1

Тема дисципліни: Міністерство юстиції України та його органи
Семінарське заняття 11
Тема: Система органів юстиції України

План
1.

Визначте та охарактеризуйте систему органів юстиції

2.

Охарактеризуйте функції, права та завдання Міністерства юстиції

України
3.

Охарактеризуйте органи державної реєстрації актів цивільного стану
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Визначте та проаналізуйте права та повноваження Міністра юстиції

Література
Базова:
1.
Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради
України. – 1996. – № 30 (зі змінами і доповненнями).
2.
Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 01
липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 2398-VI (зі змінами
і доповненнями).
3.
Положення Про Міністерство юстиції України від 2 липня 2014 року //
затверджено
постановою
Кабінету
Міністрів
України
№ 228 зі змінами і доповненнями).
Допоміжна
1.
Організація судових та правоохоронних органів України: навч. посіб. у схемах / А.В.
Лапкін. - Вид. 7-ме, змін. і допов.- Х.: Право, 2018. – 166 с.
2.
Організація судових та правоохоронних органів : навч. посіб. : у 2 ч. / Л. М. Москвич,
І. В. Назаров, О. О. Овсяннікова та ін. ; за ред. Л. М. Москвич. – Х. : Право, 2016. – 243 с.

Ключові поняття
Міністерство, юстиція, органи юстиції, органи реєстрації актів цивільного стану,
актовий запис, міністр

2

Рекомендовані реферати
1.
Загальна
характеристика
ролі
та
місця
органів
юстиції
в
організації та забезпеченні правосуддя
2. Правові засади діяльності Міністерства юстиції України у сфері державної
реєстрації, організації нотаріату та примусового виконання рішень
3. Правові засади діяльності Міністерства юстиції
Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів:
1.
2.
3.
4.
5.

Що таке органи юстиції?
Які завдання виконують органи юстиції
Назвіть завдання Міністерства юстиції України
Що таке державний реєстр актів цивільного стану громадян?
Хто очолює Міністерство юстиції України
Дослідницька робота

1.

Проблеми системності органів міністерства юстиції України
Методичні рекомендації

У відповіді на перше питання перш за все слід зазначити, що органи юстиції це органи виконавчої влади, які забезпечують здійснення правової політики в державі,
захист прав та законних інтересів громадян, підприємств, установ та організацій.
Система органів юстиції в Україні включає:

Міністерство юстиції України;

Головне управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці
Крим;

обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції;

районні, районні у містах управління юстиції; міські (міст обласного
значення) управління юстиції.
До установ юстиції входять підприємства, установи і організації, що належать до
сфери управління органів юстиції, зокрема органи нотаріату, реєстрації актів
громадянського стану, державна виконавча служба, служба громадянства та реєстрації
фізичних осіб, науково-дослідні інститути судових експертиз.
Органи юстиції виконують такі державні завдання:

здійснюють правотворчу діяльність; підготовку пропозицій щодо
проведення в Україні правової реформи;

організують роботу з адаптації законодавства України до законодавства
Європейського Союзу та забезпечення дотримання принципів і норм міжнародного
права в процесі нормотворчої діяльності;
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проводять державну реєстрацію нормативно-правових актів, що
стосуються прав, свобод й законних інтересів громадян або мають міжвідомчий
характер органів виконавчої влади;

впроваджують систематизацію та кодифікацію законодавства України;

координують правову роботу й правову освіту громадян; сприяють
розвитку правової науки, формуванню у громадян правового світогляду;

забезпечують інформатизацію з правових питань життя держави та
суспільства;

здійснюють примусове виконання рішень судів та інших органів
(посадових осіб);

організують судові та інші експертизи.
Крім того, органи юстиції представляють інтереси України як держави,
Президента України й Кабінету Міністрів України в судах України та іноземних
державах, міжнародних судових органах і установах; організують роботу нотаріату;
забезпечують роботу органів державної реєстрації актів цивільного стану громадян
України.
Керівництво органами юстиції здійснює Міністерство юстиції України,
діяльність якого спрямована на реалізацію державної правової політики, утвердження
демократичних засад розвитку суспільства, верховенства права, принципів
справедливості та гуманізму, захисту прав і свобод людини, становлення
громадянського суспільства.
При відповіді на друге питання слід звернутися до Положення Про
Міністерство юстиції України яке визначає функції, права та завдання Міністерства
юстиції України.
Відповідно до даного Положення Міністерство юстиції України (Мін’юст) є
центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів України.
Мін’юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, державну політику
з питань банкрутства, у сфері нотаріату, організації примусового виконання рішень
судів та інших органів (посадових осіб) (далі - виконання рішень), державної
реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень, державної реєстрації обтяжень рухомого майна, державної
реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної
особи, та фізичних осіб - підприємців, реєстрації статуту територіальної громади м.
Києва, реєстрації статутів Національної академії наук та національних галузевих
академій наук, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та
інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності, у сфері виконання
кримінальних покарань та пробації, у сфері правової освіти населення; забезпечує
формування державної політики у сфері архівної справи і діловодства та створення і
функціонування державної системи страхового фонду документації.
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Мін’юст здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в
установленому порядку територіальні органи Мін’юсту. Мін’юст очолює Міністр,
який призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України і звільняється з
посади Верховною Радою України. Міністр має першого заступника, заступників, які
призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за
поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра.
При підготовці відповіді на третє питання потрібно зазначити, що Відповідно
до ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» - органами
державної реєстрації актів цивільного стану є:
1) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
державної реєстрації актів цивільного стану;
2) відділи державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних
управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у
містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції (далі відділи державної реєстрації актів цивільного стану);
3) виконавчі органи сільських, селищних і міських (крім міст обласного
значення) рад.
Державну реєстрацію актів цивільного стану громадян України, які проживають
або тимчасово перебувають за кордоном, проводять дипломатичні представництва і
консульські установи України.
Відділи державної реєстрації актів цивільного стану проводять державну
реєстрацію народження фізичної особи та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу,
зміни імені, смерті, вносять зміни до актових записів цивільного стану, поновлюють та
анулюють їх; формують Державний реєстр актів цивільного стану громадян, ведуть
його, зберігають архівний фонд; здійснюють відповідно до законодавства інші
повноваження.
Виконавчі органи сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення)
рад проводять державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження,
шлюбу, смерті. Дипломатичні представництва і консульські установи України
проводять державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження, шлюбу,
розірвання шлюбу, зміни імені, смерті щодо громадян України, приймають і
розглядають заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх
поновлення та анулювання.
Державна реєстрація актів цивільного стану проводиться з метою забезпечення
реалізації прав фізичної особи та офіційного визнання і підтвердження державою
фактів народження фізичної особи та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни
імені, смерті. Державна реєстрація актів цивільного стану проводиться шляхом
складення актових записів цивільного стану.
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Актовий запис цивільного стану - це документ органу державної реєстрації актів
цивільного стану, який містить персональні відомості про особу та підтверджує факт
проведення державної реєстрації акта цивільного стану.
Державний реєстр актів цивільного стану громадян - це державна електронна
інформаційна система, яка містить відомості про акти цивільного стану, зміни, що
вносяться до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання та
відомості про видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану і про
видачу витягів з нього. Державний реєстр актів цивільного стану громадян ведеться
відділами державної реєстрації актів цивільного стану.
При відповіді на четверте питання потрібно зазначити, що Мін’юст очолює
Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України і
звільняється з посади Верховною Радою України. Міністр має першого заступника,
заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом
Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій
Міністра.
Міністр:
1) очолює Мін’юст, здійснює керівництво його діяльністю;
2) спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої
влади заходів з питань, що належать до компетенції Мін’юсту;
3) спрямовує та координує діяльність Укрдержархіву.
Перелік прав та повноважень Міністра юстиції визначений в п. 12 Положення
Про Міністерство юстиції України.

Модульний контроль № 2
ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ДО 20.11.2021 р.
До уваги
рекомендовано:

студентів!

Для

опрацювання

модульного контролю

вам

Дати відповідь на чотири питання, в залежності від варіанту, та надіслати іх на
перевірку.
Для задовільного рівня достатньо просто відповідей за опрацьованим
матеріалом
Для достатнього та відмінного рівня вам додатково рекомендовано дати
відповідь на питання вашого варіанту позначене *.
Виконані роботи мають містити титульну сторінку, де необхідно зазначити
наступне:
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Модульний контроль № 2
з дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів »
Варіант № ___
студента-(ки) групи П - __
________________________
(ПІБ)

Оцінка буде виставлятись з урахуванням повноти відповіді, правильності,
сучасності підібраних матеріалів та охайності в оформленні (вимоги до оформлення
наведені в Додатку 1).
Номер варіанту визначається першою літерою прізвища студента відповідно до
наведеної таблиці:

Варіант № 1

Варіант № 2

Варіант № 3

Варіант № 4

1.
Охарактеризуйте структуру Офісу Генерального
прокурора та повноваження Генерального прокурора
2.
Проаналізуйте правову основу діяльності поліції.
А, Д, З, Я Охарактеризуйте основні завдання та функції поліції
3.
Проаналізуйте
функції,
права
та
завдання
Міністерства юстиції України
4* Прокуратура України: проблема становлення і розвитку
1.
Визначте правову основу діяльності органів
прокуратури.
Охарактеризуйте
основні
принципи
організації і діяльності
2.
Охарактеризуйте
представництво
інтересів
Г, К, Ф, П громадянина або держави в суді у визначених законом
випадках
3.
Охарактеризуйте
порядок
застосування
поліцейськими спеціальних засобів та вогнепальної зброї
4*
Проблема
реформування
діяльності
органів
прокуратури України
1.
Проаналізуйте
підтримання
державного
обвинувачення в суді
2.
Проаналізуйте
заохочення
та
дисциплінарні
Б, С, Ш, Ж стягнення, що застосовуються до працівників прокуратури
3.
Визначте та охарактеризуйте систему органів
юстиції
4* Поліція для народу: основні нововведення та аспекти
функціонування
1.
Охарактеризуйте
систему,
структуру органів
прокуратури
2.
Охарактеризуйте місце органів внутрішніх справ
В, Х, У, О серед інших правоохоронних органів
3.
Охарактеризуйте повноваження Національної гвардії
України
4* Національна поліція: стан та проблеми реформування
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Варіант № 5

Є, М, Т, Л

Варіант № 6

І, Ч, Р, Ю

Варіант № 7

Щ, Н, Ц

1.
Визначте конституційні функції прокуратури
2.
Охарактеризуйте нагляд за дотриманням законів
органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність,
дізнання, досудове слідство
3.
Визначте та охарактеризуйте поліцейські заходи
примусу
4* Правові засади діяльності Міністерства юстиції України у
сфері державної реєстрації, організації нотаріату та
примусового виконання рішень
1.
Визначте вимоги до працівників прокуратури і
кандидатів на посаду прокурора
2.
Охарактеризуйте порядок призначення і звільнення
прокурорів, заступників, помічників
3.
Визначте та охарактеризуйте види та вимоги до
поліцейських заходів
4* Проблеми системності органів міністерства юстиції
України
1.
Проаналізуйте систему органів внутрішніх справ
України
2.
Охарактеризуйте систему поліції та статус
поліцейських
3.
Охарактеризуйте органи державної реєстрації актів
цивільного стану в системі органів Міністерства юстиції
України
4* Проблеми організації роботи окружних прокуратур

Виконані завдання в форматі .doc (ворд) надсилайте на перевірку на пошту:
bubnenkova.work@gmail.com

Додаток 1
Модульна роботи викладається державною мовою на стандартних аркушах
формату А-4 (210 х 297).
Робота друкується шрифтом Times New Roman, 14 кеглем;
вирівнювання - “За шириною”;
міжрядковий інтервал “Полуторний” (1,5 Lines);
абзацний відступ – п’ять знаків (1,25 см);

8

верхнє і нижнє поле – 2 см., ліве – 2 см, праве – 1 см.
Абзацний відступ має бути однаковим у всьому тексті і дорівнювати п'яти
знакам (1,25 см). Нумерація сторінок має бути наскрізною. Порядковий номер
сторінки позначають арабською цифрою і проставляють у правому верхньому куті
сторінки.

