
 
1 

 

 

 

 

 

А. В. ЛАПКІН  

 

 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ  

ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ 

 

 

 

Навчальний посібник у схемах 

 
 

Видання сьоме, змінене і доповнене 
 
 

 

 

 

 

 

Харків 
«Право» 

2018 



 
2 

Л24 

УДК 342.56 

ББК 67.9(4УКР)7 

Л24 

Р е ц е н з е н т и: 

М. В. Руденко, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри криміналь-

но-правових дисциплін Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, 

старший радник юстиції, заслужений юрист України; 

Г. К. Кожевніков, кандидат юридичних наук, доцент, державний радник юстиції 

3 класу, заслужений юрист України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лапкін А. В. 

Організація судових та правоохоронних органів України : навч. посіб. у схемах / 

А. В. Лапкін. – Вид. 7-ме, змін. і допов. – Харків : Право, 2018. – 170 с. 

ISBN 978-966-937-464-6 

У навчальному посібнику у схематичному вигляді викладаються основні положення органі-
зації та діяльності органів судової влади, прокуратури, органів внутрішніх справ, служби безпеки, 
досудового розслідування, юстиції, адвокатури і нотаріату України з урахуванням Конституційної 
реформи щодо правосуддя, оновленого законодавства про судоустрій і статус суддів, прокуратуру 
та інші правоохоронні органи за станом на 1 вересня 2018 р. 

Навчальний посібник структурно і за змістом відповідає програмі навчальної дисципліни 
«Організація судових та правоохоронних органів», яка викладається у Національному юридичному 
університеті імені Ярослава Мудрого. Представлений матеріал дає можливість акцентувати увагу 
на основних положеннях організації та діяльності судових і правоохоронних органів в Україні  
і являє зручну форму опанування знаннями у цій площині.  

Для студентів та викладачів вищих юридичних навчальних закладів і факультетів, практич-
них працівників судових та правоохоронних органів України. 

УДК 342.56 
ББК 67.9(4УКР)7 
 
 

   © Лапкін А. В., 2018     
ISBN 978-966-937-464-6                                                                 © Видавництво «Право», 2018 



 
8 

Перелік умовних скорочень 

АРК  – Автономна Республіка Крим; 
ВАС – вищий антикорупційний суд; 
ВККС  – Вища кваліфікаційна комісія суддів України; 
ВКП  – Всеукраїнська конференція прокурорів; 
ВНЗ  – вищий навчальний заклад; 
ВРП  – Вища рада правосуддя; 
ВРУ – Верховна Рада України; 
ВС  – Верховний Суд; 
ВСІВ – вищий суд з питань інтелектуальної власності; 
ГП  – Генеральний прокурор; 
ГПК  – Господарський процесуальний кодекс України; 
ГПУ  – Генеральна прокуратура України; 
ГУ  – головне управління; 
ДБР  – Державне бюро розслідувань; 
ДВС  – Державна виконавча служба України; 
ДКВС  – Державна кримінально-виконавча служба України; 
ДСА  – Державна судова адміністрація України; 
ДФС  – Державна фіскальна служба; 
ЗУ  – Закон України; 
ЄС  – Європейський Союз; 
ЄСІТС  – Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система 
КАС  – Кодекс адміністративного судочинства України; 
КДКА  – Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури; 
КДКП  – Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів; 
КМУ  – Кабінет Міністрів України; 
КПК  – Кримінальний процесуальний кодекс України; 
КСУ  – Конституційний Суд України; 
КУпАП  – Кодекс України про адміністративні правопорушення; 
МВС  – Міністерство внутрішніх справ України; 
Мін’юст  – Міністерство юстиції України; 
НАБУ – Національне антикорупційне бюро України; 
НП – Національна поліція; 
НСШУ – Національна школа суддів України; 
ОРД  – оперативно-розшукова діяльність; 
п. м. п. о. – прожитковий мінімум для працездатних осіб; 
РПУ  – Рада прокурорів України; 
РСУ  – Рада суддів України; 
САП – Спеціалізована антикорупційна прокуратура; 
СБУ  – Служба безпеки України; 
ССО  – Служба судової охорони; 
ТУ – територіальне управління; 
ЦПК  – Цивільний процесуальний кодекс України 
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Т е м а  1. Предмет, система та нормативні джерела курсу  
«Організація судових та  правоохоронних органів» 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Схема 1. Предмет і система навчальної дисципліни «Організація 
судових та правоохоронних органів» 

 

Предмет 
(коло питань  
і проблем, що 
вивчаються) 

Система 
(перелік тем, що 
вивчаються, – 
упорядкований 

предмет) 

Положення про основи 
організації, систему, завдання 
і повноваження правоохорон-
них органів та статус посадо-
вих осіб, які працюють в цих 
органах 

Навчальна дисципліна «Організація 
судових та правоохоронних органів»  

(дає загальну інформацію про державні  
та недержавні органи, що здійснюють  

правоохоронну діяльність) 

Перелік тем, в яких розглядаються зага-
льні питання, пов’язані з поняттям право- 
охоронної діяльності, характеристикою 
органів, що здійснюють цю діяльність, 
аналізом принципів, що лежать в основі їх 
побудови і діяльності

Загальна частина  Особлива частина 

Судова влада 
в Україні 

 
Тема 2. Судова влада: 
поняття та функції  
Тема 3. Принципи су-
дової влади 
Тема 4. Судова система 
Тема 5. Статус суддів 
Тема 6. Органи, що  за-
безпечують функціону-
вання судової влади

Правоохоронні органи України 
 
Тема 7.  Прокуратура 
Тема 8. Органи досудового розслідування
Тема 9. Органи внутрішніх справ 
Тема 10. Державна фіскальна служба  
Тема 11. Органи Служби безпеки України
Тема 12. Національне антикорупційне 
бюро України 
Тема 13. Державне бюро розслідувань 
Тема 14. Адвокатура 
Тема 15. Органи та установи  
юстиції 
Тема 16. Нотаріат 

Тема 1. Предмет, 
система та нор-
мативні джерела 
курсу «Організа-
ція судових та 
правоохоронних 
органів» 
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Навчальна дисципліна 
«Організація судових 
та правоохоронних  

органів» 

Судове право – 
поглиблено ви-
вчає питання ор-
ганізації і здійс-
нення судової 
влади  

Основи прокурор-
ської діяльності – 
вивчає питання орга-
нізації, зміст, форму  
і методи діяльності 
прокуратури 

Основи адвокат-
ської діяльності – 
вивчає питання ор-
ганізації інституту 
адвокатури і діяль-
ності адвокатів  

Дочірні дисципліни 

Схема 2. Взаємозв’язок навчальної дисципліни  
«Організація судових та правоохоронних органів»  

з іншими навчальними дисциплінами 

Теорія держави та 
права – надає поня-
тійно-категоріальний 
апарат. Дозволяє пі-
знати питання орга-
нізації і діяльності 
судових та право- 
охоронних органів  
у зв’язку з іншими 
державно-правовими 
явищами 

Конституційне пра-
во – визначає роль і 
місце судових та  
правоохоронних ор-
ганів у системі орга-
нів держави, характе-
ризує взаємозв’язки 
між ними, визначає 
конституційні прин-
ципи їх побудови  
і діяльності 

Кримінальний процес – дає уявлення про те, як 
повинні діяти правоохоронні органи при розсліду-
ванні кримінальних правопорушень, викритті осіб, 
винних в їх вчиненні, і призначенні заходів право-
вого  впливу до таких осіб 

Адміністративне 
право – розглядає 
судові та правоохо-
ронні органи як ор-
гани державного 
управління, а також 
статус їхніх праців-
ників як державних 
службовців. Вивчає 
процедури застосу-
вання адміністратив-
ної відповідальності  

Цивільний процес 
Господарський процес 
Адміністративний про-
цес – вивчають діяльність 
суду по розгляду цивіль-
них, господарських, адмі-
ністративних справ, дета-
лізують принципи судової 
влади, склад суду, участь 
прокурора і адвоката у 
відповідних видах судо-
чинства  

Суміжні дисципліни 

Б
а
з
о
в
і  
 
д
и
с
ц
и
п
л
і
н
и 

Історія держави та 
права – вивчає зако-
номірності організа-
ції та діяльності су-
дових і правоохо-
ронних органів на 
певних етапах істо-
ричного розвитку 
державно-правових 
явищ 
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Судова діяльність 

Ознаки Види

Схема 3. Судова діяльність: поняття, зміст, ознаки, види  
та суб’єкти її здійснення 

це спеціалізована діяльність органів та посадових осіб судової влади, яка по-
лягає у забезпеченні кожному права на справедливий суд та поваги до інших 
прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також між-
народними договорами, згода на обов’язковість яких надана ВР України

Функціонує на засадах верховенст-
ва права відповідно до європейсь-
ких стандартів 

Реалізується у визначеній законом 
процесуальній формі в рамках від-
повідних судових процедур, відхи-
лення від яких недопустиме 

Здійснюється незалежними та без-
сторонніми судами, утвореними 
згідно із законом 

Здійснюється шляхом розгляду 
юридично значущих справ  

Зміст – забезпечення дотримання прав і свобод людини і 
громадянина, а у разі їх порушення – вирішення по суті справ 
про порушення права, поновлення порушеного права і притяг-
нення винних у порушенні осіб до юридичної відповідальності 

Судовий контроль – здійснення судом перевіроч-
них дій превентивного та правопоновлюючого ха-
рактеру з метою забезпечення законності дій та рі-
шень  органів державної влади, в т. ч. і правоохо-
ронних, які обмежують права і свободи особи 

Офіційне засвідчення юридичних фактів –
підтвердження судом наявності або відсутності ви-
значених законом обставин, що визначають виник-
нення, зміну чи припинення прав фізичних та юри-
дичних осіб 

Тлумачення правових норм – визначення судом 
змісту норми права в установленому законом по-
рядку 

Спрямована на забезпечення права 
кожного на справедливий суд 

Суб’єкти

Органи судової влади – суди, утворені 
згідно із законом: Конституційний Суд 
України та суди загальної юрисдикції 

Носії судової влади – професійні судді 
та, у визначених законом випадках, при-
сяжні 

Правосуддя – розгляд і вирішення по суті юридич-
но значущих справ судами загальної юрисдикції  
і Конституційним Судом України 
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Прокуратура 

Служба 
безпеки 
України 

Національна 
поліція  

Органи 
юстиції 

Ознаки 
правоохоронного органу 

- це державний орган, спеціально утво-
рений для охорони права; 

- організується і діє на основі спеціального 
закону або інших нормативних актів; 

- здійснює свої повноваження з додер-
жанням встановлених законом проце-
дур (процесуальної форми); 

- наділений державно-владними повно-
важеннями; 

- наділений повноваженнями із засто-
сування державного примусу  

Схема 4. Правоохоронна діяльність: поняття, зміст, ознаки, види 
та суб’єкти її здійснення 

Правоохоронна діяльність 

це спеціалізована діяльність уповноважених державою органів 
та посадових осіб, яка полягає у захисті інтересів держави, без-
пеки суспільства, прав та свобод фізичних та юридичних осіб 

Зміст – забезпечення виконання правових вимог, а у разі їх порушення – дослідження 
обставин правопорушення, вирішення по суті справ про порушення права і притягнен-
ня винних у порушенні осіб до юридичної відповідальності 

Ознаки Види

Здійснюється відповідно до по-
ложень законодавства  

Реалізується з дотриманням ви-
значених законом процедур 

Здійснюється спеціально упов-
новаженими органами, визна-
ченими законом 

Викриття та розслідування кримінальних пра-
вопорушень – встановлення події та обставин 
злочинів, а також осіб, що їх вчинили, органами 
досудового розслідування

Підтримання публічного обвинувачення у суді – 
діяльність прокурора по доведенню перед судом 
обвинувачення з метою забезпечення кримінальної 
відповідальності особи, яка вчинила кримінальне 
правопорушення 

Надання юридичної допомоги – роз’яснення за-
конодавства, консультації правового характеру ор-
ганами адвокатури та нотаріату 

Виконання судових рішень – точне, повне і своє-
часне приведення у життя рішень суду органами 
Державної виконавчої служби та Державної кри-
мінально-виконавчої служби України 

Правоохоронні органи – спеціаль-
но уповноважені державні органи, 
наділені владними повноваження-
ми, діяльність яких спрямована на 
захист прав, свобод та інтересів 
людини, суспільства і держави 

Нотаріат 

Державна 
фіскальна 
служба 

Адвокатура 

Державне 
бюро розслі-

дувань 

Державна 
прикордонна  

служба 

Національне 
антикоруп-
ційне бюро 

Державна  
аудиторська 

служба 
Інші органи, 
визначені за-
коном 
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Стандарти правоохо-
ронної діяльності 

 
Кодекс поведінки поса-
дових осіб по підтри-
манню правопорядку, 
прийнятий Резолюцією 
Генеральної Асамблеї 
ООН 17.12.1979; 
 
Основні принципи щодо 
ролі юристів, прийняті 
VIII Конгресом ООН з 
попередження злочиннос-
ті та поводження з право-
порушниками 1990 р. 

Схема 5. Міжнародні стандарти організації та функціонування  
судових та правоохоронних органів 

Стандарти забезпечення 
прав людини 

 
Загальна декларація прав 
людини, схвалена Гене- 
ральною Асамблеєю ООН 
10.12.1948; 
 
Міжнародний пакт про гро-
мадянські та політичні пра-
ва людини, схвалений Гене-
ральною Асамблеєю ООН 
16.12.1966; 
 
Конвенція про захист прав 
людини та основоположних 
свобод від 04.11.1950; 
 
Конвенція проти катувань 
та інших жорстоких, не-
людських або принижую-
чих гідність видів пово-
дження або покарання 

Стандарти діяльно-
сті прокуратури 

 
Керівні принципи, 
що стосуються ролі 
осіб, які здійснюють 
судове пересліду-
вання, прийняті VIII 
Конгресом ООН з 
попередження зло-
чинності та пово-
дження з правопо-
рушниками 1990 р.; 
 
Рекомендація № R 
(2000) 19 про роль 
державного обвину-
вачення в системі 
кримінального право-
суддя, прийнята Ко-
мітетом міністрів Ра-
ди Європи 06.10.2000; 
 
Рекомендація Пар-
ламентської Асамб-
леї Ради Європи 1604 
(2003) про роль про-
куратури у демокра-
тичному правовому 
суспільстві від 
27.05.2003; 
 
Рекомендація СM/Rec 
(2012) 11 Комітету 
міністрів державам-
членам Ради Європи 
про роль прокуратури 
поза межами системи 
кримінального право-
суддя від 19.09.2012; 
 
Європейські керівні 
принципи з етики та 
поведінки для про-
курорів «Будапешт-
ські керівні принци-
пи» від 31.05.2005 

Стандарти судової 
влади 

 
Основні принципи неза-
лежності судових орга-
нів, схвалені резолюція-
ми Генеральної Асамб-
леї ООН 29.11.1985 та 
13.12.1985; 
 
Рекомендація CM/Rec 
(2010) 12 Комітету мініс-
трів Ради Європи держа-
вам-членам щодо суддів: 
незалежність, ефектив-
ність та обов’язки, ухва-
лена Комітетом міністрів 
Ради Європи від 
17.11.2010;  
 
Європейська хартія про 
статус суддів, прийнята 
Радою Європи від 
10.07.1998 

Стандарти діяльності  
адвокатури 

 
Основні положення про роль 
адвокатів, прийняті VIII Кон-
гресом ООН з попередження 
злочинності та поводження з 
правопорушниками 1990 р.; 
 
Резолюція R (78) 8 про юриди-
чну допомогу і консультації, 
прийнята Комітетом міністрів 
Ради Європи від 02.03.1978; 
 
Загальний кодекс правил для 
адвокатів держав Європейсь-
кого співтовариства від 1988 р. 

Міжнародно-
правові акти 
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Схема 6. Система норм національного законодавства щодо  
регулювання організації і діяльності судових та правоохоронних 

органів, їх класифікація і характеристика 

Нормативно-
правові акти 

Акти загального  
характеру 

 
Конституція України 
(розділ ІІ «Права, сво-
боди і обов’язки лю-
дини і громадянина»; 
розділ VІІІ «Правосуд-
дя»; розділ ХІІ «Кон-
ституційний Суд Укра-
їни»); 
 
міжнародні договори, 
згода на обов’язковість 
яких надана Верхов-
ною Радою України; 
 
Кримінальний проце-
суальний кодекс Укра-
їни від 13.04.2012;  
 
ЗУ «Про державний 
захист працівників су-
ду і правоохоронних 
органів» від 23.12.1993 

Акти про судову владу
 

ЗУ «Про судоустрій і ста-
тус суддів» від 02.06.2016; 

ЗУ «Про Конституційний 
Суд України» від 
13.07.2017; 

ЗУ «Про Вищий антико-
рупційний суд» від 
07.06.2018 

ЗУ «Про Вищу раду пра-
восуддя» від 21.12.2016; 

ЗУ «Про доступ до судо-
вих рішень» від 
22.12.2005;  

Процесуальні кодекси 
(КПК, ЦПК, КАС, ГПК) 

Положення про ДСА 

Акти про прокуратуру
 

ЗУ «Про прокуратуру» 
від 14.10.2014; 
 
Кодекс професійної ети-
ки та поведінки проку-
рорів від 27.04.2017;  
 
Положення про Раду 
прокурорів України від 
27.04.2017; 
 
Накази Генерального 
прокурора  

Акти про органи 
юстиції та виконання 

судових рішень 
 

ЗУ «Про органи та осіб, 
які здійснюють примусове 
виконання судових рішень 
і рішень інших органів» 
від 02.06.2016; 
 
ЗУ «Про виконавче про-
вадження» від 02.06.2016; 
 
ЗУ «Про Державну кримі-
нально-виконавчу службу 
України» від 23.06.2005; 
 
Положення про Міністер-
ство юстиції України; 
 
Положення про тери-
торіальні органи Міністерс-
тва юстиції України 

Акти про органи досу-
дового розслідування 

 

Кримінальний процесу-
альний кодекс України 
від 13.04.2012; 
 

ЗУ «Про оперативно-
розшукову діяльність» 
від 18.02.1992; 
 

ЗУ «Про Національну 
поліцію» від 02.07.2015; 
 
ЗУ «Про Службу безпе-
ки України» від 
25.03.1992; 
 
ЗУ «Про Державне бюро 
розслідувань» від 
12.11.2015; 
 
ЗУ «Про Національне 
антикорупційне бюро 
України» від 14.10.2014 

Акти про організацію 
правової допомоги 

 

ЗУ «Про адвокатуру та 
адвокатську діяль-
ність» від 05.07.2012; 
 

ЗУ «Про нотаріат» від 
02.09.1993; 
 

ЗУ «Про безоплатну 
правову допомогу» від 
02.06.2011 
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Т е м а  2. Судова влада: функції та система принципів 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Схема 7. Генезис інституту судової влади в Україні  
(до проголошення незалежності) 

Часи  
Київської Русі  

Литовсько-
Руська доба 

Уся влада концентрується в руках князя, який здійс-
нює судову владу одноосібно або делегує її своїм 
слугам (тіунам, вірникам, отрокам). «Руська правда» – 
перший правовий акт, у якому розглядалися питання 
суду 

Поділ судів на земські, гродські та підкоморські. 
Виконання судових рішень возним. Литовські стату-
ти 1529, 1566 та 1588 рр., які регламентували судову 
систему та питання судочинства 

Козацька доба 
(1648–1740 рр.) 

Судова влада знаходиться в руках гетьмана і козаць-
кої старшини. Судова система складається з Гене- 
рального суду, полкових і сотенних судів. «Консти-
туція Пилипа Орлика» 1710 р. – вперше закріплена 
ідея поділу влади (не була втілена у життя) 

Часи Російської 
імперії (кінець 
ХVІІІ – перша 
пол. ХІХ ст.) 

Ліквідація козацьких судів. Злиття судової і полі-
цейської влади. Акти «Установа про губернії» і 
«Статут благочиння, або поліцейський» надавали 
широку владу поліції

Часи Російської 
імперії (1864–

1917 рр.) 

Проведення Судової реформи 1864 р. Судові стату-
ти: «Заснування судових установ», Статут цивільно-
го судочинства і Статут кримінального судочинства 
запровадили незалежну судову владу, яка здійсню-
ється на прогресивних засадах 

Доба УНР 
(1917–1921 рр.) 

Запровадження спеціалізації судів. У Конституції 
УНР було передбачено, що судова влада в рамках 
цивільного, карного і адміністративного законодав-
ства здійснюється виключно судовими установами

Радянська 
доба 

Розвинута система народних судів. У Конституції 
суду і прокуратурі присвячено окремий розділ, але 
ідея поділу влади не визнається 

Козацька доба 
(1740–1775 рр.) 

Судова реформа гетьмана К. Розумовського 1760–
1763 рр. – відродження системи земських, гродських 
і підкоморських судів. Збірник «Права, за якими су-
диться малоросійський народ» (не був затверджений 
офіційно) 
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По-новому визначено порядок організації та діяль-
ності КСУ, статус суддів КСУ, регламентовано ін-
ститут конституційної скарги 

Внесено зміни до Конституції України, якими перед-
бачено норми щодо прокуратури та адвокатури в 
розд. VIII «Правосуддя», створення і ліквідацію судів 
законом, змінено модель призначення суддів, Вищу 
раду юстиції перетворено у Вищу раду правосуддя та 
ін. Прийнято нові ЗУ: «Про судоустрій і статус суд-
дів», яким реформовано судову систему і суддівський 
корпус, а також «Про органи та осіб, які здійснюють 
примусове виконання судових рішень і рішень інших 
органів» та «Про виконавче провадження», якими 
змінено систему виконання судових рішень  

Реформовано систему досудового розслідування. 
Змінено процесуальний статус прокурора. Перед-
бачено, що захисником і представником може бути 
лише адвокат. Запроваджено суд присяжних 

Внесено зміни до судової системи, процедури при-
значення судді на посаду, системи організаційного 
забезпечення діяльності суду тощо 

Внесено пакет змін і доповнень до чинних законів, 
які регулювали діяльність судів і правоохоронних 
органів. Розробка і прийняття законів «Про судо-
устрій», «Про статус суддів» та ін. 

Вперше з’явився термін «судова влада» у значенні 
принципу поділу влади 

На конституційному рівні передбачено судову вла-
ду як одну з гілок державної влади. Закріплено роз-
діл VІІІ «Правосуддя» та розділ ХІІ «Конституцій-
ний суд України», які регламентували судову сис-
тему, основні засади судочинства, окремі питання 
статусу суддів, статус Вищої ради юстиції 

Схема 8. Генезис інституту судової влади в незалежній Україні 

Вперше проголошена ідея розподілу державної 
влади на законодавчу, виконавчу та судову

Визначено концептуальні завдання і напрями роз-
будови судової влади та етапи реформування судо-
вої і правоохоронної системи України 

Декларація про держав-
ний суверенітет  
від 16.07.1990 

Концепція судово-
правової реформи в 
Україні від 28.04.1992 

Конституційний договір 
від 08.06.1995 

Конституція України 
від 28.06.1996 

«Мала судова реформа» 
2001 р. 

Закон України «Про су-
доустрій і статус суддів» 
від 07.07.2010 

Кримінальний процесу-
альний кодекс України 
від 13.04.2012 

Прийняття нових ЦПК України та КАС України, 
які деталізували юрисдикцію судів, принципи су-
дочинства та ін.

Конституційна реформа 
щодо правосуддя від 
02.06.2016 

Визначив засади організації та діяльності ВАС, спеці-
альні вимоги до його суддів та гарантії їх діяльності 

ЦПК, ГПК та КАС викладено у новій редакції відпо-
відно до положень Конституційної реформи щодо 
правосуддя 

ЗУ «Про Конституцій-
ний Суд України» від 
13.07.2017 

Оновлення процесуаль-
ного законодавства 
2004–2005 рр. 

ЗУ «Про Вищий анти-
корупційний суд» від 
07.06.2018 

Оновлення процесуаль-
ного законодавства від 
03.10.2017 
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Судова влада 

Організаційно-
функціональний підхід 

система судів, наділених ви-
ключними повноваженнями 
по розгляду юридично зна-
чущих справ  

Функціональний 
 підхід 

сукупність пов-
новажень суду  
з відправлення 
правосуддя 

Загальні ознаки судової влади Спеціальні ознаки судової влади

Соціальний характер – належить до 
сфери соціальних відносин, існує  
в суспільстві і поширюється на нього 

Вольовий характер – передбачає при-
йняття судового рішення щодо розгля-
нутого питання 

Регулююче й організаційне призна-
чення – слугує для усунення конфлік-
тів і соціальної напруги в суспільстві 

Примусовий характер – спирається  
на силу державного примусу 

Об’єктивність – неупередженість  
і безсторонність при прийнятті рішень,  
які ґрунтуються на законі 

Легітимність – визнання суспільством  
судової влади і рівень довіри до неї 

Нормативність – зміст, форма і порядок 
здійснення владних повноважень, закріп-
лені у законі 

Особлива предметна сфера – реалізується 
за наявності спору між сторонами, що має 
правову природу 

Ситуативний характер – реалізується ли-
ше за умови звернення до неї суб’єктів пра-
ва, які перебувають у стані конфлікту

Структура владовідносин – суб’єкт 
(суд), об’єкт (правові питання, що роз-
глядаються) і владний зміст

Судова влада – це специфічна гілка єдиної державної влади, яка має власну ви-
ключну компетенцію щодо розгляду юридично значущих справ, що мають правові 
наслідки, і реалізується виключно конституційними органами (судами) в межах за-
кону та спеціальних (судових) процедур

Схема 9. Поняття судової влади, її характерні ознаки 

Повнота – поширюється на всі правовідно-
сини, що виникають у державі 

Організаційний  
підхід 

сукупність су-
дових установ – 
судів 

Цілеспрямованість – передбачає спря-
мований вплив суб’єкта на об’єкт  



 
18 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 10. Поняття і види судочинства 

Цивільне судочинство – форма реалізації судової влади, в процесі якої вирішуються 
правові конфлікти, що виникають із цивільних, сімейних та деяких інших правовід-
носин. Зміст складає розгляд і вирішення  юридичних справ, пов’язаних із захистом 
майнових, особистих немайнових, сімейних та інших прав і законних інтересів 
суб’єктів права. 
Здійснюється загальними судами загальної юрисдикції у порядку, встановленому 
Цивільним процесуальним кодексом України 

Кримінальне судочинство – форма реалізації судової влади, у процесі якої розгля-
даються й вирішуються справи про кримінальні правопорушення. Зміст полягає  
у розгляді в судових засіданнях кримінальних справ і застосуванні встановлених 
законом видів покарання до осіб, які винні у вчиненні злочину, або у виправданні 
невинних. 
Здійснюється загальними судами загальної юрисдикції у порядку, встановленому 
Кримінальним процесуальним кодексом України 

Адміністративне судочинство – форма реалізації судової влади, у процесі якої 
вирішуються юридично значущі справи, що виникають у сфері управлінських пра-
вовідносин за наявності публічного інтересу. 
Здійснюється спеціалізованими адміністративними судами загальної юрисдикції  
у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України 

Господарське судочинство – форма реалізації судової влади, у процесі якої вирі-
шуються правові конфлікти, що виникають у сфері господарських правовідносин. 
Зміст полягає в розгляді й вирішенні правового конфлікту, який виник між 
суб’єктами, що здійснюють господарську або іншу економічну діяльність. 
Здійснюється спеціалізованими господарськими судами загальної юрисдикції  
у порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України 

Конституційне судочинство – форма реалізації судової влади, у процесі якої ви-
рішуються юридичні справи, предметом яких є конституційно-правові питання, 
пов’язані із забезпеченням дотримання Конституції України державними органами, 
офіційне тлумачення Конституції та законів України та деякі інші питання.  
Здійснюється лише Конституційним Судом України у порядку, встановленому  
розділом ХІІ Конституції України і ЗУ «Про Конституційний Суд України» 

Види судочинства
(форми реалізації судової влади, яким 
притаманні певні особливості щодо пред-
метної сфери, процедури і суб’єктів 

здійснення правосуддя) 




