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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни “Організація роботи 
органів юстиції та Державної судової адміністрації” розроблена 
з метою засвоєння основних теоретичних положень та практич-
них навичок, що стосуються структури і змісту управлінських 
та організаційних процесів, які належать до питань організації 
роботи органів юстиції та Державної судової адміністрації. 

У результаті оволодіння знаннями з цієї навчальної дис-
ципліни студенти повинні 

знати: 
 організацію роботи Департаменту виконавчої служби, 

систему взаємовідносин між підрозділами ДВС;  
 організацію роботи Державної пенітенціарної служби; 
 організацію роботи Департаменту державної реєстрації 

та Державної архівної служби України;  
 загальну характеристику ролі та місця органів юстиції 

в організації та забезпеченні правосуддя; 
уміти:  
 планувати й організовувати роботу помічника судді, 

консультанта, секретаря суду по підготовці і розгляду судових 
справ, організації прийому громадян в судах та інших напрям-
ків діяльності відповідно до рекомендацій наукової організації 
роботи суду тощо;  

 правильно тлумачити та застосовувати нормативно-
правові акти щодо організації роботи органів юстиції та Держа-
вної судової адміністрації при вирішенні практичних ситуацій;  

 вільно орієнтуватися в системі нормативно-
правових актів щодо організації роботи органів юстиції та Дер-
жавної судової адміністрації. 
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1. Предмет, система та нормативні джерела дисципліни 
“Організація роботи органів юстиції  
та Державної судової адміністрації” 

 
Предмет і система навчальної дисципліни “Організація 

роботи органів юстиції та Державної судової адміністрації”. 
Поняття “організація роботи” та його змістове наповнення. За-
гальні засади організації роботи державного органу. Джерела 
навчальної дисципліни “Організація роботи органів юстиції та 
Державної судової адміністрації”. Правовий статус органів юс-
тиції та Державної судової адміністрації: розмежування компе-
тенції. Система норм національного законодавства та міжнародні 
стандарти організації і діяльності органів юстиції та Державної 
судової адміністрації. Організаційне забезпечення органів пра-
восуддя як спільне функціональне призначення органів юстиції 
та Державної судової адміністрації. 

 
2. Загальна характеристика ролі та місця органів юстиції  

в організації та забезпеченні правосуддя 
 

Система органів юстиції: становлення, розвиток, сучас-
ний стан. Органи юстиції у сфері організації та забезпечення пра-
восуддя: історичний аспект. Роль та місце органів юстиції у 
сфері правосуддя в сучасній світовій практиці. Функції органів 
юстиції у сфері організації експертного забезпечення правосуд-
дя. Функції органів юстиції у сфері організації виконання судо-
вих рішень. Інші функції та сучасні напрямки розвитку статусу, 
форм діяльності та сфери повноважень органів юстиції (на на-
ціональному рівні). 

 
3. Департамент державної реєстрації 

 
Правові засади діяльності Департаменту державної  

реєстрації. Основні напрямки діяльності Департаменту держав-
ної реєстрації. Реєстраційні служби. Навчання державних ре-
єстраторів. Конкурс на заміщення вакантних посад. Структура 
Департаменту державної реєстрації. Відомості про майно, дохо-
ди, витрати і зобов’язання фінансового характеру керівництва 
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Департаменту державної реєстрації. Організація роботи Депар-
таменту державної реєстрації. 

 
4. Департамент виконавчої служби 

 
Завдання та правові основи діяльності Департаменту 

виконавчої служби. Структура Департаменту виконавчої служ-
би. Правовий статус працівників Департаменту виконавчої 
служби. Порядок призначення працівників Департаменту вико-
навчої служби. Правовий і соціальний захист державних вико-
навців. Фінансування і матеріальне забезпечення, оплата праці 
працівників Департаменту виконавчої служби. Світові моделі 
забезпечення виконання судових рішень. Перспективи оптимі-
зації роботи виконавчої служби в Україні. 

 
5. Державна пенітенціарна служба України 

 
Структура апарату Державної пенітенціарної служби 

України. Органи і установи виконання покарань. Кримінально-
виконавча інспекція. Департамент забезпечення діяльності 
ДПтС. Управління капітального будівництва та розвитку. Конт-
роль та прокурорський нагляд за законністю діяльності Держа-
вної пенітенціарної служби. 

 
6. Державна архівна служба України 

 
Структура Державної архівної служби України. Правові 

засади діяльності Державної архівної служби України. Основні 
напрямки діяльності Державної архівної служби України. Ор-
ганізація роботи Державної архівної служби України та право-
вий статус її службовців. Використання новітніх технологій для 
оптимізації роботи Державної архівної служби України. 

 
7. Діяльність органів юстиції у сфері міжнародно-правового 

співробітництва та здійснення ними представницької  
функції у закордонних юрисдикційних органах 

 
Роль органів юстиції України в галузі міжнародного 

співробітництва та правової допомоги. Функція органів юстиції 
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щодо представництва інтересів України в закордонних юрисди-
кційних органах. Обрання представника України суддею Євро-
пейського суду з прав людини. Представництво інтересів Укра-
їни в Європейському суді з прав людини. Експертна діяльність 
органів юстиції. 

 
8. Державна судова адміністрація 

 
Правовий статус Державної судової адміністрації та її 

місце в системі державних органів. Система та структура Дер-
жавної судової адміністрації. Правові засади діяльності Дер- 
жавної судової адміністрації України. Територіальні управ- 
ління Державної судової адміністрації України. Взаємодія Дер-
жавної судової адміністрації з органами суддівського самовря-
дування. Правовий статус службовців Державної судової адмі-
ністрації. 

 
9. Забезпечувальна діяльність Державної  

судової адміністрації України 
 

Сутність адміністративно-правових відносин щодо ор-
ганізаційного забезпечення діяльності судів загальної юрисдик-
ції. Адміністративно-правова природа відносин у сфері забез-
печувальної діяльності Державної судової адміністрації Украї-
ни. Види забезпечувальної діяльності Державної судової адмі-
ністрації України. Форми забезпечувальної діяльності Держав-
ної судової адміністрації України.  

 
10. Взаємозв’язок видів діяльності  

Державної судової адміністрації України  
під час реалізації забезпечувальної функції 

 
Забезпечення належних умов діяльності судів загальної 

юрисдикції. Обліково-інформаційне забезпечення діяльності 
судів. Здійснення взаємодії з правоохоронними органами з  
питань забезпечення незалежності, недоторканності та без- 
пеки суддів. Проблеми вдосконалення правового регулю- 
вання забезпечувальної діяльності ДСА України та шляхи їх 
вирішення. 
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