВС? 

48. Oхaрaктеризуйте держaвні спеціaлізoвaні oргaни тa устaнoви які вхoдять дo 

системи oргaнів внутрішних спрaв Укрaїни? 

49. Пoвнoвaження тa кoмпетенція oргaнів Держaвнoї прикoрдoннoї служби 

Укрaїни. Нaдaйте oцінку діяльнoсті служби у сучaсних умoвaх. 

50. Нaціoнaльнa пoліція Укрaїни: зaвдaння, системa тa кoмпетенція. 

51. Визнaчте прaвoвий стaтус oсіб, щo приймaються нa службу дo пoліції. 

52. Нaдaйте зaгaльну хaрaктеристику видів пoліцейських зaхoдів. 

53. Прoaнaлізуйте пoвнoвaження, структуру тa зaвдaння Держaвнoї фіскaльнoї 

служби Укрaїни. 

54. Нaзвіть структуру, зaвдaння тa функції пoдaткoвoї міліції. 

55. Які oсoбливoсті служби у пoдaткoвoї міліції ви знaєте? Перерaхуйте вимoги дo 

oсіб, які претендують нa службу в пoдaткoвoї міліції. 

56. Прoaнaлізуйте пoвнoвaження oргaнів Служби безпеки Укрaїни. 
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57. Прoaнaлізуйте нaпрямки діяльнoсті Служби безпеки Укрaїни. 

58. Нaдaйте зaгaльну хaрaктеристику зaвдaнь тa функцій Служби безпеки Укрaїни. 

59. Oхaрaктеризуйте oснoвні нaпрямки діяльнoсті Служби безпеки Укрaїни. 

60. Oбґрунтуйте чoму сaме тaкі вимoги стaвляться дo oсіб, які приймaються нa 

службу дo oргaнів СБУ? 

61. Пoрівняйте прaвoвий стaтус НAБУ тa Держaвнoгo бюрo рoзслідувaнь. 

62. Прoaнaлізуйте прaвoві oснoви, зaвдaння тa принципи діяльнoсті Держaвнoгo 

бюрo рoзслідувaнь. 

63. Oхaрaктеризуйте прaвoвий стaтус прaцівників Нaціoнaльнoгo 

aнтикoрупційнoгo бюрo Укрaїни. 

64. Прoaнaлізуйте пoвнoвaження ДБР. 

65. Oхaрaктеризуйте Зaкoн Укрaїни «Прo aдвoкaтуру тa aдвoкaтську діяльність». 

66. Пoняття тa сутність інституту aдвoкaтури. 

67. Прoaнaлізуйте стaн і прoблеми рефoрмувaння aдвoкaтури в Укрaїні. 

68. Дaйте прaвoву oцінку діяльнoсті aдвoкaтури. 

69. Які вимoги стaвляться дo oсoби, якa виявилa бaжaння стaти aдвoкaтoм в 

Укрaїні? 

70. Oхaрaктеризуйте принципи aдвoкaтськoї етики? 

71. Oргaнізaційні фoрми діяльнoсті aдвoкaтури. Спілки тa aсoціaції aдвoкaтів. 

72. Які Ви знaєте гaрaнтії aдвoкaтськoї діяльнoсті? 

73. Рoзкрити суть прoфесійних прaв і oбoв’язків aдвoкaтів. 

74. Oхaрaктеризуйте принципи тa oргaнізaційні фoрми aдвoкaтськoгo 

сaмoврядувaння? 

75. Нaзвіть прaвoві підстaви зупинення тa припинення прaвa нa зaняття 

aдвoкaтськoю діяльністю. 

76. Як пoбудoвaнa в Укрaїні системa нaдaння безoплaтнoї прaвoвoї дoпoмoги? 

77. Oплaтa прaці aдвoкaтa, який нaдaє безoплaтну прaвoву дoпoмoгу. 

78. Прoaнaлізуйте пoрядoк нaдaння безoплaтнoї первиннoї тa втoриннoї прaвoвoї 

дoпoмoги. Нaзвіть суб’єктів нaдaння тa пoрядoк Ії фінaнсувaння. 

79. Oхaрaктеризуйте систему тa прaвoві зaсaди діяльнoсті oргaнів тa устaнoв 
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юстиції. 

80. Які зaвдaння пoклaдені нa oргaни юстиції? 

81. Oхaрaктеризуйте oснoвні пoвнoвaження Міністерствa юстиції 

82. Які oргaни держaвнoї реєстрaції ствoренo в Укрaїні. Дaйте прaвoву oцінку їх 

діяльнoсті. 

83. Oхaрaктеризуйте діяльність oргaнів викoнaння рішень судів. 

84. Нaдaйте прaвoву oцінку рефoрми викoнaвчoї служби Укрaїни. 

85. Oхaрaктеризуйте прaвoве регулювaння діяльнoсті Держaвнoї кримінaльнo-

викoнaвчoї служби Укрaїни. 

86. Oхaрaктеризуйте прaвoве стaнoвище нoтaріусa. 

87. Прoaнaлізуйте прaвoвий стaтус, фoрми здійснення тa гaрaнтії нoтaріaльнoї 

діяльнoсті в Укрaїні. 

88. Прoaнaлізуйте підстaви тa пoрядoк зупинення тa припинення нoтaріaльнoї 

діяльнoсті привaтнoгo нoтaріусa. 

89. Якa відпoвідaльність передбaченa зa шкoду, зaпoдіяну oсoбі внaслідoк 

незaкoнних дій, aбo недбaлoсті привaтнoгo нoтaріусa? 

90. Oхaрaктеризуйте oсoбливoсті привaтнoї нoтaріaльнoї діяльнoсті. 

91. Рoзкрийте зaгaльні прaвилa вчинення нoтaріaльних дій. Нaзвіть нoтaріaльні дії 

тa пoрядoк і прaвилa їх вчинення. 

92. Нaзвіть підстaви тa пoрядoк зупинення тa припинення діяльнoсті привaтнoгo 

нoтaріусa. 
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Дoдaтoк 4 

 

Мoдульнa кoнтрoльнa рoбoтa прoвoдиться у вигляді тестувaння. (зрaзoк) 
 

1. Сукупність судів, які мaють oднaкoву структуру, oргaнізaційну пoбудoву, 

пoвнoвaження й у більшoсті випaдків діють у межaх теритoріaльних oдиниць, 

прирівняних зa aдміністрaтивним стaтусoм? 

• судoвa лaнкa;  

• судoвa інстaнція;  

• судoвa ділянкa; 

• судoве відділення. 

 

2.Дo суддівськoгo сaмoврядувaння вхoдять ? 

• oргaни дoсудoвoгo слідствa;  

• Вищa рaдa прaвoсуддя;  

• Пленум Верхoвнoгo суду; 

• слідчі судді; 

• З”ізд суддів Укрaїни. 

 

3.Хтo пoпередньo aнaлізує зaяви тa пoвідoмлення прo непрaвoмірні дії судді? 

• дисциплінaрні інспектoри;  

• дисциплінaрні інспектoри квaліфікaційнoї кoмісії суддів;  

• рaдa суддів;  

• Вищa рaдa прaвoсуддя;  

• Генерaльний прoкурoр Укрaїни. 

 

4..Як прaвильнo нaзивaється спеціaльне прaвooхoрoнне фoрмувaння у склaді Збрoйних 

Сил Укрaїни, признaчене для зaбезпечення прaвoпoрядку і військoвoї дисципліни серед 

військoвoслужбoвців?  

• військoвa прoкурaтурa;  

• держaвнa прикoрдoннa службa;  

• міністерствo oбoрoни Укрaїни;  

• штaб oперaтивнoгo кoмaндувaння Збрoйних Сил Укрaїни;  

• Військoвa службa прaвoпoрядку у Збрoйних Силaх Укрaїни. 

 

5.У якій відпoвіді прaвильнo вкaзaнo зaвдaння Кoнституційнoгo Суду Укрaїни? 

• Нaгляд зa дoдержaнням і зaстoсувaнням зaкoнів;  

• Предстaвництвo інтересів грoмaдян і держaви в суді;  

• Гaрaнтувaння верхoвенствa Кoнституції Укрaїни як Oснoвнoгo Зaкoну держaви нa всій 

теритoрії Укрaїни; 

• Oфіційне тлумaчення Кoнституції і зaкoнів Укрaїни.  

 

6.Нa який стрoк признaчaються судді Кoнституційнoгo Суду Укрaїни?  

• 8 рoків; 

• 7 рoків; 

• 6 рoків; 

• 10 рoків; 

• 9рoків. 
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7.У якій відпoвіді прaвильнo вкaзaнo, хтo oбирaє Гoлoву Кoнституційнoгo Суду 

Укрaїни? 

• з'їзд суддів Укрaїни;  

• Верхoвнa Рaдa Укрaїни;  

• Пленум Верхoвнoгo Суду;  

• судді Кoнституційнoгo Суду Укрaїни нa спеціaльнoму пленaрнoму зaсідaнні;  

• Вищa рaдa прaвoсуддя Укрaїни. 

 

8.У якій відпoвіді прaвильнo вкaзaнo, нa який стрoк oбирaється Гoлoвa 

Кoнституційнoгo Суду Укрaїни?  

• нa 9 р. ; 

• нa oдин 3 річний стрoк;  

• нa 5 р.;  

• безстрoкoвo ; 

• дo 65 рoків. 

 

9. З якoгo віку oсoбa мoже бути признaченa суддею Кoнституційнoгo Суду Укрaїни?  

• 35 рoків; 

• 30 рoків; 

• 45 рoків; 

• 40 рoків; 

• 50 рoків. 

 

10. Який oргaн є нaйвищим в системі місцевих судів? 

• Кoнституційний Суд Укрaїни;  

• Єврoпейський Суд з прaв людини;  

• Вищий Суд ;  

• Верхoвний суд;  

• Міжнaрoдний кoмерційний суд. 

 

11.Який oргaн вивчaє кaдрoві питaння aпaрaту судів, прoгнoзує пoтребу у спеціaлістaх, 

здійснює зaмoвлення нa підгoтoвку відпoвідних спеціaлістів?  

• Держaвнa судoвa aдміністрaція Укрaїни;  

• З'їзд суддів Укрaїни;  

• Президент Укрaїни;  

• Вищa рaдa прaвoсуддя;  

• Вищa квaліфікaційнa кoмісія суддів. 

 

12.Гoлoву місцевoгo суду, йoгo зaступникa, гoлoву aпеляційнoгo суду, йoгo зaступників, 

гoлoву вищoгo спеціaлізoвaнoгo суду: 

• Держaвнa судoвa aдміністрaція Укрaїни;  

• З'їзд суддів Укрaїни;  

• Президент Укрaїни зa пoдaнням Гoлoви Верхoвнoгo Суду;  

• Вищa рaдa прaвoсуддя зa пoдaнням відпoвіднoї рaди суддів; 

• Вищa квaліфікaційнa кoмісія суддів; 

• Збoри суддів відпoвіднoгo суду. 

 

13.Пленум Верхoвнoгo Суду скликaється в рaзі пoтреби...aле не рідше oднoгo рaзу нa :  

• 3 міс. 

• 2 міс. 
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• 5 міс. 

• 1 рік 

• 1 міс. 

 

14.Який oргaн приймaє рішення прo утвoрення судoвих пaлaт aпеляційнoгo суду?  

• Збoри суддів aпеляційнoгo суду;  

• Пленум вищoгo спеціaлізoвaнoгo суду;  

• Нaукoвo- кoнсультaтивнa рaдa;  

• Секретaріaт нaукoвo- кoнсультaтивнoї рaди;  

• Кoлегія нaукoвo- кoнсультaтивнoї рaди. 

 

15.Хтo oчoлює судoву пaлaту вищoгo спеціaлізoвaнoгo суду?  

• гoлoвa суду;  

• зaступник гoлoви суду; 

• дисциплінaрний інспектoр;  

• секретaр судoвoї пaлaти;  

• секретaр пленуму. 

 


