
КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 
Конституція – політичний нормативно-правовий акт держави 
(Основний Закон), який закріплює основи суспільного ладу, дер-
жавний устрій, систему, порядок утворення, принципи організації 
і діяльності державних органів, права та обов’язки громадян. Кон-
ституція України є основним джерелом права України.  
 

Конституції класифікують на такі види: 
за формою вираження: 

писана конституція 
– один або декілька 
документів (зако-

нів), що визначені як 
конституція держа-
ви. Писаною нази-

вають конституцію, 
якщо вона склада-
ється з декількох 

різних, але погодже-
них за змістом між 
собою документів 
(Конституція Шве-

ції) 

неписана консти-
туція – це група 

політико-правових 
уявлень, концепцій, 
доктрин відносно 

організації держав-
ного життя в суспі-

льстві; рідкісне 
явище в сучасному 

світі 
 

змішана кон-
ституція – 

основний закон 
держави, що 

органічно поєд-
нує в собі еле-

менти писаної і 
неписаної кон-
ституцій (Кон-
ституція Вели-

кобританії) 

за способом прийняття : 
даровані – підго-

товлені і введені в 
дію одноособовим 
актом диктатора, 

монарха 

народні конституції – це ті, що прийняті 
загальновизнаними, демократичними 

засобами. Вони в свою чергу діляться на 
конституції, прийняті 

парламентом;  
через референдум; 

конституційною асамблеєю (зібранням) 
за порядком внесення змін і доповнень: 

гнучкі – зміни вносяться 
засобами, встановленими 

для будь-якого іншого 
закону 

жорсткі – внесення змін і допо-
внень у жорстку конституцію 

передбачає наявність особливої 
процедури 

за часом чинності: 
тимчасові – приймаються на 

певний термін або до настання 
певного випадку  

постійні – основний закон, 
прийнятий на невизначе-

ний термін 
за формою державного устрою: 
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федеративні конституції 
суб’єктів федерації 

конституції унітар-
них держав 

28 червня 1996 р. о 9 год. 30 хв. був прийнятий і набув чинності 
Основний Закон України.  За класифікаційними ознаками Консти-
туцію України можна визначити як: 
 писану,  
 кодифіковану, 
 конституцію унітарної держави з автономним утворенням; 
 жорстку конституцію: внесення змін і доповнень у Конститу-

цію України вимагає не менше 2/3 голосів від конституційного 
складу Верховної Ради України; 

 демократичну (народну): прийнята парламентом України від 
імені українського народу – громадян України всіх національ-
ностей. 

І розділ Конституції «Загальні засади» закріплює основи консти-
туційного ладу в Україні:  

ст.1 Україна визнається суверенною, незалежною і демократи-
чною, соціальною, правовою державою; 

ст.2 Україна є унітарною державою; 
ст.2 територія України в межах існуючого кордону є цілісною і 

недоторканою; 
ст.5 Україна є республікою; 
ст.5 носієм суверенітету і єдиним джерелом влади є народ, 

який здійснює владу безпосередньо і через органи держа-
вної влади та органи місцевого самоврядування; 

ст.3 людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторкан-
ність і безпека є найвищою соціальною цінністю; 

ст.3 діяльність держави підпорядковується утвердженню і 
забезпеченню прав і свобод людини; 

ст.4 в Україні існує єдине громадянство; 
ст.8 закони та інші нормативно-правові акти приймаються на 

основі Конституції України; 
ст.8 визнається і діє принцип верховенства права; 
ст.11 держава сприяє консолідації та розвиткові української 

нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також 
розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної само-
бутності всіх корінних народів і національних меншин 
України 

ст.15 основною засадою суспільного життя визнається його 
багатоманітність – політична, економічна та ідеологічна; 
жодна ідеологія не може визнаватися державою як 
обов’язкова; держава гарантує свободу політичної діяль-
ності, не забороненої Конституцією і законами України; 
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ст.13 держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів, право влас-
ності і господарювання, соціальну спрямованість економі-
ки і визначає об’єкти права власності Українського народу 
(землю, її надра, атмосферне повітря, водні та інші приро-
дні ресурси; 

ст.13 право приватної власності є непорушним; усі суб’єкти 
права власності є рівними перед законом; 

ст.14 гарантується право власності на землю; 
ст.16 забезпечення екологічної безпеки є обов’язком держави; 
ст.18 у зовнішній політиці Україна проголошує принцип забез-

печення своїх національних інтересів і безпеки шляхом 
підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва із 
зарубіжними країнами за загальновизнаними принципами 
і нормами міжнародного права. Це буде сприяти більш 
швидкому входженню України до світового співтоварист-
ва на рівноправних засадах. 

ст.19 правовий порядок ґрунтується на засадах, відповідно до 
яких ніхто не може бути примушений робити те, що не 
передбачено законодавством; 

Безпосередня демократія – це особиста участь громадян або 
участь у складі об'єднання громадян в управлінні справами суспі-
льства і держави. До основних форм безпосереднього народовлад-
дя належать вибори до представницьких органів; референдуми; 
збори громадян по місцю проживання тощо.  
Представницька демократія – це участь громадян України в 
управлінні державою і суспільством не безпосередньо, а через (за 
допомогою) представників, обраних ними в органи держави. 

Стаття 20 Конституції України визначає, що державними сим-
волами України є Державний Прапор України, Державний Герб 
України, Державний Гімн України. Опис державних символів 
України та порядок їх використання встановлюються законом. 

Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» 
(01.07.2010 р.) визначає основні принципи внутрішньої політики 

України у сферах розбудови державності, розвитку місцевого 

самоврядування та стимулювання розвитку регіонів, формування 
інститутів громадянського суспільства, національної безпеки і 

оборони, в економічній, соціальній і гуманітарній сферах, в еколо-

гічній сфері та сфері техногенної безпеки, а також засади зовніш-
ньої політики України.  

ПОНЯТТЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 
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Конституція України містить положення про те, що людина, її 
життя і здоров’я, честь та гідність, недоторканність і безпека в 
Україні визначені як вища соціальна цінність, а права і свободи 
людини та їх гарантія визначають сенс і спрямування діяльності 
держави. Затвердження і забезпечення прав та свобод людини є 
головним обов'язком держави. 

За кожною особою визнається певний комплекс природних, не-
від’ємних прав та властивостей, які зумовлюються самим фактом 

існування людини і мають розглядатися як гарантія її гідності (ідея 
природного права).  

Основні міжнародно-правові акти стосовно прав людини:  
 Загальна декларація прав людини (ООН, 1948);  
 Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 
(ООН, 1966); 

 Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (ООН, 
1966);  

 Європейська конвенція про права і основні свободи людини (Ра-
да Європи, 1950);  

 Європейська соціальна хартія (Рада Європи, 1961);  
 Заключний акт наради з безпеки і співробітництва в Європі 
(НБСЄ), підписаний у Гельсінкі в 1975 р.;  

 Конвенція про права дитини (ООН, 1989) та ряд ін. 
В Конституції України закріплений світовий і національний досвід 

основоположних принципів у сфері прав людини і громадяни.  
Рівно-
правність 
громадян 

Громадяни мають рівні конституційні права і 
свободи та є рівними перед законом, не може 
бути привілеїв і обмежень за ознаками раси, 
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 
переконань, статі, етнічного та соціального похо-
дження, майнового стану, місця проживання, за 
мовними або іншими ознаками (ст. 24). 

Єдність прав 
і обов'язків  
громадян 
 

Права і свободи невід'ємні від обов'язків грома-
дян. Єдність прав і обов'язків складає основу 
кожного суспільства. Обов'язки людини — це 
вимоги, що ставляться суспільством до неї для 
того, що б не порушувалися права людини і 
суспільство нормально функціонувало. 

Неприпусти-
мість злов-
живання 
правом 

Під час здійснення своїх прав і свобод кожна 
людина повинна враховувати певні обмеження, 
встановлені в інтересах здійснення прав і свобод 
інших людей. Зневажання таких обмежень вва-
жається зловживанням права. За порушення 
обмежень свого права передбачається відповіда-
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льність. 
Гарантова-
ність кон-
ституційних 
прав і свобод 

Права і свободи людини та їх гарантії визначають 
зміст і спрямованість діяльності держави (ст. 3); 
конституційні права і свободи гарантуються і не 
можуть бути скасовані, не допускається звужен-
ня змісту та обсягу існуючих прав і свобод (ст. 
22). 

Взаємна 
відповідаль-
ність людини 
і держави 

Держава бере на себе відповідальність за забез-
печення прав людини, але й людина також несе 
відповідальність перед державою. 

Найважливішими правами людини, що забезпечують її життя, 
особисті цінності, свободу, недоторканість, особисту безпеку, 

правовий захист, є особисті права. До них належать:  
право кожного на життя 

ст. 
27 

це перше з невід’ємних прав людини, ніхто не може бути 
позбавлений свавільно життя, без дотримання цього права 

всі інші права не мають сенсу, цінності і корисності; 
право на повагу його гідності 

ст. 
28 

Конституція встановлює норму, за якою катування та 
інші жорстокості, нелюдські або такі, що принижують 

гідність особи, види поводження і покарання є грубими 
порушеннями прав людини; 

право на свободу світогляду і віросповідання 
ст. 
35 

зазначена свобода вбирає в себе як право сповідувати 
будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, так і безпе-

решкодно відправляти одноособово чи колективно релі-
гійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяль-

ність; 
право на свободу думки і слова, вільно висловлювати свої пог-

ляди і переконання 
ст. 
34 

це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, 
одержувати і поширювати інформацію та ідеї без втру-

чання держави, воно гарантує духовну і творчу свободу, 
не обмежену ніякою обов’язковою ідеологією; 

право на свободу і особисту недоторканість 
ст. 
29 

відповідно до цього права ніхто не може бути заарешто-
ваний або триматися під вартою інакше, ніж за вмотиво-
ваним рішенням суду і тільки на підставах і в порядку, 

встановлених законом; 
право на недоторканість житла 

ст. не допускається проникнення у житло, на присадибну 
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30 ділянку, в допоміжні будівлі та інше без згоди людини; 
право на таємницю листування, телефонних переговорів, теле-

графної та ін. кореспонденції 
ст. 
31 

таємниця кореспонденції належить до особистих таєм-
ниць людини, ніхто не може зазнавати безпідставного 

посягання на таємницю його кореспонденції; 
право на захист від втручання в особисте і сімейне життя 

ст. 
32 

гарантія невтручання в особисте і сімейне життя – це 
гарантія на особисту і сімейну таємницю, на забезпечен-
ня можливості перебувати в стані відносної незалежності 

від держави і суспільства; 
право на свободу пересування; право на вільний вибір місця 
проживання, право і вільно залишати територію України 

ст. 
33 

гарантується не тільки громадянам України, але й всім 
іншим особам, що на законних підставах перебувають на 
її території; проте, Конституція передбачає можливість 
окремих обмежень свободи пересування і вибору місця 

проживання для громадян України та іноземців в умовах 
воєнного або надзвичайного станів; 

Політичні права і свободи визначають можливість громадян 
приймати участь у здійсненні влади, в керівництві державними 

справами і в суспільно-політичному житті. До політичних прав та 
свобод належать: 

право приймати участь у референдумах, вільно обирати і 
бути обраними до органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, рівного доступу до державної 
служби, а також до служби в органах місцевого самовря-
дування 

ст. 38 

право спрямовувати індивідуальні чи колективні письмові 
звернення, або особисто звертатися в органи державної 
влади, органи місцевого самоврядування та посадових і 
службових осіб цих органів 

ст. 40 

право на свободу думки і слова, на вільне волевиявлення 
своїх поглядів і переконань, право вільно збирати, зберіга-
ти, використовувати та поширювати інформацію в будь-
який спосіб 

ст. 34 

право на свободу об'єднання в політичні партії і суспільні 
організації 

ст. 36 

право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, міти-
нги, походи та демонстрації та ін. 

ст. 39 

Об'єднання громадян – добровільне громадське формування, 
створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації грома-
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дянами своїх прав і свобод.  
Політична партія – це об’єднання громадян – прихильників пев-
ної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, головна 
мета яких участь у виробленні державної політики, формуванні 
органів влади, місцевого та регіонального самоврядування і пред-
ставництво в їх складі.  
Громадська організація – це об’єднання громадян для задово-
лення та захисту своїх законних соціальних, економічних, твор-
чих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спі-
льних інтересів. 
Право на свободу совісті включає свободу мати, приймати і змі-
нювати релігію або переконання за своїм вибором і свободу одно-
особово чи разом з іншими сповідувати будь-яку релігію або не 
сповідувати ніякої, відправляти релігійні культи, відкрито виража-
ти і вільно поширювати свої релігійні або атеїстичні переконання 
(ст. 3 Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» 
від 21.04.1991р.). 

Релігійними організаціями в Україні є:  
 релігійні громади, управління, центри, монастирі; 
 релігійні братства, місіонерські товариства (місії);  
 духовні навчальні заклади.  

Релігійні організації діють на підставі своїх статутів (поло-
жень), які не повинні суперечити чинному законодавству. З моме-
нту реєстрації статуту (положення) релігійної організації вона 
визнається юридичною особою.  

Церква (релігійні організації) в Україні відокремлені від дер-
жави. Школа в Україні відокремлена від церкви. Усі релігії, віро-
сповідання та релігійні організації є рівними перед законом. Дер-
жава не втручається у здійснювану в межах закону діяльність 
релігійних організацій.  

Серед закріплених Конституцією України прав людини значне 
місце належить групі прав соціально-економічного характеру. 
Соціально-економічні права – це можливості громадян брати 
участь у сфері матеріального виробництва та розподілу матеріаль-
них благ. До них відносяться:  

Соціально-економічні права людини, закріплені в Конституції 
України 

- право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю 
власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої 
діяльності 

ст. 41 

- право на підприємницьку діяльність, не заборонену 
законом, право на державне забезпечення захисту у під-

ст. 42 
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приємницькій діяльності 
- право споживачів на державний захист своїх прав  ст. 42 
- право на працю ст. 43 
- право працюючих на страйк для захисту своїх економі-

чних і соціальних інтересів  
ст. 44 

- право на відпочинок ст. 45 
- право на соціальний захист ст. 46 
- право на житло ст. 47 
- право на достатній життєвий рівень для себе і своєї 

родини 
ст. 48 

- право на охорону здоров'я, медичну допомогу і медичне 
страхування 

ст. 49 

- право на безпечне для життя і здоров’я довкілля, право 
на відшкодування шкоди, заподіяної погіршенням стану 
довкілля, та право на отримання і використання екологі-
чної інформації 

ст. 50 

- право на освіту, право на навчання рідною мовою чи на 
вивчення рідної мови 

ст. 53 

- право на вибір і заняття інтелектуальною, творчою 
діяльністю, свобода літературної, художньої, наукової 
діяльності і творчості, право інтелектуальної власності 
та авторські права 

ст. 54 

- право на користування культурними цінностями народу 
та ін. 

ст. 54 

Конституція України визначає гарантії прав людини в галузі пра-
восуддя: 

- право на судовий захист своїх прав і свобод від пору-
шень і протиправних посягань  

ст. 55 

- право знати свої права і обов'язки ст. 57 
- право на відшкодування матеріальних і моральних 
збитків 

ст. 56 

- право на правову допомогу ст. 59 
- право на невиконання явно злочинних розпоряджень чи 
наказів 

ст. 60 

- ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної 
відповідальності за одне і те саме правопорушення 

ст. 61 

- тільки суд встановлює вину особи у вчиненні злочину ст. 62 
- особа не несе відповідальності за відмову давати пока-
зання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких 
родичів 

ст. 63 

- підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право 
на захист 

ст. 63 
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Держава не тільки проголошує права і свободи людини, а й бере 
на себе обов'язки щодо їхньої реалізації.  

Парламентський контроль за додержанням конституційних прав 
і свобод людини та громадянина здійснює Уповноважений Вер-
ховної Ради України з прав людини (Конституція України. 
Ст. 101). Уповноважений Верховної Ради з прав людини приз-
начається на посаду та звільняється з неї ВР України. Він  
 розглядає звернення, заяви і скарги громадян з приводу пору-
шення їхніх прав і свобод,  

 вживає заходи до відшкодування шкоди, заподіяної зазначеними 
порушеннями; 

 діє незалежно від будь-якої влади, не пов’язаний ніяким імпера-
тивним мандатом;  

 його посада несумісна з будь-якою політичною посадою або 
діяльністю, перебуванням на іншій посаді в органах державної 
виконавчої влади і органах місцевого самоврядування, членст-
вом у політичній партії чи профспілках, зайняттям підприємни-
цькою діяльністю чи іншою оплачуваною роботою, окрім нау-
кової чи викладацької. 

ОСНОВНІ КОНСТИТУЦІЙНІ ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН УКРАЇ-
НИ 

 захищати Батьківщину, незалежність і територіальну ціліс-
ність України,  

 поважати державні символи України,  
 не завдавати шкоди природі, культурній спадщині,  
 відшкодовувати завдані збитки,  
 платити податки і збори в порядку і розмірах, встановлених 
законом,  

 неухильно дотримуватись Конституції та законів України,  
 не зазіхати на права і свободи, честь і гідність інших людей. 

Згідно із Законом України «Про загальний військовий обов’язок і 
військову службу» від 25.03.1992 р. загальний військовий 

обов’язок включає:  
 підготовку громадян до військової служби;  
 приписку до призовних дільниць; 
 призов на військову службу;  
 проходження за призовом або добровільно військової, альтер-

нативної (невійськової) служби;  
 виконання військового обов'язку в запасі;  
 дотримання правил військового обліку. 

Військова служба є почесним обов'язком кожного громадянина в 
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Україні, особливим видом державної служби, пов'язаної з вико-
нанням громадянином України загального військового обов'язку і 
службою на конкурсно-контрактній основі у Збройних Силах 
України та інших військових формуваннях.  
Закон про Збройні Сили України був прийнятий Верховною Радою 
06.12.1991 р. Він визначив, що Збройні Сили України здійснюють 

свою діяльність на основі  
- демократії і гуманізму, - верховенства закону, 
- підзвітності конституцій-
ним органам законодавчої і 
виконавчої влади; 

- єдиноначальності і колегі-
ального вироблення рішень; 
- позапартійності 

- загального військового 
обов’язку громадян України, 

- добровільності вступу на 
кадрову військову службу, 

- дотримання військової ди-
сципліни, 

- гарантованого соціального 
захисту військовослужбов-
ців, 

- гласності в діяльності Збройних Сил України та збереження 
державної і військової таємниці. 

 Президент України є Верховним головнокомандувачем Збройних 
Сил. Безпосереднє керівництво ними здійснює Міністерство оборони. 
Верховна Рада формує і проводить військову політику держави, 
приймає закони з питань оборони, утворює Раду оборони України, 
затверджує Міністра оборони, державну програму розвитку озброєн-
ня та військової техніки, бюджетні витрати на оборону. 

Альтернативна (невійськова) служба є службою, яка запроваджу-
ється замість проходження строкової військової служби і має на меті 
виконання обов'язку перед суспільством.  

 Організаційно-правові основи альтернативної служби визначає За-
кон України «Про альтернативну (невійськову) службу» від 
18.02.1999 р. Право на альтернативну службу мають громадяни Укра-
їни, якщо виконання військового обов'язку суперечить їхнім релігій-
ним переконанням і ці громадяни належать до діючих згідно із зако-
нодавством України релігійних організацій, віровчення яких не допу-
скає користування зброєю. На альтернативну службу направляються 
громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу і 
особисто заявили про неможливість її проходження як такої, що 
суперечить їхнім релігійним переконанням, документально або ін-
шим чином підтвердили істинність переконань та стосовно яких 
прийнято відповідні рішення 

Альтернативну службу громадяни проходять на підприємствах, 
в установах та організаціях, що перебувають у державній або 
комунальній власності, діяльність яких пов’язана із соціальним 
захистом населення, охороною здоров'я, захистом довкілля, будів-
ництвом, комунальним і сільським господарством. Громадяни 
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проходять альтернативну службу, як правило, в межах населеного 
пункту за місцем постійного проживання або в місцевості, звідки 
вони мають можливість щоденно повертатися до місця постійного 
проживання. Для вирішення питань проходження альтернативної 
служби утворюються комісії у справах альтернативної служби. 

ВР України 19.10.1993 р. затвердила закон «Про основи націо-
нальної безпеки України». Він визначив основні засади державної 
політики, спрямованої на захист національних інтересів і гаранту-
вання в Україні безпеки особи, суспільства і держави від зовніш-
ніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності.  

ПОНЯТТЯ ПРО ГРОМАДЯНСТВО 
Громадянство – це правова належність особи до певної держави. 
Сукупність прав і обов'язків становить правовий статус громадя-
нина в державі, відрізняє його від іноземних громадян та осіб без 
громадянства. 
Громадянин – це особа, що належить до постійного населення 
будь-якої держави, користується правами і виконує обов'язки, 
встановлені законами цієї держави. 

Виділяють:  
 одногромадянство (тобто власне громадянство);  
 подвійне громадянство (біпатриди – особи, які мають подвійне 
громадянство);  

 множинне громадянство (тобто наявність у особи громадянства 
більш, ніж двох держав).  

Основні способи набуття громадянства: 
в силу народження (філіація); 
шляхом на-
туралізації 

надання державою свого громадянства інозем-
цеві або особі без громадянства 

у випадках 
репатріації 

повернення емігрантів у країну, звідки вони 
походять, з поновленням їх у правах грома-

дянства 
в результаті 
оптації 

у міжнародному праві добровільний вибір 
громадянства, здійснюваний у порядку, вста-
новленому законом або міжнародним догово-
ром. Найчастіше має місце при переході час-

тини території однієї держави до іншої 
В законодавстві різних країн застосовують два основні принципи 

набуття громадянства:  
“право  
крові” 

незалежно від місця народження, дитина набуває 
громадянство тієї держави, громадянами якої є її 
батьки; 

“право дитина набуває громадянство тієї держави, на терито-
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ґрунту” рії якої вона народилася, незалежно від громадянства 
батьків.  

Конституція України (ст. 4, 25, 92, 106) закріпила невід'ємне 
право людини на громадянство. Згідно з ним:  

 в Україні встановлено єдине громадянство;  
 ніхто не може бути позбавлений громадянства;  
 ніхто не може бути позбавлений права змінити громадянство;  
 громадянин не може бути виданий іншій державі;  
 держава гарантує піклування та захист своїм громадянам, які 
перебувають за її межами; 

 питання громадянства визначаються виключно законами Украї-
ни. 

Питання щодо надання громадянства, виходу з нього вирішує 
Президент України. Він: 
- приймає рішення і видає укази відповідно до Конституції України і 
Закону про громадянство про прийняття до громадянства України і 
про припинення громадянства України; 
- визначає порядок провадження за заявами і поданнями з питань 
громадянства та виконання прийнятих рішень; 
- затверджує Положення про Комісію при Президентові України з 
питань громадянства. 

Громадянство України - правовий зв'язок між фізичною особою і 
Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках. 
Громадянин України - особа, яка набула громадянство України в 
порядку, передбаченому законами України та міжнародними догово-
рами України. Відповідно до Закону України «Про громадянство» 
(18.01.2001р.) громадянство України набувається: 
1) за народженням; 
2) за територіальним походженням; 
3) внаслідок прийняття до громадянства; 
4) внаслідок поновлення у громадянстві; 
5) внаслідок усиновлення; 
6) внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування; 
7) внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздат-

ною, опіки; 
8) у зв'язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох 

батьків дитини; 
9) внаслідок встановлення батьківства; 
10) за іншими підставами, передбаченими міжнародними догово-

рами України. 
Умовами прийняття до громадянства України є: 

1) визнання і дотримання Конституції та законів України; 
2) зобов'язання припинити іноземне громадянство; 
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3) безперервне проживання на законних підставах на території 
України протягом останніх 5 років; 

4) отримання дозволу на постійне проживання в Україні; 
5) володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достат-

ньому для спілкування. Ця умова не поширюється на осіб, які 
мають певні фізичні вади (сліпі, глухі, німі); 

6) наявність законних джерел існування. Ця умова не поширюєть-
ся на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в 
Україні. 

До громадянства України не приймається особа, яка: 
 вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид; 
 засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого 
злочину (до погашення або зняття судимості); 

 вчинила на території іншої держави діяння, яке визнано законо-
давством України тяжким злочином. 

Документами, що підтверджують громадянство України, є: 
1) паспорт громадянина України; 
2) свідоцтво про належність до громадянства України; 
3) паспорт громадянина України для виїзду за кордон; 
4) тимчасове посвідчення громадянина України; 
5) проїзний документ дитини; 
6) дипломатичний паспорт; 
7) службовий паспорт; 
8) посвідчення особи моряка; 
9) посвідчення члена екіпажу; 
10) посвідчення особи на повернення в Україну. 

Громадянство України припиняється: 
 внаслідок виходу з громадянства України; 
 внаслідок втрати громадянства України; 
 за підставами, передбаченими міжнародними договорами Укра-
їни. 
Іноземець – особа, яка не перебуває в громадянстві України і є 

громадянином (підданим) іншої держави або держав. 
Особа без громадянства – особа, яку жодна держава відповідно 

до свого законодавства не вважає своїм громадянином. 

ВИБОРЧА СИСТЕМА. РЕФЕРЕНДУМ 
Вибори – форма народного волевиявлення, один із способів фор-
мування народом органів державної влади та місцевого самовря-
дування, представницьких органів законодавчої влади, або інших 
інститутів.  

Принципи виборчого права: 
 всезагальність; 
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 право обирати (активне виборче право) мають усі громадяни 
України, які на день голосування досягли 18 років, крім осіб, 
які визнані судом недієздатними; право бути обраним (паси-
вне виборче право) має свої особливості залежно від виду 
виборів; 

 рівність виборчих прав; 
 всі громадяни беруть участь у виборах на рівних засадах, 
кожний виборець має лише один голос. Виборчі округи утво-
рюються з приблизно однаковою кількістю виборців; 

 пряме виборче право; 
 кандидати обираються безпосередньо виборцями, тобто 
без будь-яких посередників та проміжних ланок; 

 таємність голосування. При заповненні бюлетеня забороне-
на присутність будь-кого, крім голосуючого. 

 будь-який контроль за волевиявленням виборців не допуска-
ється. Забезпечується особистим голосуванням виборця в 
ізольованих кабінах або кімнатах, обладнаних для таємного 
голосування.  

Виборча система – це порядок формування представницьких 
органів (верховних, місцевих, регіональних) державної влади, 

обрання Президента та здійснення виборцями своїх прав.  
Види виборчих систем до представницьких органів:  

мажоритар-
на 
(система 
більшості) 

враховуються лише голоси, подані за кандидата 
(або за список кандидатів партії), що дістав біль-
шість голосів по виборчому округу чи держави; 

пропорційна будується на принципі додержання пропорцій 
між кількістю депутатських місць, що надається 
окремим політичним партіям та числом голосів, 
зібраних кожною з партій на виборах; 

змішана  поєднує в собі елементи мажоритарної і пропор-
ційної системи (одна частина депутатів обираєть-
ся за мажоритарною системою, а друга – за про-
порційною). 

Референдум – це спосіб прийняття громадянами України шляхом 
голосування законів України, інших рішень з важливих питань 
загальнодержавного і місцевого значення. 
Організація і проведення референдумів здійснюються на демокра-
тичних засадах відповідно до Конституції України і Закону «Про 

всеукраїнський і місцевий референдуми» (03.07.1991 р)  
Референдум 

Предметом всеукраїнського Предметом місцевого ре-
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референдуму може бути: 
- затвердження Конституції 
України, її окремих положень та 
внесення до Конституції України 
змін і доповнень; 
- прийняття, зміна або скасу-
вання законів України або їх 
окремих положень; 
- прийняття рішень, які визна-
чають основний зміст Конституції 
України, законів України та ін. 
правових актів. 

ферендуму може бути: 
- прийняття, зміна або 
скасування рішень з питань, 
віднесених законодавством 
України до відання місцево-
го самоврядування відпові-
дних адміністративно-
територіальних одиниць;  
- прийняття рішень, які 
визначають зміст постанов 
місцевих Рад народних 
депутатів та їх виконавчих і 
розпорядчих органів. 

Призначається Президентом 
України або ВР України  
- на вимогу не менш, як 3 млн. 
громадян України, які мають 
право голосу з питань затверджен-
ня або скасування Конституції 
України, дострокового припинен-
ня повноважень Верховної Ради, 
Президента; 
- на вимогу на менш як половини 
народних депутатів України з 
питань затвердження або скасу-
вання Конституції та ін. законода-
вчих актів України, які можуть 
виноситись на всеукраїнський 
референдум, окрім питань достро-
кового припинення повноважень 
ВР та Президента. 

Призначають органи місце-
вого самоврядування з пи-
тань, що належать до їх 
компетенції за вимогою не 
менше половини депутатів 
від загального складу, або 
якщо цього вимагає одна 
десята частина громадян 
України, які постійно про-
живають на відповідній 
території і мають право 
голосу. 

Виключно Всеукраїнським референдумом вирішуються питан-
ня про зміну території України (Конституція. Ст.73). Не допус-
кається проведення референдуму з питань (Конституція. Ст.74):  

 ціноутворення і оподаткування;  
 витрат із державного бюджету;  
 призначення і звільнення державних посадових осіб;  
 введення і припинення військового і надзвичайного стану;  
 амністії і помилування;  
 які віднесенні до відання судової влади та прокуратури. 

В ст. 70 Конституції право голосу на референдумі визнається за 
громадянами України, які досягли на день його проведення 18 
років. Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом 
недієздатними. 
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ПРАВОВИЙ СТАТУС І ПОВНОВАЖЕННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – Вер-
ховна Рада України (Конституція України. Ст.75).  

Розділ ІV Конституції України визначає правовий статус Верхо-
вної Ради України (далі ВР). Конституційний склад ВР України –
450 народних депутатів, які обираються на основі загального, 
рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування 
строком на 5 років. Чергові вибори до ВР відбуваються в останню 
неділю жовтня п’ятого року повноважень ВР України. 

Позачергові вибори до ВР призначаються Президентом України 
і проводяться в період 60 днів з дня опублікування рішення про 
дострокове припинення повноважень ВР.  

ВР збирається на першу сесію не пізніше, ніж на 30-й день після 
офіційного оголошення результатів виборів. Перше засідання ВР 
відкриває найстарший за віком народний депутат України.  

ВР працює сесійно у формі пленарних засідань ВР і засідань її 
Президії, постійних комісій та тимчасових спеціальних комісій 
ВР, що проводяться у період між пленарними засіданнями.  

Сесії ВР бувають 
 черговими розпочинають роботу першого вівторка 

лютого і першого вівторка вересня кожного 
року 

 позачерговими скликаються Головою ВР на вимогу не 
менш, як 1/3 конституційного складу ВР 
або на вимогу Президента України. 

Голосування на засіданнях ВР України здійснюється народним 
депутатом України особисто. 

ВР у своїй діяльності керується Конституцією та Регламентом 
ВР. Засідання ВР проводяться відкрито. Закрите засідання прово-
диться за рішенням більшості від конституційного складу ВР. 
Рішення ВР приймаються виключно на її пленарних засіданнях 
шляхом голосування, яке здійснюється народним депутатом осо-
бисто. 

ВР обирає із свого складу та відкликає з цих посад 
 Голову ВР,  
 Першого заступника Голови ВР,  
 Заступника Голови ВР.  

Голова ВР 
 веде засідання ВР;  
 організовує роботу ВР, координує діяльність її органів;  
 підписує акти, прийняті ВР;  
 представляє ВР у зносинах з ін. органами державної влади Укра-
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їни та органами влади ін. держав;  
 організує роботу апарату ВР 
 здійснює ін. повноваження. 

ВР з числа народних депутатів України 
створює та обирає голів 

комітетів 
може ство-

рювати 
утворює, якщо за 
це проголосувала 
не менш як 1/3 від 
конституційного 

складу ВР 
↑ ↑ ↑ 

комітети ВР тимчасові 
спеціальні 

комісії 

тимчасові слідчі 
комісії 

для здійснення законоп-
роектної роботи, підгото-
вки і попереднього розг-
ляду питань, віднесених 
до її повноважень, вико-
нання контрольних функ-
цій відповідно до Консти-
туції України  

для підго-
товки і 
поперед-
нього розг-
ляду пи-
тань. 

для проведення 
розслідування з 
питань, що стано-
влять суспільний 
інтерес 

Організація і порядок діяльності встановлюються законом. 
Висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій не є вирішаль-
ними для слідства і суду. 

ВР за пропозицією Президента України або не менш як 1/3 на-
родних депутатів від конституційного складу ВР може розглянути 
питання про відповідальність Кабінету Міністрів та прийняти 
резолюцію недовіри Кабінету Міністрів більшістю від конститу-
ційного складу ВР. Питання про відповідальність Кабінету Мініс-
трів не може розглядатися ВР  
 більше одного разу протягом однієї чергової сесії,  
 протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету 
Міністрів. 
ВР України приймає: закони; постанови; ін. акти (заяви, декла-

рації) більшістю від її конституційного складу, крім випадків, 
передбачених Конституцією. Право законодавчої ініціативи у 
ВР належить  

 Президентові України,  
 народним депутатам,  
 Кабінету Міністрів, 
 Національному банку України.  

Законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні, 
розглядаються ВР позачергово. 
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Виключно законами України 

визначаються: встановлюються: 
1) права і свободи людини і громадянина, 
гарантії цих прав і свобод; основні обов'я-
зки громадянина; 
2) громадянство, правосуб'єктність грома-
дян, статус іноземців та осіб без громадян-
ства; 
3) права корінних народів і національних 
меншин; 
4) порядок застосування мов; 
5) засади використання природних ресур-
сів, виключної (морської) економічної 
зони, континентального шельфу, освоєння 
космічного простору, організації та екс-
плуатації енергосистем, транспорту і 
зв'язку; 
6) основи соціального захисту, форми і 
види пенсійного забезпечення; засади 
регулювання праці і зайнятості, шлюбу, 
сім'ї, охорони дитинства, материнства, 
батьківства; виховання, освіти, культури і 
охорони здоров'я; екологічної безпеки; 
7) правовий режим власності; 
8) правові засади і гарантії підприємницт-
ва; правила конкуренції та норми антимо-
нопольного регулювання; 
9) засади зовнішніх зносин, зовнішньоеко-
номічної діяльності, митної справи; 
10) засади регулювання демографічних та 
міграційних процесів; 
11) засади утворення і діяльності політич-
них партій, ін. об'єднань громадян, засобів 
масової інформації; 
12) організація і діяльність органів вико-
навчої влади, основи державної служби, 
організації державної статистики та інфо-
рматики; 
13) територіальний устрій України; 
14) судоустрій, судочинство, статус суд-
дів, засади судової експертизи, організація 
і діяльність прокуратури, органів дізнання 

1) Державний бю-
джет України і 
бюджетна система 
України; система 
оподаткування, 
податки і збори; 
засади створення і 
функціонування 
фінансового, грошо-
вого, кредитного та 
інвестиційного 
ринків; статус наці-
ональної валюти, а 
також статус інозе-
мних валют на 
території України; 
порядок утворення і 
погашення держав-
ного внутрішнього і 
зовнішнього боргу; 
порядок випуску та 
обігу державних 
цінних паперів, їх 
види і типи; 
 2) порядок направ-
лення підрозділів 
Збройних Сил Укра-
їни до ін. держав; 
порядок допуску та 
умови перебування 
підрозділів збройних 
сил інших держав на 
території України; 
 3) одиниці ваги, 
міри і часу; порядок 
встановлення дер-
жавних стандартів; 
 4) порядок викорис-
тання і захисту 
державних символів; 
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і слідства, нотаріату, органів і установ 
виконання покарань; основи організації та 
діяльності адвокатури; 
15) засади місцевого самоврядування; 
16) статус столиці України; спеціальний 
статус інших міст; 
17) основи національної безпеки, органі-
зації Збройних Сил України і забезпечення 
громадського порядку; 
18) правовий режим державного кордону; 
19) правовий режим воєнного і надзвичай-
ного стану, зон надзвичайної екологічної 
ситуації; 
20) організація і порядок проведення 
виборів і референдумів; 
 21) організація і порядок діяльності ВР, 
статус народних депутатів України; 
 22) засади цивільно-правової відповідаль-
ності; діяння, які є злочинами, адміністра-
тивними або дисциплінарними правопо-
рушеннями, та відповідальність за них. 

 5) державні нагоро-
ди; 
 6) військові звання, 
дипломатичні ранги 
та інші спеціальні 
звання; 
 7) державні свята; 
 8) порядок утворен-
ня і функціонування 
вільних та інших 
спеціальних зон, що 
мають економічний 
чи міграційний 
режим, відмінний 
від загального. 
 

Законом України оголошується амністія. 
Закон підписує Голова ВР і невідкладно направляє його Прези-

дентові України. Президент України протягом 15 днів після отри-
мання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно 
оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і 
сформульованими пропозиціями до ВР для повторного розгляду. 

У разі якщо Президент України протягом встановленого строку 
не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схва-
леним Президентом України і має бути підписаний та офіційно 
оприлюднений. 

Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий 
ВР не менш як 2/3 від її конституційного складу, Президент Украї-
ни зобов'язаний його підписати та офіційно оприлюднити протягом 
10 днів. У разі якщо Президент України не підписав такий закон, 
він невідкладно офіційно оприлюднюється Головою ВР і опубліко-
вується за його підписом. Закон набирає чинності через 10 днів з 
дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено 
самим законом, але не раніше дня його опублікування. 

Основні повноваження Верховної Ради України: 
1) внесення змін до Конституції України; 
2) призначення всеукраїнського референдуму; 
3) прийняття законів; 
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4) затвердження Держ. бюджету України, внесення змін до нього, 
контроль за його виконанням, прийняття рішення щодо звіту про 
його виконання; 

5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики; 
6) затвердження загальнодержавних програм економічного, науко-

во-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, 
охорони довкілля; 

7) призначення виборів Президента України; 
8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента 

України про внутрішнє і зовнішнє становище України; 
9) оголошення за поданням Президента України стану війни і укла-

дення миру, схвалення рішення Президента України про викори-
стання Збройних Сил України та ін. військових формувань у разі 
збройної агресії проти України; 

10) усунення Президента України з поста в порядку особливої 
процедури (імпічменту); 

11) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяль-
ності Кабінету Міністрів України; 

12) надання згоди на призначення Президентом України  
Прем'єр-міністра України; 

13) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів; 
14) затвердження рішень про надання Україною позик і економіч-

ної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, 
а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і 
міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених 
Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх вико-
ристанням; 

15) призначення чи обрання на посади, звільнення з посад, надання 
згоди на призначення і звільнення з посад осіб у випадках, пе-
редбачених Конституцією; 

16) призначення на посади та звільнення з посад Голови та ін. чле-
нів Рахункової палати; 

17) призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого 
Верховної Ради з прав людини; заслуховування його щорічних 
доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод людини 
в Україні; 

18) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Націона-
льного банку за поданням Президента України; 

19) призначення на посади та звільнення з посад половини складу 
Ради Національного банку; 

20) призначення на посади та звільнення половини складу Націона-
льної ради України з питань телебачення і радіомовлення; 

21) призначення на посади та припинення повноваження членів 
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Центральної виборчої комісії за поданням Президента України; 
22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення 

функцій Служби безпеки, Збройних Сил, ін. утворених відповід-
но до законів військових формувань, а також Міністерства внут-
рішніх справ; 

23) схвалення рішення про надання військової допомоги ін. держа-
вам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до ін. 
держави чи про допуск підрозділів збройних сил ін. держав на 
територію України; 

24) надання згоди на призначення на посади та звільнення з посад 
Президентом України Голови Антимонопольного комітету Укра-
їни, Голови Фонду державного майна України, Голови Держав-
ного комітету телебачення і радіомовлення України; 

25) надання згоди на призначення Президентом України на посаду 
Генерального прокурора; висловлення недовіри Генеральному 
прокуророві, що має наслідком його відставку з посади; 

26) призначення третини складу Конституційного Суду; 
27) обрання суддів безстроково; 
28) дострокове припинення повноважень ВР Автономної Республі-

ки Крим за наявності висновку Конституційного Суду України 
про порушення нею Конституції або законів України; призначен-
ня позачергових виборів до ВР АРК; 

29) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж райо-
нів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, на-
йменування і перейменування населених пунктів і районів; 

30) призначення чергових та позачергових виборів до органів міс-
цевого самоврядування; 

31) затвердження протягом 2 днів з моменту звернення Президента 
України указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в 
Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову 
мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами над-
звичайної екологічної ситуації; 

32) надання законом згоди на обов'язковість міжнародних догово-
рів України та денонсація міжнародних договорів України; 

33) здійснення парламентського контролю; 
34) прийняття рішення про направлення запиту до Президента 

України на вимогу народного депутата, групи народних депута-
тів чи комітету ВР, попередньо підтриману не менш як однією 
третиною від конституційного складу ВР; 

35) призначення на посаду та звільнення з посади керівника апара-
ту ВР; затвердження кошторису ВР та структури її апарату; 

36) затвердження переліку об'єктів права державної власності, що 
не підлягають приватизації, визначення правових засад вилучен-
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ня об'єктів права приватної власності; 
ВР здійснює також ін. повноваження, які відповідно до Конституції 

віднесені до її відання. 
Повноваження ВР припиняються у день відкриття першого засі-

дання ВР нового скликання. 
Президент України може достроково припинити повноваження 

ВР, якщо протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання 
не можуть розпочатися; 

Повноваження ВР України, що обрана на позачергових виборах, 
проведених після дострокового припинення Президентом України 
повноважень ВР України попереднього скликання, не можуть бути 
припинені протягом одного року з дня її обрання. Повноваження 
ВР України не можуть бути достроково припинені в останні 6 мі-
сяців строку повноважень Президента України. 

ПРАВОВИЙ СТАТУС НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ 
Правовий статус народного депутата України регулюється Кон-
ституцією та законом України «Про статус народного депутата 
України» (17.11.1992 р.) із наступними змінами. Народні депутати 
є повноважними представниками народу у ВР та відповідальними 
перед ним. Вони покликані виражати і захищати суспільні інте-
реси та інтереси своїх виборців, брати активну участь у здійсненні 
законодавчої та контрольної функцій ВР. 

При виконанні своїх функцій і повноважень народні депутати 
керуються Конституцією, законами України, постановами ВР. 

Народним депутатом України 
може бути громадянин 
України, який 
 на день виборів досяг 21 

року, має право голосу, 
проживає в Україні про-
тягом останніх 5 років. 

не може бути обраним грома-
дянин України, який  
 має судимість за вчинення 

умисного злочину, якщо вона 
не погашена і не знята у вста-
новленому законом порядку. 

Народні депутати України здійснюють свої повноваження на пос-
тійній основі. Народні депутати України не можуть  

- мати іншого представницького мандата чи  
- бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади,  
- займатися іншою оплачуваною або підприємницькою дія-

льністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності),  
- входити до складу керівного органу чи наглядової ради під-

приємства або організації, що має наметі одержання прибу-
тку.  

Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими вида-
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ми діяльності встановлюються законом. 
Перед вступом на посаду народні депутати України складають 

перед ВР присягу. Присягу зачитує найстарший за віком народ-
ний депутат України перед відкриттям першої сесії новообраної 
ВР. Депутати скріплюють присягу своїми підписами під її текс-
том. Повноваження народних депутатів України починаються з 
моменту складення присяги, а внаслідок відмови її складати депу-
татський мандат втрачається. 

Народним депутатам України гарантується депутатська недото-
рканність. Народні депутати України не несуть юридичної відпо-
відальності за результати голосування або висловлювання у пар-
ламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи 
наклеп. Народні депутати України не можуть бути без згоди ВР 
України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані 
чи заарештовані. 
Ст.81 Конституції України передбачає умови припинення повно-

важень народного депутата.  
Повноваження народного депутата України припиняються одноча-
сно з припиненням повноважень ВР України. Достроково повнова-
ження народного депутата припиняються у разі: 

 складення повноважень за його особистою заявою (рішення 
приймає ВР більшістю від конституційного складу);  

 набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;  
 визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;  
 припинення його громадянства або виїзду на постійне прожи-
вання за межі України (рішення приймає ВР більшістю від 
конституційного складу);  

 смерті. 
У разі невиконання вимоги щодо несумісності депутатського  

мандата з ін. видами діяльності повноваження народного депутата 
припиняються достроково на підставі закону за рішенням суду.  

Повноваження народного депутата припиняються достроково 
також у разі дострокового припинення відповідно до Конституції 
повноважень ВР – в день відкриття першого засідання ВР нового 
скликання. 

Кожний депутат у ВР та у її органах, членом яких він є, має 
один голос.  

Народний депутат у ВР 
має право: зобов'язаний: 

 обирати і бути обраним до орга-
нів ВР;  

 пропонувати питання для розгля-
ду ВР або її органами;  

 бути присутнім та бра-
ти участь у засіданнях 
ВР та її органів, до 
складу яких його обра-
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 законодавчої ініціативи у ВР;  
 ставити питання про визнання 
законопроекту терміновим та про 
винесення його на народне обго-
ворення або референдум;  

 вносити проекти постанов, інших 
актів, поправки до них;  

 вносити пропозиції та поправки 
до проектів законів та інших за-
конодавчих актів, а також пропо-
зиції щодо порядку голосування;  

 звертатися із запитами, вимагати 
на них відповіді; 

 брати участь у дебатах, ставити 
запитання доповідачам, голову-
ючому на засіданні та ін. 

но;  
 виконувати їх доручен-
ня, додержувати Регла-
менту ВР та інших но-
рмативних актів, що 
визначають порядок ді-
яльності ВР та її орга-
нів;  

 брати участь у контролі 
за виконанням законів 
та інших актів ВР, рі-
шень її органів;  

 інформувати ВР та її 
органи, до складу яких 
його обрано, про вико-
нання доручень ВР та її 
органів. 

Законом «Про статус народного депутата України» врегульова-
ні гарантії депутатської діяльності: 

 непорушність повноважень народного депутатів (ніхто не має 
права обмежувати повноваження народного депутата); 

 недоторканість (не може бути притягнутий до кримінальної 
відповідальності, заарештований або підданий заходам адмініс-
тративного стягнення, що накладаються у судовому порядку, 
без його письмової згоди або згоди ВР України. Не допуска-
ються догляд, обшук, затримання, огляд особистих речей і ба-
гажу, транспорту, житлового чи службового приміщення депу-
тата, порушення таємниці кореспонденції, прослуховування те-
лефонних переговорів та застосування ін. заходів, що обмежу-
ють свободу депутата); 

 забезпечення інформаційними матеріалами та юридичною до-
помогою;  

 використання депутатом засобів масової інформації та техніч-
них засобів (забезпечується переважне право виступу з питань 
депутатської діяльності у друкованих засобах масової інформа-
ції, засновником яких виступають державні органи та органи 
місцевого самоврядування, по державному радіо та телебачен-
ню); 

 захист трудових прав;  
 відшкодування витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю; 
 право позачергового одержання місця в готелі;  
 право на отримання службової житлової площі; 
 право на безоплатний проїзд та ряд інших прав. 
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РАХУНКОВА ПАЛАТА 
Контроль від імені ВР України за надходженням коштів до Дер-
жавного бюджету України та їх використанням здійснює Рахунко-
ва палата. Рахункова палата є постійно діючим вищим органом 
державного фінансово-економічного контролю, підпорядкованим і 
підзвітним ВР. Закон України «Про Рахункову палату Верховної 
Ради України», прийнятий ВР 11.04.1996 р.  

Функції Рахункової палати:  
 контроль за виконанням Державного бюджету України, фінан-

суванням загальнодержавних програм; 
 контроль за своєчасним і повним надходженням коштів до 

Держбюджету; 
 контроль ефективності управління коштами Держбюджету 

Державним казначейством України; 
 надання відповідних консультацій з питань витрачання коштів 

Держбюджету; 
 контроль за інвестиційною діяльністю органів виконавчої влади 

тощо. 
Для здійснення своїх функцій Рахункова палата може проводити 
фінансові перевірки, ревізії, отримувати необхідні документи 
тощо. Вимоги керівників Рахункової палати та посадових осіб її 
апарату є обов’язковими для виконання. Сфера застосування пов-
новажень Рахункової палати практично не обмежена. Вони поши-
рюються і на ВР.  
Рахункова палата щорічно подає ВР загальний письмовий звіт про 
результати виконання доручень ВР, проведених перевірок, ревізій 
та обслідувань, а також про витрати на цю діяльність.  

ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
Згідно з Конституцією України (розділ V) Президент України є 

главою держави і виступає від її імен. Він є гарантом державного 
суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Кон-
ституції України, прав і свобод людини і громадянина. 

Президент України обирається громадянами України строком на 
5 років на основі загального, рівного і прямого виборчого права 
шляхом таємного голосування.  

Президентом України може бути обраний громадянин України,  
 який досяг тридцяти п’яти років,  
 має право голосу,  
 проживає в Україні протягом 10 останніх перед днем виборів 

років,  
 володіє державною мовою.  
Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше, 
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ніж два строки підряд (Конституція України. Ст. 103).  
Президент України не може :  

 мати іншого представницького мандата;  
 обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях 

громадян,  
 займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльні-

стю чи  
 входити до складу керівного органу або наглядової ради підп-

риємства, що має на меті одержання прибутку. 
Чергові вибори Президента України проводяться в останню не-

ділю березня п'ятого року повноважень Президента України. 
У разі дострокового припинення повноважень Президента Укра-

їни вибори Президента України проводяться в період 90 днів з дня 
припинення повноважень.  

Новообраний Президент України вступає на пост не пізніше, ніж 
через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів, з 
моменту складання присяги народові на урочистому засіданні ВР. 
Приведення Президента України до присяги здійснює Голова 
Конституційного Суду України. Текст присяги подає Конституція 
України в ст.104. 

Президент, обраний на позачергових виборах, складає присягу у 
5-денний строк після офіційного оголошення результатів вибрів. 

На час виконання своїх повноважень Президент України корис-
тується правом недоторканості. За посягання на честь і гідність 
Президента України винні особи притягаються до відповідальнос-
ті на підставі закону. 

Звання Президента України охороняється законом і зберігається 
за ним довічно, якщо тільки Президент не був усунутий з поста в 
порядку імпічменту. 

Повноваження Президента України (ст. 106): 
1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і пра-

вонаступництво держави; 
2) звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачер-

говими посланнями до ВР про внутрішнє і зовнішнє становище 
України; 

3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює кері-
вництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде пере-
говори та укладає міжнародні договори України; 

4) приймає рішення про визнання іноземних держав; 
5) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв Укра-

їни в ін. державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі 
і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних 
держав; 
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6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції 
України, проголошує всеукраїнський референдум за народною 
ініціативою; 

7) призначає позачергові вибори до ВР у строки, встановлені Кон-
ституцією; 

8) припиняє повноваження ВР у випадках, передбачених Консти-
туцією;  

9)призначає за згодою Верховної Ради України Прем'єр-міністра 
України; припиняє повноваження Прем'єр-міністра України та 
приймає рішення про його відставку; 

10) призначає за поданням Прем'єр-міністра України членів Кабі-
нету Міністрів України, керівників інших центральних органів 
виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністра-
цій та припиняє їхні повноваження на цих посадах;  

11) призначає за згодою ВР на посаду Генерального прокурора;  
12) призначає половину складу Ради Національного банку;  
13) призначає половину складу Національної ради з питань теле-

бачення і радіомовлення; 
14) призначає на посади та звільняє з посад за згодою ВР України 

Голову Антимонопольного комітету України, Голову Фонду 
державного майна України, Голову Державного комітету теле-
бачення і радіомовлення України; 

15) утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем'єр-
міністра України міністерства та інші центральні органи вико-
навчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання 
органів виконавчої влади; 

16) скасовує акти Кабінету Міністрів України та акти Ради мініст-
рів Автономної Республіки Крим; 

17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; 
призначає на посади та звільняє з посад вище командування 
Збройних Сил, ін. військових формувань; здійснює керівництво 
у сферах національної безпеки та оборони держави; 

18) очолює Раду національної безпеки і оборони України; 
19) вносить до ВР подання про оголошення стану війни та у разі 

збройної агресії проти України приймає рішення про викорис-
тання Збройних Сил та ін. утворених відповідно до законів 
України військових формувань;  

20) приймає відповідно до закону рішення про загальну або част-
кову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в 
окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки держав-
ній незалежності України; 

21) приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні 
або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також ого-
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лошує у разі необхідності окремі місцевості України зонами 
надзвичайної екологічної ситуації - з наступним затвердженням 
цих рішень ВР; 

22) призначає третину складу Конституційного Суду України;  
23) утворює суди у визначеному законом порядку; 
24) присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та 

ін. вищі спеціальні звання і класні чини; 
25) нагороджує державними нагородами; встановлює президент-

ські відзнаки та нагороджує ними; 
26) приймає рішення про прийняття до громадянства України та 

припинення громадянства України, про надання притулку в 
Україні; 

27) здійснює помилування; 
28) створює у межах коштів, передбачених у Державному бюдже-

ті, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та 
ін. допоміжні органи і служби; 

29) підписує закони, прийняті ВР; 
30) має право вето щодо прийнятих ВР законів (крім законів про 

внесення змін до Конституції України) з наступним повернен-
ням їх на повторний розгляд ВР;  

31) здійснює ін. повноваження, визначені Конституцією України. 
Президент України не може передавати свої повноваження ін-
шим особам або органам. 
Президент України на основі та на виконання Конституції і зако-
нів видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання 
на території України. Президент має право законодавчої ініціативи 
у ВР. 
Президент виконує свої повноваження до вступу на пост новооб-
раного Президента України.  

Достроково повноваження Президента України припиняють-
ся у разі: 
 відставки;  
 неможливості виконувати свої повноваження за станом здо-

ров’я;  
 усунення з посади в порядку імпічменту (особливий порядок 

притягнення до відповідальності вищих посадових (службових) 
осіб держави у випадку порушення ними Конституції та законів 
під час виконання ними службових обов'язків);  

 смерті. 
Відставка Президента набуває чинності з моменту проголошення 
ним особисто заяви про відставку на засіданні ВР. 

Президент України може бути усунений з поста ВР України в 
порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або 
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іншого злочину.  
Рішення про усунення Президента України з поста в порядку 

імпічменту приймається ВР України не менш як 3/4 від її консти-
туційного складу після отримання висновку Конституційного 
Суду щодо додержання процедури розслідування і розгляду спра-
ви про імпічмент та отримання висновку Верховного Суду Украї-
ни про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, 
містять ознаки державної зради або іншого злочину. 

У разі дострокового припинення повноважень Президента Укра-
їни виконання обов'язків Президента України на період до обрання 
і вступу на пост нового Президента України покладається на Го-
лову ВР України. Голова ВР України в період виконання ним 
обов'язків Президента України не може здійснювати повноважен-
ня, передбачені пунктами 2, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 25, 27 ст. 
106 Конституції України. 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ: СКЛАД, ПОРЯДОК ФОРМУ-
ВАННЯ, ПОВНОВАЖЕННЯ 

Уряд України – Кабінет Міністрів України – є центральним 
колегіальним органом державної виконавчої влади. 

 відповідаль-
ний 

Перед Президентом України 

 підконтро-
льний і підз-
вітний 

ВР України у межах, передбачених Консти-
туцією 

 
 керується 

Конституцією та законами України, актами 
Президента України 

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів 
виконавчої влади. (Конституція України. Ст. 113)  
За поданням Прем’єр-міністра персональний склад Кабінету Міні-
стрів України призначається Президентом України.  

До складу Кабінету Міністрів України входять:  
 Прем'єр-міністр України; 
 Перший віце-прем'єр-міністр,  
 три віце-прем’єр-міністри,  
 міністри України.  
Прем'єр-міністр України призначається Президентом України за 
згодою більше ніж половини від конституційного складу ВР Укра-
їни. Персональний склад Кабінету Міністрів України призначаєть-
ся Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України. 

Прем'єр-міністр керує роботою Кабінету Міністрів, спрямовує її 
на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів, схваленої 
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ВР. 
Прем'єр-міністр України входить із поданням до Президента 

України про  

 утворення,  
 реорганізацію  
 ліквідацію  

 міністерств,  
 ін. центральних 
органів виконавчої 
влади 

в межах коштів, перед-
бачених Державним 
бюджетом України на 
утримання цих органів. 

Кабінет Міністрів України складає повноваження перед ново-
обраним Президентом України. 

Прем'єр-міністр України, ін. члени Кабінету Міністрів мають 
право заявити Президентові про свою відставку. 

Відставка Прем'єр-міністра України має наслідком відставку 
всього складу Кабінету Міністрів України.  

Прийняття ВР України резолюції недовіри Кабінетові Мініст-
рів має наслідком відставку Кабінету Міністрів України. 

Кабінет Міністрів України, відставку якого прийнято Прези-
дентом України, за його дорученням продовжує виконувати свої 
повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету 
Міністрів України, але не довше ніж 60 днів.  

Прем'єр-міністр України зобов'язаний подати Президентові 
України заяву про відставку Кабінету Міністрів України за рі-
шенням Президента України чи у зв'язку з прийняттям ВР Укра-
їни резолюції недовіри. 

Члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та 
місцевих органів виконавчої влади не мають права  

 суміщати свою службову діяльність з ін. роботою, крім викла-
дацької, наукової і творчої у позаробочий час,  

 входити до складу керівного органу чи наглядової ради підпри-
ємства або організації, що має на меті одержання прибутку (ст. 
120)  

Кабінет Міністрів України у межах своєї компетенції видає пос-
танови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на всій 
території України. Акти Кабінету Міністрів підписує Прем'єр-
міністр. 

Повноваження Кабінету Міністрів України: 
1) забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність 

України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики дер-
жави, виконання Конституції і законів України, актів Прези-
дента України; 

2) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і 
громадянина; 

3) забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та 
податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості на-
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селення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охо-
рони природи, екологічної безпеки і природокористування; 

4) розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічно-
го, науково-технічного, соціального і культурного розвитку 
України; 

5) забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійс-
нює управління об'єктами державної власності відповідно до 
закону; 

6) розробляє проект закону про Державний бюджет і забезпечує 
виконання затвердженого ВР Державного бюджету , подає ВР 
звіт про його виконання; 

7) здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і націо-
нальної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі 
злочинністю; 

8) організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної 
діяльності України, митної справи; 

9) спрямовує і координує роботу міністерств, ін. органів вико-
навчої влади;  

10) здійснює ін. повноваження, визначені Конституцією та зако-
нами України, актами Президента України.  
Організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міні-

стрів визначаються не тільки Конституцією України, а й ін. зако-
нами України. 

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СТАТУС МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АД-
МІНІСТРАЦІЙ 

Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севасто-
полі здійснюють місцеві державні адміністрації. 

Місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої 
влади і входить до системи органів виконавчої влади.  

Місцева державна адміністрація в межах своїх повноважень 
здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністратив-
но-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, деле-
говані їй відповідною радою.  

Державні адміністрації – це колегіальні органи виконавчої 
влади.  

Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх 
повноважень 

відповідальні перед Президентом і Кабінетом Міністрів 

підзвітні і під-
контрольні 

органам виконавчої влади вищого рівня 
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Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на 
посаду Президентом за поданням Прем’єр-міністра України на 
строк повноважень Президента.  

Кандидатури на посади голів районних державних адмініст-
рацій Прем'єр-міністру України вносяться головами відповідних 
обласних державних адміністрацій. На кожну посаду вноситься 
одна кандидатура. 

Голови місцевих державних адміністрацій набувають повно-
важень з моменту призначення.  

Повноваження голів місцевих державних адміністрацій  

припиняються  можуть бути припинені 

Президентом України у разі: 
1) порушення ними Конституції 

України і законів України;  
2) втрати громадянства, вияв-

лення факту подвійного грома-
дянства;  
3) визнання судом недієздатним; 
4) виїзду на проживання в ін. 

країну; 
5) набрання законної сили обви-

нувальним вироком суду; 
6) порушення вимог несуміснос-

ті; 
8) висловлення недовіри двома 

третинами від складу відповідної 
ради;  
9) подання заяви про звільнення 

з посади за власним бажанням. 

1) прийняття відставки 
голови відповідної 
обласної державної 
адміністрації; 
2) подання Прем'єр-

міністра України з підс-
тав, передбачених зако-
нодавством про держа-
вну службу; 
3) висловлення недові-

ри простою більшістю 
голосів від складу від-
повідної ради; 
4) з ін. підстав, перед-

бачених законодавством 
України;  
5) з ініціативи Прези-

дента України.  
Повноваження голів місцевих державних адміністрацій припи-
няються також у разі їх смерті.  

 У разі обрання нового Президента України голови місцевих 
державних адміністрацій продовжують здійснювати свої повно-
важення до призначення в установленому порядку нових голів 
місцевих державних адміністрацій. 

На посади в місцеві державні адміністрації призначаються 
громадяни України 

Не можуть бути призначені на посади в місцеві державні ад-
міністрації особи, які мають судимість за вчинення умисного 
злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установ-
леному законом порядку.  
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Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать 
Конституції та законам України, ін. актам законодавства України, 
можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом України 
або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня. 

Висловити недовіру голові відповідної місцевої державної ад-
міністрації може 

обласна чи районна 
рада 

2/3 депутатів від складу відповідної 
ради 

Президент України  
приймає рішення і дає 
обґрунтовану відповідь 

приймає рішення про відставку голови 
місцевої державної адміністрації 

Основні напрями діяльності місцевих державних адміністрацій: 
 виконання Конституції та законів України, актів Президента 

України Кабінету Міністрів, ін. органів виконавчої влади; 
 законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; 
 виконання державних і регіональних програм соціально-

економічного та культурного розвитку, програм охорони до-
вкілля, а також програм соціально-економічного та культурного 
розвитку корінних народів і національних меншин у місцях їх 
компактного проживання; 

 підготовка і виконання та звіт про виконання відповідних обла-
сних та районних бюджетів; 

 взаємодію з органами місцевого самоврядування;  
 реалізація ін., наданих державою, а також делегованих відпові-

дними радами повноважень. 
Правовий статус та обсяг повноважень місцевих державних ад-

міністрацій, крім Конституції України, визначає закон України 
«Про місцеві державні адміністрації» (09.04.1999 р.) 
Голова державної адміністрації несе персональну відповідальність 
за виконання покладених на державну адміністрацію завдань і 
здійснення нею своїх функцій.  

До місцевих органів виконавчої влади належать також вико-
навчі комітети рад депутатів, місцеві органи міністерств та відом-
ств: відповідні відділи, управління (внутрішніх справ, юстиції, 
фінансів, культури, освіти тощо), а також адміністрації державних 
підприємств та установ, посадові особи яких виконують функції 
організаційно-розпорядчого характеру, спрямовані на забезпечення 
координації і взаємодії; управління в процесі трудової діяльності. 
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ПОНЯТТЯ ПРО САМОВРЯДУВАННЯ. ОРГАНИ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 
Самоврядування – це територіальна самоорганізація громадян для 
самостійного вирішення безпосередньо або через обрані ними 
державні або суспільні органи усіх питань місцевого життя на 
основі законів та власної фінансової і економічної бази. 

Місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване держа-
вою право та реальна здатність територіальної громади – жителів 
села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів 
кількох сіл, селища, міста – самостійно або під відповідальність 
органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати 
питання місцевого значення в межах Конституції і законів Украї-
ни. Конституція України визначає концептуальні основи місцевого 
самоврядування в Україні.  

Місцеве самоврядування здійснюється територіальними гро-
мадами сіл, селищ, міст 

безпосе-
редньо 

→ загальні збори (сходи) громадян населеного пунк-
ту;  

→ референдуми;  
→ інші способи участі громадян в обговоренні та 

вирішенні питань 
і 

 
через 

→  сільські, селищні, міські ради 
→  виконавчі органи відповідних рад 
→  районні та обласні ради, які представляють 

спільні інтереси територіальних громад сіл, 
селищ, міст. 

 
Система місцевого самоврядування  

(відповідно до ст.5 Закону України від 21.05.1997 р. «Про міс-
цеве самоврядування в Україні») 

первинний 
суб’єкт – 

територіальні колективи громадян, які прожива-
ють у селах (сільрадах), селищах, містах 

сільська, селищна, міська рада (представницькі органи місцево-
го самоврядування); 

сільський, селищний, міський голова;  
виконавчі органи сільської, селищної, міської ради (виконавчі 

комітети);  
районні та обласні ради (представляють спільні інтереси тери-

торіальних громад сіл, селищ, міст);  
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органи самоорганізації населення (будинкові, вуличні, кварта-
льні комітети жителів). 

 
Територіальна основа місцевого самоврядування 
↓ ↓ ↓ 

село (сільрада) селище місто 
   
  Райони у містах із район-

ним поділом 
Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування  

(ст. 142 Конституції України): 
↓ 

- рухоме і нерухоме майно;  
- доходи місцевих бюджетів та інші кошти;  
- земля і природні ресурси, що є у власності територіальних 
громад;  
- об’єкти спільної власності, що перебувають в управлінні 
районних і обласних рад.  

Основні повноваження органів місцевого самоврядування (ст.144):  
- управляють майном, що є в комунальній власності;  
- затверджують програми соціально-економічного та культурного 
розвитку і контролюють їх виконання;  
- затверджують бюджети відповідних адміністративно-
територіальних одиниць та контролюють їх виконання;  
- встановлюють передбачені законом місцеві податки та збори;  
- забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх 
результатів; 
- здійснюють ін. повноваження, встановлені чинним законодавст-
вом.  

Органи місцевого самоврядування приймають рішення, які є 
обов’язковими до виконання на відповідній території.  

Загальні засади формування органів місцевого самоврядування 
та обрання його головних посадових осіб  

(Конституція України, ст. 141). 
Жителі відповідної територіальної одиниці обирають стро-

ком на 5 років 
на основі загального, рівного, прямого виборчого права шля-

хом таємного голосування 
  

депутатів, які входять до 
сільської, селищної, 

міської ради. 

відповідно сільського, селищного, 
міського голову, який очолює ви-
конавчий орган ради та головує на 
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її засіданнях. 
Строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обра-

ного на чергових виборах становить 5 років. Сільські, селищні, 
міські ради можуть мати свої виконавчі органи, які безпосередньо 
організовують реалізацію рішень відповідної ради, утворюються 

нею, підзвітні і підконтрольні їй. Виконавчий орган ради очолює її 
голова.  

До компетенції 
сільських, селищних, місь-
ких рад 

сільського, селищного, міського 
голови 

відносяться 

затвердження регламенту 
ради; 

здійснення керівництва апаратом 
ради та її виконавчим комітету;  

утворення виконавчого 
комітету ради; 

скликання загальних зборів грома-
дян за місцем проживання; 

розгляд запитів депутатів; видає розпорядження в межах своїх 
повноважень; 

встановлення місцевих 
податків і зборів; 

підписує рішення ради та її вико-
навчого комітету; 

прийняття рішення про 
проведення місцевого 
референдуму; 

забезпечує виконання рішень міс-
цевого референдуму, відповідної 
ради, її виконавчого комітету;  

прийняття рішень щодо 
випуску місцевих позик; 
ряд інших, передбачених ст. 25, 42 Закону «Про місцеве самовря-

дування в Україні». 
Чергові вибори сільс., селищ., міськ., район., обласн. рад, сільс., 

селищн., міськ. голів відбуваються в останню неділю жовтня 5-го 
року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обра-
них на чергових виборах. 
Сільські, селищні та міські Ради можуть дозволяти за ініціативою 
жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та ін. органи 

самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компете-
нції, фінансів, майна.  

Обласні і районні ради 
представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, 

селищ і міст відповідного регіону. 
не мають своїх виконавчих органів. Функції виконавчих ор-

ганів рад здійснюють відповідні місцеві державні адміністрації 
(відбувається делегування окремих функцій місцевого самов-

рядування органам виконавчої влади). 
Голови ра- обираються відповідною радою 
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йонної та 
голова облас-
ної ради 

очолюють  виконавчий апарат ради, який 
головним чином має забезпечува-
ти організацію роботи цих рад 

 Повноваження обласних та районних рад: 
 вирішуються виключно на 

пленарних засіданнях район-
них і обласних рад  

затверджують програми соціа-
льно-економічного та культур-
ного розвитку відповідних 
областей та районів та контро-
люють їх виконання; 
затверджують районні та обла-
сні бюджети, які формуються з 
коштів державного бюджету, та 
з коштів, залучених на договір-
них засадах з місцевих бюдже-
тів для реалізації спільних 
соціально-економічних та куль-
турних програм, та контролю-
ють їх виконання;  
ін. питання, віднесені законом 
до їхньої компетенції. 

обрання голови ради, заступ-
ника голови ради, звільнення 
їх з посади;  
затвердження регламенту 
роботи;  
визначення кількісного складу 
ради;  
затвердження відповідних 
районних і обласних бюдже-
тів;  
затвердження програм соціа-
льно-економічного та культу-
рного розвитку; 
ряд ін., передбачених ст.43 
Закону «Про місцеве самовря-
дування в Україні». 

СУДОВА ВЛАДА В УКРАЇНІ 
Основні завдання судової влади в Україні: 

- здійснювати судовий захист від посягань на честь і гідність, життя 
та здоров’я, свободу і майно громадян; 

- зміцнення законності та правопорядку у державі; 
- охорона від посягань на власність, соціально-економічні, громадян-

ські, політичні права і свободи громадян; 
- запобігання у вчиненні злочинів та інших правопорушень. 
Судова влада реалізується шляхом здійснення правосуддя у формі 
цивільного, господарського, адміністративного, кримінального, а 
також конституційного судочинства. Органи судової влади здійс-
нюють свої повноваження виключно на підставах, у межах та 
порядку, передбачених Конституцією України та законами.  

Основні принципи здійснення судочинства в Україні:  
1) законність; 
2) рівність усіх учасників судового процесу перед законом судом; 
3) забезпечення доведеності вини; 
4) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх дока-
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зів і у доведенні перед судом їх переконливості; 
5) підтримання державного обвинувачення в суді прокурором; 
6) забезпечення обвинуваченому права на захист; 
7) гласність судового процесу та його повне фіксування технічни-

ми засобами; 
8) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення 

суду, крім випадків, встановлених законом. 
9) обов'язковість рішень суду. 
Судову систему України складають  

 суди загальної юрисдикції та  
 суд конституційної юрисдикції. 

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що ви-
никають у державі.  

Для забезпечення справедливого та неупередженого розгляду 
справ у розумні строки, встановлені законом, в Україні діють суди 
першої, апеляційної, касаційної інстанцій і Верховний Суд Украї-
ни.  

Єдність системи судів загальної юрисдикції забезпечується: 
 єдиними засадами організації та діяльності судів;  
 єдиним статусом суддів;  
 обов'язковістю для всіх судів правил судочинства, визначених 

законом;  
 забезпеченням Верховним Судом України однакового застосу-

вання судами (судом) касаційної інстанції норм матеріального 
права;  
 обов'язковістю виконання на території України судових рішень;  
 єдиним порядком організаційного забезпечення діяльності судів;  
 фінансуванням судів виключно з Державного бюджету України;  
 вирішенням питань внутрішньої діяльності судів органами суд-

дівського самоврядування.  

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД 
Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної 
юрисдикції в Україні.  
Конституційний Суд України забезпечує відповідність законів, 
інших нормативних актів законодавчої і виконавчої влади Консти-
туції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та 
законів України.  
Основна мета Конституційного Суду України – забезпечення 
конституційної законності і верховенства Конституції України. 
Правове регулювання діяльності Конституційного Суду України 
здійснюється Конституцією України (ст.ст. 147-153) та Законом 
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України «Про Конституційний Суд України» (16.10.1996 р.) 
Конституційний суд складається з 18 суддів. Президент України, 
Верховна Рада України та з’їзд суддів України призначають по 6 
суддів Конституційного Суду України.  
Суддя Конституційного Суду України призначається на 9 років 
без права бути призначеним на повторний строк. Суддею Кон-
ституційного Суду України може бути  
 громадянин України,  
 який на день призначення досяг 40 років,  
 має вищу юридичну освіту,  
 має стаж роботи за фахом не менш як 10 років,  
 проживає в Україні протягом останніх 20 років,  
 володіє державною мовою. 

Голова Конституційного Суду України обирається на спеціально-
му пленарному засіданні Конституційного Суду України зі складу 
суддів Конституційного Суду України шляхом таємного голосу-
вання лише на один 3-річний строк. 

Правовий статус суддів Конституційного Суду України: 
на суддів Конституційного Суду поширюються гарантії незалеж-
ності та недоторканності, загальні підстави звільнення суддів з 
посади та вимоги щодо несумісності. 

Повноваження Конституційного Суду України 
(Конституція ст. 150-151): 

- вирішення питань про від-
повідність Конституції Укра-
їни (конституційність) зако-
нів та інших правових актів 
ВР України, актів Президента 
України, актів Кабінету Міні-
стрів України, правових актів 
Автономної Республіки Крим  
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о
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розглядаються за звернен-
нями:  

Президента України;  
не менш як 45 народних 
депутатів України; 
Верховного Суду України;  
Уповноваженого ВР України 
з прав людини;  
ВР Автономної Ради Крим 

- офіційне тлумачення Кон-
ституції України та законів 
України 

З цих питань ухвалюються 
рішення, які є 
обов’язковими до виконан-
ня на території України, 
остаточними і не можуть 
бути оскаржені  

- дає висновки про відповід-
ність Конституції України 
чинних міжнародних догово-
рів України або тих міжнаро-
дних договорів, що вносяться 
до ВР України для надання 

розглядаються за звернен-
ням Президента або Кабіне-

ту Міністрів України  
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згоди на їх обов’язковість 
- дає висновок щодо додер-
жання конституційної проце-
дури розслідування і розгля-
ду справи про усунення 
Президента України з поста в 
порядку імпічменту 

ВР України 

Закони та ін. правові акти за рішенням Конституційного Суду 
України визначаються неконституційними повністю чи в окремій 
частині, якщо  
 вони не відповідають Конституції України,  
 була порушена встановлена Конституцією України процедура 

їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності. 
Закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані 

неконституційними, 
- втрачають чинність з 
дня ухвалення Конститу-
ційним Судом України 
рішення про їх неконсти-
туційність. 

- матеріальна чи моральна шкода, 
завдана фізичним або юридичним 
особам, відшкодовується держа-
вою у встановленому законом 
порядку. 

ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ: 
1. Законність. При здійсненні правосуддя судді незалежні і підко-

ряються лише закону. 
2. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегу-

вання функцій судів, а також привласнення цих функцій інши-
ми органами чи посадовими особами не допускаються.  

3. Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через 
народних засідателів і присяжних. Участь народних засідателів 
і присяжних у здійсненні правосуддя є їхнім громадянським 
обов'язком. 

4. Кожному гарантується захист їх прав, свобод і законних інте-
ресів незалежним і безстороннім судом. Для забезпечення 
справедливого та неупередженого розгляду справ у розумні 
строки, встановлені законом, в Україні діють суди першої, апе-
ляційної, касаційної інстанцій і Верховний Суд України. Ніхто 
не може бути позбавлений права на розгляд його справи у суді, 
до підсудності якого вона віднесена процесуальним законом. 
Кожен має право на участь у розгляді своєї справи у визначе-
ному процесуальним законом порядку в суді будь-якої інстан-
ції. 

5. Рівність всіх учасників судового процесу перед законом і судом 
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незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 
інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 
майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак.  

6. Кожен має право на правову допомогу при вирішенні його спра-
ви в суді. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. Поря-
док та умови надання правової допомоги визначаються зако-
ном. Для надання правової допомоги при вирішенні справ у су-
дах в Україні діє адвокатура.  

7. Гласність судового процесу. Ніхто не може бути обмежений у 
праві на отримання в суді усної або письмової інформації про 
результати розгляду його судової справи. Розгляд справ у судах 
відбувається відкрито, крім випадків, встановлених процесуа-
льним законом. Розгляд справи у закритому судовому засіданні 
допускається за вмотивованим рішенням суду у випадках, пе-
редбачених процесуальним законом. При розгляді справ перебіг 
судового процесу фіксується технічними засобами в порядку, 
встановленому процесуальним законом. 

8. Судочинство і діловодство в судах України провадиться дер-
жавною мовою. Використання інших мов у судовому процесі 
здійснюється у випадках і порядку, визначених законом. У су-
дах, поряд з державною, можуть використовуватися регіональні 
мови або мови меншин відповідно до Закону України «Про ра-
тифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов мен-
шин» в порядку, встановленому процесуальним законом. 

9. Обов'язковість судових рішень. Судове рішення, яким закінчу-
ється розгляд справи у суді, ухвалюється іменем України. Су-
дові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до ви-
конання усіма органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізич-
ними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій терито-
рії України. 

10. Право на оскарження судових рішень. Учасники судового 
процесу та інші особи у випадках і порядку, встановлених про-
цесуальним законом, мають право на апеляційне та касаційне 
оскарження судового рішення, а також на перегляд справи Вер-
ховним Судом України. 

11. Одноособовий та колегіальний розгляд справ. 
Справи в судах розглядаються суддею одноособово, а у випад-

ках, визначених процесуальним законом, – колегією суддів, а 
також за участю народних засідателів і присяжних. У судах зага-
льної юрисдикції функціонує автоматизована система документо-
обігу. 

12. Самостійність судів і незалежність суддів. Недоторкан-
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ність і незмінюваність суддів: 
- Суди здійснюють правосуддя самостійно.  
- При здійсненні правосуддя вони незалежні від будь-якого впли-
ву, нікому не підзвітні і підкоряються лише закону.  
- Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх 
посадові особи, громадяни та їх об'єднання, юридичні особи зобо-
в'язані поважати незалежність суддів і не посягати на неї.  
- Втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у 
будь-який спосіб, неповага до суду чи суддів, збирання, зберіган-
ня, використання і поширення інформації усно, письмово або в ін. 
спосіб з метою завдати шкоди їх авторитету чи вплинути на без-
сторонність суду забороняється і тягне передбачену законом від-
повідальність.  
- Суддям забезпечується свобода неупередженого вирішення су-
дових справ відповідно до їх внутрішнього переконання, що ґрун-
тується на вимогах закону.  
- Професійні судді судів загальної юрисдикції обіймають посади 
безстроково, крім суддів, які призначаються на посаду судді впе-
рше. 

СУДИ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ 
Система судів загальної юрисдикції будується за принципами 

територіальності і спеціалізації. 
Терито-

ріаль-
ність  

юрисдикція окремих ланок судової системи поши-
рюється на певні території. Побудова судів за 
територіальним принципом з урахуванням транс-
портних комунікацій і зв’язку між населеними 
пунктами забезпечує наближення судів до насе-
лення та їх доступність. 

Спеціалі-
зація судів  

сприяє поглибленому знанню суддями окремих 
галузей законодавства та практики його застосу-
вання, підвищенню професіоналізму суддів і 
більш надійному захисту прав та свобод людини, 
прав і законних інтересів юридичних осіб.  

Інстан-
ційності 

Суд першої інстанції – районний, районний у 
місті, міський та міськрайонний суд, що має 
право винести вирок, прийняти рішення, ухвалу, 
постанову у справі. 
Апеляційний суд розглядає справи за апеляціями на 
вироки, ухвали, рішення, постанови суду першої 
інстанції, які не набрали законної сили. 
Підставами касаційного оскарження є неправи-
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льне застосування судом норм матеріального 
права чи порушення норм процесуального права. 

Відповідно до Закону України «Про судоустрій та статус суд-
дів» (07.07.2010) систему судів загальної юрисдикції склада-
ють:  

1) місцеві суди; 
2) апеляційні суди,  
3) вищі спеціалізовані суди; 
4) Верховний Суд України. 

Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдик-
ції є Верховний Суд України. Вищими судовими органами спеціа-
лізованих судів є відповідні вищі спеціалізовані суди. 

Єдність системи судів загальної юрисдикції забезпечують: 
 єдині засади організації та діяльності судів; 
 єдиний статус суддів; 
 обов'язковість правил судочинства для всіх судів; 
 забезпеченням Верховним Судом України однакового застосуван-

ня судами (судом) касаційної інстанції норм матеріального права; 
 обов'язковість виконання на території України судових рішень; 
 єдиний порядок організаційного забезпечення діяльності судів; 
 фінансування судів виключно з Державного бюджету України; 
 вирішення питань внутрішньої діяльності судів органами суд-

дівського самоврядування. 
Суди загальної юрисдикції спеціалізуються на розгляді  

 цивільних справ, 
 кримінальних справ,  
 господарських справ,  
 адміністративних справ,  
 справ про адміністративні правопорушення.  

У судах загальної юрисдикції може запроваджуватися спеціаліза-
ція суддів з розгляду конкретних категорій справ. 

Суди загальної юрисдикції утворюються і ліквідовуються 
Президентом України за поданням Міністра юстиції на підставі 
пропозиції голови відповідного вищого спеціалізованого суду.  

Місцеві суди – суди першої інстанції. 

Види місцевих судів 
Місцеві загальні Місцеві  

господарські 
Місцеві 

адміністративні 
районні, районні у 

містах, міські та місь-
кі районні суди 

господарські 
суди Автономної 
Республіки Крим, 

областей, міст 

є окружні адмі-
ністративні суди, 

а також інші 
суди, передбаче-
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Києва та Севас-
тополя 

ні процесуаль-
ним законом 

розглядають 
цивільні, кримінальні, 
адміністративні спра-

ви, а також справи 
про адміністративні 
правопорушення у 

випадках та порядку, 
передбачених проце-
суальним законом. 

справи, що вини-
кають із госпо-
дарських право-

відносин, а також 
інші справи, 

віднесені проце-
суальним зако-

ном до їх підсуд-
ності. 

адміністративної 
юрисдикції 

(адміністративні 
справи). 

У системі судів загальної юрисдикції діють апеляційні суди 
як суди апеляційної інстанції з розгляду цивільних і криміналь-
них, господарських, адміністративних справ, справ про адмініст-
ративні правопорушення. 

Апеляційні суди 
 з розгляду цивільних, кримі-
нальних справ, а також справ 
про адміністративні правопо-

рушення  

 з розг-
ляду гос-
подарсь-
ких справ  

 з розгля-
ду адмініст-

ративних 
справ  

апеляційні суди областей, міст 
Києва та Севастополя, Апеля-
ційний суд Автономної Респуб-
ліки Крим 

утворюються в апеляцій-
них округах відповідно до 
указу Президента України 

У складі апеляційного суду можуть утворюватися судові 
палати з розгляду окремих категорій справ у межах відпові-

дної судової юрисдикції 
Повноваження апеляційних судів: 

1) розглядають справи в апеляційному порядку відповідно до 
процесуального закону; 

2) розглядають по першій інстанції справи, визначені законом 
(крім апеляційних господарських судів); 

3) аналізують судову статистику, вивчають і узагальнюють судову 
практику; 

4) надають місцевим судам методичну допомогу у застосуванні 
законодавства; 

5) здійснюють інші повноваження, передбачені законом. 
До складу апеляційного суду входять судді, які мають стаж роботи 

на посаді судді не менше п'яти років, з числа яких признача-
ються голова суду та його заступники.  

У системі судів загальної юрисдикції діють вищі спеціалізовані 
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суди як суди касаційної інстанції з розгляду цивільних і кримі-
нальних, господарських, адміністративних справ. 

Види вищих спеціалізованих судів 
Вищий спеціалізова-

ний суд України з 
розгляду цивільних і 
кримінальних справ 

Вищий госпо-
дарський суд 

України 

Вищий адмініст-
ративний суд 

України 

 У вищому спеціалізованому суді утворюються палати з 
розгляду окремих категорій справ у межах відповідної судо-
вої юрисдикції. 

 У вищому спеціалізованому суді діє пленум вищого спе-
ціалізованого суду для вирішення питань, визначених законом. 
 При вищому спеціалізованому суді утворюється Науково-

консультативна рада, статус якої визначається цим Законом. 
Повноваження вищого спеціалізованого суду: 

1) розглядає справи відповідної судової юрисдикції в касаційному 
порядку згідно з процесуальним законом;  

2) у випадках, передбачених процесуальним законом, розглядає 
справи відповідної судової юрисдикції як суд першої або апе-
ляційної інстанції;  

3) аналізує судову статистику, вивчає й узагальнює судову прак-
тику; 

4) надає методичну допомогу судам нижчого рівня з метою одна-
кового застосування норм Конституції та законів у судовій 
практиці на основі її узагальнення та аналізу судової статисти-
ки; дає спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні 
роз'яснення з питань застосування законодавства щодо вирі-
шення справ відповідної судової юрисдикції; 

5) здійснює інші повноваження, передбачені законом. 
До складу вищого спеціалізованого суду входять судді, обрані 

на посаду судді безстроково.  
Вищий спеціалізований суд має офіційний друкований орган, 

в якому публікуються матеріали судової практики вищого спеціа-
лізованого суду та інших судів відповідної судової юрисдикції, 
матеріали з питань організації діяльності судів відповідної судової 
юрисдикції та інші матеріали. 

Верховний Суд – найвищий судовий орган у системі судів 
загальної юрисдикції.  
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У Верховному Суді України діють: 
1) Судова палата в адміністративних справах;  
2) Судова палата у господарських справах; 
3) Судова палата у кримінальних справах; 
4) Судова палата у цивільних справах.  
До складу судової палати входять судді відповідної спеціалі-

зованої юрисдикції 
У Верховному Суді України діє Пленум Верховного Суду 

України для вирішення питань, визначених Конституцією 
України та законом.  

При Верховному Суді України утворюється Науково-
консультативна рада, статус якої визначається цим Законом.  

Повноваження Верховного суду України: 
1) переглядає справи з підстав неоднакового застосування судами 

(судом) касаційної інстанції однієї і тієї ж норми матеріального 
права у подібних правовідносинах у порядку, передбаченому 
процесуальним законом;  

 2) переглядає справи у разі встановлення міжнародною судовою 
установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Украї-
ною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом;  

 3) надає висновок про наявність чи відсутність у діяннях, в яких 
звинувачується Президент України, ознак державної зради або 
іншого злочину; вносить за зверненням ВР України письмове 
подання про неможливість виконання Президентом України своїх 
повноважень за станом здоров'я;  

 4) звертається до Конституційного Суду України щодо конститу-
ційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного 
тлумачення Конституції та законів України. 

До складу Верховного Суду України входять 48 суддів, з числа 
яких обираються Голова Верховного Суду України, Перший за-
ступник та 4 заступники Голови Верховного Суду України. 

Суддею Верховного Суду України може бути особа, яка має 
стаж роботи на посаді судді не менше 15 років або суддя Консти-
туційного Суду України.  

Верховний Суд України має офіційний друкований орган та 
може бути співзасновником інших друкованих видань. 

Розгляд справ у Верховному Суді України здійснюється колегі-
ально за участю всіх суддів Верховного Суду України. 

ПРОФЕСІЙНІ СУДДІ, НАРОДНІ ЗАСІДАТЕЛІ ТА ПРИСЯЖНІ 
Судову владу реалізовують професійні судді та, у визначених 

законом випадках, народні засідателі і присяжні шляхом здійснен-
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ня правосуддя в рамках відповідних судових процедур.  
Суддя  

 у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є незалеж-
ним від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання.  

 здійснює правосуддя на основі Конституції і законів Украї-
ни, керуючись при цьому принципом верховенства права.  

Суддею є громадянин України, який відповідно до Конститу-
ції України закону «Про судоустрій і статус суддів» призначе-
ний чи обраний суддею, займає штатну суддівську посаду в 
одному з судів України і здійснює правосуддя на професійній 
основі.  

Втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя за-
бороняється і тягне за собою відповідальність, установлену 
законом.  

Незалежність судді забезпечується:  
1) особливим порядком його призначення, обрання, притягнення 
до відповідальності та звільнення;  
2) недоторканністю та імунітетом судді;  
3) незмінюваністю судді;  
4) порядком здійснення судочинства, визначеним процесуаль-
ним законом, таємницею ухвалення судового рішення;  
5) забороною втручання у здійснення правосуддя;  
6) відповідальністю за неповагу до суду чи судді;  
7) окремим порядком фінансування та організаційного забезпе-
чення діяльності судів, установленим законом;  
8) належним матеріальним та соціальним забезпеченням судді;  
9) функціонуванням органів суддівського самоврядування;  
10) визначеними законом засобами забезпечення особистої без-
пеки судді, членів його сім'ї, майна, ін. засобами їх правового 
захисту;  
11) правом судді на відставку.  

Вимоги до професійного судді (ст. 127 Конституції України):  
- не може мати представницький мандат;  
- не повинен належати до будь-якої політичної партії та профспілок, 
- брати участь у будь-якій політичній діяльності;  
- не може обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу 
оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої.  

На посаду судді може бути рекомендований кваліфікаційною 
комісією суддів громадянин України: 
 не молодший 25 років,  
 який має вищу юридичну освіту,  
 стаж роботи у галузі права не менш як 3 роки,  
 проживає в Україні не менш як 10 років,  
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 володіє державною мовою. 
Перше призначення на посаду судді строком на 5 років здійсню-

ється Президентом України. Всі інші судді, крім суддів Конститу-
ційного суду, обираються ВР України безстроково у встановлено-
му законом порядку.  

Особа, вперше призначена на посаду судді, набуває повнова-
жень судді після складення присяги судді. 

Судді, який обіймає посаду безстроково, гарантується перебу-
вання на посаді до досягнення ним 65 років, за винятком випадків 
звільнення судді з посади або відставки судді. 

Держава забезпечує особисту безпеку суддів та їхніх сімей. 
Суддя є недоторканним. Суддя не може бути без згоди ВР 

України затриманий чи заарештований до винесення судом обви-
нувального вироку. 

Прояв неповаги до суду чи судді з боку осіб, які є учасниками 
процесу або присутні в судовому засіданні, тягне за собою відпо-
відальність, установлену законом. 

Судді в Україні мають єдиний статус незалежно від місця су-
ду в системі судів загальної юрисдикції чи адміністративної поса-
ди, яку суддя обіймає в суді.  

Суддя зобов'язаний: 
1) своєчасно, справедливо та безсторонньо розглядати і вирішу-

вати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і 
правил судочинства;  

2) дотримуватися правил суддівської етики;  
3) виявляти повагу до учасників процесу;  
4) додержуватися присяги судді;  
5) не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що 

охороняється законом, в тому числі і таємницю нарадчої кімнати і 
закритого судового засідання;  

6) дотримуватися вимог щодо несумісності;  
7) подавати щорічно не пізніше 1 квітня до Державної судової 

адміністрації України для оприлюднення на офіційному веб-
порталі судової влади, декларацію про майновий стан. 

Народні засідателі  Присяжні  
громадяни України, які у випадках, визначених процесуаль-

ним законом вирішують справи у складі суду спільно із суддею 
(суддями) 

Забезпечують згідно з Конституцією України безпосередню 
участь народу у здійсненні правосуддя 
Народним засідателем може бути громадянин України, який  
 досяг 30-річного віку  
 постійно проживає на території, на яку поширюється юрис-
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дикція відповідного суду, 
 дав згоду бути народним засідателем. 

Народні засідателі залучаються до здійснення правосуддя в по-
рядку черговості на строк не більше 1-го місяця на рік, крім випа-
дків, коли продовження цього строку зумовлено необхідністю 
закінчити розгляд справи, розпочатої за їхньої участі. 

Гарантії незалежності і недоторканності суддів поширюються на 
народних засідателів і присяжних на час виконання ними обов'яз-
ків по здійсненню правосуддя. 

ІНШІ ОРГАНИ В СИСТЕМІ СУДОУСТРОЮ УКРАЇНИ 
1) Вища кваліфікаційна комісія – постійно діючий орган у сис-

темі судоустрою України, завданнями якого є забезпечення фор-
мування корпусу професійних суддів, а також розгляд питань про 
дисциплінарну відповідальність суддів та щодо надання висновків 
про звільнення судді з посади. Вища кваліфікаційна комісія суддів 
діє у складі 11 членів, які є громадянами України, мають вищу 
юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менше 20 років. 
Строк повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
становить 6 років з дня набуття повноважень.  

2) Вища рада юстиції є колегіальним, незалежним органом, від-
повідальним за формування високопрофесійного суддівського 
корпусу, здатного кваліфіковано, сумлінно та неупереджено здій-
снювати правосуддя на професійній основі, а також за прийняття 
рішень стосовно порушень суддями і прокурорами вимог щодо 
несумісності та у межах своєї компетенції про їх дисциплінарну 
відповідальність. 

Вища рада юстиції складається з 20 членів. На посаду члена 
Вищої ради юстиції може бути рекомендований громадянин Укра-
їни,  

 не молодший 35 років і не старший 65 років,  
 який проживає в Україні не менш як 10 останніх років,  
 володіє державною мовою,  
 має вищу юридичну освіту та  
 стаж роботи в галузі права не менше 10 років.  

Ці вимоги не поширюються на осіб, які входять до складу 
Вищої ради юстиції за посадою: Голову Верховного Суду, Мініст-
ра юстиції, Генерального прокурора. 

3) Державна судова адміністрація здійснює організаційне за-
безпечення діяльності органів судової влади. 

4) Служба судових розпорядників діє у кожному суді. Судові ро-
зпорядники забезпечують додержання особами, які перебувають у 
суді, встановлених правил, виконання ними розпоряджень голо-



 
 
 
 

50 

вуючого в судовому засіданні. 
Для вирішення питань внутрішньої діяльності судів діє суддів-

ське самоврядування. 

ПОНЯТТЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ  
Правоохоронні органи – це державні органи, основною функцією 
яких є забезпечення законності та охорона правопорядку, боротьба 

з правопорушеннями, охорона законних прав та інтересів грома-
дян, юридичних осіб, суспільства та держави в цілому.  

Риси правоохоронних органів: 
- здійснення 
правоохорон-
ної діяльності 

забезпечення законності та охорона правопоряд-
ку, боротьба з правопорушеннями, охорона 
законних прав та інтересів громадян, юридичних 
осіб, суспільства та держави в цілому; 

- наявність у них для виконання правоохоронної діяльності відпо-
відних державно-владних повноважень, зокрема можливості 
видавати правові акти (в основному індивідуального характеру), 
обов’язкові для виконання тими, кому вони адресовані; 
- можливість безпосередньо застосовувати різні заходи примусу 
(напр., затримання особи, арешт, позбавлення волі тощо); 
- перебування їхньої діяльності під особливим державним контро-
лем і наглядом, діяльність лише на основі закону й у встановлено-
му ним порядку. 

Правоохоронна діяльність 
здійснюється за допомогою правового впливу; 
правомірна 

застосовувати 
заходи державного примусу; 

відбувається тільки на основі закону й у встановленому 
ним порядку; 

 
 

спрямована на 

 забезпечення законності і стійкого пра-
вопорядку у суспільстві і державі,  

 боротьбу із злочинністю та ін. правопо-
рушеннями, 

 охорону та захист власності, прав та 
законних інтересів громадян, державних 
і громадських колективних об’єднань, 

захист держави в цілому. 
Завдання правоохоронних органів передбачені відповідними зако-
нами, які регулюють їх діяльність. Зокрема, «Про прокуратуру» 
від 05.11.1991 р., «Про міліцію» від 20.12.1990 р., «Про адвокату-
ру» від 19.12.1992 р., «Про службу безпеки України» від 
25.03.1992 р. та ін. 
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Система правоохоронних органів в Україні:  
Органи, для яких правоохоронна діяльність 

є основною: не є основною, а побічною, вони висту-
пають як органи дізнання: 

 органи прокура-
тури, 

 внутрішніх справ, 
 служби безпеки, 
 попереднього 
слідства, 

 національного 
бюро розсліду-
вання. 

 митні,  
 державної податкової служби, 
 пожежного нагляду,  
 охорони,  
 органи прикордонної охорони,  
 рибоохорони, 
 державної контрольно-ревізійної служби, 
 командири військових частин і началь-
ники військових установ,  
 державного контролю,  
 державної лісової охорони,  
 ін. органи, які здійснюють правозастосо-
вні або правоохоронні функції. 

До системи правоохоронних органів прилягають деякі ін. державні 
установи і громадські організації, які відповідно до законодавства 
наділені значними повноваженнями у сфері правоохоронної дія-
льності, хоча в цілому їхні функції не зводяться до неї, а також не 
забезпечуються можливістю застосування державного примусу. 
Серед таких установ і організацій особливе місце належить орга-
нам юстиції та адвокатури. 

ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ 
Прокуратура України – орган державного обвинувачення, орган 
здійснення загального нагляду та нагляду за виконанням покарань 
у місцях позбавлення волі. Прокуратура здійснює вищий нагляд за 
додержанням і правильним застосуванням законів. 
Основне завдання прокуратури – не допустити, попереджувати 
порушення закону, ким би воно не було допущене. В разі пору-
шення закону прокуратура правомірна вжити передбачені законом 
заходи для його усунення.  

Функції прокуратури (Конституція України, ст. 121) 
 підтримання державного обвинувачення в суді; 
 представництво інтересів громадянина або держави в суді у 

випадках, визначених законом; 
 нагляд за додержанням законів органами, які проводять опера-

тивно-розшукову роботу, дізнання, досудове слідство; 
 нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів 
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примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої 
свободи громадян; 

 нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, 
додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, 
органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службо-
вими особами;  

Прокуратуру України очолює 
 

Генеральний прокурор України (строк повноважень – 5 років) 
- призначається на поса-
ду  

 за згодою 

- звільняється  
  ВР України 

Президентом України  
   

 може висловити недовіру, що має 
наслідком його відставку з посади 

Організація і порядок діяльності органів прокуратури України ви-
значаються виключно законом. Діяльність органів прокуратури 
України здійснюється на принципах:  

 Функції органів прокуратури (повноваження) (ст. 5 Закону Украї-
ни «Про Прокуратуру» від 5.12.1991 р.):  
 нагляд за додержанням законів всіма органами, підприємствами, 

установами, організаціями, посадовими особами і громадянами;  
 нагляд за додержанням законів органами, що ведуть боротьбу із 

злочинністю та іншими правопорушеннями і розслідують діян-
ня, що містять ознаки злочину;  

 розслідування діянь, що містять ознаки злочину;  
 підтримання державного обвинувачення, участь у розгляді в 

судах кримінальних, цивільних справ і справ про адміністрати-
вні правопорушення, господарських справ в арбітражних судах;  

 нагляд за виконанням законів в місцях утримання затриманих, 
попереднього ув'язнення, при виконанні покарань і застосуван-
ні інших заходів примусового характеру, що призначаються су-
дом. 

Систему органів прокуратури України складають:  
- Генеральна прокуратура України – центральний апарат;  
- прокуратура АРК;  
- прокуратури областей, міст Києва і Севастополя, які діють на 
правах обласних;  
- міські, районні, міжрайонні, а також прирівняні до них приро-
доохоронні прокуратури і прокуратури по нагляду за додержан-
ням законодавства у виправно-трудових установах;  
- спеціалізовані прокуратури (транспортні; військові прокурату-
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ри); 
- інститут підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів у 
місті Харкові.  

ПРАВОВИЙ СТАТУС МІЛІЦІЇ 
Міліція України – це державний озброєний орган виконавчої 
влади, покликаний захищати життя, здоров’я, права і свободи 
людини і громадянина, власність, природне навколишнє середо-
вище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань. 
Організація і порядок діяльності міліції в Україні визначаються 
законом України «Про міліцію» від 20.12.1990 р. з наступними 
змінами і доповненнями. 
Діяльність міліції будується на принципах законності, гуманізму, 
поваги до особи, соціальної справедливості, взаємодії з трудовими 
колективами, громадськими організаціями і населенням 

Основні підрозділи:  
м  кримінальна міліція; 
і  кримінальна міліція у справах неповнолітніх; 
л  міліція громадської безпеки; 
і  транспортна міліція;  
ц  державна автомобільна інспекція; 
і  міліція охорони; 
 я  спеціальна міліція. 

Функції, які виконує міліція:  
 адміністративна,  оперативно-розшукова, 
 профілактична,  кримінально-процесуальна, 
 виконавча,  охоронна (на договірних засадах). 

Для забезпечення громадського порядку на об'єктах і територіях, 
що мають особливе народногосподарське значення або постраж-
далих від стихійного лиха, екологічного забруднення, катастрофи, 
МВС України з дозволу Кабінету Міністрів України можуть ство-
рюватись спеціальні підрозділи міліції. 
На території України забороняється створення охоронних та ін. 
воєнізованих формувань, не передбачених законодавством Украї-
ни. 

Основними завданнями міліції є:  
 забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і сво-

бод, законних інтересів;  
 запобігання правопорушенням та їх припинення;  
 охорона і забезпечення громадського порядку;  
 виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили;  
 забезпечення безпеки дорожнього руху;  
 виконання адміністративних стягнень;  
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 захист власності від злочинних посягань;  
 сприяння в межах своєї компетенції державним органам, підп-

риємствам, установам, організаціям у виконанні покладених на 
них законом обов’язків; 

 участь у поданні спеціальної та правової допомоги громадянам 
та інші. 

Міліція 
зобов’язана: має право: 

 забезпечувати безпе-
ку громадян і гро-
мадський порядок;  

 виявляти, запобігати, 
припиняти та розк-
ривати злочини; 

 припиняти адмініст-
ративні правопору-
шення і здійснювати 
провадження у спра-
вах про них; 

 виконувати у межах 
своєї компетенції 
кримінальні пока-
рання та адміністра-
тивні стягнення;  

 забезпечувати безпе-
ку дорожнього руху, 
здійснювати реєст-
рацію та облік автот-
ранспортних засобів;  

 давати, відповідно до 
законодавства, дозвіл 
на придбання, збері-
гання, носіння і пе-
ревезення зброї та 
інших боєприпасів;  

 контролювати доде-
ржання громадянами 
паспортної системи, 
виїзду та в'їзду, пе-
ребування в Україні;  

 ін. обов'язки, перед-
бачені ст. 10 Закону 
«Про міліцію» (всьо-

 вимагати від громадян і посадо-
вих осіб, які порушують громад-
ський порядок, припинення пра-
вопорушень та дій, що перешко-
джають здійснювати повнова-
ження міліції;  

 перевіряти у громадян при підоз-
рі у вчиненні правопорушення 
документи, що посвідчують їх 
особу;  

 затримувати і тримати у спеціа-
льно відведених для цього при-
міщеннях осіб, які підозрюються 
у вчиненні злочину, обвинуваче-
них, які під час слідства заареш-
товані, осіб, які вчинили адмініс-
тративні правопорушення, за-
ймаються бродяжництвом;  

 складати протоколи про адмініс-
тративні правопорушення, а в 
передбачених законом випадках 
накладати адміністративні стяг-
нення; 

 вести профілактичний, криміна-
льний облік правопорушників і 
злочинців; 

 провадити в процесі дізнання і за 
дорученням слідчих органів у 
кримінальних справах слідчі дії 
відповідно до вимог Криміналь-
но-процесуального Кодексу 
України;  

 здійснювати гласні та негласні 
оперативно-розшукові заходи; 

 інші права, передбачені ст. 11 
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го – 27). Закону «Про міліцію» (всього - 
30). 

Міліція має право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціа-
льні засоби і вогнепальну зброю у випадках і в порядку, передбаче-
них законом «Про міліцію».  

Міліції забороняється застосування заходів фізичного впливу, 
спеціальних засобів і вогнепальної зброї до жінок з явними озна-
ками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками 
інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними групово-
го нападу, що загрожує життю і здоров'ю людей, працівників 
міліції або збройного нападу чи збройного опору. 

На службу до міліції приймаються на контрактній основі грома-
дяни, здатні за своїми особистими, діловими і моральними якос-
тями, освітнім рівнем, фізичною підготовкою і станом здоров'я, 
виконувати покладені на міліцію завдання. 

 

ПРАВОВИЙ СТАТУС СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
Служба безпеки України – державний правоохоронний орган 
спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку 
України. Правовий статус Служби безпеки визначається Законом 
України «Про Службу безпеки України» від 25.03.1992 р. 

Служба безпеки України 
- підпорядкована Президенту України 
- підконтрольна Верховній Раді України 

Функції Служби безпеки України:  
 захист незалежності України, державного суверенітету, консти-

туційного ладу;  
 захист територіальної цілісності, економічного, наукового, 

технічного і оборонного потенціалу України;  
 захист законних інтересів держави та прав і свобод громадян 

від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних 
служб, з боку певних злочинних організацій, груп людей;  

 попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів 
проти миру і безпеки людства, тероризму;  

 боротьба з організованою злочинною діяльністю у сфері управ-
ління і економіки, мафією і корупцією. 
Діяльність служби безпеки України, її органів і співробітників 

ґрунтується на принципах:  
 законності;  відповідальності перед народом 

України; 
 поваги до прав і 

гідності особи; 
 поєднання єдиноначальності і ко-

легіальності; 
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 позапартійності;  гласності і конспірації. 
Систему СБУ складають:  

 Центральне Управління СБУ;  
 Служба Безпеки Автономної Республіки Крим;  
 регіональні органи (обласні, міські, районні, міжрайонні управ-

ління і відділи СБУ;  
 органи військової контррозвідки;  
 військові формування;  
 навчальні, науково-дослідні та інші заклади СБУ. 

Служба безпеки 
зобов’язана має право 

здійснювати розвідувальну та 
інформаційно-аналітичну 
роботу в інтересах ефектив-
ного проведення внутрішньої 
та зовнішньої діяльності, 
вирішення проблем оборони 
та інших питань, пов'язаних з 
національною безпекою 
України; 
проводити заходи контрроз-
відувального забезпечення 
діяльності дипломатичних 
представництв, консульських 
установ;  
виявляти, припиняти, розк-
ривати злочини, розслідуван-
ня яких віднесено законом до 
компетенції Служби безпеки 
України;  
забезпечувати захист держа-
вного суверенітету, консти-
туційного ладу і територіаль-
ної цілісності України від 
протиправних посягань з 
боку окремих осіб та їх об'є-
днань;  
здійснювати відповідно до 
законодавства профілактику 
правопорушень у сфері дер-
жавної безпеки;  
забезпечувати захист особис-
тої безпеки громадян, брати 

вимагати від громадян та поса-
дових осіб припинення правопо-
рушень і дій, що перешкоджають 
здійсненню повноважень Служ-
би безпеки України;  
подавати органам державного 
управління обов'язкові для розг-
ляду пропозиції з питань націо-
нальної безпеки, в тому числі про 
припинення роботи, пов'язаної з 
державними таємницями, яка 
виконується з порушеннями 
встановленого порядку;  
входити у порядку, погодженому 
з адміністрацією підприємств і 
командування військових частин 
на їх території і в службові при-
міщення;  
мати слідчі ізолятори для утри-
мання осіб, взятих під варту та 
затриманих органами СБУ;  
проводити гласні і негласні опе-
ративно-розшукові заходи;  
здійснювати співробітництво з 
громадянами України та іншими 
особами, в тому числі на догові-
рних засадах, дотримуючись при 
цьому умов добровільності і 
конфіденційності цих стосунків;  
ін. права. 
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участь у реабілітації і понов-
ленні прав незаконно репре-
сованих осіб; 
сприяти прикордонним вій-
ськам України в охороні 
кордону України. 

МИТНІ ОРГАНИ 
Порядок переміщення через митний кордон України товарів та 
інших предметів, митне регулювання, пов'язане із встановленням 
мит та митних зборів, процедури митного контролю та інші засоби 
проведення в життя митної політики становлять митну справу. 
Безпосереднє її здійснення покладається на митні органи України.  

Завданнями органів державної митної служби України є: 
 захист економічних інтересів України; 
 контроль за додержанням законодавства України про митну 

справу; 
 забезпечення виконання зобов'язань, які випливають з міжнаро-

дних договорів України стосовно митної справи; 
 використання засобів митно-тарифного та позатарифного регу-

лювання при переміщенні через митний кордон України товарів 
та інших предметів; 

 вдосконалення митного контролю і оформлення товарів та 
інших предметів, що переміщуються через митний кордон 
України; 

 комплексний контроль разом з Національним банком України 
за валютними операціями; 

 здійснення заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і 
додержання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків держа-
вних інтересів на зовнішньому ринку за участю Міністерства 
зовнішньоекономічних зв'язків України; 

 створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та 
пасажиропотоку через митний кордон країни; 

 боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил; 
співробітництво з митними та іншими органами зарубіжних 
країн, а також з міжнародними організаціями з питань митної 
справи; 

 ведення митної статистики. 
З метою забезпечення дотримання порядку переміщення товарів 
та інших предметів через митний кордон України службові особи 
митниці проводять митний контроль. Митний контроль здійсню-
ється шляхом  
 перевірки документів, необхідних для такого контролю,  
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 митного огляду, (огляду транспортних засобів, товарів та інших 
предметів, особистого огляду), 

 переогляду,  
 обліку предметів, які переміщуються через митний кордон,  
 а також в інших формах, що не суперечать законам України. 

Коли існують підстави вважати, що громадянин переміщує че-
рез митний кордон України предмети, що підлягають контролю, 
обліку чи митному обкладенню, а також предмети, переміщення 
яких через митний кордон України заборонено чи обмежено, мит-
ниця має право провести огляд, а також переогляд речей з розпа-
куванням багажу цього громадянина. 

Огляд та переогляд речей громадянина здійснюється в присут-
ності цього громадянина чи його уповноваженого представника, 
який діє на підставі належним чином оформленого доручення. У 
передбачених законодавством випадках огляд та переогляд речей 
здійснюються за відсутності громадянина чи його уповноваженого 
представника. 

Особистий огляд як виняткова форма митного контролю може 
здійснюватися за письмовим рішенням начальника митниці чи 
особи, яка заміщує його, при наявності достатніх підстав вважати, 
що громадянин, який прямує через митний кордон України прихо-
вує при собі предмети контрабанди чи предмети, які є безпосеред-
німи об'єктами порушення митних правил або заборонені для 
транзиту через територію України. 

Особистий огляд здійснюється службовою особою митниці од-
нієї статі з особою, яка проходить огляд, у присутності двох поня-
тих тієї ж статі в ізольованому приміщенні, що відповідає санітар-
но-гігієнічним вимогам. Доступ у це приміщення громадян, які не 
беруть участь в огляді, і можливість спостерігати за проведенням 
особистого огляду з боку таких громадян мають бути виключені. 
Обстеження органів тіла особи, яку оглядають, має здійснюватися 
лише медичним працівником. 
Про здійснення особистого огляду за встановленою формою скла-
дається протокол, який підписується  
 службовою особою митниці, що здійснювала особистий огляд,  
 громадянином, який проходив огляд,  
 понятими,  
 при обстеженні медичним працівником – цим працівником.  

Громадянин, щодо якого було здійснено огляд, має право зробити 
заяву в такому протоколі. 

Громадяни можуть вільно переміщувати через митний кордон 
України будь-які речі, крім речей, ввезення яких в Україну чи 
вивезення з України заборонено, а також транзит яких через тери-
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торію України заборонено. Законодавством України може бути 
встановлені кількісні та вартісні обмеження на переміщення через 
митний кордон України речей окремих видів, а також підстави, 
при наявності яких допускається таке переміщення. Валюта та 
цінності можуть ввозитися на митну територію України або виво-
зитися за межі цієї території в порядку, що встановлюється зако-
нодавством України. 

Особи, які вчинили порушення митних правил, підлягають від-
повідальності відповідно до Митного кодексу, а в частині, не вре-
гульованій ним, - відповідно до законів України. Громадяни підля-
гають відповідальності за порушення митних правил, якщо на 
момент вчинення правопорушення вони досягли 16-річного віку. 

Про вчинення порушення митних правил відповідна службова 
особа митного органу України складає протокол. При складанні 
протоколу особі, яка вчинила порушення митних правил, роз'яс-
нюються її права, про що робиться відмітка у ньому. 

У протоколі зазначаються: 
 дата і місце його складання, 
 посада, прізвище, ім'я та по батькові службової особи, що скла-

ла протокол, 
 необхідні для розгляду справи відомості про особу, яка вчинила 

порушення митних правил, якщо її встановлено; 
 місце, час вчинення та суть порушення митних правил; 
 стаття Митного кодексу, що передбачає відповідальність за 

порушення митних правил; 
 прізвища та адреси свідків, якщо вони є; 
 пояснення особи, яка вчинила порушення митних правил, 
 відомості про предмети та документи, вилучені в особи; 
 інші відомості, необхідні для вирішення справи. 
Протокол підписується службовою особою, що його склала, а 

також особою, що вчинила порушення митних правил, якщо її 
встановлено. При наявності свідків протокол може бути підписа-
ний також і цими особами. У разі відмови особи, яка вчинила 
порушення митних правил, від підписання протоколу, у ньому 
робиться запис про це. 

Скарги на неправомірні дії митних органів України та їх служ-
бових осіб, які порушують права громадян, подаються та розгля-
даються у порядку, що встановлюється Митним кодексом, зако-
нами України, що визначають порядок оскарження до суду непра-
вомірних дій органів державного управління та службових осіб, 
які порушують права громадян, та ін. законодавчими актами Укра-
їни. Скарга розглядається і рішення по ній виноситься у 15-денний 
строк, а якщо вона потребує додаткового вивчення, - у місячний 
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строк. 

ПОНЯТТЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Оперативно-розшукова діяльність – це система гласних і негла-
сних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, 
що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-
технічних засобів. Її правове регулювання здійснюється Законом 
України від 18.02.1992 р. «Про оперативно-розшукову діяль-
ність». 
Завданням оперативно-розшукової діяльності є пошук і фіксація 
фактичних даних про протиправну діяльність окремих осіб та 
груп, розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб інозе-
мних держав та організацій з метою припинення правопорушень 
та в інтересах кримінального судочинства, а також отримання 
інформації в інтересах безпеки суспільства і держави. 

Оперативно-розшукова діяльність здійснюється оперативними 
підрозділами:  

 органів внутрішніх справ (кримінальною та спеціальною міліці-
єю);  

 органів СБУ (розвідкою, контррозвідкою, військовою контр-
розвідкою, підрозділами захисту національної державності, бо-
ротьби з корупцією та організованою злочинною діяльністю, 
оперативно-технічним, оперативного документування);  

 прикордонних військ (підрозділами з оперативно-розшукової 
роботи);  

 управління державної охорони (підрозділом оперативного за-
безпечення охорони).  

Проведення оперативно-розшукової діяльності іншими підрозді-
лами зазначених органів, підрозділами інших міністерств, відом-

ств, громадськими, приватними організаціями та особами не допу-
скається. 

Оперативно-розшукова діяльність 
Підставами для проведення є 
наявність достатньої інформа-

ції про:  

Матеріали використовують-
ся: 

 злочини, що готуються або 
вчинені невстановленими 
особами; 

 осіб, які готують або вчи-
нили злочин;  

 осіб, які переховуються від 
органів розслідування або 
ухиляються від відбування 

 як приводи та підстави для 
порушення кримінальної 
справи або проведення не-
відкладних слідчих дій;  

 для отримання фактичних 
даних, які можуть бути 
доказами по кримінальній 
справі;  
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кримінального покарання;  
 осіб, які безвісти зникли;  
 розвідувально-підривну 

діяльність спецслужб іно-
земних держав, організацій 
та окремих осіб проти 
України; 

 запити повноважних дер-
жавних органів, установ та 
організацій про перевірку 
осіб у зв'язку з їх допуском 
до державної, військової та 
службової таємниці; 

 потреба в отриманні розві-
дувальної інформації в ін-
тересах безпеки суспільст-
ва і держави. 

 для попередження, припи-
нення і розслідування зло-
чинів, розвідувально-
підривних посягань проти 
України, розшуку злочин-
ців та осіб, які безвісти 
зникли;  

 для взаємного інформу-
вання підрозділів, уповно-
важених здійснювати опе-
ративно-розшукову діяль-
ність, та інших правоохо-
ронних органів;  

 для інформування держав-
них органів відповідно до 
їх компетенції. 

Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової 
діяльності  

 постанова про заведення оперативно-розшукової справи підля-
гає затвердженню начальником відповідного правоохоронного 
органу;  

 якщо протягом 6 місяців не встановлено даних, що вказують на 
ознаки злочину в діях особи, щодо якої здійснювались операти-
вно-розшукові заходи, така справа підлягає знищенню;  

 під час здійснення оперативно-розшукової діяльності не допус-
кається порушення прав і свобод людини та юридичних осіб, за 
винятком випадків, передбачених законом;  

 громадяни України та інші особи мають право у встановленому 
законом порядку одержати від органів, на які покладено здійс-
нення оперативно-розшукової діяльності письмове пояснення з 
приводу обмеження їх прав і свобод та оскаржити ці дії;  

 одержані внаслідок оперативно-розшукової діяльності відомос-
ті, що стосуються особистого життя, честі, гідності людини, 
якщо вони не містять інформації про вчинення заборонених за-
коном дій, зберіганню не підлягають і повинні бути знищені;  

 ряд інших гарантій. 
Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність 

зобов'язані: мають право при наяв-
ності підстав: 

виконувати письмові доручення 
слідчого, вказівки прокурора та 
ухвали суду і запити повноважних 

опитувати осіб за їх зго-
дою, використовувати їх 
добровільну допомогу;  
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державних органів, установ та орга-
нізацій про проведення оперативно-
розшукових заходів;  
виконувати запити відповідних 
міжнародних правоохоронних 
організацій та правоохоронних 
органів інших держав на підставі 
договорів і угод;  
своєчасно інформувати найвищі 
органи державної влади України 
про відомі їм факти і дані, що свід-
чать про загрозу безпеці суспільства 
і держави;  
здійснювати взаємодію між собою 
та іншими правоохоронними орга-
нами з метою швидкого і повного 
розкриття злочинів та викриття 
винних;  
забезпечувати безпеку співробітни-
ків та осіб, які подають допомогу і 
сприяють оперативно-розшуковій 
діяльності та їх близьких, а після 
порушення кримінальної справи – 
також учасників процесу, ін. осіб, 
які беруть участь у справі та членів 
їх сімей. 

проводити контрольні 
закупки товарів, з метою 
виявлення фактів проти-
правної діяльності;  
брати участь у перевірці 
фінансово-господарської 
діяльності підприємств, 
установ, організацій та 
окремих осіб;  
знімати інформацію з 
каналів зв'язку, застосову-
вати інші технічні засоби 
отримання інформації;  
контролювати шляхом 
відбору за окремими озна-
ками телеграфно-поштові 
відправлення;  
інші права, передбачені 
законом. 

АДВОКАТУРА 
Адвокатура – добровільне професійне громадське об’єднання, 
покликане згідно з Конституцією України сприяти захисту прав, 
свобод та представляти законні інтереси громадян України, інозе-
мних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, надавати 
їм іншу юридичну допомогу. На відміну від інших правоохорон-
них органів, адвокатура є недержавною організацією.  
Правове регулювання адвокатської діяльності в Україні здійсню-
ється Законом України «Про адвокатуру» від 19.12.1992 р., Кри-
мінально-процесуальним і Цивільно-процесуальним кодексами 
України.  

Основні види адвокатської діяльності:  
консультації та роз’яснення з 
юридичних питань, усні та 
письмові довідки щодо зако-
нодавства; 

здійснення представництва в 
суді, інших державних органах, 
перед громадянами і юридични-
ми особами; 
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складання заяви, скарги та 
інших документів правового 
характеру; 

надання юридичної допомоги 
підприємствам, установам, орга-
нізаціям; 

виконання обов'язків відпові-
дно до кримінально-
процесуального законодавст-
ва у процесі дізнання і попе-
реднього слідства; 

здійснення правового забезпе-
чення підприємницької та зовні-
шньоекономічної діяльності 
громадян і юридичних осіб; 

посвідчення копії документів 
у справах, які вони ведуть. 

 

Принципи діяльності адвокатури України:  
верховенство закону, гуманізм, 
незалежність, конфіденційність. 
демократизм,  

Адвокатом 
може бути не може 

громадянин України, який має вищу 
юридичну освіту,  
відповідний стаж роботи за спеціа-
льністю юриста або помічника 
адвоката (як правило, не менше 2 
років),  
який склав кваліфікаційні іспити,  
одержав свідоцтво про право на 
зайняття адвокатською діяльністю,  
прийняв Присягу адвоката України. 

бути особа, яка має суди-
мість; 
працювати у суді, проку-
ратурі, державному нота-
ріаті, органах внутрішніх 
справ, служби державної 
безпеки, органах держав-
ного управління. 

Адвокат 
має право: зобов’язаний: 

представляти і захищати права й 
інтереси громадян та юридичних 
осіб за їх дорученнями; 
збирати інформацію про факти, які 
можуть бути використані як докази; 
запитувати й отримувати документи, 
отримувати висновки спеціалістів 
тощо; 
бути присутнім під час розгляду 
своїх клопотань і скарг на засіданнях 
колегіальних органів і давати пояс-
нення їхньої суті тощо.  

дотримуватися вимог 
чинного законодавства; 
використовувати всі 
законні засоби для захис-
ту прав і законних інте-
ресів підзахисних осіб; 
зберігати адвокатську 
таємницю;  
не розголошувати без 
дозволу слідчого, проку-
рора дані попереднього 
слідства. 

Адвокат не має права  
- відмовлятися від взятого на себе зобов’язання захисту підозрювано-
го, звинувачуваного, підсудного; 
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- поєднувати роль захисника з роллю інших учасників розгляду 
справ.  
Професійні права, честь і гідність адвоката охороняються законом. 

Гарантії адвокатської діяльності:  
 забороняється будь-яке втручання в адвокатську діяльність;  
 забороняється вимагати від адвоката та інших працівників ад-

вокатських об'єднань відомості, що становлять адвокатську та-
ємницю;  

 з питань адвокатської діяльності адвокат не може бути допита-
ний як свідок;  

 документи, пов'язані з виконанням адвокатського доручення 
клієнта, не підлягають оглядові і розголошенню чи вилученню 
без його згоди;  

 забороняється прослуховування телефонних розмов адвокатів у 
зв'язку з оперативно-розшуковою діяльністю без санкції суду;  

 не може бути внесено подання органом дізнання, слідчим, про-
курором, а також винесено окрему ухвалу суду щодо правової 
позиції адвоката у справі;  

 адвокату гарантується рівність прав з іншими учасниками про-
цесу;  

 кримінальна справа щодо адвоката може бути порушена проку-
рором не нижче обласного рівня. 

Адвокат має право  
   

займати-
ся діяль-

ністю 
приватно 

відкрити 
адвокатсь-

ке бюро 

об’єднуватися з іншими адвокатами 
в адвокатські колегії, фірми, конто-
ри, консультації, інші об’єднання, 

   
 діють відповідно до закону та своїх статутів на 

засадах добровільності, самоврядування, колегіа-
льності, гласності і мають статус юридичної особи, 

реєструються у Міністерстві юстиції України 
 Оплата праці адвоката здійснюється на основі угоди між громадя-
нином, юридичною особою і адвокатським об’єднанням чи адво-
катом. 
Адвокатська діяльність може бути припинена рішенням кваліфі-
каційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а видане свідоцтво 
анульоване у випадках:  
 засудження адвоката за злочин після набрання вироком закон-

ної сили; 
 обмеження судом дієздатності;  
 визнання адвоката недієздатним;  
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 втрати громадянства України;  
 грубого порушення вимог закону про адвокатуру та інших актів 

законодавства України, які регулюють діяльність адвокатури;  
 порушення присяги адвоката. 

НОТАРІАТ 
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, з метою на-
дання їм юридичної вірогідності. 

Компетенція державних нотаріатів в Україні:  
 посвічують угоди (договори, заповіти, довіреності);  
 вживають заходи щодо охорони спадкового майна;  
 видають свідоцтва про право на спадщину, про право власності 

на частку в спільному майні подружжя, про придбаннях будин-
ків з прилюдних торгів;  

 засвідчують вірність копій документів і виписок з них, справж-
ність підпису на документах, вірність перекладу документа;  

 приймають в депозит грошові суми і цінні папери;  
 вчиняють виконавчі написи, протести векселів. 

Нотаріусом може бути громадянин України, який 
 має вищу юридичну освіту,  
 впродовж шести місяців стажувався у державній нотаріальній 

конторі або у приватного нотаріуса,  
 склав кваліфікаційний іспит,  
 одержав свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльніс-

тю;  
 особа, якій вперше надається право займатися нотаріальною 

діяльністю, приносить присягу.  
Нотаріальні дії, вчинювані державними і приватними нотаріусами, 
мають однакову юридичну силу. Однак, приватний нотаріус не 
може 
 оформляти спадщину; 
 вживати заходів до охорони спадкового майна; 
 Видавати свідоцтва про право власності на частку в спільному 

майні подружжя (в разі смерті одного із них); 
 накладати і скасовувати заборону відчуження житлового буди-

нку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділян-
ки, іншого нерухомого майна; 

 посвідчувати договори довічного утримання; 
 засвідчувати справжність підпису на документах, призначених 

для дій за кордоном, а також посвідчувати доручення для цієї 
мети. 

 


