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НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ  
В УКРАЇНІ 

 

 

Москвич Лідія Миколаївна, 

завідувач кафедри судоустрою та прокурорської діяльності  

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,  

доктор юридичних наук, професор 

 

ЧИ МАЄ СУДДЯ ПРАВО НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ? 

 

Сьогодні в Україні, як ніколи раніше, судді стали звертатися за захистом 

своїх прав до суду. Така хвиля судових звернень пов'язана з прийняттям 

низки законів  та запровадженням ряду процедур, які, на думку заявників, 

суттєво порушують їх ті чи інші права саме як носіїв особливого статусу – 

суддів. Мова йде про прийняття небезспірних з правової точки зору Законів 

України “Про очищення влади”, “Про внесення змін до Конституції України 

(щодо правосуддя)”, “Про судоустрій та статус суддів” 2016 р., ініціювання 

процедури ліквідації Верховного Суду України, кваліфікаційного 

оцінювання всіх суддів і т.п. Судова практика з цих справ, що складається 

на даний момент в Україні, не є однозначною. І перше питання виникає – в 

яких випадках і з яких підстав суддя має право звернутися за захистом своїх 

прав до суду. Питання зовсім не банальне, адже діюче законодавство, 

зокрема, Закон України “Про Вищу раду правосуддя” формулює, наприклад, 

виключні підстави, з яких суддя може оскаржити рішення Ради про його 

звільнення. Якщо ж звернутися до Європейської конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод (далі - ЄКПЛ) та практики Європейського 

суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), то останній також на протязі тривалого 

часу не визнавав за суддями абсолютного права на звернення до суду за 
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захистом своїх прав. Ключовим питанням в подібних справах є питання 

процесуального положення судді як сторони в спорі з державою – його 

работодавцем. Зокрема, як зазначає ЄСПЛ в справі Golder v. the United 

Kingdom ст.6 ЄКПЛ гарантує перш за все, право на судовий захист. Всі 

окремі його гарантії – справедливість правосуддя, відкритість, змагальність 

і т.п. – мають сенс лише в тому випадку, якщо особа має можливість 

отримати судовий захист своїх прав. 

У справі Oleksandr Volkov v. Ukraine, в якому ЄСПЛ зробив 

однозначний висновок: процедура звільнення судді в повному обсязі має 

бути забезпечена “судовими гарантіями”, а саме, незалежністю, 

безсторонністю, публічністю, змагальністю, правом на захист, розумність 

строку провадження і т.п. А чи забезпечена такими “судовими гарантіями” 

процедура кваліфікаційного оцінювання та дисциплінарного провадження, 

наслідком яких може бути звільнення судді?  

Сьогодні з ряду питань, що стосується трудових прав суддів (їх кар'єри)  

передбачено обмежений судовий контроль – лише з питань процедури 

прийняття рішення відповідним органом. Разом із тим, на наш погляд, 

вищезазначені питання стосують не лише “трудових прав суддів”, а й 

належних гарантій їх незалежності. У зв'язку з чим виникає ряд ключових 

питань: 

а) чи мають гарантії ст.6 ЄКПЛ розповсюджуватись на процедури 

(судові і досудові), наслідком яких може стати звільнення судді? Це питання 

актуалізується в умовах обмеженого судового контролю за рішеннями 

органів, до компетенції яких відносені ці питання (ВККС, ВРП); 

б) чи можна вважати наявність хоч і обмеженого, але все ж таки 

судового контролю обставиною, що відповідає сформульованому ЄСПЛ 

критерію презумпції допустимості такої справи до розгляду Судом за ст.6 

ЄКПЛ?  

в) чи містить “обмежений судовий контроль” по таким справам 
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“об'єктивні підстави”? 

Аналіз практики ЄСПЛ в контексті першого питання дозволяє зробити 

висновок: процедура, що стосується “прав та обов'язків цивільного 

характеру” заявника, має відповідати вимогам ст.6 ЄКПЛ хоча б на стадії 

перегляду рішення дисциплінарного органу і за умови, що інстанція, що 

переглядає, має повну юрисдикцію при прийнятті рішення. Тобто, для ЄСПЛ 

не важливо, чи відповідає процедура ВККС чи ВРП вимогам ст.6 ЄКПЛ, 

вона буде оцінювати судову процедуру ВС на предмет відповідності 

зазначеній статті. Зокрема, це актуалізує питання надання повної юрисдикції 

ВС в дисциплінарних справах і справах щодо кваліфікаційного оцінювання, 

у яких наразі передбачено обмежений судовий контроль. 

Щодо другого поставленного питання, то в практиці ЄСПЛ ми не 

знайшли прямої відповіді. Вважаємо, що у такому випадку ЄСПЛ звернеться 

до другого крітерію, що може спростувати презумпцію допустимості – 

з'ясувати об'єктивність підстав для обмеження права на справедливий суд 

для суддів. Якщо таких причин немає, Суд має розглянути процудуру в 

повному обсязі і відповісти на питання – чи додержені вимоги ст. 6 ЄКПЛ 

від початку і до кінця процедури відсторонення судді від займаної посади. 

На наш погляд, в справах кваліфікаційного оцінювання, коли мова йде 

про добір суддів, обмежений судовий контроль є цілком виправданим. Адже 

така процедура включає оцінку знань, вмінь, навичок, особистих якостей 

особи, що дає можливість здійснити припущення щодо його здатності 

здійснювати правосуддя в майбутньому. Така оцінка апріорі завжди буде 

суб'єктивна і приблизна, справедливість ж зробленого завчасно припущення 

може показати лише реальна практика судді. Тому, вочевидь, ВККС цілком 

обгрунтовано в даному випадку наділена широкими дискреційними 

повноваженнями, а суд – обмеженою юрисдикцією лише питаннями 

додержання процедури ухвалення рішення. Тому, на наш погляд, саме за 

критерієм “обгрунтованості обмеження”, ЄСПЛ навряд чи визнає 
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прийнятними скарги з питань справедливості оцінки придатності особи до 

здійснення правосуддя.  

А ось що стосується кваліфікаційного оцінювання суддів (не кандидатів 

на посади суддів), яке здійснюється не в межах дисциплінарного 

провадження, а з підстав, передбачених п.4 ч. 16-1 Розділу XV Конституції 

України, то питання виглядає неоднозначно. Фактично таким органам як 

ВККС і ВРП надано право переглядати рішення вищого органу політичної 

влади країни – Президента та Парламента, щодо здатності призначеної 

(обраної) ними особи здійснювати правосуддя. Причому таке право виникло 

у відповідних органів не в наслідок обгрунтованої підозри у невідповідності 

займаній посаді чи неналежного виконання службових обов'язків (тобто в 

межах дисциплінарного провадження), а в наслідок прийняття нормативного 

акту органом однієї з гілок влади – Закону України “Про внесення змін до 

Конституції України (щодо правосуддя)”, і одночасно нової редакції інших 

нормативних актів - Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та 

Кодексу адміністративного судочинства України, якими передбачається 

обмежений судовий контроль у таких справах, зокрема, виключно з 

формальних підстав прийняття відповідним органом рішення. На наш 

погляд, така ситуція може свідчити про порушення однією з гілок влади 

принципу паритетності організації державної влади та порушення гарантій 

незалежності судової влади загалом та суддів зокрема. І вважаємо, державі 

буде складо довести перед ЄСПЛ “обгрунтованість обмеження” права судді 

на захист своїх професійних трудових прав у суді. Авторитет і незалежність 

суду, в тому числі і вищих судових органів (зокрема, питання ліквідації 

Верховного Суду України заслуговує на окрему правову оцінку), вимагають 

певних гарантій від свавільного втручання з боку більш сильних гілок влади.  

Підводячи підсумок, зазначимо, ми зовсім не акцентуємо на 

універсальності права судді на судовий захист. Поділяємо точку зору, що 

відносно суддів можуть діяти спеціальні правила та виключення. Зокрема, в 
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питаннях доступу до професії, участі у конкурсі на заміщення вакантної 

суддівської посади вважаємо цілком прийнятним обмежений судовий 

контроль щодо рішень, які приймаються уповноваженими органами. 

Питання ж незмінюваності і перебування на посаді входять в число 

елементів незалежності суддів і мають забезпечуватись певними “судовими 

гарантіями”, передбаченими зокрема ст.6 ЄКПЛ. 
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Полянський Юрій Євгенович,  

професор кафедри організації судових, правоохоронних органів та 

адвокатури Національного університету «Одеська юридична академія», 

кандидат юридичних наук, професор, Заслужений юрист України 

 

ПРО ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ  
У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ПРО СУДОУСТРІЙ  

 

 Судово-правова реформа почалася в Україні практично з перших днів 

її незалежності,  з прийняттям 24 серпня 1991 року Верховною Радою 

України Акту проголошення незалежності 

України.  Конкретною  програмою дій по реформуванню систем судових та 

правоохоронних органів нашої країни  стала Концепція судово-правової 

реформи в Україні від 28 квітня 1992 року. Потім приймалося ще багато 

концептуальних рішень та нормативних актів щодо продовження реформи. 

Більшість із запланованого вже виконано, але ще є багато законодавчих 

прогалин,  проблем та питань, які треба вирішити, більше того – у ході 

реформування з’явилося чимало нових проблем.  

 У 2019 році після президентських та парламентських виборів почався 

новітній етап судово-правової реформи, на який покладається багато 

сподівань. Активно оновлюється усе законодавство, і найближчим часом 

можуть пройти суттєві зміни у законодавстві про судоустрій. 

 Перед законодавцем постає достатнього спірних питань, які потрібно 

вирішити, миж звернемо його увагу тільки на два з них. 

Перше – це статус та повноваження Верховного Суду. Згідно зі ст.125 

Конституції України, ст. 36 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів»(далі – Закон) від 02 червня 2016 року Верховний Суд – найвищий 

судовий орган України, і він забезпечує сталість та єдність судової практики, 
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коли правові норми однаково тлумачаться на всій території нашої держави. 

Закон (ст. 36) надає Верховному Суду чимало організаційних та судових 

повноважень, але чи достатньо їх для виконання основного завдання – 

забезпечення єдності судової практики?  Нам здається, що ні. 

 Згідно зі ст. 13 Закону висновки щодо застосування норми права, 

викладені у постановах Верховного Суду, не мають обов'язкової сили, a 

лише  враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права. У 

той же час, ті ж самі висновки обов’язкові для всіх суб’єктів владних 

повноважень, які застосовують у своїй діяльності цей нормативно-правовий 

акт. Таким чином, законодавець  нібито охороняє процесуальну 

самостійність і незалежність кожного судді, який підкоряється тільки 

закону. Проблему незалежності судді можливо було б вирішити у інший 

спосіб, а от якщо висновки Верховного Суду не будуть мати обов’язкового 

характеру для всіх суддів, то,  можливо, у деяких з них буде виникати 

бажання чи спокуса піти своїм шляхом у питанні кваліфікації злочину та 

інших важливих питаннях по справі. Доречі, обов’язковість для суддів 

постанов Пленуму Верховного Суду неодноразово вводилася в Україні. 

 Верховний суд не зможе в повному обсязі виконати своє основне 

призначення, якщо йому також не буде надано право законодавчої 

ініціативи. Таке право (ст. 93 Конституції України) мають: Президент 

України, народні депутати України та Кабінет Міністрів України.  А от 

найвищий судовий орган України, який представляє третю владу, рівну за 

своїм статусом законодавчій та виконавчій владам, такого права не має. 

Верховний суд, який кожного дня займається правозастосовною діяльністю 

у найскладніших справах, здійснює узагальнення судової практики у 

масштабах всієї країни, має найбільш достовірну інформацію щодо усіх 

прогалин діючого законодавства, його білих плям, невзмозі за своєю 

власною ініціативою прямо звертатися до Верховної Ради України зі своїми 
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пропозиціями щодо уточнення положень діючих нормативних актів, 

усунення можливих невідповідностей у різних законодавчих актах та інше. 

 Крім вищезазначених є й інші проблемні питання щодо організації та 

діяльності Верховного Суду. Структура Верховного Суду здається занадто 

громіздкою. Практично у його особі ми маємо не один суд, а п’ять 

самостійних судів. Аналіз повноважень голови касаційного суду у складі 

Верховного Суду (ст. 42 Закону) є достатнім аргументом задля такого 

висновку. 

 Звертаючись до питання про процесуальні повноваження Верховного 

Суду в Україні, слід визнати, що вони достатньо обтяжливі. Згідно з одним 

з найважливіших принципів правосуддя – інстанційності (ст. 17 Закону) – 

один суд – це одна інстанція, у Верховного Суду може бути лише касаційне 

навантаження, а ні всі різновиди судової діяльності, як зараз.  

 Уже лунали слушні пропозиції про те, що, можливо, слід 

реорганізувати касаційні суди Верховного Суду у судові палати, і мати у 

складі цього суду п’ять судових палат, включаючи Велику палату[1], й 

залишити Верховний Суд тільки як касаційну інстанцію. У такому разі 

можливо підтримати також пропозицію щодо скорочення штату суддів 

цього суду. Якщо подібна реорганізація буде неможливою, то у цьому 

випадку потрібно відмовитись від принципу інстанційності у діяльності 

судів і виключити його з чинного законодавства. 

 Свого вирішення чекає ще одна принципово важлива проблема. Мова 

йде про реалізацію принципу доступності правосуддя для населення. 

З  найвищих трибун протягом усіх років незалежності України звучали 

гасла  на цей рахунок, у всіх концептуальних документах ішла про це мова, 

але й на сьогодні це питання у повній мірі не вирішене. З одного боку, дає 

про себе знати криза судової системи. За різними оцінками для нормальної 

роботи судів не вистачає близько двох тисяч суддів. На 1 квітня 2019 року з 

5285 працюючих суддів лише 4128 мають повноваження на здійснення 
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правосуддя. У двох десятках судів суддів загалі немає, ще у кількох десятках 

судів працює лише один суддя[2]. З іншого боку, згідно зі змінами у 

законодавстві України іде процес укрупнення міських судів. На базі 

декількох районних чи міських організується окружний суд, який будується 

без урахування адміністративно-територіального поділу країни. Реалії 

сьогодення свідчать про те, що рівень зубожіння населення,значні труднощі 

в організації нормального  транспортного сполучення, особливо в сільській 

місцевості, територіальна віддаленість від суду місць проживання громадян 

максимально ускладнюють можливості реалізації цього принципу. І останнє: 

для мільйонів людей, які перебувають за межами бідності, звернення до суду 

або за допомогою адвоката також є практично неможливим. Шукати шляхи 

вирішення цього питання потрібно теж найскоріше з урахуванням того, що 

доступність правосуддя в країні є одним з найважливіших показників 

демократичної, правової держави. 

 Підсумовуючи вищевикладене, вважаємо, що наявність ефективного 

правосуддя в Україні, перш за все, залежить від належного і якісного 

нормативного забезпечення організації та діяльності судових органів. При 

подальшому проведенні судово-правової реформи необхідно не лише 

оперативно, а й стратегічно виважено приймати необхідні рішення по 

оновленню чинного законодавства. 

 

Список використаної літератури: 
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ДОСТУПНІСТЬ ПРАВОСУДДЯ У КОНТЕКСТІ СУДОВОЇ 
РЕФОРМИ 

  

Тривалий час одним із актуальних питань реформування сфери судової 

влади в Україні залишається питання забезпечення доступності правосуддя 

як необхідної умови реалізації права особи на справедливий суд, 

гарантованого ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод. 

У науковій літературі «доступність правосуддя» доволі часто 

ототожнюють із поняттям «доступ до правосуддя», хоча в теорії обидві 

категорії мають різні змістовне навантаження, що належним чином 

аргументовано у працях сучасних представників вітчизняної науки. Так, 

наприклад, О. Овсяннікова цілком слушно зауважує, що доступність 

правосуддя є принципом організації та діяльності судової влади, сутність 

якого полягає у відсутності фактичних і юридичних перешкод для звернення 

зацікавлених осіб до суду по захист своїх прав. А «доступ до правосуддя» 

слід розуміти як зобов’язання держави забезпечувати право кожної людини 

на доступ до ефективних і справедливих послуг у сфері юстиції та 

правосуддя, що надаються своєчасно [1]. 

У переважній більшості «доступність правосуддя», як категорія науки 

про судоустрій, розглядається науковцями крізь призму різноманітних 

елементів (правових, економічних, соціальних), або ж шляхом аналізу 

існуючих у цій сфері перешкод. Тому сталого змісту цього поняття у теорії 

не існує. Водночас загальноприйнятим є підхід, за якого «доступність 
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правосуддя» у будь-якій інтерпретації передбачає два блоки:                      

1) організаційний (судоустрійний); 2) функціональний (судочинний). 

Організаційний аспект доступності правосуддя охоплює питання 

організації судоустрою в державі таким чином, щоб особа безперешкодно 

могла реалізувати своє право на судовий захист у сенсі: а) територіальної 

доступності суду (приміщення суду оптимально наближені); б) фізичної 

доступності суду (безперешкодний і зручний доступ до приміщення суду); 

в) інформаційної доступності суду (наявність необхідної інформації про суд 

і правила звернення); г) забезпечення кваліфікованого суддівського корпусу; 

д) матеріально-технічного забезпечення роботи суду тощо. 

Функціональний аспект доступності правосуддя щонайменше 

оцінюється крізь призму: а) економічної доступності (обґрунтовано 

необхідний розмір судових витрат, у тому числі судового збору);                      

б) темпоральної доступності (розумний строк розгляду справи);                      

в) інформаційної доступності (доступ до матеріалів справи, інформації про 

справу та судові рішення); г) ефективності судового процесу (його 

«простота» та реальність виконання судового рішення) тощо. 

Наведене розмежування є досить умовним, оскільки організаційні та 

функціональні аспекти доступності правосуддя є взаємопов’язаними та 

взаємообумовленими, а зазначені чинники не вичерпують себе. Водночас 

воно дає можливість акцентувати увагу на істотних вадах, проблемах в 

організації судоустрою, які потребують нагального вирішення у процесі 

реалізації судової реформи. Наразі найбільш гостро в контексті забезпечення 

доступності правосуддя постали такі питання, зумовлені змінами у 

законодавстві 2016 року: 

1. Нестача суддів. Відтік досвідчених суддівських кадрів шляхом 

відставки суддів, невиправдано тривалі процедури кваліфікаційного 

оцінювання суддів, яке для так званих суддів-«п’ятирічок» стало 

обов’язковою умовою призначення на посаду, стратегічно невдала політика 
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роботи ВККС України, а також інші чинники сукупно призвели до того, що 

станом на початок 2019 року в Україні стало неможливим забезпечити 

здійснення правосуддя у 24 судах. Йдеться про місцеві суди, які є первинною 

ланкою у механізмі реалізації права людини на судовий захист. Вирішення 

проблеми «кадрового голоду» у судах шляхом відрядження суддів a priori 

неефективне з огляду на тимчасовий характер цих заходів і відсутність 

наступних дій, які повинні полягати у терміновому проведенні конкурсу на 

заміщення вакантних посад суддів. А їх наразі 2400. Простий, здавалося б на 

перший погляд, вихід із ситуації на практиці виявився складним завданням. 

Події навколо оголошених ВККС України влітку 2019 року конкурсів на 

зайняття вакантних посад суддів та їх подальше скасування засвідчили дві 

речі: 1) забезпечення проведення конкурсу на зайняття вакантних посад 

судді на засадах рівності, змагальності, недискримінації для ВККС України 

є  утрудненим. Так, рішення ВККС України від 02 липня 2019 року № 108/зп-

19, яким було оголошено конкурс на зайняття 505 вакантних посад суддів у 

місцевих загальних судах для «резервістів», Касаційним адміністративним 

судом у складі Верховного Суду було визнано незаконним, оскільки 

порушує права діючих суддів.  Хоча окремі перепони для належної 

організації конкурсу носять об’єктивний характер, варто наголосити, що 

норма профільного закону прямо передбачає проведення конкурсу «на 

зайняття вакантних посад суддів місцевого суду на основі рейтингу 

кандидатів на посаду судді та суддів, які виявили намір бути переведеними 

до іншого місцевого суду…»; 2) бажаючих зайняти суддівську посаду 

чимало. Їх прагнення, активна позиція в обстоюванні власних інтересів щодо 

доступу до професії зумовлюють їх цінність для судової системи та повинні 

бути реалізовані на її благо. 

Нестача суддів має наслідком надмірне навантаження діючих суддів, 

що, як організаційні перепони доступності правосуддя, призводять до 
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функціональних: неспроможності забезпечити розумність строків розгляду 

справ і ефективність судового захисту. 

2. Алогічна та необґрунтована оптимізація місцевих судів, внаслідок 

якої одні суди почали реорганізовувати, інші ліквідовувати. Її лейтмотивом 

стала потреба у реалізації законодавчо передбаченої ідеї судових округів. 

Однак такі заходи повинні бути обґрунтованими та базуватися на 

обов’язковому сукупному врахуванні таких факторів як: чисельність 

населення адміністративно-територіальної одиниці, розміщення та відстань 

до суду для людей, а також наявні канали транспортного сполучення з ним, 

економічні потужності регіону. Навіть елементарно назва повинна слугувати 

людині орієнтиром у виборі суду для звернення за захистом своїх прав, а 

отже – сприяти дотриманню правил підсудності. 

Наразі ж,  заходи з оптимізації вітчизняного судоустрою не можна 

вважати такими, що забезпечують доступність правосуддя, роблять його 

наближеним для пересічної людини. Вони радше виглядають як невдала 

спроба вирішення проблеми з незадовільним станом забезпечення судів 

необхідними кадрами. 

 

 Список використаної літератури: 
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формування громадської думки щодо судової влади. Право і суспільство. 
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 ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ  

ВЕРХОВНОГО СУДУ У ТИПОВИХ СПРАВАХ 

 

 Загальновідомо, що з початку своєї діяльності Верховний Суд отримав 

125 тис. справ. Отже, у середньому на одного суддю припало близько 1000 

справ. 

Станом на початок жовтня 2019 р. у ВС залишилося ще багато 

нерозглянутих судових справ, рішення в яких ухвалені судами першої та 

апеляційної інстанцій ще у 2014-2016 р.р., а касаційні провадження відкриті 

у 2016-2017 р.р. Вони були розподілені між суддями касаційних судів 

відповідно до юрисдикції, однак у зв’язку з надмірним навантаженням 

розгляд таких справ повною мірою дотепер не здійснено. 

Проте аналіз скарг, розглянутих ВС, не надає чіткої та цілісної картини 

щодо ефективної та однорідної поведінки касаційних судів при розгляді 

однотипних справ. Саме цьому присвячено вказану доповідь. 

Зокрема, за аналізом ухвал у справах № 927/934/18 від 13.06.2019 р. між 

ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" та 

Комунальним підприємством "Носівські теплові мережі", № 914/565/18 від 

14.03.2019 р. між приватною фірмою та Департаментом економічного 

розвитку Львівської міської ради, незважаючи на невеликий розмір спірних 

сум стягнень, суд касаційної інстанції дійшов висновку, що справа 

стосується «питання права, яке має фундаментальне значення для 

формування єдиної правозастосовчої практики». 

За аналізом даних справ можна визначити спільну рису: участь у справі 

монопольних утворень із постачання фізичним та юридичним особам певних 
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соціальних послуг (централізованого водопостачання і водовідведення за 

спожиті енергоносії, газопостачання). Суд визнав відкриття касаційного 

провадження у ціх справах доцільним, оскільки можлива поява великої 

кількості аналогічних справ, у яких однією із сторін буде така особа або її 

аналог. 

Касаційний цивільний суд протягом півроку з 01.01.2019 по 30.06.2019 

р. розглянув численні подібні справи про стягнення заборгованості за 

кредитними договорами як у правовідносинах з банком, так і у 

правовідносинах страхування та між фізичними особами (ухвали у справах 

№ 569/14514/17 від 21.01.2019 р., № 757/29813/17-ц від 04.02.2019 р., № 

709/602/17 від 13.03.2019 р., № 195/651/18 від 19.04.2019 р.,  № 752/7739/18 

від 06.05.2019 р., № 205/7263/18 від 24.06.2019 р. та ін. – загалом близько  50 

справ!), які є майже аналогічними та не потребують висловлення позиції ВС 

у кожній конкретній справі, а лише правової позиції ВС в цілому по таким 

категоріям справ. 

Аналогічно у справах про захист прав споживачів (ухвали у справах 

№755/3653/17 від 21.01.2019 р., № 766/12624/18 від 25.03.2019 р., № 

766/20797/18 від 22.05.2019 р.) підлягають аналізу та вирішенню аналогічні 

питання. 

Касаційні провадження у справах №  366/3969/17 (ухвала від 25.01.2019 

р.), №  200/6139/17 (ухвала від 11.02.2019 р.), № 761/32244/17 (ухвала від 

14.05.2019 р.), № 279/476/17 (ухвала від 14.05.2019 р.) було відкрито для 

«формування єдиної правозастосовчої практики у питанні застосування 

позовної давності» за однотипними правовідносинами, а у справах № 

569/7495/18 (ухвала від 01.02.2019 р.), № 220/310/18 (ухвала від 14.03.2019 

р.), № 569/7584/18 (ухвала від 22.03.2019 р.), № 761/36733/17-ц (ухвала від 

22.04.2019 р.) – для формування єдиної правозастосовчої практики щодо 

стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні. 
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Вказані справи слід визнати аналогічними тим, що в адміністративному 

процесі покриваються поняттям «зразкова справа». Проте в інших процесах 

(крім адміністративного) ця конструкція не використовується, що не можна 

підтримати. 

Доцільним видається у випадках, коли однією із сторін є орган (особа), 

що надає послуги централізованого постачання, або інші справи з 

тотожними питаннями, що виносяться на розгляд ВС, які можуть 

стосуватися великого або навіть невизначеного кола осіб, надати право не 

тільки КАС, але й іншим касаційним судам виносити у цих справах рішення 

за механізмом винесення «зразкових» справ (з можливістю в подальшому 

використовувати ці рішення місцевими судами у «типових» справах), чим 

значно буде розвантажено касаційну інстанцію та нею буде виконуватися 

функція тлумачення та роз'яснення застосування норм права для сприяння 

ефективному відправленню правосуддя судами нижчестоящих ланок. 

Одночасно цікавою видається пропозиція Є.Вандіна щодо доцільності 

встановлення процесуальним законом правила про зупинення провадження 

в справах із запровадженням механізму повторного подання касаційних 

скарг до ВС відповідно до чинного процесуального законодавства, але з 

обмеженням певним строком для оскарження (наприклад, протягом 6 

місяців) [1]. 

Дійсно, за цей час (як було вказано вище, деякі скарги було направлено 

до Верховного Суду ще у 2016-2017 р.р.) більшість з таких скарг стала 

неактуальною для скаржників, тому вони можуть переглянути власну 

позицію та відмовитися від скарги (з поверненням сум судового збору за таке 

звернення, що часто може виявлятися у значних цифрах та спонукати 

скаржників до вказаних дій). Вказане надає можливість значного 

розвантаження Верховного Суду та скорочення проваджень, оскільки 

питання черговості розгляду переданих справ узагалі не вирішено на 

законодавчому рівні. 
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Крусян Андрій Володимирович, 

суддя П’ятого апеляційного адміністративного суду 

 

КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ: 

РЕФОРМАЦІЙНІ ІННОВАЦІЇ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ 

 

 Конституція України визначає, що «з метою захисту прав, свобод та 

інтересів особи у сфері публічно-правових відносин діють адміністративні 

суди» (ч. 5 ст. 125). Таким чином, конституційно виокремлюється та 

підкреслюється роль та значення адміністративної юстиції. Звідси 

особливого значення набувають питання щодо ефективного врегулювання 

процесуальних відносин у сфері адміністративного судочинства у контексті 

судово-правової реформи. Так, у період чергового етапу судової реформи, 

який розпочався у 2016 р. з прийняттям Закону України «Про внесення змін 

до Конституції України (щодо правосуддя)» [1], Кодекс адміністративного 

судочинства України (далі – КАСУ), який є основним кодифікованим 

джерелом адміністративного процесуального права, було викладено в новій 

редакції [2]. Втім протягом майже двох років не всі інноваційні положення 

було впроваджено в адміністративно-правові реалії, більш того їх практична 

апробація виявила низку проблем, що потребують свого вирішення.  

 Так, основними позитивними новелами нової редакції КАСУ є такі.  

Конкретизовано завдання адміністративного судочинства, зокрема, 

підкреслено, що завданням є справедливе, неупереджене та своєчасне 

вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного 

захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб та юридичних осіб від 

порушень з боку суб’єктів владних повноважень (ч. 1 ст. 2 КАСУ). 

Розширено перелік основних принципів адміністративного судочинства, а 

саме: розумність строків розгляду справи судом; неприпустимість 

зловживання процесуальними правами; відшкодування судових витрат 
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фізичних та юридичних осіб, на користь яких ухвалено рішення (ч. 3 ст. 2 

КАСУ). Отже, ці новації спрямовані на ефективізацію захисту прав і свобод 

людини.  

 Введено інститут типових, зразкових (п. 21, 22 ст. 4, § 3  гл. 11 розділу 

ІІ КАСУ) та справ незначної складності (див.: п. 20 ст. 4, ст. 257, 263 КАСУ), 

що є свідченням впровадження судового прецеденту в Україні. Судові 

рішення у зразкових справах набувають ознаки джерела права. Втім, одним 

з недоліків розглядуваного інституту є те, що законодавством не 

встановлено мінімальної кількості адміністративних справ для визначення їх 

типовими, що на практиці спричиняє певну невизначеність в ухваленні 

відповідних рішень. 

Крім того, Кодексом передбачена можливість залучення до 

адміністративного процесу такого учасника розгляду справи як експерт з 

питань права (ст. 69 КАСУ), що сприяє впровадженню у систему джерел 

адміністративного процесуального права  правової доктрини. Втім, існує 

певна законодавча невизначеність щодо процесуального статусу цього 

експерта в адміністративному суді, наприклад, не передбачені порядок та 

методика його діяльності, можливість відводу, відповідальність тощо, що 

може привести к ускладненням на практиці.  

Новелою Кодексу є норма щодо можливості врегулювання спору за 

участі професійного судді (глава 4 розділу ІІ КАСУ). Це є позитивним, адже 

дозволяє вирішити спір на основі консенсусу. Основними перевагами 

введення цього інституту є: економія часу та коштів, мінімум формальних 

чинників, досягнення виключно самими сторонами взаємоприйнятного 

рішення, добровільність і неупередженість процедури тощо. Втім, на 

практиці цей інститут майже не застосовується, або діє неефективно, в якості 

основної причини фахівці називають недосконалість законодавства [див.: 3]. 

Недоліком є й те, що цей інститут не передбачений на стадіях апеляції та 

касації. 
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 У контексті реформування адміністративного судочинства вагомим є 

запровадження електронної форми розгляду справ, зокрема, це – електронні 

докази (ст. 99 КАСУ), функціонування єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи (далі – ЄСІТС) (ст. 18 КАСУ), можливість 

участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції (ст. 195 КАСУ) тощо, 

тобто впровадження ІТ-технологій у судочинство, за якими майбутнє. 

Відповідно до п.1 § 2 «Прикінцевих положень» Закону України від 

03.10.2017 р. [2] «єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система 

починає функціонувати через 90 днів з дня опублікування Державною 

судовою адміністрацією України у газеті «Голос України» та на веб-порталі 

судової влади України оголошення про створення та забезпечення 

функціонування ЄСІТС». Втім, на сьогодні ці положення не набувають 

чинності. Так, 01.03.2019 р. Державна судова адміністрація України 

повідомила про відкликання оголошення про створення та забезпечення 

функціонування ЄСІТС, опублікованого в газеті «Голос України» (№ 229 

(6984) від 01.12.2018) [4]. Отже, на даний час ЄСІТС роботу не почала. 

Незважаючи на реформаційно-інноваційні прагнення суд залишається 

«паперовим», а електронний суд – є тільки майбутньою перспективою, що, 

безумовно, не сприяє ефективізації здійснення адміністративного 

судочинства. 

Таким чином, нові положення КАСУ потребують свого подальшого 

впровадження та апробації на практиці з метою їх удосконалення та для 

досягнення основної мети адміністративного судочинства – ефективного 

захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних 

осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень. 
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Пушкар Сергій Іванович, 

керівник секретаріату Вищої ради правосуддя, 

аспірант кафедри організації судових, правоохоронних органів та 

адвокатури Національного університету «Одеська юридична академія» 

 

НОВЕЛИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДЯ 

 

 Вища рада правосуддя (далі - ВРП) відіграє чи не найважливішу роль 

у забезпеченні незалежності судової влади, її функціонування на засадах 

відповідальності, підзвітності перед суспільством, формуванні 

доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів. 

 Президентом України у порядку законодавчої ініціативи винесено на 

розгляд Верховної Ради України Проект Закону України «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського 

самоврядування» від 29 серпня  2019 року №1008, яким зокрема, 

пропонується: 

1) унормувати діяльність ВККСУ та ВРП, запровадивши новий 

порядок формування ВККСУ, за яким призначення на посади дванадцяти 

членів ВККСУ здійснюватиметься ВРП за результатами конкурсу. ВРП 

утворюватиме конкурсну комісію, до складу якої входитимуть: три особи, 

обрані Радою суддів України із числа її членів; три особи з числа 

міжнародних експертів, запропонованих міжнародними організаціями, з 

якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції 

відповідно до міжнародних договорів України, до складу Громадської ради 

міжнародних експертів, утвореної згідно із Законом України «Про Вищий 

антикорупційний суд»;  

2) створити Комісію з питань доброчесності та етики -  колегіальний 

орган, який діє при ВРП з метою забезпечення прозорості і підзвітності 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19?find=1&text=%F0%E0%E4#w124
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членів ВРП та членів ВККСУ; 

3) внести суттєві зміни до законів України «Про судоустрій і статус 

суддів» та «Про Вищу раду правосуддя» щодо суддівської винагороди та  

скоротити строки дисциплінарного провадження стосовно суддів. 

 Рішенням ВРП від 5 вересня 2019 року № 2356/0/15-19 затверджено 

консультативний висновок щодо законопроекту № 1008, відповідно до якого 

ВРП вважає недоречним внесення змін до Закону України «Про очищення 

влади», якими встановлено, що заборона, передбачена ч.3 ст. 1 цього Закону, 

застосовується також до осіб, які обіймали сукупно не менше одного року у 

період з 21 листопада 2013 року по 19 травня 2019 року посаду (посади) 

Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови Державної 

судової адміністрації України, їх заступників.  

 ВРП не підтримує положення законопроекту № 1008 про скасування 

норми, яка передбачає, що зміни до Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» можуть вноситися виключно законами про внесення змін до Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів». Вказане ставить під сумнів 

гарантії незалежності судової гілки влади від інших гілок влади, на чому, у 

свою чергу акцентувала увагу Венеційська комісія, зазначаючи, що 

незалежність суду насамперед означає незалежність від виконавчої та 

законодавчої влади (і, звичайно, від політичних партій і сторін спору). 

Внесення запропонованих змін до Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» дасть змогу іншим державним органам регулювати питання 

судоустрою і статусу суддів низкою законодавчих актів без участі Вищої 

ради правосуддя, обмеживши її повноваження стосовно вжиття заходів, 

направлених на забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя. 

 Законопроектом № 1008 пропонується зменшити максимальну 

кількість суддів Верховного Суду з 200 до 100 (стаття 37 Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів»). Згідно із частиною шостою статті 19 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» кількість суддів у суді 
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визначає Державна судова адміністрація України за погодженням з ВРП. 

Аналогічна норма передбачена у пункті 12 частини першої статті 3 Закону 

України «Про Вищу раду правосуддя». Отже,  погодження кількості суддів 

у судах належить до дискреційних повноважень ВРП. Вказане рішення ВРП 

приймає з урахуванням інформації про завантаженість, кількісний склад 

тощо. З огляду на зазначене, немає потреби у зміні верхньої межі кількості 

суддів Верховного Суду.  

 Окрім цього, на момент створення Верховний Суд отримав «у 

спадщину» 77 227 невирішених справ від Верховного Суду України та 

вищих спеціалізованих судів (деякі з них ще з 2011 року). Щодня до 

Верховного Суду надходить у середньому 360 справ. Всього за період з 15 

грудня 2017  року по 1 вересня 2019 року Верховним Судом ухвалено 

154 189 рішень, якими завершено розгляд. Станом на 1 вересня 2019 року 

залишок нерозглянутих  скарг та заяв становив 63 071. З огляду на 

навантаження кожного судді Верховного Суду скорочення кількості суддів 

Верховного Суду до ста (як це передбачено законопроектом) призведе до 

того, що Верховний Суд не буде в змозі вчасно розглядати справи, якість їх 

вирішення погіршиться, а справи накопичуватимуться. Це означає, що право 

громадян на доступ до суду не буде забезпечено повною мірою.  

 Вбачається, що прийняття передбачених законопроектом № 1008 змін 

у частині оплати праці членів ВРП призведе до порушення передбаченого 

статтею 21 Конституції України принципу рівності перед законом. 

 Законопроект надає Комісії з питань етики та доброчесності 

повноваження щодо здійснення контролю за дотриманням ВРП, ВККСУ 

критеріїв доброчесності, етичних стандартів судді як складової професійної 

етики члена ВРП, ВККСУ та за прозорістю у діяльності ВРП та ВККСУ; 

Комісії надається право отримувати на письмовий запит від членів  ВРП, 

інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ та організацій інформацію, необхідну для забезпечення виконання 
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покладених на неї завдань, крім тієї, що віднесена законом до інформації з 

обмеженим доступом. Наведене не узгоджується з нормами законодавства 

України та міжнародними стандартами. 

 ВРП вважає недоречними зміни до статті 34 Закону України «Про 

Вищу раду правосуддя», якими виключено положення про ухвалення рішень 

ВРП в нарадчій кімнаті, оскільки принцип роботи колегіального органу 

передбачає прийняття єдиного рішення за результатами спільного аналізу та 

обговорення саме в нарадчій кімнаті з метою недопущення будь-якого 

стороннього впливу на думку членів органу. 

 Змінами до статті 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», 

статті 42 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» запроваджується 

інститут «повідомлення про вчинення дисциплінарного проступку», а 

змінами до статті 44 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» 

пропонується виключити вимоги до дисциплінарної скарги, що зобов’яже 

ВРП розглядати, наприклад, анонімні скарги. Положеннями цієї статті, 

зокрема, пропонується надати право членам ВРП розпочинати 

дисциплінарне провадження після самостійного виявлення з будь-якого 

джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення дисциплінарного 

проступку суддею, або після самостійного виявлення членами Вищої ради 

правосуддя з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про 

вчинення суддею дисциплінарного проступку.  

 Запропоновані зміни передбачають дуже короткі процедурні строки 

для окремих етапів дисциплінарного провадження (триденний строк для 

надсилання копії рішення Вищої ради правосуддя, ухваленого за 

результатами розгляду скарги на рішення, десятиденний строк на подачу 

скарги на рішення Дисциплінарної палати з дня його ухвалення тощо). 

Значне скорочення строків суперечитиме визначеній Законом України «Про 

Вищу раду правосуддя» процедурі перебігу дисциплінарного провадження 
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та суттєво обмежить гарантовані законодавством права суддів на захист під 

час дисциплінарного провадження. 

 19 вересня 2019 року прийнято Закон України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо перезавантаження влади», яким змінено 

статтю 51 Закону України «Про державну службу», зокрема, поділено 

державні органи, у тому числі Верховний Суд, вищі спеціалізовані суди та  

ВРП,  за рівнями. ВРП, яка є конституційним органом нарівні з іншими 

вищими органами державної влади, діяльність яких визначена Конституцією 

України, прирівнюється до міністерств та інших державних органів, які є 

лише складовою виконавчої влади та підконтрольні Кабінету Міністрів 

України. Вбачається, такими змінами законодавець фактично змінює 

правовий статус ВРП та знижує її статус порівняно з Верховним Судом та  

вищими спеціалізованими судами, участь у формуванні яких бере ВРП.  

 Консультативний висновок щодо проекту Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади» № 

1066 від 29 серпня 2019 року, затверджений Рішенням ВРП від 17 вересня 

2019 року №2496/0/15-19, Верховною Радою не було враховано. 

 Важливим питанням в діяльності ВРП є презентація Компанією KPMG 

(за підтримки Програми USAID «Нове правосуддя») фінального звіту за 

результатами аналізу бізнес-процесів ВРП та рекомендацій щодо їх 

вдосконалення. У зв’язку з цим утворено Проектний офіс з імплементації 

результатів Проекту «Підвищення ефективності процесів Вищої ради 

правосуддя», який є відповідальним за кожен напрям впровадження 

рекомендацій (ініціатив) щодо оптимізації бізнес-процесів ВРП, зокрема: 1) 

створення бек-офісу (структурний підрозділ, який відповідатиме за 

виконання невисококваліфікованої роботи, проте такої, що потребує 

значних ресурсних та часових затрат); 2) перерозподіл обов’язків 

(делегування); 3) стандартизація звітності (розроблення шаблонів 

уніфікованої звітності); 4) автоматизація процесів. 
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 Підготовка рекомендацій для вдосконалення бізнес-процесів органу 

державної влади в Україні є рідкісним, а для органів судівництва – 

унікальним явищем. Це новий для державних інституцій інструмент 

поліпшення ефективності діяльності секретаріату як для ВРП, так і для 

судової гілки влади загалом, і цілком лягає в русло судово-правової 

реформи. 

 Важливо, щоби реалізація зазначених напрямів відбувалась у тісній 

взаємодії з органами та установами системи правосуддя, а також за активної 

участі міжнародних партнерів.  
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Типрова Александра Николаевна, 

адвокат 

СУД ПРИСЯЖНЫХ: ЗА ИЛИ ПРОТИВ 

 

О необходимости внедрения в Украине полноценного суда присяжных 

по образу и подобию англо-американской его модели заявляют политики,  

общественные организации и, собственно, представители магистратуры и 

адвокатуры. 

При этом я бы хотела обратить внимание на целый комплекс вопросов, 

которые естественным образом возникают в связи с реализацией этой идеи.  

И речь идёт не только и даже не столько о вопросах финансирования и 

создания материально-технической базы для нормального 

функционирования суда присяжных, проблема лежит гораздо глубже и 

затрагивает ту область общественного сознания, которую невозможно 

урегулировать предписаниями и указаниями свыше. Ведь в условиях 

социального неравенства, низкого уровня жизни, культуры, разделения 

общества по политическим взглядам, языковому, национальному признаку, 

нетерпимости к противоположной точки зрения едва ли можно рассчитывать 

на результативность судебной реформы вообще, и суда присяжных в 

частности.    

Полагаю, что прежде чем приступать к введению классического суда 

присяжных, нам крайне важно повысить уровень жизни населения, 

правовую культуру, а образование и воспитание должны стать 

первостепенной задачей. И для того, чтобы классический суд присяжных 

оправдал ожидания и надежды, прививать морально-этические принципы 

целесообразно уже сейчас и тем, кто сидит на школьной скамье.  

Кроме того, необходимо позаботиться о том, как будет обеспечиваться 

беспристрастность присяжных, если дело, в котором им предстоит вынести 
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вердикт, неоднократно освещалось в СМИ, обсуждалось на ток-шоу и в 

социальных сетях?  В США, например, если дело является очень 

сенсационным и имеет большую огласку в обществе и СМИ, судья может 

отдать распоряжение об изоляции присяжных [1]. Мы же не можем 

обеспечить и троих присяжных отдельным помещением, и они, «судьи из 

народа», ожидают заседания суда в коридоре вместе с другими участниками 

процесса.  

С позиции сегодняшнего дня, довольно острым является вопрос об 

обеспечении безопасности присяжных. Вершить справедливый суд под 

«дамокловым» мечём едва ли возможно. Присяжные не должны опасаться 

за жизнь и здоровье, как пребывая в здании суда, так и за его пределами, если 

их решение не будет удовлетворять ту или иную сторону или группу 

поддержки.   

Кроме того, ссылаясь на американскую модель суда присяжных, как на 

эталон судопроизводства, не стоит забывать, что США лидируют по 

количеству заключённых,  а каждый 9-й, приговариваемый к смертной 

казни, в том числе судом присяжных, оказывается невиновным [2]. В 

качестве примера можно привести дело Чарльза Рэя Финча, который в 2019 

году через 43 года после вынесения смертного приговора и  отправления  в 

камеру смертников Северной Каролины, стал 166-м человеком в 

Соединенных Штатах, который был оправдан после несправедливого 

осуждения [3].  

И если в странах, обладающих высоким уровнем демократии и 

правосознания, которое формировалось столетиями, случаи осуждения 

невиновных не такая уж и редкость, что же в таком случае говорить об 

Украине, находящейся в самом начале пути к построению правового 

государства?  

Поэтому, для эффективного функционирования в Украине 

классического суда присяжных параллельно с совершенствованием 
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законодательства, правоохранительной и судебной систем необходимо 

поднимать уровень правовой культуры населения, его образованности, 

выполнить целый ряд экономических, социальных и политический условий. 

Другими словами, сдать экзамен на цивилизованность. К сожалению, на 

сегодняшний день мы вынуждены признать, что Украина этот экзамен 

феерично провалила.   

 

Список использованной литературы: 
1. Суд присяжных в США: URL: https://englishunlimited.ru/blog/sud-

prisyazhnyh-v-ssha.html.  

2. Анализ DPIC: отчет об оправдании 2018 года показывает, что 

официальные проступки и лжесвидетельства остаются ведущими 

причинами неправомерных обвинений в убийстве. Апрель. 2019. 

URL: https://deathpenaltyinfo.org/facts-and-research/dpic-reports/dpic-special-

reports/dpic-analysis-2018-exoneration-report-shows-official-misconduct-and-

perjury-remain-leading-causes-of-wrongful-homicide-convictions. 

3. CHARLES RAY FINCH EXONERATED IN NORTH CAROLINA 43 

YEARS AFTER BEING SENTENCED TO DEATH. It is the 166th Death-Row 

Exoneration and the 18th to Have Taken 25 Years. URL: 

https://deathpenaltyinfo.org/news/charles-ray-finch-becomes-166th-death-row-

exoneree-as-north-carolina-prosecutor-formally-drops-all-charges. 

 

  



33 

 

Свида Олексій Георгійович,  

доцент кафедри організації судових, правоохоронних органів та 

адвокатури Національного університету «Одеська юридична академія»,  

кандидат юридичних наук, доцент, адвокат 

 

ОКРЕМІ ПИТАННЯ НАБУТТЯ СТАТУСУ СУДДІ В УКРАЇНІ  
 

В Україні вже досить тривалий час продовжується судово-правова 

реформа, здійснення якої після останніх президентських та парламентських 

виборів у 2019 році значно прискорилася, що супроводжується наразі 

прийняття значної кількості законодавчих актів. Водночас активна розробка 

законопроектів з питань реформування системи судоустрою, вимагають 

ретельного їх дослідження з позицій теорії та практики, зарубіжного досвіду 

задля вироблення оргрунтованих пропозицій та практичних рекомендацій в 

цій сфері. 

Одним з аспектів реалізації судово-правової реформи є вдосконалення 

законодавства в частині набуття статусу судді в Україні. Відповідно до 

частини 1 статті 52 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддею 

є громадянин України, який відповідно до Конституції України та цього 

Закону призначений суддею, займає штатну суддівську посаду в одному з 

судів України і здійснює правосуддя на професійній основі. 

Причому слід звернути увагу, що положення  Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» не повʼязують момент набуття статусу судді із 

складенням суддівської присяги, оскільки відповідно до статті 57 Закону 

особа, призначена на посаду судді, набуває повноважень (виділено мною − 

О.С.) судді після складення присяги судді, тобто законодавець складення 

присяги повʼязує лише із набуттям повноважень, а не розглядає як 

завершальний момент набуття статусу судді. 
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У цьому випадку доцільно звернутися до філософської літератури, в 

якій вказується, що поняття як форма мислення – це такий спосіб 

відображення дійсності, за якого предмет розкривається через сукупність 

його суттєвих ознак. Тому мати поняття про предмет – це знати, які ознаки 

йому притаманні, в яких зв'язках і відношеннях він перебуває з іншими 

предметами, чим від них відрізняється [1, с. 137], з чого можна зробити 

висновок, що саме притаманність певних ознак предмету утворює його 

поняття, а відсутність однієї з основних ознак руйнує саме поняття. 

Наприклад, через сукупність ознак можна визначити поняття правосуддя, 

водночас здійснення такої діяльності іншим субʼєктом, окрім суду, не може 

розглядатися, як правосуддя. 

Отже, можна видіти наступні визначені законодавчем обовʼязкові 

ознаки поняття «статус судді» (ч. 1 ст. 52 Закону): а) громадянство України; 

б) призначення на посаду судді; в) зайняття штатної суддівської посаду в 

одному з судів України; г) здійснення правосуддя на професійній основі. 

Особливих проблем, повʼязаних із наявністю громадянства України та 

процесом призначення на посаду судді як ознак статусу судді, вважаємо, не 

вбачається, водночас щодо інших ознак виникають суперечності.  

Зокрема, процес утворення Вищого антикорупційного суду був 

розтягнутий у часі, а отже, переможці конркурсу на зайняття вакантних 

посад у цьому судовому органі були призначені на посаду суддів та пізніше 

склали присягу. Якщо текстуально тлумачити ч. 1 ст. 52 Закону, то вони ще 

не набули статусу суддів на той момент, що є не зовсім логічно. Добре, навіть 

після нарешті зарахування до штату вони почали здійснювати правосуддя 

лише через декілька місяців − з 5 вересня 2019 року. У цьому випадку 

виходить ситуація, що відсутня одна з визначених законодавцем ознак: 

«здійснення правосуддя на професійній основі», а отже це наштовхує на 

висновок, що особи, призначені на посади суддів Вищого антикорупційного 

суду, займаючи штатну суддівську посаду в цьому суді, отримували 
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суддіську винагороду, водночас виходячи з положень ч. 1 ст. 52 Закону не 

мали статусу судді, що є цілком нелогічним. Аналогічна ситуація із великим 

ступенем вірогідності виникне і при утворенні Вищого суду з пиатнь 

інтелектуальної власності.  

Далі, якщо розглянути ситуацію, коли  особі виповнилося шістдесят 

п’ять років, відповідно до ст. 120 Закону її повноваження судді 

припиняються з наступного дня та особа не може здійснювати правосуддя 

(частини 1 та 3). І в цьому випадку виходячи з логіки ч. 1 ст. 52 Закону слід 

зробити висновок, що така особа не має статусу судді, що є принципово 

невірним. 

Виходячи з наведених міркувань, вважаємо, що положення ч. 1 ст. 52 

потребують суттєвого доопрацювання та викладення в такій редакції: 

«Ссуддею є громадянин України, який відповідно до Конституції України та 

цього Закону призначений суддею та склав присягу судді», оскільки, на наш 

погляд, складення присяги слід розглядати не підставу для набуття 

повноважень судді, а як завершальний момент набуття статусу судді. 
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ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД У СИСТЕМІ СУДОУСТРОЮ: 

ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ 

 

Реформування системи судоустрою з урахуванням сучасних вимог 

потребує створення нових інституцій, які б мали змогу ефективно вести 

боротьбу з окремими видами правопорушень. Так, з метою подолання 

корупції в Україні було створено Вищий антикорупційний суд, який посів 

особливе місце у системі судоустрою. 

Досліджуючи зарубіжний досвід функціонування актикорупційних 

інституцій, слід зазначити, що із 192 країн світу антикорупційні суди 

функціонують у 20 країнах, і ці держави займають високі позиції у рейтингу 

сприйняття корупції. Очевидно, в тих країнах, де ця проблема не набула 

катастрофічного масштабу, немає потреби в антикорупційних судах, адже 

загальні суди здійснюють розгляд і вирішення таких категорій справ цілком 

успішно. І той факт, що в Україні постало питання утворення 

антикорупційного суду, ще раз підкреслює актуальність проблеми боротьби 

із корупцією. 

Вищий антикорупційний суд було створено ще у 2018 році, проте добір 

суддів тривав більше року, що обумовлено довготривалим 

багатоступінчатим конкурним відбором, метою якого було обрати 

найкваліфікованіших кандидатів на цю посаду. 
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Відповідно до ч. 2 ст.7 Закону України «Про Вищий антикорупційний 

суд» передбачено особливі вимоги для суддів Вищого антикорупційного 

суду, серед яких такі: 1) наявність стажу роботи на посаді судді не менше 

п’яти років; 2) наявність наукового ступеню у сфері права та стажу наукової 

роботи у сфері права щонайменше сім років; 3) наявність досвіду 

професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення 

представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення 

щонайменше сім років. В той же час, для зайняття посади судді Вищого 

антикорупційного суду особа може мати сукупний стаж (досвід) зазначеної 

у пунктах 1-3 роботи (професійної діяльності) щонайменше сім років [1].  

5 вересня 2019 року Вищий антикорупційний суд розпочав свою 

роботу. До складу суду входять загалом 38 суддів, 11 з яких працюють в 

Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду. Цікавим є дослідження 

професійного досвіду суддів Вищого антикорупційного суду. Так, з 38 

суддів Вищого антикорупційного суду 22 особи раніше займали суддівські 

посади, 13 працювали адвокатами, 3 – науковці. Поєднання наукового і 

практичного досвіду дозволить суддям ефективно і неупереджено 

розглядати справи, з використанням сучасних наукових досліджень. 

Дискусійним є питання перегляду рішень, прийнятих Вищим 

антикорупційним судом. Відповідно до чинного законодавства, в Україні діє 

триланкова система судоустрою. Критики зазначають, що існування в межах 

однієї юридичної особи і суду першої, і суду апеляційної інстанції може 

негативно вплинути на перегляд справ в апеляційному порядку та винесення 

справедливого рішення. Проте, на нашу думку, такі ризики відсутні, 

оскільки Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду є самостійною 

інституцією, до складу якої входять високопрофесійні судді, а розташування 

і першої, і апеляційної інстанції в одній будівлі відповідає принципу 

процесуальної економії.  
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Важливим залишається питання про касаційне оскарження рішень 

Вищого антикорупційного суду, винесеного як судом першої інстанції. 20 

травня 2019 року зборами суддів Касаційного кримінального суду у складі 

Верховного Суду було визначено спеціалізацію суддів Третьої судової 

палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду. Так, 

судді цієї палати уповноважені розглядати кримінальні справи 

(провадження) щодо корупційних злочинів. Зазначається, що таке рішення 

спрямоване на завершення формування окремої судової вертикалі для 

розгляду кримінальних проваджень щодо злочинів, пов’язаних з корупцією. 

Таким чином, для розгляду згаданих справ існуватиме три судові інстанції: 

перша – Вищий антикорупційний суд, апеляційна – Апеляційна палата 

Вищого антикорупційного суду, касаційна – Третя судова палата 

Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду. Зборами суддів 

було вирішено, що у судовій палаті Касаційного кримінального суду у складі 

Верховного Суду, яка в касаційному порядку переглядатиме кримінальні 

справи (провадження) щодо корупційних злочинів, працюватиме чотири 

постійні колегії. [2]. 

Проте, у липні 2019 року було опубліковано проект закону України 

«Про засади державної антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційна стратегія) на 2019–2023 роки». Відповідно до підрозділу 

3.3. цього документу, серед першочергових заходів запобігання корупції у 

сфері юстиції та внутрішніх справ 

передбачається розроблення та прийняття змін до Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» з метою створити Антикорупційну палату у 

Верховному Суді як касаційну інстанцію для Вищого антикорупційного 

суду з добором суддів до неї за правилами відбору суддів для Вищого 

антикорупційного суду та із залученням Громадської ради міжнародних 

експертів [3]. Таким чином, виникає спірне питання: у разі прийняття 

Антикорупційної стратегії необхідно буде утворювати окрему 
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Антикорупційну палату у Верховному Суді як касаційну інстанцію для 

Вищого антикорупційного суду чи цю функцію буде виконувати Третя 

судова палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду? 

Видається доцільним обрати другий варіант, оскільки в іншому випадку 

може виникнути плутанина щодо структури Верховного суду, крім того, 

добір суддів до Антикорупційної палати у Верховному Суді вимагає 

організаційних та фінансових витрат.  

 Можна дійти висновку, що Вищий антикорупційний суд посідає 

особливе місце у системі судоустрою, що обумовлено його статусом, 

категорією справ, які віднесені до його підсудності, вимогами до суддів, та 

місією, яка на цей суд покладена. Розгляд справ судді Вищого 

антикорупційного суду розпочали лише місяць по тому, проте вже зараз 

можна виділити можливі перепони у роботі цього суду, які можна уникнути 

шляхом удосконалення правового регулювання з питань організації та 

діяльності Вищого антикорупційного суду. 
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СУДОВИЙ ЗБІР – СКЛАДОВА ДОСТУПНОСТІ ПРАВОСУДДЯ 

  

Реформування судової влади, системи судоустрою завжди було 

спрямовано на забезпечення принципу верховенства права, доступності 

правосуддя до населення та рівняння на європейські стандарти. Проте 

дослідження сучасного рівня довіри до судів, та, загалом, рівня 

задоволеності їх роботою, свідчить щодо неефективності проведених 

реформ. 

Сучасна економічна ситуація в країні, політика держави щодо малого та 

середнього бізнесу обумовили обрання теми дослідження, а саме – розмір 

судового збору як перепона у доступі до правосуддя. 

Як відзначає О. Овчаренко, доступність правосуддя є принципом 

організації та діяльності судової влади, сутність якого полягає у відсутності 

фактичних і юридичних перешкод для звернення зацікавлених осіб до суду 

за захистом своїх прав [1, с. 179]. Погоджуючись із цим визначенням, можна 

стверджувати, що розмір судового збору може виступати  такою 

перешкодою. 

Цікавою в цьому аспекті є Рекомендація R (81) 7 Комітету міністрів 

державам-членам щодо шляхів полегшення доступу до правосуддя від 

14.05.1981 р., відповідно до якої: «Прийняття до судочинства не повинно 

обумовлюватися сплатою стороною державі будь-якої грошової суми, 

розміри якої нерозумні стосовно до даної справи. У тій мірі, в якій судові 
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витрати є явною перешкодою для доступу до правосуддя, їх слід, по 

можливості, скоротити або анулювати». 

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про судовий збір», за подання до 

суду юридичною особою позовної заяви майнового характеру, необхідно 

сплатити   1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб (тобто не менше 2007 грн. та не більше 

702450 грн.). 

Досліджуючи досвід зарубіжних країн, можна стверджувати, що розмір 

судового збору є немалим. Так, Великій Британії за подання позову 

необхідно сплатити від £35 до £10000. Крім того, додатково накладається 

мито на подання окремих процесуальних документів (для розгляду 

апеляційної скарги в окружному суді – £140, а у вищій інстанції – £240). У 

Німеччині розмір судового збору залежить від ціни позову. Максимальна 

вартість для розрахунку мита – €30 млн. У Франції до 01.01.2014 р. 

необхідно було придбати гербову марку за €35, проте зараз подання позову 

стало безкоштовним. Середня вартість розгляду комерційних спорів 

варіюється в різних регіонах і становить у середньому від €70 до  € 90 для 

обох сторін [2]. 

Не погоджуємося, що в цьому питанні варто рівнятися на європейські 

стандарти, адже Німеччина посідає 18 місце серед найбагатших країн світу 

(52,801$ ВВП на душу населення), Велика Британія – 28 місце (45,565$ ВВП 

на душу населення), Франція – 29 місце (45,473$ ВВП на душу населення). 

Тоді як в Україні ВВП на душу населення складає лише 2,6 тис. доларів [3]. 

Досліджуючи проблематику сплати судового збору, варто звернути 

увагу на діяльність фіскальних органів, що пов’язана із блокванням 

податкових накладних. Так, нерідко зустрічаються випадки, коли розмір 

штрафних санкцій, накладених державним органом на підприємство, значно 

менший ніж розмір судового збору, який особа зобов’язана сплати, щоб 
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звернутися до суду для оскарження правомірності накладення таких санкцій 

[4]. Крім того, оскарження блокування податкової накладної у суді 

виливаються у втрати часу – близько року судового процесу та значні кошти 

через необхідність сплатити судовий збір за кожну з податкових накладних 

(ч. 3 ст. 3 Закону України «Про судовий збір» закріплює, що у разі коли в 

позовній заяві об’єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий 

збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру). Незважаючи на 

це, відзначимо, що і стосовно цього питання відсутня єдина судова практика. 

Так, Дніпропетровський окружний адміністративний суд (рішення від        

01.02.2018 р. у справі № 804/8186/17) на позов за вимогами визнати 

протиправним два рішення про відмову в реєстрації податкових накладних 

та зобов’язати зареєструвати їх, не заперечував, що судовий збір становить 

лише 1600 грн. (на 2017 р.). Тоді як Житомирський окружний 

адміністративний суд (ухвала від 17.10.2017 р. № 806/2873/17) на вимогу 

визнати протиправними три рішення про відмову в реєстрації податкових 

накладних і вимогу зареєструвати їх за цими трьома рішеннями – вирішив, 

що це шість окремих позовних вимог. 

Крім того, блокування реєстрації податкових накладних призводить до 

обмеження господарської діяльності підприємства, що також суттєво 

ускладнює сплату великого судового збору через накопичення податкового 

боргу. Відзначимо, що блокування податкових накладних фіскальними 

органами здійснювалося на підставі листа від 05.11.2018р. №4065/99-99-07-

05-04-18 «Критерії ризиковості платника податків». Верховний Суд дійшов 

висновку, що цей лист не може вважати достатньою підставою оскільки він 

не є нормативно-правовим актом (таку позицію Верховний Суд висловив у 

своїй постанові від 02.04.2019 року у справі N 822/1878/18). 

Діяльність фіскальних органів, великий судовий збір негативно 

впливають на можливість розвитку суб’єктів господарювання, ускладнює 
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захист ними своїх інтересів на здіснення підприємницької діяльності та має 

негативний вплив на розиток економіки. 
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ПРИНЦИП СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ  
У РЕФОРМУВАННІ СУДОВОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ 

 

З набуттям Україною незалежності одразу постало питання про 

запровадження судової влади, як одної гілок державної влади. Вже 28 квітня 

1992 року Верховна Рада України своєю постановою затвердила 

«Концепцію судово-правової реформи в Україні», в якій йдеться про 

побудову незалежної судової системи [2]. 

З прийняттям Конституції України у 1996 році у статті 6 будо 

регламентовано, що державна влада складається з трьох гілок, де одна з них 

- судова.  

Саме судова влада є досягненням демократії в Україні. Це стало 

можливим завдяки тому, що з перших років незалежності Україна взяла курс 

на формування судової влади, як одної з гілок державної влади.  

Одним з елементів судової влади є її судоустрійна частина, а саме 

система судоустрою, побудова якої базується на зазначених у Законі 

принципах. 

За положенням ч. 1 ст.125 Конституції України судоустрій в Україні 

будується за принципами територіальності та спеціалізації і визначається 

законом [1]. 

Саме таким законом є Закон України «Про судоустрій і статус суддів» 

і статтею 17 урегульовано принципи територіальності, спеціалізації та 

інстанційності. З таким твердженням, можливо, слід диспутувати, але в 



45 

 

нашій доповіді ми з’ясовуємо питання щодо реформування та 

удосконалення судової влади України, як одної з гілок судової влади.  

Одним з напрямів реформування судової влади є розгалуження 

принципу спеціалізації. Існують різні погляди відносно змісту, значення та 

реалізації принципу спеціалізації серед вчених-правників, практиків у галузі 

юриспруденції. А.О.Селіванов вважає, що принцип спеціалізації суддів 

допомагає їх професіоналізму і досягненню високого рівня щодо захисту 

прав і свобод людини і громадянина [3, c.14]. 

В цей час, коли змінено політичну владу в Україні і взято курс на 

спростування мораторію з продажу земель в Україні, слід передбачити, що 

за цим, скоріш за все з’явиться потік заяв, скарг та позовів до суду. Але й 

важливим є той факт, що у найблище майбутнє буде змінено законодавство, 

регулююче земельні правовідносини. При таких швидкостях судді мають 

набувати знань та оволодівати законодавством з вирішення судових справ 

щодо земельних правовідносин. 

Також український судоустрій є занадто перевантаженим судовими 

справами.  

Отже слід зазначити, що прийшов час і тому необхідно утворювати 

нові судові органи на підставі принципу спеціалізації. Цей принцип має бути 

застосованим із надолуженням часу. 

Не обов’язково щось видумувати, тому що така практика з утворення 

спеціалізованих судів існує у світі. Просто вивчаючи таку практику можливо 

імплементувати в українське законодавство ідеї й сталість існування 

подібних судів у, наприклад, практику Німеччини. На підставі статті 19 про 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» слід одразу розробити 

законопроект змін і внести до Верховної Ради Президентом України після 

консультацій з Вищою радою правосуддя про утворення, спеціалізованого 

суду з розгляду спорів, що виникають з земельних правовідносин.  
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Вважаю, що, коли буде запроваджено ринок землі в Україні, виникне 

необхідність вирішувати питання у судах.   

У якості ідеї. Можливо слід, всі питання з продажу або передачі земель 

різного призначення будь-яким суб’єктам визначати у судових органах з 

прийняттям судового рішення, тому що земля за ст.14 Конституції України 

є основним національним багатством і знаходиться під особливою охороною 

держави.  

У зв’язку із цим в такі спеціалізовані суди мають тісно працювати з 

державними органами або запровадженими спеціальними службами з 

моніторингу земель, щоб судових помилок з продажу земель було менше. 

Всі справи з розгляду земельних питань мають розглядатися тільки цими 

судами. 

У разі остаточного вирішення політичною владою питання щодо 

продажу українських земель, правове забезпечення вирішення цих питань 

має розглядатися у будь-якому разі спеціалізованим земельним судом. У 

досягненні вирішення питання з можливості утворення таких судів має 

вивчатися більш досконало і всебічно вченими-правниками, суддями, 

практиками з юриспруденції та таке інше.   
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕВІРКИ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ 

АДМІНІСТРАТИВНИМ СУДОМ 

 

Публікації в соціальній мережі відповідної особи можуть бути 

розцінені судом не тільки в контексті дотримання вимог в соціальному 

розрізі, але й в розрізі дотримання правових приписів. 

Юридичне закріплення у чинному законодавстві електронних доказів, 

дає суду підставу використовувати публікації в соціальній мережі як 

доказову базу, що робить більш виваженим значення соціальної мережі як 

явища загалом, надаючи можливість досліджувати та підкреслювати 

актуалізацію публікацій, що мають відношення до суті спору. 

Згідно п.1 ст.99 КАСУ електронними доказами є інформація в 

електронній (цифровій) формі, що містить дані про обставини, що мають 

значення для справи, зокрема, електронні документи (текстові документи, 

графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), веб-

сайти (сторінки), текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, 

метадані, бази даних та інші дані в електронній формі. Такі дані можуть 

зберігатися, зокрема на портативних пристроях (картах пам’яті, мобільних 

телефонах тощо), серверах, системах резервного копіювання, інших місцях 

збереження даних в електронній формі (в тому числі в мережі Інтернет) [1]. 

Кодекс адміністративного судочинства України надає можливість 

використовувати публікації в соціальній мережі як доказову базу, що в 

умовах зростання потенційного інтересу у населення до соціальних мереж 

як інформаційного продукту, може або підтвердити, або спростувати 

інформацію, яка позиціонується стороною в суді як істина. 
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В розрізі представлення інформації як хибної або використання 

інформації в якості підсилення позиції сторони у судовому спорі, суд, за 

допомогою перевірки сторінки соціальної мережі може дійти до висновку чи 

брати наведену інформацію як доказовий базис, чи відхилити. Але наявність 

існування такої можливості вже надає відповідні переваги у судовому 

процесі.  

Тенденція зростання ведення соціально значущих дій через межу 

Інтернет, змушує законодавця реагувати таким чином, щоб потенційно 

надати можливість використовувати надану інформацію у площині 

юридичного поля, спираючись на актуалізацію цієї інформації відносно суті 

судового спору.  

Але достатньо розповсюджена проблематика у дослідженні природи 

саме таких електронних доказів як публікації в соціальній мережі є 

ідентифікацією особи, яка є автором відповідної публікації. Існує ризик 

безпідставно прийняти хибний доказ, на підставі якого буде здійснюватись 

аналіз наданої доказової бази.  

Щоб уникнути можливої помилки в контексті авторства наданої 

публікації у соціальній мережі, може буде  здійснена експертиза в рамках 

наведеного доказу, яка здійснюється Консорціумом «Український центр 

підтримки номерів та адрес» [2], до компетенції якого входить проведення 

фіксації та дослідження змісту веб-сторінок у мережі Інтернет з видачею 

експертних висновків.  

Прикладом залучення таких електронних доказів як публікація у 

соціальній мережі, є судові рішення, які приймаються, беручи до уваги 

значущість відповідного доказу.  

Наприклад, в ухвалі Апеляційного суду м. Києва у справі 

№757/16817/16 від 17.05.2017 р., спростовуючи доводи відповідача про його 

скрутне майнове становище, суд послався на роздруківку з його соціальної 

мережі, з якої вбачається, що відповідач багато подорожує [3]. 
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Тобто, використання публікації у соціальній мережі як електронного 

доказу дійсно є обумовленим і може значно підсилити позицію сторони у 

судовому процесі, надаючи інформацію, яка поширює позиції відповідної 

строни, що фігурує як учасник адміністративного процесу.  

На мій погляд, ефективність використання публікації у соціальній 

мережі як електронного доказу, обумовлена ходом часу, розвитком 

інформаційних технологій та неприпинним і стримким розвитком засобів 

комунікації серед населення. Такий вид доказу безсумнівно заслуговує на 

увагу судом, за умови доведення авторства цієї публікації та належності його 

оформлення.  
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НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

 

Суди відіграють важливу роль у суспільстві та державі і покликані 

здійснювати правосуддя, а також бути важливим елементом стимулювання і 

противаг між гілками влади. Необхідність реформування українського 

правосуддя сьогодні є однією з найважливіших потреб держави. Розуміння 

такої необхідності присутнє на всіх щаблях нашого суспільства. 

Погоджуємся з Н.О. Чудик, що у результаті успішного реформування 

органів правосуддя зростає довіра до суду. Україна зрівнюється з рівнем 

європейських держав у міжнародних рейтингах щодо подолання корупції, 

незалежності правосуддя, доступності [1, с. 97]. 

16 жовтня 2019 року Верховна Рада України ухвалила Закон "Про 

внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів 

суддівського врядування", яким Президент України Володимир Зеленський 

і його команда запустили чергову судову реформу [2]. 

Ухвалeний закoн перeдбачає внесeння змін дo законів "Про cудоустрій 

і cтатус суддів", "Прo очищeння влади" та "Прo Вищу раду правoсуддя". Він 

запрoваджує нoвий порядoк фoрмування Вищoї кваліфікаційнoї кoмісії 

cуддів, за яким призначeння на поcади дванадцяти члeнів ВККС 

здійcнюватиметься Вищoю радoю правоcуддя за рeзультатами конкурсу.  

Закoном перeдбачено cтворення Вищoю радoю правоcуддя коміcії з 

питань доброчесноcті та eтики, яка забезпeчить дотримання члeнами ВРП та 

ВККС виcоких критeріїв доброчеснoсті та профеcійної eтики. Крім того, 

визначено необхідніcть скорoтити cклад Верхoвного Cуду до 100 cуддів (при 
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цьoму їх поcадові oклади зменшатьcя із 75 дo 55 прожиткoвих мінімумів, 

тoбто зі 145 тис. 200 грн до 106 тис. 480 грн.). Заслуговує на увагу і той факт,  

що рішeння прo звільнeння члeна ВРП вважаєтьcя прийнятим, якщo подання 

нe буде відхилене на cпільному заcіданні більшіcтю голoсів учаcників 

заcідання за умoви, що за цe проголосувалo принаймні два міжнарoдних 

експeрти – члeни Кoмісії з питань дoброчесності та eтики. 

Крім цьoго, відбудeться перeзапуск Вищoї кваліфікаційнoї кoмісії 

cуддів України:  

ВККС змeншиться з 16 до 12 членів;  

Голoва ВККС та заступники, Гoлова ДСА та заступники, які у періoд з 

21 листoпада 2013 рoку пo 19 травня 2019 рoку oбіймали пoсади, будуть 

люcтровані (підпадають під дію ЗУ “Прo oчищення влади”); 

членів ВККC призначатиме Вища рада правосуддя за результатами 

конкурсу. До конкурсної комісії входять 6 осіб — 3 особи, обрані із членів 

Ради суддів України, та 3 міжнародні експeрти з ГРМЕ; 

суддівська винагoрода встановлюватимeться за єдиними правилами 

для вcіх cуддів незалeжно від умов прохoдження ними кваліфікаційногo 

oцінювання. 

Усі ці зміни однозначно матимуть позитивний ефект на судову 

систему в Україні. Серед найбільш позитивних аспектів варто відзначити 

повне перезавантаження ВККС, залучення міжнародних експертів до складу 

конкурсної комісії з блокуючим пакетом та комісії з питань доброчесності 

та етики, оновлення Верховного суду. 

Однак, такі зміни не будуть ефективними, якщо не відбудеться 

перезавантаження Вищої ради правосуддя, тому що саме цей орган 

призначає членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, затверджує 

регламент ВККС та формує половину Комісії з питань доброчесності, а отже, 

від нього залежить багато важливих рішень у судовій системі. При цьому не 
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передбачена жодна попередня оцінка чинного складу ВРП під кутом зору 

доброчесності та етики. 

Крім того, відзначимо, що у проєкті немає жодного слова про 

залучення представників громадськості до оновлення органів суддівського 

врядування. Було б доцільним, долучити до складу Комісії з питань 

доброчесності та етики міжнародних експертів із залученням авторитетних 

фахівців хорошою репутацією з України, а не членів ВРП, яких Комісія має 

контролювати. Інакше контроль з боку Комісії не буде безстороннім та 

ефективним. 

Окрім того, великим ризиком є обмеження кількості суддів 

Верховного суду лише однією сотнею осіб, тоді як кількість судових справ 

не зменшиться. Таке положення може призвести  до значного зростання 

навантаження на суддів.  

Отже, можна зробити висновок про те, що текст Закону "Про внесення 

змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського 

врядування", запроваджує широкомасштабні зміни, проте запропоновані 

заходи лише частково спрямовані на вирішення задекларованих проблем, а 

деякі заходи виходять за межі предмету регулювання та підлягають 

доопрацювання. 
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Тимошенко Олена Русланівна, 

аспірантка кафедри організації судових, правоохоронних органів та 

адвокатури Національного університету «Одеська юридична академія» 

 

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ  

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ВИЩОГО СУДУ З ПИТАНЬ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 

Активний розвиток суспільних відносин в Україні, які складаються у 

зв’язку зі створенням результатів творчої діяльності, набуттям і реалізацією 

прав інтелектуальної власності, зумовлює необхідність вдосконалення 

механізму захисту прав субʼєктів у  цій сфері. Значна поширеність порушень 

у сфері захисту інтелектуальної власності обумовила запровадження 

значних змін, повʼязаних як із вдосконаленням положень матеріального 

права, так і з запровадженням відповідно до Закону України «Про судоустрій 

і статус суддів» нового спеціалізованого судового органу − Вищого суду з 

питань інтелектуальної власності. Світова практика свідчить, що 

запровадження спеціалізований судових органів з розгляду окремих 

категорій справ значно підвищує якість судового захисту та сприяє 

скороченню  строків розгляду справ. На сьогодні спеціалізовані суди з 

питань інтелектуальної власності успішно функціонують, в країнах Західної 

Європи, зокрема,  у Німечинні, Австрії, Швейцарії, Великобританії та ін.  

Водночас варто зауважити, що  практична реалізація законодавчих 

положень щодо запровадження Вищого суду з питань інтелектуальної 

власності у вітчизняній системі судоустрою повʼязана із низкою проблем. 

Насамперед слід звернути увагу, що не зовсім логічно визначено 

вимоги до суддів Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Перш за 

все це повʼязано з тим, що відновідно до положень Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» суддями місцевих, апеляційних та Верховного 



54 

 

Суду можуть бути особи, які, окрім іншого, мають науковий ступінь у сфері 

права та стаж наукової роботи у сфері права. Аналогічна вимога передбачена 

й щодо суддів Вищого антикорупційного суду (п. 2 ч. 2 ст. 7 Закону України 

«Про вищий антикорупційний суд»).  Отже, виходячи з положень ст. 17 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів», відповідно до якої єдність 

системи судоустрою забезпечується єдиним статусом суддів, вважаємо, що 

положення ст. 33 вказаного Закону, якими визначаються вимоги до суддів 

Вищого суду з питань інтелектуальної власності, повинні бути уточнені 

шляхом надання особам із науковим ступенем у галцузі права та стажем 

роботи в сфері права претендувати на посаду суддів в цьому вищому 

спеціалізованому суді. 

Наступною проблемою запровадження  Вищого суду з питань 

інтелектуальної власності є значне затягування процесу його створення. 

Зокрема, до п. 15 Перехідних положень Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» встановлено, що «Вищий суд з питань інтелектуальної 

власності утворюється та проведення конкурсу на посади суддів у цьому суді 

має бути оголошено протягом дванадцяти місяців з дня набрання чинності 

цим Законом», чинності цей Закон набув 30 вересня 2016 року. Водночас 

фактично процес створення цього суду почався значно пізніше: лише 29 

вересня 2017 року (майже через рік з моменту набуття чинності Законом від 

2 червня 2016 року) було видано Указ Президента України про створення 

суду, і вже 30 вересня 2017 року Вищою кваліфікаційною комісією суддів 

України було оголошено конкурс за заняття 21 вакантної посади судді  в 

цьому суді. Лише 5 жовтня 2018 року було оголошено конкурс на зайняття 

9 вакантних посад суддів Апеляційної палати Вищого суду з питань 

інтелектуальної власності. 

На теперішній час остаточного рішення щодо переможців Вищою 

кваліфікаційною комісією суддів України не прийнято, а зважаючи на 
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останні події в Україні, швидко очікувати на таке рішення наразі не варто 

сподіватися. 

Наступним етапом створення цього суду буде потреба вирішення цілої 

низки проблем організаційного характеру, з якими зовсім нещодавно 

стикався Вищий антикорупційний суд, а саме: необхідно буде облаштувати 

приміщення для нового суду, що зробити в столиці України досить складно,  

сформувати його апарат, закупити оргтехніку та відповідне ліцензійне 

програмне забезпечення та багато іншого. До речі, слід звернути увагу, що 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» 

передбачалося виділення коштів на забезпечення діяльності Вищого суду з 

питань інтелектуальної власності в розмірі 30 млн грн, які витратити на 

створення цього суду поки що неможливо. Слід також зауважити, що 

відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Вищий суд з питань 

інтелектуальної власності на теперішній час навіть не зареєтрований як 

юридична особа. 

Отже, варто на превеликий жаль констатувати, що фактичне 

запровадження Вищого суду з питань інтелектуальної власності наразі 

відкладається, водночас залишається поки сподіватися, що із зміною 

політичної обстановки, яка відбулася в нашій країні у 2019 році, процес 

створення цього суду отримає значне пришвидшення.  
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АДВОКАТУРА УКРАЇНИ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ 

 

 

Бакаянова Нана Мезенівна, 

завідувач кафедри організації судових, 

правоохоронних органів та адвокатури 

Національного університету «Одеська юридична академія», 

д.ю.н., адвокат, секретар дисциплінарної палати 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області 

 

ПРО ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ 

 ІНСТИТУТУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ АДВОКАТІВ 

 

   Інститут підвищення кваліфікації адвокатів є важливою гарантією 

забезпечення реалізації права на професійну правничу допомогу.   Його 

сутність полягає у безперервному поглибленні, розширенні та оновленні 

професійних знань, умінь та навичок, опануванні нових форм та засобів 

реалізації завдань адвокатської діяльності. Будь-які реформи у сфері надання 

професійної правничої допомоги не призведуть до очікуваного результату 

без належного рівня кваліфікації адвокатів.  

 Активна діяльність Національної асоціації адвокатів України (далі - 

НААУ) з підвищення кваліфікації адвокатів є обґрунтованою та необхідною. 

Вимога безперервної юридичної освіти, яка встановлюється щодо адвокатів, 

відповідає нормам Основних принципів про роль адвокатів, прийнятих 8-м 

Конгресом ООН 27.08–07.09.1990 р., закріплюється в міжнародних 

документах, що стосуються адвокатури: наприклад, відповідно до 

Рекомендації  (2000) 21 Ради Європи «Про свободу здійснення професії 

адвоката» від 25 жовтня 2000 р., освіта охоплює не тільки юридичну, а й 

програму подальшої підготовки; та ін. 
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 Підвищення кваліфікації врегульовано у нормах законодавства 

України про адвокатуру та адвокатську діяльність:  п. 4 ч.1 ст. 21 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі - Закон) 

встановлює обов’язок підвищення кваліфікаційного рівня адвоката, а  ст.11 

Правил адвокатської етики визначає компетентність основним принципом 

адвокатської етики. 

 Ч.3 ст. 2 Закону закріплює, що метою адвокатського самоврядування є, 

у тому числі,  й забезпечення високого професійного рівня адвокатів, а серед 

завдань адвокатського самоврядування визначено підтримання високого 

професійного рівня адвокатів - п.2 ч.1 ст. 44 Закону.  Підвищення рівня 

правової допомоги, що надається адвокатами, проголошується основною 

метою НААУ - пункти 1.1. та 2.1 Статуту  НААУ.  Пункт 2.2.8 Статуту 

НААУ визначає, що завданням НААУ є сприяння вдосконаленню системи 

підготовки та підвищенню кваліфікації адвокатів.  

 П.3 ч. 3 ст. 45 Закону визначає забезпечення високого професійного 

рівня адвокатів України одним з основних напрямків діяльності, тобто 

функцією, НААУ.  У Статуті зазначена функція закріплюється дещо по-

іншому: сприяння організації та впровадженню заходів щодо вдосконалення 

юридичної освіти, розвитку юридичної професії та підвищенню кваліфікації 

адвокатів (п.2.3.12 Статуту НААУ).  

 Втім забезпечення та сприяння є різними за сутністю поняттями, які 

обумовлюють різний обсяг діяльності. Отже, ці питання потребують 

уточнення та усунення розбіжностей. 

 Рада адвокатів України, відповідно до п.1.31 Положення про Раду 

адвокатів України, визначає порядок та форми підвищення кваліфікації 

адвокатами, здійснює методичне керівництво та організовує підвищення 

кваліфікації адвокатів. До повноважень Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури  віднесено сприяння організації та 

впровадженню заходів щодо вдосконалення юридичної освіти, розвитку 
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юридичної професії та підвищення кваліфікації адвокатів ( п.3 Положення 

про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, п.1.3 

Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури). 

 Таким чином, питання забезпечення підвищення кваліфікації адвокатів 

покладається на РАУ, а сприяння цьому процесу - на ВКДКА. 

  Повноваження регіональних органів адвокатського самоврядування, 

зокрема, рад адвокатів регіонів та кваліфікаційно-дисциплінарних комісій 

адвокатури у Законі, положеннях та регламентах, що регулюють діяльність 

цих органів, не визначено. Їхні повноваження у цій сфері врегульовано 

виключно на рівні Рішення Ради адвокатів України від 14 лютого 2019 р. 

№20, яким затверджено Порядок підвищення кваліфікації адвокатів (нова 

редакція). Таку ситуацію у правовому регулюванні діяльності РАР та КДКА 

неможливо вважати належною, адже саме ці органи здійснюють значну 

діяльність у сфері підвищення кваліфікації адвокатів. Крім того, зазначене є 

ознакою несистемного підходу у законодавстві України про адвокатуру та 

адвокатську діяльність. 

  Статут Вищої школи адвокатури (далі - ВША) визначає її завдання та 

функції у сфері підвищення кваліфікації адвокатів. Пункти 11, 33, 34 та інші 

положення Порядку підвищення кваліфікації адвокатів наділяють ВША 

вражаючими повноваженнями. Враховуючи законодавчу невизначеність 

правового статусу ВША, відсутність будь-якої згадки про неї у Законі, такі 

повноваження є надмірними, навіть попри те, що відповідно до Положення 

про Раду адвокатів України, рішенням РАУ можуть бути створені інші 

органи та структури НААУ, що забезпечують її статутну діяльність. 

Вбачається, саме РАУ як орган адвокатського самоврядування має 

повноваження щодо забезпечення підвищення кваліфікації адвокатів; інші 

органи, юридичні особи можуть сприяти реалізації повноважень РАУ, проте 

не можуть бути наділені її функціями.   Науковий підхід до 

визначення сутності та характеристик інституту підвищення кваліфікації 
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адвокатів дозволяє виокремити його дві основні складові: 1) діяльність 

адвоката у напрямі підвищення свого кваліфікаційного рівня; 2) діяльність 

органів адвокатського самоврядування з підвищення кваліфікації адвокатів. 

Збалансування зазначених складових є необхідною умовою належного 

забезпечення функціонування інституту підвищення кваліфікації. 

 Діяльність адвоката у напрямі підвищення свого кваліфікаційного 

рівня містить як групу обов`язків адвоката з підвищення кваліфікаційного 

рівня, так і іншу, самостійну групу обов`язків, з підтвердження підвищення 

кваліфікаційного рівня (тестування після проходження заходу підвищення 

кваліфікації; надання відомостей до рад адвокатів регіонів про підвищення 

кваліфікації). 

 Обов`язки органів адвокатського самоврядування, виходячи з 

положень законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність, також 

можна класифікувати, зокрема: 1) сукупність обов`язків зі сприяння 

адвокатам у підвищенні кваліфікації (організація заходів підвищення 

кваліфікації; розміщення публікацій адвокатів у друкованому органі НААУ 

або інших акредитованих НААУ виданнях; розробка методичних 

рекомендацій та т.і.); 2) обов`язки контролю за  підвищенням адвокатами 

кваліфікаційного рівня (тестування після проходження заходу підвищення 

кваліфікації; контроль за отриманням адвокатів необхідної кількості балів за 

підвищення кваліфікації протягом звітного періоду). 

      Оцінка нового порядку підвищення кваліфікації потребує певного часу 

виявлення результатів його дії. Втім комплексний аналіз системи 

підвищення кваліфікації адвокатів вже на теперішній час дозволяє дійти до 

висновку про її надмірно ускладнений характер. Обсяг норм, що регулюють 

діяльність органів адвокатського самоврядування з контролю з очевидністю 

превалює над самоорганізацією адвокатів з підвищення кваліфікаційного 

рівня.  
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 Запроваджена система підвищення кваліфікації не враховує 

внутрішню активність адвокатського співтовариства до обміну знаннями, 

інтерес адвоката до удосконалення своєї діяльності, діяльність громадських 

об'єднань адвокатів з підвищення кваліфікації адвокатів-членів цих 

громадських об'єднань, публіцистичну діяльність адвокатів та ін.  

 Крім того, діяльність адвокатів у наукових розробках з питань 

законодавства, членство у науково-консультативних радах, наприклад, 

Конституційного Суду України, Верховного Суду, участь у науково-

практичних конференціях вищих юридичних навчальних закладів, навіть й 

при відсутності акредитації НААУ, вочевидь підвищують кваліфікацію 

адвокатів. Незрозумілою є й необхідність рецензування Вченою радою ВША 

публікацій адвокатів у наукових фахових виданнях, у виданнях, що внесені 

до науковометричних баз даних, адже вимоги до таких публікацій є 

надзвичайно високими, унеможливлюють недостатність оволодіння 

адвокатом знаннями з певних правових питань та взагалі не потребують 

рецензування або додаткового визнання. 

 Процедура акредитації потребує фасілітації, спрощення, насамперед, у 

частині діяльності рад адвокатів регіонів та КДКА, яким доцільно надати 

право проводити свої заходи підвищення кваліфікації без попередніх 

дозволів Центру акредитації ВША. 

 Систему підвищення кваліфікації адвокатів доцільно розвивати у 

напрямі якомога більшого сприяння перетворенню здібностей, знань, 

досвіду адвоката у конкретні компетенції, що обумовлює необхідність  

подальшого пошуку шляхів її покращання. 
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Джабурія Олена Олександрівна,  

заступник голови Ради адвокатів Одеської області, адвокат, 

 асистент кафедри організації судових, правоохоронних органів та 

адвокатури Національного університету «Одеська юридична академія», 

адвокат 

 

ЩОДО МОЖЛИВОСТІ АДВОКАТІВ (УЧАСНИКІВ) 

АДВОКАТСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ УКЛАДАТИ ДОГОВОРИ  

МІЖ СОБОЮ 

  

Діючий Закон «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не 

передбачає можливості укладення договорів між засновниками 

(учасниками) адвокатського об'єднання. Натомість проект Закону про 

адвокатуру та адвокатську діяльність №9055 від 06.09.2018 передбачає, що 

відносини між учасниками адвокатського об'єднання регулюються цим 

Законом та статутом. Учасники адвокатського об'єднання можуть укладати 

між собою договір, що регулює відносини між ними, не врегульовані 

статутом [5]. Альтернативний до нього законопроект 9055-1 від 14.09.2018 

також передбачає, що усі не врегульовані законом питання діяльності 

адвокатського об’єднання, а також питання взаємовідносин між членами 

адвокатського об’єднання регулюються статутом, а також можуть 

регулюватися договором між ними (партнерською угодою) [6]. 

На наш погляд, такі положення законопроектів є їх позитивом у 

порівнянні з діючим Законом. Хоча, як вбачається зі змісту наведених 

положень законопроектів, і вони викладені обмежено, оскільки стосуються 

можливості укладення договорів лише між учасниками вже зареєстрованого 

об'єднання, не поширюючи, таким чином, свою дію на можливість 

укладення адвокатами засновницьких договорів. Вважаємо, що засновники 

(учасники) адвокатського об'єднання вправі укладати між собою як 
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засновницький договір, спрямований на створення адвокатського 

об'єднання, так і договори, спрямовані на врегулювання діяльності учасників 

у вже зареєстрованому об'єднанні. Вони повинні мати право на укладення 

таких договорів, як і учасники інших організаційно-правових форм 

юридичних осіб, а правове регулювання укладення цих договорів може бути 

подібне до правового регулювання, наприклад, договорів, що їх укладають 

учасники товариства з обмеженою відповідальністю. 

Так, зовсім нещодавно, Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо корпоративних договорів» від 23.03.2017 

№ 1984-VIII [7] у юридичну практику України було запроваджено зовсім 

новий інститут – договір про реалізацію прав учасників (засновників) 

товариства з обмеженою відповідальністю. Згідно зі ст.51-1 Закону України 

«Про господарські товариства» за договором про реалізацію прав учасників 

(засновників) ТОВ його сторони зобов’язуються реалізовувати у спосіб, 

передбачений таким договором, права, що надаються учасникам 

(засновникам) ТОВ, та/або утримуватися від реалізації зазначених прав. 

Договором про реалізацію прав учасників (засновників) ТОВ, зокрема, може 

бути передбачено обов’язок його сторін голосувати у спосіб, визначений 

таким договором, на загальних зборах учасників ТОВ, погоджувати 

придбання або відчуження частки за заздалегідь визначеною ціною та/або у 

разі настання визначених у договорі обставин утримуватися від відчуження 

часток до настання визначених у договорі обставин, а також вчиняти інші 

дії, пов’язані з управлінням ТОВ, його припиненням або виділом з нього 

нової юридичної особи. Вважаємо, що зазначені положення, наприклад, 

може містити й аналогічний договір про реалізацію прав учасників 

(засновників) адвокатського об'єднання. Крім того, дуже важливою є та 

обставина, що, наприклад, договір про реалізацію прав учасників 

(засновників) ТОВ може укладатися не лише між всіма учасниками 

товариства, а й між окремими з них. Така можливість виглядатиме дуже 
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актуальною для договорів про реалізацію прав учасників (засновників) 

адвокатського об'єднання з огляду на наявність у складі учасників 

адвокатського об'єднання різних за своїм правовим становищем учасників.   

Таким чином, вважаємо, що в умовах відсутності правового 

регулювання договорів, що укладаються між учасниками адвокатського 

об'єднання, щодо їх правового регулювання можуть застосовуватися за 

аналогією положення щодо договорів про реалізацію прав учасників 

(засновників) ТОВ.   

Як наслідок наведеного, з метою вдосконалення законодавства про 

адвокатуру пропонуємо передбачити у Законі «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» можливість укладення засновниками адвокатського 

об’єднання засновницького договору про створення такого об’єднання, а, 

відповідно, учасниками адвокатського об'єднання – договору про реалізацію 

прав учасників (засновників) адвокатського об'єднання. У зв’язку з цим, 

пропонуємо відповідне положення Закону викласти у такій редакції: 

«Засновники адвокатського об’єднання з метою врегулювання відносин між 

собою, пов’язаних зі створенням такого об'єднання, можуть укласти договір 

про створення адвокатського об’єднання. Учасники адвокатського 

об'єднання можуть укласти договір про реалізацію прав учасників 

адвокатського об'єднання з метою врегулювання відносин, не врегульованих 

статутом». 
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Козлов Олександр Олександрович,  

заступник голови Ради адвокатів Одеської області,  

голова Комітету захисту професійних прав адвокатів та реалізації 

гарантій адвокатської діяльності Ради адвокатів Одеської області,  

аспірант кафедри організації судових, правоохоронних органів та 

адвокатури Національного університету «Одеська юридична академія», 

адвокат 

 

ЗВЕРНЕННЯ ІЗ АДВОКАТСЬКИМ ЗАПИТОМ В КОНТЕКСТІ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ АДВОКАТА:  
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ 

 

З моменту набуття Україною незалежності були закладені підвалини 

розбудови адвокатури України як незалежної інституції, визначені основні 

питання організації і функціонування адвокатури, які були суттєво розвинуті 

в Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 

2012 року. Позитивним моментом законодаства про адвокатуру та 

адвокатську діяльність є визначення на законодавчому рівні не лише прав та 

обовʼязків адвокатів, але й закріплення гарантій адвокатської діяльності, 

оскільки фактичне забезпечення реалізації прав адвоката з надання 

професійної правничої допомоги досягається, насамперед, створенням 

необхідних для цього умов, доповнених спеціальними юридичними 

засобами, особливе місце серед яких займають гарантії діяльності адвокатів.  

Важливим інструментом при наданні професійної правової допомоги  

є право адвоката звертатися із письмовим запитом до органу державної 

влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, 

підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та 

підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій 

документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту, 
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тобто подавати адвокатський запит (ст. 24 Закону України «Про адвокатуру 

та адвокатську діяльність»). При цьому слід мати на увазі, що адвокати не 

можуть звертатися із адвокатським запитом щодо надання консультацій і 

роз’яснень положень законодавства. 

Звернення із адвокатським запитом є основним інструментом 

отримання адвокатом необхідної інформації, а отже можна лише виключно 

негативно поставитись до пропозицій встановити відповідальність для 

адвокатів за зловживання правом на адвокатський запит, оскільки така 

конструкція залишає досить широкі межі для тлумачення, що саме вважати 

зловживанням, а отже може створити підгрунтя для безпідставного 

притягнення адвокатів до відповідальності, використання цього в якості 

зддійснення тиску на адвоката. Наприклад, як зловживання може 

розглядатися повторне звернення адвоката із запитом, водночас, на думку 

самого адвоката, раніше надана йому інформація є неповною та потребує 

доповнення, що обумовило потребу повторного звернення. 

Законом встановлюється, що до адвокатського запиту адвокат мають 

бути додані посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), 

уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги (абз. 2 

ч. 1 ст. 24 Закону). Встановлено також, що на адвокатський запит строк 

надання відповідної інформації, копій документів, крім інформації з 

обмеженим доступом,  становить за загальним правилом пʼять робочих днів 

таможе бути подовжений в окремих випадках до двадцяти робочих днів.  

Відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або 

неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, 

тягнуть за собою питягнення відповідальної особи до адміністративної 

відповідальності за статтею 212-3 КпАП України (частина 5). 

Водночас у випадку  оформлення адвокатського запиту не належним 

чином, або відсутні копії необхідних документів у додатках до нього, то це 
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є підставою для відмови у наданні інформації та звільняє відповідних осіб 

від відповідальності за ненадання відповіді на такий адвокатський запит, що 

підтверджується судовою практикою діяльності та досвідом діяльності 

органів адвокатського самоврядування. 

Рішенням Ради адвокатів України від 19 листопада 2013 року № 238 

було затверджено Порядок оформлення головою ради адвокатів Автономної 

Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя або уповноваженим 

радою членом ради адвокатів матеріалів про адміністративні 

правопорушення, відповідно до якого При отриманні відповідної заяви 

(звернення) адвоката уповноважена особа розглядає та перевіряє надані 

матеріали, за наслідками перевірки приймає рішення про складання 

протоколу, чи рішення про відмову в складанні протоколу про 

адміністративне правопорушення. Радою адвокатів Одеської області 

визначено, що розгляд скаг адвокатів щодо ненадання відповідей, надання 

неповних відомостей чи надання недостовірних відомостей за 

адвокатськими запитами здійснюється Комітетом захисту професійних прав 

адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності, положення про який 

затверджене  рішенням Ради адвокатів Одеськоїобласті від 19.08.2015р. 

Наприклад, до Комітету звернувся адвокат із заявою щодо 

притягнення до дисциплінарної відповідальності за ненадання відповіді на 

адвокатський запит, водночас при обговоренні цього питання було 

встановлено невідповідність невідповідності адвокатського запиту вимогам 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», зокрема, 

адвокатом були допущені порушення під час заповнення ордеру (протокол 

№ 06/19 від 13 серпня 2019 року засідання Комітету захисту професійних 

прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності Ради адвокатів 

Одеської області).  

Водночас невирішеною є проблема щодо відповідальності 

відповідальних осіб за безпідставну відмову у прийнятті адвокатського 
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запиту, оскільки текстуальне тлумачення ч. 5 ст. 212-3 не охоплює таких дій, 

у звʼязку з чим, вважаємо, вона потребує відповідного корегування. 
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Серебро Михайло Володимирович, 

доцент кафедри загальнотеоретичної юриспруденції, 

заступник декана факультету адвокатури 

Національного університету «Одеська юридична академія», 

кандидат юридичних наук, адвокат 

  

ІНДУСТРІЯ 4.0 ТА АДВОКАТУРА 

 

Вперше термін «Четверта промислова революція» прозвучав в 2011 

році на регіональному рівні в м. Ганновер (обговорювалася питання 

інноваційного розвитку Німеччини), через п’ять років це питання вже було 

піднято на одному із засідань Всесвітнього економічного форуму в Давосі, а 

у 2017 році вже 27 засідань Форуму були присвячені тематиці Індустрії 4.0. 

Перша промислова революція призвела до переходу від ручного до 

механізованого виробництва через використання парового двигуна, друга 

спричинила перехід до масового виробництва, через використання 

електродвигуна і конвеєра, третя призвела до переходу на автоматизоване 

виробництво через використання комп'ютерів та інформаційних технологій. 

Четверта – до стирання кордонів між фізичними, цифровими та 

біологічними сферами через введенням у виробництво кіберфізичних систем 

й використання нових способів збору та аналізу даних (Blockchain). 

І якщо попередні «революційні» етапи характеризували та мали вплив 

більшою мірою на сферу класичного промислового виробництва, то 

Індустрія 4.0. змінює саму сутність людської комунікації та взаємодії, що не 

може не відображатися й на адвокатському середовищі. Перетворення 

відбувається як за традиційним напрямком (характерним для всіх попередніх 

«революцій»), так і нетрадиційним. Перший пов'язаний з потребою 

вироблення релевантного інституційно-нормативного забезпечення таких 

процесів,  а від того і необхідність ознайомлення та вміння працювати з ними 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%94%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%94%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
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адвокатом. Другий – із концептуальними перетвореннями в самій 

адвокатській діяльності, про що піде мова далі. 

Запровадження кіберфізичних систем в адвокатуру пов’язане, у першу 

чергу, із апеляціями до штучного інтелекту (ШІ). Справа в тому, що 

тенденції до роботизації адвокатської діяльності дійсно є але до справжнього 

ШІ  їм ще далеко. Найчастіше за штучним інтелектом в адвокатській 

діяльності стоїть «машинне навчання» (https://medium.com/digilaw-ukraine), 

робота чат-ботів та веб-ботів. Такі боти, звичайно, ще не можуть мислити і 

творчо підходити до поліпроблемних та нешаблонних ситуацій, але сферу 

консультацій з типових питань вони вже перебирають на себе. 

Робота адвоката традиційно пов’язана з необхідністю обробки 

величезної кількості інформації, наприклад,  достатньо тільки згадати 

роботу з нормативно-правовими актами та судовими рішеннями. Саме тому 

тематика Big Data та Blockchain чи не найкраще релевантна реаліям сучасної 

адвокатської практики через функціонування різних реєстрів (Єдиний 

державний реєстр нормативно-правових актів, Єдиний державний реєстр 

судових рішень, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та ін.) і 

перехід державних баз даних (Системи електронних торгів арештованим 

майном, Держгеокадастру та ін.) на технології Blockchain. 

Все активніше використовуються електронні конструктори юридичних 

документів. Іваницький С.О. з цього приводу наводить приклади 

американських Legal Zoom та Rocket Lawyer, німецьких Smartlaw і Jurato, 

французької Captain Contract та бельгійської Lawbox [1]. В Україні також є 

перші кроки у цьому напрямку, наприклад, запуск Конструктора позовної 

заяви щодо оскарження відмови у наданні публічної інформації. 

Актуальним вбачається звернення до ідеї дистанційного надання 

адвокатських послуг через інтернет та різні додатки. Наприклад, у 

Російській Федерації значну частину ринку юридичних послуг відібрали 
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платформа pravoved.ru та 9111.ru., які в режимі онлайн та на основі 

адвокатського фрілансу надають юридичні консультації. 

Змін зазнають і підходи до оплати адвокатських послуг, сучасність 

вимагає гнучкості платіжних засобів, їх транснаціоналізації, що 

актуалізують питання використання криптовалюти як платіжного засобу між 

адвокатом і клієнтом. Наприклад, ЮФ «Ілляшев та Партнери» у вересні 2017 

року офіційно заявила про таку можливість [2]. Показовим є приклад                     

ЮФ «Юскутум», що займалася супроводом першої в світі електронної 

трансатлантичної угоди з обміну нерухомості на криптовалюту Etherеum з 

використанням смарт-контракту блокчейна Etherеum [3]. 

Активно поширюється онлайн врегулювання спорів (online dispute 

resolution - ODR). Так, Європейська комісія розробила Європейську 

процедуру регулювання дрібних претензій (ESCP), що передбачена для 

вирішення транскордонних спорів, у яких розмір претензій не перевищує 2 

тис. євро. Згідно ESCP, урегулювання здійснюється в письмовій формі при 

використанні інформаційно-комунікаційних технологій (електронна пошта, 

відеоконференції тощо) (Regulation 861/2007/EC of the European Parliament 

and of the Council of 11 July 2007 establishing a European Small Claims 

Procedure O. J. (L. 199) ). 

Змінюється система взаємодії з державними органами. Наприклад, суд 

Пекіна найближчим часом дасть можливість позивачам подавати скарги та 

оплачувати судовий збір через месенджер WeChat. Телеграм-канал «Судді 

України» з посиланням на South China Morning Post зазначає, що новий 

сервіс буде використовувати технологію розпізнавання осіб для 

ідентифікації громадян, а також розпізнавання букв для сканування 

завантажених документів. Систему підключено до бази даних, в якій 

зберігаються відомості про реєстрацію громадян, їх датах народження та 

повних імен [4]. 
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В України тема електронного судочинства є не менш актуальною, поки 

що засобами електронного або мобільного зв’язку здійснюється реально 

лише надсилання сторонам судового процесу повісток, але в перспективі 

передбачається розширення процесуальних можливостей в рамках 

Концепції Електронного суду, що була розроблена ДП «Інформаційні судові 

системи» ще в 2012 році. 

Все вищезазначене – це лише невелика частина прикладів формування 

нового образу адвокатури та адвоката, образу, що нерозривно пов'язаний із 

виходом до нових технологічних граней професії, яка вже не може 

сприйматися як консервативний та закритий клуб. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО 
ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ЧАСТИНІ 

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

Швидкоплинність українського законодавства породжує багато як 

теоретичних, так і практичних питань, які є актуальними на даний час. Зі 

вступом в силу змін до КПК України постає ряд питань, які насамперед 

регулюються не нормою закону, а новоствореною практикою.  

Актуальність даної теми полягає в тому, що внесення змін до КПК 

України, безумовно, мало на меті наближення законодавства до стандартів, 

які певним чином визначені у рішеннях Європейського суду з прав людини.  

Такі зміни повинні бути змістовними та долати прогалини в процесі, 

натомість, сьогодні вони залишаються формальними та породжують 

дискусії серед юристів та обумовлюють виникнення нових протиріч та 

плутанину в правозастосовній практиці. 

Метою роботи є порівняльний аналіз чинного законодавства та змін, які  

пропонуються у законопроекті. 

В 2017 році до Кримінального процесуального кодексу України були 

внесені зміни, які у засобах масової інформації набули назви «правки 

Лозового», що стосувалися строків досудового розслідування, призначення 

і проведення експертизи, можливості оскаржувати повідомлення про підозру 

тощо.  

З 15.03.2018 року строк досудового розслідування обчислюється з 

моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного 
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реєстру досудових розслідувань, а не з моменту повідомлення особі про 

підозру, як це було раніше і до моменту звернення до суду з обвинувальним 

актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного чи 

виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності чи до моменту прийняття рішення про закриття 

кримінального провадження.  

 Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового 

розслідування, з моменту внесення відомостей про кримінальне 

правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру складає: 

шість місяців – у кримінальному провадженні стосовно кримінального 

проступку; дванадцять місяців – у кримінальному провадженні, стосовно 

злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців – у 

кримінальному провадженні, стосовно тяжкого або особливо тяжкого 

злочину. 

  На даний момент КПК України розмежовує строки досудового 

розслідування злочинів та кримінальних проступків і встановлює для 

кримінальних проступків менші строки досудового розслідування з 

урахуванням їх меншої суспільної небезпеки та менших затрат часу для 

проведення досудового розслідування. Загалом, це є позитивною зміною, що 

не дозволяє правоохоронним органам зловживати і порушувати право на 

захист, адже, раніше, досудове розслідування в частині порушення розумних 

строків, які тлумачить ст. 6 Конвенції про захист прав і основоположних 

свобод людини і громадянина, мало змогу бути штучно затягнутим, що 

спричиняло  грубе порушення прав та інтересів третіх осіб, які піддавалися 

впливу без процесуальної можливості захисту. 

 Чергові зміни до Кримінального процесуального кодексу України 

внесені законопроектом від 29. 08. 19 р. «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України відносно вдосконалення окремих положень 

кримінального процесуального законодавства». 



74 

 

У ст.  219 КПК України передбачене скасування ч. 1 у повному обсязі, 

а саме щодо строку досудового розслідування, тож він не буде 

обчислюватись з моменту внесення відомостей про кримінальне 

правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня 

звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення 

рішення про закриття кримінального провадження. Законопроектом 

пропонується залишити лише норму, коли досудове розслідування повинно 

бути закінчено, а саме:  

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у 

вчиненні кримінального проступку; 

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у 

вчиненні злочину. 

Нова редакція  ст. 242 КПК України закріплює, що експертиза 

проводиться експертною установою, експертом або експертами, які 

залучаються сторонами кримінального провадження провадження. На даний 

час існуюча редакція цієї статі передбачає проведення експертизи за 

дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони 

кримінального провадження . 

У новій редакції ст. 243 КПК України, сторона захисту має право 

самостійно залучати експертів на договірних умовах для проведення 

експертизи, у тому числі обов’язкової або експерт може бути залучений 

слідчим суддею за клопотанням сторони захисту. 

Законопроект доповнює ч. 1 ст. 284 КПК України п. 3-1, відповідно до 

якого кримінальне провадження закривається, якщо не буде встановлено 

особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків 

давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім  вчинення 

особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров’я особи або злочину, за 
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який згідно із законом може бути призначено покарання у вигляді довічного 

позбавлення волі і таке закриття можливо лише судом за клопотанням 

прокурора.  

Зміни торкнуться і можливості продовження строку досудового   

розслідування, а саме виключається можливість неоднаразового 

продовження строку сідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, 

погодженого з прокурором, до моменту повідомлення особі про підозру. 

Натомість, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити 

досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні 

кримінального проступку (дізнання) у зазначений строк, він може бути 

продовжений керівником місцевої прокуратури.  

Стаття 303 КПК України за цим  законопроектом, виключає можливість 

оскарження  повідомлення слідчого, прокурора про підозру після спливу 

одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні 

кримінального проступку або двох місяців з дня повідомлення особі про 

підозру у вчиненні злочину. 

У статті 307 КПК України виключається можливість прийняття  ухвали 

про скасування повідомлення про підозру слідчим суддею за результатами 

розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового 

розслідування. 

Відповідно до пояснювальної записки, законопроект, спрямований на 

вдосконалення правового регулювання кримінального процесу як для 

ефективного здійснення досудового розслідування, так і для надання стороні 

захисту додаткових гарантій від можливих зловживань з боку суддів, 

слідчих та прокурорів.  

Враховуючи вищевикладене, адвокатам, як захисникам, слід 

враховувати наявність правових підстав та використовувати зміни у 

процесуальному законі на користь клієнта, створюючи і закріплюючи 

позитивну практику та прецеденти. 
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СКАСУВАННЯ АДВОКАТСЬКОЇ МОНОПОЛІЇ:  
АРГУМЕНТИ «ЗА» І «ПРОТИ» 

 

Загальновідомо, що з 1 січня 2017 року в Україні розпочався 

трьохрічний етап поступового впровадження адвокатської монополії в усіх 

судових інстанціях щодо представництва та захисту конституційних прав, 

свобод та законних інтересів кожної людини, прав та інтересів юридичної 

особи, інтересів держави. Зокрема, з 1 січня 2017 р. виключно адвокатами 

здійснюється представництво інтересів юридичних і фізичних осіб у 

Верховному Суді, з 1 січня 2018 р. – в судах апеляційної інстанції, а з 1 січня 

2019 р. – в судах першої інстанції [1]. Протягом цих трьох років, так звана 

«монополія адвокатури на представництво в судах» була об’єктом 

непоодиноких дискусій та обговорень серед широкого кола представників 

наукової спільноти та практиків. У цьому зв’язку, ймовірно, якщо 

монополію адвокатури не буде скасовано, представництво органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування в судах виключно 

прокурорами або адвокатами буде здійснюватись з 1 січня 2020 р. 

Проте, 29 серпня 2019 року був зареєстрований проект Закону про 

внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської 

монополії) (далі – Проект), який для багатьох став несподіванкою, та вже у 

вересні 2019 року був направлений на розгляд до Конституційного Суду 

України. 

Так, у Проекті запропоновано зміни до статті 131-2 Конституції 

України, відповідно до яких адвокату надається виключне право 
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здійснювати захист особи від кримінального обвинувачення [3]. Фактично, 

йдеться про повернення до минулої системи представництва та захисту 

особи адвокатом. 

До того ж, слід відзначити, що Комітет з питань інтеграції України з 

Європейським Союзом (далі – Комітет), розглянувши на своєму засіданні 

02.09.2019 р. проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо 

скасування адвокатської монополії), який було внесено Президентом 

України, визнав його положення такими, які регулюються національним 

законодавством країн-членів Європейського Союзу. 

Більше того, у наш час, зважаючи на те, що положення проекту закону 

стосуються демократичних принципів, верховенства права та 

функціонування демократичних інституцій у державі, Комітет вважає 

доцільним звернутися до Європейської комісії за демократію через право для 

того щоб отримати висновок про його відповідність європейським цінностям 

та вимогам [4]. Не випадково, процес аргументації щодо скасування 

адвокатської монополії викликає підвищену увагу, оскільки є цікавим та 

неоднорідним. У даному випадку, важливою постає необхідність визначити 

ключові аргументи «за» та «проти» скасування адвокатської монополії. 

Зокрема, до аргументів «за» відносимо: 1) пріоритет захисту прав 

людини, оскільки людина, її життя і здоров’я, честь і гідність є найвищою 

соціальною цінністю нашої держави [1, ст. 3]. У цьому контексті, захист прав 

людини вважається найголовнішим без встановлення будь-яких обмежень у 

законодавстві; 2) право на вільний вибір захисника – тобто особи, яка буде 

захищати права, свободи та інтереси тієї чи іншої особи, – яке належить 

кожному, у всякому разі в правовій демократичній державі; 3) відновлення 

стабільності та правопорядку – приведення у відповідність нормативно-

правових актів, а згодом і процедури представництва. Так як, різке обурення 

серед юристів не є значним досягненням законодавця [5, с. 66]. 
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При цьому, не слід нехтувати й суттєвим аргументами «проти» 

скасування адвокатської монополії, до яких відносимо такі, як: 1) 

кваліфікація – професійна правнича допомога, перш за все є якісною, але, на 

жаль, не кожному доступною; 2) конкуренція – рівень надання правових 

послуг – почне свій розвиток та формування, у цьому випадку крок назад не 

завжди буває дієвим; 3) дисциплінарна відповідальність адвоката за 

порушення норм Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» і Правил адвокатської етики як додаткова гарантія належної та 

якісної правової допомоги. Оскільки, професійна правнича допомога, яка 

буде надана адвокатом, що матиме необхідний рівень професійної 

підготовки, буде пов’язана із правилами професійної етики, законодавчими 

вимогами доступу до професії та відповідальністю за неналежне виконання 

свого професійного обов’язку [5, с. 63]. 

Заступник Голови Національної асоціації адвокатів України В. Гвоздій 

справедливо відзначив: «…високих стандартів якості можна досягнути 

виключно за умови, якщо буде встановлено жорсткі, однак прозорі 

механізми відповідальності учасників ринку, чітко врегульовані умови 

роботи на ринку, рівні для всіх, хто такі послуги надає. Без монополії досягти 

цього неможливо» [2, С. 3]. 

Таким чином, впровадження або скасування адвокатської монополії – є 

складним та важливим правотворчим процесом, оскільки більшою мірою 

стосується не адвокатів, а безпосередньо самої процедури захисту прав, 

свобод та законних інтересів кожного. Зокрема, в умовах сьогодення, 

штучне обмеження для багатьох юристів вести справи окремої частини 

громадян кардинально не змінює порядок здійснення їх професійної 

діяльності, оскільки у попередніх змінах та доповненнях до Конституції 

України, як і в процесуальних кодексах, вже були встановлені певні 

обмеження щодо абсолютної монополії. 
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Підсумовуючи, зазначимо, що ймовірне скасування адвокатської 

монополії, фактично не буде помітним для пересічних українців. Тому, 

важливим наступним кроком законодавця має бути не чергове внесення змін 

та доповнень до Основного Закону України, а унормування окресленої 

проблематики процесуальними та іншими Законами України. Це стане 

запорукою стабільності та дієвості інституту представництва та захисту в 

судах. 
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 ЩОДО НОВОГО ПОРЯДКУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
АДВОКАТІВ В УКРАЇНІ 

 

Серед обов’язків адвоката важливою сходинкою кар’єрного шляху  є 

підвищення його професійного рівня. Прагнення до розвитку, здобуття 

нових навичок, вдосконалення вже набутих та отримання знань у нових 

галузях права. 

Підвищення кваліфікації має багатогалузеві завдання. Це і підвищення 

рівня усвідомлення правил адвокатської етики, усвідомлення прав людини 

та основоположних свобод, навчання повазі до прав та інтересів клієнтів, 

сприяння належному здійсненню судочинства та реалізації права на 

справедливий суд. 

Новою редакцією  Порядку  підвищення кваліфікації адвокатів України 

визначено такі види підвищення кваліфікації[1]: 

навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації 

адвокатів Вищої школи адвокатури НААУ. 

участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових, 

науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, 

круглих столах, тренінгах, програмах тощо. 

публікації наукових або науково-практичних статей у друкованих або 

електронних фахових та інших професійних виданнях (газетах, журналах та 

інших періодичних виданнях) в Україні та за кордоном; 

видання монографій, підручників, посібників тощо; 
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Варто зазначити, що адвокат сам зберігає сертифікати та інші матеріали 

про участь у заходах з підвищення кваліфікації та інші документи, що 

підтверджують його участь. Кожного року до 31 січня Порядком 

передбачено надання адвокатом даних документів до НААУ. 

 Але думки адвокатів з великим багажем досвіду у сфері адвокатури 

таки розділилися. Прикладом э цікава  думка адвокатів М. Стоянова та В. 

Семенова, які навіть направили позов до суду, вважаючи, що даний порядок 

не є об’єктивним і в жодному законі не передбачений. Детальні коментарі 

також надала юристка Ю. Стусова, яка зазначила, що дана процедура вже 

вимальовує кілька складнощів для адвокатів. Одними  з перших є саме 

нечітко прописані види діяльності, які можна враховувати, як підвищення 

кваліфікації, також процедура є складною через обмеження у часі, адже 

здобуті бали будуть активними лише протягом року. 

Не оминути і фінансове питання порядку підвищення кваліфікації 

адвокатів.  Усі заходи для підвищення кваліфікації маю свою вартість і часто 

для молодих адвокатів сума є невиправданою. 

Зрозуміло, що це створить певні складнощі в найближчому 

майбутньому для адвокатів, що стрімко будуть йти кар’єрним шляхом. 

Тільки завдяки активним доопрацюванням передбаченого Порядку можна 

досягнути активних результатів у сфері підвищення кваліфікації адвокатів. 

Варто зазначити і про те, що НААУ має своє бачення даного порядку, а 

саме його об’єктивність, актуальність та дієвість. Адже підвищення рівня 

обізнаності адвокатів має відбуватись не лише на папері та відповідати 

примхам сьогоднішніх реалій законодавства. В першу чергу буде зростати 

фінансова складова на послуги адвоката, адже кожна праця має бути оцінена 

та виправдана. 

Головною ціллю Порядку є те, що спочатку адвокат має навчатись, а 

потім ефективно надавати послуги, адже посилилися не  лише умови 

нарахування балів для підвищення кваліфікації, а й жорсткішими стали 
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умови стажування. Адвокати припускають, що це безпосередньо пов’язано з 

планом відмінити адвокатську монополію. 

Тим не менш, вважаємо, що крім зазначених складнощів дана 

процедура має і позитивну сторону. Новий порядок підвищення кваліфікації 

адвокатів сприяє  не тільки покращенню професійного рівня адвокатів, 

розвитку конкуренції та інтеграції до міжнародних стандартів якості 

адвокатури, але і піклується про потенційних клієнтів, які хочуть отримати 

захист від професійного і компетентного адвоката чи адвокатки. І це в свою 

чергу розширить коло справ, що можуть потрапляти до рук професіоналів. 

Адже навчання передбачатиме не якийсь конкретний спектр інтересів, а 

загальну картину проблемних питань. 

Звісно, що цей Порядок потребує часу для опрацювання, 

результативності та реалізації ідеї в цілому, проте, це гарна альтернатива для 

адвокатів. 
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доктор юридичних наук, професор 

 

СТАБІЛЬНІСТЬ ЗАКОНУ – ГАРАНТІЯ ПОВАГИ ДО НЬОГО 

 

За час існування чинного Закону України «Про прокуратуру» було 

прийнято 19 нових законів, які в тому чи іншому обсязі вносили до нього 

зміни і доповнення. Можна, звичайно, стверджувати, що мова йде про 

дрібниці, хоча, на мій погляд, у законадвчій сфері такого взагалі бути не має. 

Зокрема, це стосується розділу першого «Засади організації і діяльності 

прокуратури». 

Серед засад діяльності прокуратури у ст. 3 Закону визначено 

насамперед «принцип верховенства права та визнання людини, її життя і 

здоров’я, честі і гідності, недоторканності і безпеки найвищою соціальною 

цінністю». В такій редакції розкриваються його складові. Їх доцільно 

умістити після словосполучення «верховенство права» через дві крапки. 

У п. 2 ч. 1 ст. 3 не варто виокремлювати «неупередженість» та 

«об’єктивність», а обрати один з цих термінів. У п. 5 ст. 3 термін 

«матеріального впливу» пропонується замінити на «корупційного впливу». 

Пункт 7 ч. 2 ст. 3 пропонується висловити у такій редакції: «неприпустимості 

втручання прокурорів в діяльність органів законодавчої, виконавчої і 

судової влади». 
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Частину 3 ст. 6 Закону доцільно викласти у такій редакції: «Керівники 

обласних та окружних прокуратур на відкритих засіданнях відповідних рад 

із запрошенням представників масової інформації не менше ніж двічі на рік 

інформують населення…» і далі за текстом. 

Викликає заперечення перейменування Генеральної прокуратури, 

очевидно, за прикладом «Офіс Президента України». Адже Генеральна 

прокуратура в Україні одна, як і посада Генерального прокурора України. 

Важко уявити собі в чому полягають переваги назви «Офіс 

Генерального прокурора України» від тієї, що використалась раніше, а саме 

– «Генеральна прокуратура України». По суті нічим, оскільки вони, як і 

дотепер, відповідають за окремі ділянки прокурорської діяльності, визначені 

вказівками Генерального прокурора. Саме Генеральна прокуратура як така, 

а не Офіс Генерального прокурора, який її очолює, робить те, що раніше 

робив апарат Генерального прокурора «…організує та координує діяльність 

усіх органів прокуратури» (ч. 1 ст. 8 Закону про прокуратуру) до прокуратур 

нижчого рівня. Навряд чи це можна буде зробити стосовно окружних 

прокуратур, проте в принципі – цілком можна – до обласних прокуратур. 

Почекаємо на подальший розвиток цієї ситуації, який, очевидно, залежить 

від позиції Генерального прокурора. 

Дозволимо собі висловити припущення, що використання терміну 

«офіс» стосовно Генеральної прокуратури продиктовані бажанням хоча б у 

цьому використати закордонну стилістику. 

Крім Офісу Генерального прокурора України до системи Генеральної 

прокуратури України належать обласні прокуратури, без присвоєння їм 

рангу «офіс». В принципі стосовно них можна застосовувати схему, 

призначену для прокурорів вищого підпорядкування (стаття 7 Закону 

України «Про прокуратуру»), а також форми і методи управління, що діють 

у Генеральній прокуратурі. 
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Відповідно до ч. 3 ст. 8 Закону «Про прокуратуру»: «У складі Офісу 

Генерального прокурора утворюються департаменти, управління, відділи, а 

також Генеральна інспекція». Очевидно, на Генеральну інспекцію мають 

покладатися перевірки за сигналами про порушення законів 

підпорядкованими органами прокуратури, скарги громадян і юридичних 

осіб на правопорушення з боку прокурорів, що слід відобразити в тексті 

Закону. 

У чинній редакції Закону України «Про прокуратуру» частково 

використано структуру органів прокуратури, властиву для радянських часів. 

В результаті діють такі управлінські структури: Генеральний прокурор та 

його апарат, обласні прокуратури (ст. 10 Закону), місцеві прокуратури, 

очолювані керівниками цих прокуратур (статті 10-11 Закону), окружні 

прокуратури (стаття 12-13 Закону) очолювані керівниками відповідних 

окружних прокуратур. 

Певною мірою обласні і, зокрема, окружні прокуратури нагадують 

структуру прокуратур радянської доби. При чому останні не можуть повною 

мірою прив’язуватись до колишнього адміністративно-територіального 

поділу, особливо міст обласного значення. 

Очевидно, що заповнення обласних і районних прокуратур 

здійснюватиметься з урахуванням обсягів наглядової та іншої діяльності у 

межах виділених штатів. При цьому матиме місце об’єднання колишніх 

міських та районних прокуратур. 

Питання організації та діяльності Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури заслуговує на окремий розгляд.  
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ТЛУМАЧЕННЯ ФУНКЦІЇ ПІДТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОГО 
ОБВИНУВАЧЕННЯ У ПРАКТИЦІ ВЕЛИКОЇ ПАЛАТИ  

ВЕРХОВНОГО СУДУ 

 

    Конституційною функцією прокуратури є підтримання публічного 

обвинувачення в суді. КПК України, як і Закон України «Про прокуратуру», 

використовують термінопоняття «державне обвинувачення». Це породило 

ряд проблемних питань щодо співвідношення цих категорій та визначення 

шляхів  уніфікації конституційного, кримінального процесуального 

законодавства та законодавства про прокуратуру [1; 2], і, крім того, важливе 

практичне питання стосовно участі прокурора у кримінальних провадження 

у формі приватного обвинувачення у суді, яке за наявної регламентації 

характеризується відсутністю юридичної визначеності. 

Велика Палата Верховного Суду в постанові від 26 червня 2019 р. у 

межах розгляду виключної правової проблеми сформулювала наступні 

висновки: 1) участь прокурора у судовому розгляді кримінальних 

проваджень у формі приватного обвинувачення, врегульованому приписами 

глави 36 КПК України, відноситься до функції підтримання публічного 

обвинувачення; 2) встановлений главою 36 КПК України процесуальний 

порядок здійснення кримінальних проваджень у формі приватного 

обвинувачення за правовою природою є приватно-публічною формою 

обвинувачення і не виключає  повноважень прокурора щодо здійснення ним 

функцій процесуального керівництва досудовим розслідуванням та 

підтримання державного обвинувачення в суді, крім повноваження 
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ініціювати кримінальне провадження за відсутності заяви потерпілого про 

злочин; 3) участь прокурора під час судового розгляду кримінальних 

проваджень у формі приватного обвинувачення як гарантія забезпечення 

засад рівності та змагальності, а також захисту прав та законних інтересів 

потерпілого, є обов`язковою, крім випадку, коли прокурор відмовився від 

підтримання державного обвинувачення, а потерпілий висловив згоду на 

підтримання обвинувачення в суді (ч. 5 ст. 340 КПК України) [3]. 

Наведемо деякі додаткові аргументи щодо такого тлумачення змісту 

публічного обвинувачення у кримінальному провадженні. 

Державне обвинувачення визначене у п. 3 ст. 3 КПК України як 

процесуальна діяльність прокурора, що полягає у доведенні перед судом 

обвинувачення з метою забезпечення кримінальної відповідальності особи, 

яка вчинила кримінальне правопорушення. Це визнання відображає тільки 

суб’єктну прив’язку стосовно особи, яка підтримує обвинувачення, і не 

відображає сутність того, у чиїх інтересах підтримується обвинувачення за 

КПК України. У КПК України 2012 р. у главі 36 законодавець фактично 

відмовився від традиційного розуміння інституту приватного 

обвинувачення, оскільки передбачив проведення досудового розслідування, 

формулювання обвинувачення слідчим / прокурором, відсутність 

правомочностей потерпілого підтримувати обвинувачення у випадках, 

передбачених главою 36 КПК України. 

Зважаючи на чинники, які зумовлюють причину існування інституту 

приватного обвинувачення [4, c. 256-267], а також визначення приватного 

обвинувачення [5, c. 61-62], та різницю у інтересах, у яких здійснюється 

обвинувачення, зазначимо, що приватне обвинувачення (у його класичному 

варіанті) та публічне обвинувачення (у тому числі державне) однозначно 

ототожнені бути не можуть. Відповідно, коли обвинувачення дійсно має 

ознаки приватного у його класичному розумінні (яке обов’язково включає 

активну роль потерпілого у тому числі й щодо підтримання обвинувачення і 
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мінімізує при цьому участь представників держави), воно не відноситься до 

функції підтримання публічного обвинувачення, а поняття «державне 

обвинувачення» не включає себе провадження у формі приватного 

обвинувачення через такі відмінності, як посягання на інтереси конкретної 

особи, особливі зв’язки між сторонами, диспозитивність руху провадження, 

його обумовленість інтересами потерпілого тощо.  Тому з доктринальної 

точки зору підтримання приватного обвинувачення прокурором суперечить 

Конституції України. 

Проте, якщо аналізувати цю проблему під кутом зору положень КПК 

України 2012 р., то законодавець фактично відмовився від традиційного 

розуміння інституту приватного обвинувачення. Відповідно, складно 

визнати логічним найменування глави 36 КПК як «Кримінальне 

провадження у формі приватного обвинувачення», оскільки потерпілим не 

ініціюється і не формулюється саме обвинувачення, а ініціюється початок 

кримінального провадження. Цей різновид кримінального переслідування 

доцільно поіменувати публічно-приватним кримінальним переслідуванням 

[6, c. 343]. 

У ч. 3 ст. 36 КПК України чітко передбачено, що участь прокурора в 

суді є обов’язковою, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Для 

приватного обвинувачення за главою 36 КПК України винятків у кодексі не 

передбачено, що ще раз підкреслює публічні елементи цього обвинувачення. 

Відсутність прокурора у судовому розгляді у такому провадженні, свідчило 

б, по-перше, про відсутність сторони обвинувачення (адже, повторимо, 

потерпілий за главою 36 КПК України прямо не уповноважений 

підтримувати обвинувачення, а враховуючи його статус, він і фактично 

неспроможний здійснювати збирання доказів та підтримувати 

обвинувачення самостійно, особливо, якщо не має можливості скористатися 

професійною правничою допомогою); по-друге, як наслідок, порушення у 

результаті цього засади змагальності сторін та свободи в поданні ними суду 



90 

 

своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; по-третє, 

відсутність балансу приватних та публічних інтересів у частині інтересів 

потерпілого у таких кримінальних провадженнях. Можливо, через це 

законодавець і надав у КПК України визначення державного обвинувачення, 

яке не відображає сутність саме державного обвинувачення, і не встановив 

винятки щодо участі прокурора у відповідному судовому провадженні. 

Відмітимо, що ЄСПЛ у справі «Карелін проти Росії», коли  заявник був 

визнаний винним у вчиненні адміністративного правопорушення і 

скаржився на те, що відсутність сторони обвинувачення в справі проти нього 

порушувала ст. 6 КЗПЛ стосовно вимоги неупередженості, вказав у ситуації, 

в якій суд першої інстанції не мав жодної альтернативи, окрім як взяти на 

себе завдання нести тягар підтримки звинувачення під час слухань, ЄСПЛ 

не був переконаний в існуванні достатніх гарантій того, щоб виключити 

законні сумніви будь-якого негативного впливу такої процедури на 

неупередженість суду першої інстанції; присутність сторони обвинувачення 

була необхідною для того, щоб запобігти виникненню законних сумнівів у 

неупередженості суду, які можуть виникнути в іншому випадку [7]. 

Екстраполюючи цей підхід на досліджувану проблематику, відзначимо, 

що відсутність прокурора та неможливість потерпілого підтримувати 

обвинувачення фактично свідчитиме про відсутність змагальності та 

упередженість суду. 

Таким чином, у провадженні, регламентованому Главою 36 КПК 

України, прокурор має повноваження  стосовно підтримання обвинувачення 

і його участь, крім випадків відмови від підтримання обвинувачення, є 

обов’язковою. 
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Хорсуненко Олег Володимирович, 

прокурор першого відділу процесуального керівництва при 

провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції 

та підтримання державного обвинувачення  

прокуратури Одеської області 

 

ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ОБГОВОРЕННЯ ПИТАННЯ  

ПОДАЛЬШОГО ІСНУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ПРОКУРАТУР 

 

Досліджуючи питання подальшого існування військових прокуратур, 

варто відзначити, що до них належать: Головна військова прокуратура (на 

правах структурного підрозділу Генеральної прокуратури України), 

військові прокуратури регіонів (на правах регіональних), військові 

прокуратури гарнізонів та інші військові прокуратури (на правах місцевих). 

Військові прокуратури в Україні не мають такої автономності як САП, 

однак їх підпорядкування йде по окремій вертикалі, аніж місцеві та 

регіональні прокуратури. 

Відмінним є і кадрове забезпечення прокуратур. Закон України «Про 

прокуратуру» не містить жодних вимог щодо конкурсного добору на 

вакантні посаді військових прокурорів, на відміну від інших посад 

прокурорів в системі прокуратури України. Так, військовими прокурорами 

призначаються громадяни з числа офіцерів, які проходять військову службу 

або перебувають у запасі і мають вищу юридичну освіту, за умови укладення 

ними контракту про проходження служби осіб офіцерського складу у 

військовій прокуратурі. 

Відповідно до Положення про Головну військову прокуратуру 

Генеральної прокуратури України від 20 грудня 2017 р.  на військові 

прокуратури покладається досить широке коло завдань, зокрема, 

забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування 
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кримінальних правопорушень, вчинених у воєнній сфері, злочинів проти 

основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та 

міжнародного правопорядку та інших, з урахуванням вимог пункту I розділу 

ХІ «Перехідні положення» Кримінального процесуального кодексу України; 

захист інтересів держави у воєнній сфері за наявності їх порушень або 

загрози порушень. Організація та реалізація заходів щодо поновлення 

порушених законних інтересів держави; організація діяльності військових 

прокуратур з метою забезпечення ефективного представництва інтересів 

держави у воєнній сфері в суді; реалізація повноважень щодо участі у 

виконавчому провадженні при виконанні рішень у справах, в яких 

військовим прокурором здійснювалося представництво інтересів держави в 

суді; організація та здійснення нагляду за додержанням законів органами, що 

проводять оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування 

кримінальних правопорушень, у тому числі у формі процесуального 

керівництва, підтримання публічного обвинувачення в суді, забезпечення 

якісного, ефективного та своєчасного реагування прокурорів на незаконні 

судові рішення у кримінальному провадженні; забезпечення виконання 

Постанови Верховної Ради України від 04.02.2015 р. № 145-VIII «Про Заяву 

Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції 

Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності 

та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та 

керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до 

особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян» 

щодо збору доказів скоєння таких злочинів; забезпечення участі у перегляді 

судових рішень Верховним Судом, розглянутих за участю військових 

прокурорів у місцевих та апеляційних судах; організація та здійснення 

нагляду за додержанням законів під час виконання судових рішень у 

кримінальному провадженні, а також застосування інших заходів 

примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи 
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громадян; організація діяльності військових прокуратур щодо запобігання та 

протидії корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням; 

координація діяльності правоохоронних органів щодо протидії злочинності 

у воєнній сфері тощо.  

Розглядаючи досвід Європейських країн, слід визначити, що військові 

прокуратури не є рідкістю. Так, у Данії кримінальне провадження стосовно 

військовослужбовців, якими порушено Військовий кримінальний кодекс, 

займається військова прокуратура, що підпорядкована Міністерству 

оборони. У Польщі функціонують Головна Військова Прокуратура, окружні 

військові прокуратури, військові гарнізонні прокуратури. Органи військової 

прокуратури очолюються Головним військовим прокурором, що діє від імені 

Генерального прокурора (ч. 2 ст. 3 Закону Польщі про прокуратуру 2016 р.).    

У Чехії за надзвичайної ситуації, передбачено створення «військових» 

прокуратур вищого і нижчого рівнів (higher and lower martial public 

prosecutor’s offices). У Румунії також функціонує військова прокуратура. У 

Болгарії військова прокуратура є військовою установою відповідно до 

Закону про загальну військову службу в Республіці Болгарія. При здійсненні 

своїх обов’язків військові прокурори є незалежними від військових 

начальників. Глава Військової прокуратури є Прокурором Збройних сил і 

водночас заступником Головного прокурора. У Греції при військових судах 

діють військові прокурори. Прокуратура Угорщини включає Головну 

військову прокуратуру, територіальні військові прокуратури і прокуратури 

окремих військових об’єднань. Словацька Республіка має вищу військову 

прокуратуру, що є частиною Генеральної прокуратури, та три окружні 

військові прокуратури є частиною прокуратури Словацької Республіки. 

Як видно з досвіду Європейських країн, функціонування військових 

прокуратур є досить звичним явищем, обумовленим умовами 

функціонування тих чи інших держав, насамперед чисельністю збройних 

сил в державах. 
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Цілком погодимось із думкою тодішнього військового прокурора 

Центрального регіону України Г. Рябенка щодо того, що протидія злочинам 

у військовій сфері на теперішній час має ознаки певного колапсу, 

скорочуються представницькі функції військової прокуратури та значно 

обмежуються її повноваження щодо нагляду за додержанням законів у ЗСУ. 

У зв’язку із змінами до Закону «Про прокуратуру», органи військової 

прокуратури на теперішній час позбавлені повноважень щодо 

позакримінального виявлення та реагування на порушення законів у 

військах і на підприємствах оборонного спрямування. Професійні військові 

юристи нині можуть представляти інтереси держави у судах лише в дуже 

обмежених випадках, при цьому фактична реалізація навіть такого 

обмеженого права є суттєво ускладненою законодавчим скасуванням пільг 

зі сплати судового збору. Права ж представляти інтереси 

військовослужбовців, навіть інвалідів та учасників бойових дій, військових 

прокурорів позбавили взагалі. Специфіка військової служби безумовно 

потребує спеціалізованих військових правоохоронних органів, що має 

підвищити рівень дотримання військової дисципліни, законності і 

правопорядку, протидії корупції у Збройних Силах України та інших 

військових формуваннях. 

 

  



96 

 

Чорний Денис Михайлович, 

заступник начальника відділу нагляду за додержанням законів органами 

фіскальної служби прокуратури Одеської області, 

 аспірант кафедри організації судових, правоохоронних органів та 

адвокатури Національного університету «Одеська юридична академія» 

 

ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ЗМІНИ ПРОКУРОРОМ КВАЛІФІКАЦІЇ 

ДІЯННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ПРО УХИЛЕННЯ 

ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ 

 

Оскільки кримінально-правова оцінка діяння є зовнішнім проявом 

реагування держави на вчинене правопорушення, то й ключовим суб’єктом 

цього процесу є її уповноважені представники. У випадку, коли йдеться про 

кримінально каране діяння, то надавати таку оцінку шляхом його 

кваліфікації має, насамперед, сторона обвинувачення. В цьому контексті 

слушними є висновки Великої Палати Верховного Суду, відповідно до яких 

Закон не покладає на потерпілого обов’язку встановлення обставин 

кримінального правопорушення та його кваліфікації. Зазначене є 

винятковою компетенцією органів досудового розслідування, державного 

обвинувачення і суду. Інтерес особи, котра зазнала шкоди, у застосуванні 

процедури кримінального судочинства стосується не юридичної кваліфікації 

протиправних дій, а самого факту вчинення цих дій щодо неї [1]. 

При цьому як потерпілий, так й інші учасники кримінального 

провадження не позбавлені можливості висловлювати свою думку з приводу 

правильності правової кваліфікації діяння. Однак офіційний (юридично 

значимий) характер має лише кваліфікація, здійснена слідчим чи 

прокурором, і за наслідками судового розгляду зафіксована у вироку суду. 

Так, згідно з ч. 1 ст. 368 КПК України ухвалюючи вирок, суд повинен 

вирішити, чи містить діяння склад кримінального правопорушення і якою 
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статтею закону України про кримінальну відповідальність він передбачений. 

Крім того на підставі ч. 3 ст. 337 КПК України суд вправі вийти за межі 

висунутого обвинувачення, зазначеного в обвинувальному акті, лише в 

частині зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення, якщо 

це покращує становище особи, стосовно якої здійснюється кримінальне 

провадження. 

Питання про зміну кримінально-правової кваліфікації може виникати 

на усіх стадіях кримінального провадження і бути пов’язаним із 

переоцінкою уже встановлених у справі фактів, з’ясуванням нових обставин, 

а також змінами в законодавстві. Зокрема, відповідно до Закону України від 

18 вересня 2019 року № 101-IX «Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо 

зменшення тиску на бізнес» збільшено розміри коштів, що є ознаками 

основного, кваліфікованого та особливо кваліфікованого складів злочину за 

статтею 212 «Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)» 

Кримінального кодексу України [2]. Відтепер кримінально караним 

визнається ухилення від сплати податків на суму, яка в три тисячі і більше 

разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний 

мінімум доходів громадян (у 2019 році – 2881500 грн). Також посилено 

покарання у виді штрафу в санкціях частини 1 і 2 зазначеної статті. 

У зв’язку із зазначеними законодавчими нововведеннями, нагальним 

завданням для прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво 

досудовим розслідуванням, є зміна правової кваліфікації кримінальних 

правопорушень з ч. 2 ст. 212 КК України на ч. 1 цієї статті, ч. 3 ст. 212 КК 

України на ч. 2 цієї статті (за винятком випадків, коли сума податків, зборів, 

інших обов’язкових платежів, які не надійшли до бюджетів чи державних 

цільових фондів в сім тисяч і більше разів перевищує установлений 

законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян). 
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Порядок здійснення кримінального провадження передбачає 

обов’язкове визначення кримінально-правової кваліфікації діяння вже на 

самому початку досудового розслідування. Для позначення цього процесу в 

КПК України застосовано такий термін як «попередня правова 

кваліфікація». Згідно п. 5 ч. 5 ст. 214 КПК України, Положенням про 

порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань [3] до цього 

реєстру вносяться відомості про попередню правову кваліфікацію 

кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) 

закону України про кримінальну відповідальність. 

Наступним етапом кримінальної процесуальної діяльності, на якому 

здійснюється так звана «первинна кваліфікація діяння», є повідомлення 

особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Відповідно до 

ст. 277 КПК України письмове повідомлення про підозру повинно містити 

правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у вчиненні якого 

підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України 

про кримінальну відповідальність. У законодавстві не міститься вказівки на 

те, що ця кваліфікація є первинною, однак доходимо такого висновку в 

зв’язку із тим, що така кваліфікація може бути в подальшому змінена 

шляхом зміни раніше повідомленої підозри за правилами ст. 279 КПК 

України. Важливо, що виключно прокурор має право змінити раніше 

повідомлену підозру, якщо ним було здійснено повідомлення про підозру. 

Остаточна кримінально-правова кваліфікація діяння відображається в 

обвинувальному акті (ст. 291 КПК України) чи клопотанні прокурора про 

звільнення від кримінальної відповідальності (ст. 287 КПК України). 

Необхідність подальшої зміни такої кваліфікації є підставою для зміни 

прокурором обвинувачення в суді відповідно до ст. 338 цього Кодексу. 

Таким чином, процесуальний порядок зміни правової кваліфікації 

кримінального правопорушення достатньо врегульований у чинному 

законодавстві. Проте, на практиці досить гостро постає питання про зміну 



99 

 

правової кваліфікації до повідомлення особі про підозру у вчиненні 

кримінального правопорушення. В цій частині, на жаль, маємо певну 

прогалину в кримінальному процесуальному законодавстві, що в окремих 

випадках призводить до неправомірної зміни правової оцінки діяння. 

Оскільки відомості про кримінально-правову кваліфікацію діяння 

відображаються в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, то й зміна цих 

даних здійснюється слідчим або прокурором шляхом редагування 

відповідних записів у цьому реєстрі. Згідно із вищезазначеним Положенням 

про нього, редагування (зміна) зафіксованих у Реєстрі відомостей 

проводиться шляхом внесення Реєстратором оновлених даних до 

відповідного пункту електронного контуру картки. 

Видається, що ключова проблема в цій сфері полягає у відсутності 

нормативної вимоги про необхідність прийняття уповноваженим суб’єктом 

(слідчим або прокурором) процесуального рішення про зміну правової 

кваліфікації діяння. Саме таке рішення у формі постанови мало би слугувати 

підставою для здійснення відповідних дій – редагування відомостей у 

реєстрі. Запропонований механізм надав би можливість уникнути 

необґрунтованої зміни правової кваліфікації, адже згідно з ч. 5 ст. 110 КПК 

України мотивувальна частина постанови слідчого, прокурора має містити 

відомості про зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови, а 

також мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на 

положення цього Кодексу. Крім того, в разі, якщо прокурор, який здійснює 

процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, буде не згоден із 

визначеною слідчим кваліфікацією діяння, то він на підставі п. 7 ч. 2 ст. 36 

КПК України матиме право скасувати таку постанову. 

З метою належного врегулювання порядку зміни прокурором правової 

кваліфікації кримінального правопорушення пропонуємо також закріпити 

обов’язок сторони обвинувачення повідомляти про прийняте рішення 
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зацікавлених учасників кримінального провадження, як то заявник, 

потерпілий, його представник та законний представник. 
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АТЕСТАЦІЯ ПРОКУРОРІВ ЯК СПРОБА ПЕРЕЗАВАНТАЖИТИ 

ПРОКУРОРСЬКУ СИСТЕМУ 

  

19 вересня 2019 року парламентом було прийнято Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових 

заходів із реформи органів прокуратури», цим самим було розпочато чергову 

реформу органів прокуратури. Основним завданням цього закону є 

переатестація усіх діючих працівників прокуратури. 

Відповідно до Порядку проходження прокурорами атестації 

затвердженого Наказом Генерального прокурора від 3 жовтня 2019 року № 

221 (далі – положення) )під атестацією прокурорів розуміється процедура 

надання оцінки професійній компетентності, професійній етиці та 

доброчесності прокурорів Генеральної прокуратури України, регіональних 

прокуратур, місцевих прокуратур і військових прокуратур. 

Майбутня атестація прокурорів включає в себе чотири етапи, а саме: 

1) складання іспиту у формі анонімного тестування з використанням 

комп’ютерної техніки з метою виявлення рівня знань та умінь у застосуванні 

закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора; 

2) складання іспиту у формі анонімного тестування на загальні здібності 

та навички з використанням комп’ютерної техніки; 

3) виконання письмового практичного завдання для оцінки рівня 

володіння практичними уміннями та навичками; 
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4) проведення співбесіди з метою виявлення відповідності прокурора 

вимогам професійної компетентності, професійної етики та доброчесності. 

Анонімне тестування буде проходити з використанням комп’ютерної 

техніки у присутності членів відповідної кадрової комісії і триватиме 100 

хвилин підчас яких прокурору буде надана можливість відповісти на 100 

питань, правильна відповідь на одне питання буде оцінюватися в один бал 

тому максимальний бал який зможе отримати прокурор буде становить 100 

балів. Прохідний бал для успішного складення іспиту становить 70 балів. 

Уразі якщо прокурор не набере прохідного балу, тоді кадрова комісія 

ухвалює рішення про неуспішне проходження прокурором атестації і не 

допускається до наступного етапу. 

Другий етап, а саме складання іспиту у формі анонімного тестування на 

загальні здібності та навички теж буде проводитися з використанням 

комп’ютерної техніки у присутності членів відповідної кадрової комісії. 

Прохідний бал для цього етапу не встановлюється Положенням, а буде 

визначатися наказом Генеральний прокурор після складання іспиту у формі 

анонімного тестування з використанням комп’ютерної техніки з метою 

виявлення рівня знань та умінь у застосуванні закону, відповідності 

здійснювати повноваження прокурора. Така непослідовність, щодо не 

закріплення прохідного балу в самому Положенні, а наданні такого 

повноваження Генеральному прокурору, створює можливість у 

майбутньому останньому впливати на хід конкурсу, шляхом затвердження 

більш високого, або більш низького прохідного балу. 

За умови успішного складення другого етапу прокурора допускають до 

наступних двох етапів, а саме: до проведення співбесіди та складання 

письмового практичного завдання. Найбільш спірною являються саме вище 

вказані етапи. Щодо письмового завдання слід відмітити що відповідно до 

Положення взагалі не зрозуміла процедура перевірки цього завдання, адже в 

ньому вказано лише те, що після виконання завдання прокурор здає комісії 
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написане ним вирішення завдання на аркуші (аркушах) з відміткою комісії, 

після чого члени комісії можуть ставити питання по практичному завданні 

підчас співбесіди. Викликає занепокоєння що в Положенні не визначені 

критерії перевірки даних завдань. 

Для проведення співбесіди кадрова комісія вправі отримувати в усіх 

органах прокуратури, у Раді прокурорів України, секретаріаті 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Національному 

антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, 

Національному агентстві з питань запобігання корупції, інших органах 

державної влади будь-яку необхідну для цілей атестації інформацію про 

прокурора, в тому числі про: 

1) кількість дисциплінарних проваджень щодо прокурора у 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та їх результати; 

2) кількість скарг, які надходили на дії прокурора до Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів та Ради прокурорів України, з коротким 

описом суті скарг; 

3) дотримання прокурором правил професійної етики та доброчесності: 

а) відповідність витрат і майна прокурора та членів його сім’ї, а також 

близьких осіб задекларованим доходам, у тому числі копії відповідних  

декларацій, поданих прокурором відповідно до законодавства у сфері 

запобігання корупції; б) інші дані щодо відповідності прокурора вимогам 

законодавства у сфері запобігання корупції; в) дані щодо відповідності 

поведінки прокурора вимогам професійної етики; г) матеріали таємної 

перевірки доброчесності прокурора; 

4) інформацію про зайняття прокурором адміністративних посад в 

органах прокуратури з копіями відповідних рішень. 

Члени комісії можуть навіть враховувати анонімну інформацію, що 

надійшла від фізичних чи юридичних осіб. Таке повноваження кадрової 

комісії викликає велике занепокоєння адже, така анонімна інформаціє про 
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прокурора може бути не об’єктивною і навіть не відповідати дійсності, а її 

використання може зашкодити позитивному проходженню атестації 

прокурора. 

Співбесіда повинна проходить у формі засідання комісії, підчас якого 

члени комісії мають право ставити запитання прокурору, з яким проводять 

співбесіду, щодо його професійної компетентності, професійної етики та 

доброчесності. А рішення про успішність чи неуспішність проходження 

атестації прокурором приймається шляхом голосування. 

Підводячи підсумки, слід відмітити, що процес атестації прокурорів 

передбачений відповідним Положенням покликана очистити органи 

прокуратури та відновити довіру до них збоку суспільства. 
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Ковальчук Інна Сергіївна, 

доцент кафедри організації судових, правоохоронних органів та 

адвокатури Національного університету «Одеська юридична академія»,  

кандидат юридичних наук, доцент 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ ОРГАНІВ 
ПРОКУРАТУРИ 

 

 Новообрана влада України проголосила, що одним із першочергових 

заходів її діяльності має стати повне перезавантаження правоохоронної 

системи в нашій державі. Дана комплексна реформа в повній мірі має 

торкнутися і органів прокуратури, що в свою чергу повинно відновити 

довіру до органів прокуратури та створити оновлену правоохоронну 

структуру у кримінальній сфері. 

Першим кроком у перезавантаження прокурорської системи стало 

прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури», що 

відбулося 19 вересня 2019 року. 

Відповідно до цього закону в системі органів прокуратури повинні бути 

ліквідовані Генеральна прокуратура України, регіональні прокуратури та 

місцеві прокуратури, а натомість створені Офіс генерального прокурора, 

обласні прокуратури та окружні. Отже, керівництво держави вибрало спосіб 

оновлення прокурорської системи, шляхом ліквідації діючих її структурних 

елементів та створенням нових. Це зроблено для того, щоб стало можливим 

провести переатестацію діючих прокурорів. Слід відмітити, що такий спосіб 

реформування органів прокуратури вже застосовувався у нашій державі у 

2014 році, але попередня реформа була розпочата і закінчена оновленням 

лише найнижчої ланки прокурорської системи, а саме діючих місцевих 

прокуратур. Цього разу реформування органів прокуратури повинно бути 
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розпочато з перезавантаження найвищої ланки тобто Генеральної 

прокуратури України. 

Щодо системи органів прокуратури слід відмітити, що в попередній 

редакції Закону України «Про прокуратуру» закріплювалося, що перелік 

місцевих прокуратур та їх територіальна юрисдикція визначалися в Додатку 

до цього закону, а отже для ліквідації чи створення нової місцевої 

прокуратури чи зміни юрисдикції діючої місцевої прокуратури необхідно 

було вносити зміни до вище зазначеного закону. Такий підхід обмежував 

організаційні повноваження Генерального прокурора України та 

унеможливлював останнього оптимізовувати роботу місцевих прокуратур. 

Відповідно до внесених змін Законом України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи 

органів прокуратури» від 19 вересня 2019 року у системі прокуратури 

України будуть діяти окружні прокуратури, перелік та територіальна 

юрисдикція яких визначається наказом Генерального прокурора, а процес 

утворення, реорганізація та ліквідація окружних прокуратур, визначення 

їхньої компетенції, структури і штатного розпису здійснюються 

Генеральним прокурором. Такий крок збоку законодавця, на нашу думку, є 

позитивним, адже дозволить повноцінно впливати на структуру та 

юрисдикцію найнижчої ланку прокурорської системи. 

Також зазнала змін стаття 14 Закону України “Про прокуратуру” у 

редакції 2015 року в ній зазначалося, що загальна чисельність працівників 

органів прокуратури становить 15000 осіб, а структура та чисельність 

Генеральної прокуратури України, регіональних та місцевих прокуратур, 

Національної академії прокуратури України затверджуються наказом 

Генерального прокурора України за погодженням з Радою прокурорів 

України з урахуванням обсягу роботи прокуратури та у межах видатків, 

затверджених у Державному бюджеті України на утримання органів 

прокуратури. У новій редакції Закону України “Про прокуратуру” зазначено, 
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що Загальна чисельність працівників органів прокуратури становить не 

більше 15000 осіб, зокрема загальна чисельність прокурорів становить не 

більше 10000 осіб. Одразу слід відмітити, зо в новій редакції цієї статті 

виключено вплив органів прокурорського самоврядування на визначення 

кількості. З таким нововведення не можна погодитися, адже воно обмежує 

права прокурорів, так як Рада прокурорів України являється органом 

прокурорського самоврядування та до її складу входили лише діючі 

прокурори, а її основним завданням було відстоювання інтересів 

прокурорської спільноти. Таке обмеження повноважень органу 

прокурорського самоврядування може негативно вплинути на роботу усієї 

системи органів прокуратури в майбутньому. 

Також хотілося б звернути увагу знову на те, що в законі закріплено 

обмеження щодо максимальної кількості прокурорів яка має становити не 

більше 10000 тисяч. Хоча скорочення кількості прокурорів є вимогою 

європейських партнерів нашої держави, але процес визначення 

максимальної кількості прокурорських працівників повинен бути 

обґрунтованим та зважати на навантаження яке лягає на кожного прокурора. 

Тому перед внесенням таких змін до закону, необхідно було спочатку 

провести комплексне науково-практичне дослідження щодо навантаження 

на окремого прокурора залежності від ланки прокурорської системи в якій 

він працює, та виробити загально-національний стандарт такого 

навантаження і лише після цього можна було б визначити максимальну межу 

прокурорських працівників, які є необхідними для повноцінного 

функціонування системи органів прокуратури. 

Підводячи підсумки, слід сказати, що зміни передбачені Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

першочергових заходів із реформи органів прокуратури» від 19 вересня 2019 

року покликані реформувати прокурорську систему в цілому, але не зі всіма 

нововведеннями запропонованими в цьому законі можна погодитися. 
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ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ НАЗК:  
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало свою 

діяльність 15 серпня 2016 р. Початково очікувалось, що НАЗК почне 

функціонувати майже на рік раніше - у серпні 2015 р. 

В умовах реформування правоохоронної системи в Україні актуальним 

питанням залишається підвищення ефективності виконання функцій, якими 

на сьогоднішній день наділене Національне агентство з питань запобігання 

корупції. 

Важливо, що перезавантаження НАЗК стало одним із пріоритетів нової 

влади. І це один із законів, поданих Президентом України із поміткою 

«невідкладний», що дозволило пройти в парламенті пришвидшену 

процедуру його розгляду. 

Згідно з пояснювальною запискою, розроблення законопроекту, який 

фактично перезапускає НАЗК, спричинене неефективною діяльністю цього 

органу. Обґрунтовуючи неефективність роботи НАЗК, автори посилаються 

на заяви та висновки громадських організацій, а також на звіт GRECO 

(Групи держав Ради Європи проти корупції). У Альтернативному звіті з 

оцінки ефективності впровадження державної антикорупційної політики, 

підготовленому низкою громадських об’єднань та експертів у 2019 році, 

діяльність Національного агентства було визнано незадовільною, роботу 

конкурсної комісії з відбору членів Національного агентства – 

дискредитованою [1]. 
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Для підвищення ефективності та спроможності функціонування 

механізму запобігання корупції в Україні необхідним є вдосконалення 

окремих наявних інструментів, посилення повноважень Національного 

агентства, зокрема в частині доступу до інформації, що знаходиться у 

володінні інших державних органів, усунення зовнішніх чинників, що дають 

змогу втручатися у реалізацію повноважень агентства, встановлення 

додаткових гарантій незалежності агентства та його працівників тощо. Це 

стосується також виправлення існуючих недоліків порядку притягнення до 

адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, пов’язаних з 

корупцією, більш ефективного розмежування повноважень у цій сфері. 

Окремою проблемою є відсутність належного регулювання, визначення 

статусу та функцій уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з 

питань запобігання та виявлення корупції в органах влади, забезпечення їх 

достатньої незалежності. 

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму 

запобігання корупції» розроблений для зниження рівня корупції та 

підвищення суспільної довіри до антикорупційних органів шляхом 

вдосконалення інституційного механізму запобігання корупції [2]. 

У абзаці першому пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві положення» проекту 

передбачено дострокове припинення повноважень членів Національного 

агентства з питань запобігання корупції, керівника апарату, заступників 

керівника апарату Національного агентства з питань запобігання корупції, 

членів Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання 

корупції з дня набрання чинності цим Законом [2]. 

Такі положення не відповідають нормам частини десятої статті 5, 

частини другої статті 9 Закону України «Про запобігання корупції»[3], 

якими чітко визначені підстави дострокового припинення повноважень 

членів Національного агентства з питань запобігання корупції та 
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гарантовано членам Національного агентства та службовцям апарату захист 

держави під час виконання їх посадових обов’язків. Крім того, частиною 

другою статті 83 Закону України «Про державну службу» встановлено, що 

зміна керівника або складу державних органів, керівників державної служби 

в державних органах та безпосередніх керівників не може бути підставою 

для припинення державним службовцем державної служби на займаній 

посаді з ініціативи новопризначених керівників [4]. 

Такі положення не відповідають вимогам частини третьої статті 22 

Конституції України та не забезпечують гарантії захисту від незаконного 

звільнення, визначені частиною шостою статті 43 Конституції України [5]. 

У абзаці другому пункту 3 цього ж розділу міститься доручення 

імперативного характеру: «Кабінету Міністрів України упродовж п’яти 

робочих днів з дня набрання чинності цим Законом призначити особу, яка 

тимчасово здійснює такі обов’язки Голови Національного агентства з питань 

запобігання корупції». При цьому відсутні критерії стосовно особи, яка може 

бути призначена тимчасово виконуючим обов’язки Голови Національного 

агентства з питань запобігання корупції. 

Припис такого змісту не випливає з основних положень законопроекту 

та не є прийнятним для законодавчого акту, що за правовою природою не 

призначений для втручання у сферу діяльності виконавчої влади. Цей 

припис також не враховує конституційного статусу Кабінету Міністрів 

України та порядку видання ним рішень з кадрових питань. 

Крім цього, у вичерпному переліку повноважень особи, яка тимчасово 

буде здійснювати обов’язки голови НАЗК, відсутні повноваження щодо 

визначення уповноважених осіб агентства. Згідно з прийнятим законом, на 

момент призначення урядом т.в.о. голови НАЗК повноваження членів НАЗК 

та чинного голови достроково припиняться. Таким чином, до призначення 

нового керівника в Національному агентстві будуть відсутні уповноважені 

особи. 
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Можливе переформатування агентства дозволить суттєво підвищити 

ефективність НАЗК через практичне забезпечення його незалежності. Як 

показує практика діяльності іноземних антикорупційних органів, на основі 

яких сформовані рекомендації діяльності таких інституцій, саме 

незалежність органів є наріжним каменем для їхньої дієвості. Тому найбільш 

доцільним і прийнятним варіантом політики є перезавантаження НАЗК 

через зміну порядку проведення конкурсу на посади в агентстві та зміну його 

керівництва й штату. Втім, важливо, щоби і перезавантаження, і робота після 

перезавантаження не перетворилась знову на безкінечний процес, за 

лаштунками якого відбуваються зловживання. Зрештою, справжнім 

показником ефективності нової влади мають стати незалежні та ефективні 

інститути влади, і хотілося б, щоб НАЗК стало одним із них. 

  

Список використаної література: 

1.   Альтернативний звіт з оцінки ефективності впровадження державної 

антикорупційної політики. О.В. Калітенко, Д. О. Калмиков, І. Б. Коліушко та 

ін.за заг. ред. М. І. Хавронюка. К. : Москаленко О. М., 2019.366 с. 

2.   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції: 

проект Закону України від 29.08.2019 №1029 [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66259 

3.   Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. 

Відомості Верховної Ради. 2014. № 49. Ст.2056 

4.   Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII. 

Відомості Верховної Ради. 2016. № 4. Ст.43 

5.   Конституція України від 28.06.1996 року. Відомості Верховної Ради 

України. 1996. №30. Ст. 141. 

 

  



112 

 

Храпенко Олена Олегівна, 

доцент кафедри організації судових, правоохоронних органів та 

адвокатури Національного університету «Одеська юридична академія», 

кандидат юридичних наук, адвокат 

  

РЕФОРМУВАННЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ:  
ЯКІ РЕАЛЬНІ ЦІЛІ «ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ»? 

  

Оновлена Верховна Рада України із самого початку своєї  роботи 

активно взяла курс на реформування судової, правоохоронної та 

правозахисної системи України. 

19 вересня 2019 року 259 голосами було ухвалено Закон про реформу 

прокуратури. Це означає, що в Україні стартував черговий етап 

реформування органів прокуратури. 

Виходячи з цього постає об’єктивне питання - що поганого в чинному 

Законі України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 року , прийняття якого 

суттєво змінило діючу, на час його прийняття,  «пострадянську» систему 

органів прокуратури України?   

Основні питання, які вирішував тоді ще новий закон про прокуратуру, 

стосувались: 

функцій прокуратури (скасування «загального нагляду»); 

зміна організаційного устрою; 

оновлення порядку притягнення до дисциплінарної відповідальності 

прокурорів; 

введення прокурорського самоврядування; 

оновлення кадрів за рахунок юристів із інших систем. 

Останній пункт на практиці був гірше всіх реалізований. Саме ці «нові 

обличчя» яких чекали творці нового закону так і не прийшли до «оновленої» 
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прокуратури. У зв’язку з чим прокуратура так і залишилась 

«недореформованою». 

Цей факт і став рушійною силою і поштовхом для нового етапу 

реформування органів прокуратури у 2019 році. 

Вважаємо за необхідне проаналізувати цілі які переслідував 

законодавець при оновленні прокуратури сьогодні. 

Фазекош О. визначив основною метою проекту №1032 від 

29.08.2019[1], як це роз’яснено  у пояснювальній записці до нього, є 

створення передумов для побудови системи прокуратури, діяльність якої 

базується на засадах ефективності, професійності, незалежності та 

відповідальності [3]. 

Законодавець бачить такі шляхи для реалізації визначеної мети: 

зміна назв ланок системи прокуратури ( повертаємось від місцевих до 

окружних, від регіональних до обласних і змінюємо Генеральну 

прокуратуру України на Офіс Генерального прокурора) ; 

зменшення кількості працівників органів прокуратури (майже на 

третину) ; 

ліквідація військових прокуратур; 

надання можливості всім особам із вищою юридичною освітою та 

стажем роботи у сфері права брати участь у відборі на заміщення посад в 

усіх органах прокуратури; 

надання Генеральному прокуратуру України нових повноважень; 

проведення атестації прокурорів; 

Серед перерахованих шляхів стурбованість визиває, в першу чергу 

,кадрове перезавантаження,  тому що поки система буде оновлюватись 

«страждатимуть» інтереси нашої держави і пересічних громадян.   

Також новий закон наділяє Генерального прокурора України новим  

широким колом повноважень. Як слушно зазначає Фазекош О., такі 

необмежені власні повноваження створюють, окрім іншого, суттєві 
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корупційні ризики у країні, де це поки що залишається нагальною 

проблемою [3]. 

Позитивним моментом реформи є підвищення заробітної плати 

співробітникам прокуратури. За новими формулами  мінімальна зарплата 

буде становити 15 прожиткових мінімумів (30105 гривень). 

На думку Лапкіна А., реформу необхідно організувати і провести таким 

чином, щоб вона не паралізувала роботу прокуратури[2]. Це звісно є 

найважливішим питанням для законодавців на сьогодні. 

Після прийняття нового закону найголовніше,  у розумні строки, 

реалізувати його новели тому що будь-яке затягування цього питання може 

привести до неефективної роботи ключового правоохоронного органу в 

Україні. 
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Курганський Олександр Валерійович, 

старший викладач кафедри організації судових, 

 правоохоронних органів та адвокатури  

Національного університету «Одеська юридична академія» 

 

ПРАВОВИЙ СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА  
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ СУДОВО-ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ В 

УКРАЇНІ 

 

Зміни в українській державі та суспільстві не оминули й 

правоохоронну систему України. Вже в перші дні діяльності новообраного 

парламенту від президента надійшла низка законопроектів, що спрямовані 

на підвищення ефективності діяльності правоохоронної системи України. 

Одним з таких законопроектів, які були визначені Президентом України як 

невідкладні для розгляду у Верховній Раді України, став проект Закону про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових 

заходів із реформи органів прокуратури №1032 від 29.08.2019. Вже 19 

вересня даний проект було прийнято в другому читанні, а 25.09.2019 року 

закон набрав чинності. Зміни, внесені до Закону України «Про прокуратуру» 

від 14.10.2014 року внесли досить велику кількість новацій порівняно з 

попередньою редакцією даного нормативного акту. Вони мають відношення 

як щодо самої системи органів прокуратури, так і щодо визначення статусу 

окремих посадових осіб органів прокуратури. Найбільший інтерес з цієї 

точки зору представляють зміни, внесені щодо визначення статусу 

Генерального прокурора, яких і хотілося б торкнутися. 

Одним з очікуваних положень, які визначали вимоги щодо 

претендента на посаду очільника прокуратури в Україні, стало повернення 

обов’язковості вищої юридичної освіти. Відсутність такої вимоги щодо 

особи Генерального прокурора тривалий час викликало подив як серед 
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теоретиків так і серед практиків. Обов’язковість стажу роботи в галузі права 

не менше десяти років є досить доречним. Але знову законодавець ухилився 

від визначення стажу роботи на посадах в органах прокуратури, як і в 

минулій редакції. Це знову свідчить про той факт, що посада Генерального 

прокурора розглядається як політична посада. До речі, щодо прокурорів 

обласних прокуратури, Офісу Генерального прокурора подібні вимоги 

також відсутні. Законодавець пояснює такий підхід бажанням оновити 

кадровий склад всіх ланок прокурорської системи, що, правда, може мати й 

негативні наслідки у вигляді вимивання кадрів з практичним досвідом, 

здатних до наставницької роботи. 

Якщо щодо процедури призначення Генерального прокурора на 

посаду суттєвих зауважень не висловлюється, то з приводу особливостей 

звільнення Генерального прокурора з адміністративної посади виникає 

низка слушних запитань. Викликає сумнів практична, та навіть й теоретична 

можливість застосування на практиці положень п.2 ч.1 ст.42 Закону України 

«Про прокуратуру», де вказано на можливість звільнення Генерального 

прокурора адміністративної посади Президентом України за згодою 

Верховної Ради України на підставі подання відповідного органу, що 

здійснює дисциплінарне провадження, або Вищої ради правосуддя. 

Причиною можна вважати той факт, що сама можливість функціонування 

незалежного від Генерального прокурора органу, що здійснює 

дисциплінарне провадження заблокована терміном на два роки, а 

передбачені Перехідними і прикінцевими положеннями Закону від 

19.09.2019 року кадрові комісії Офісу Генерального прокурора, обласних 

прокуратур знаходяться в залежності від Генерального прокурора, він 

визначає перелік, склад і порядок роботи вказаних органів. Питання ж 

притягнення Генерального прокурора до дисциплінарної відповідальності 

Вищою радою правосуддя також є сумнівним, оскільки сама Вища рада 

правосуддя щодо працівників органів прокуратури уповноважена 
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розглядати справи щодо несумісності посад або розглядати скарги на 

рішення відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, що 

знову ж таки тимчасово неможливо до 2021 року. П.9 взагалі визначає, що 

до першого вересня 2021 року дострокове звільнення Генерального 

прокурора з адміністративної посади може бути ініційовано Президентом 

України шляхом внесення до Верховної Ради України письмового подання 

про надання згоди на звільнення з посади Генерального прокурора. Таке 

твердження свідчить про надання імунітету Генерального прокурора від 

звільнення з посаді з ініціативи інших суб’єктів. Подібний підхід до 

регулювання статусу Генерального прокурора свідчить про намаганні 

Президента України забезпечити особисту прив’язаність очільника 

прокуратури до власної особи. 

Значно зросли можливості Генерального прокурора щодо кадрових 

питань в органах прокуратури. Протягом наступних двох років він 

самостійно, без узгодження з Радою прокурорів України має право 

призначати на адміністративні посади керівників обласних та окружних 

прокуратур, визначати власних заступників. До речі, зважаючи на факт 

призначення на посаду головного військового прокурора та посаду першого 

заступника Генерального прокурора відповідно Чумака В.В. та Каська В.В. 

до вступу в силу нині діючого закону, та в порушення норм Закону України 

«Про прокуратуру» до Державного бюро розслідувань окремими особами 

було подано відповідні заяви. 

Досить цікавим виглядає розширення повноважень Генерального 

прокурора щодо затвердження стратегії розвитку прокуратури, положення 

про систему індивідуального оцінювання якості роботи прокурорів та 

систему оцінювання якості роботи прокурорів, порядку вимірювання та 

регулювання навантаження на прокурорів. В свою чергу спірним є 

вилучення положення щодо обов’язковості реєстрації нормативно-правових 

актів в Міністерстві юстиції. 
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Значним кроком до розширення позицій Генерального прокурора 

стало надання йому права утворення, визначення переліку, територіальної 

юрисдикції, реорганізації та ліквідації територіальних прокуратур(обласних, 

окружних) та спеціалізованих, які нині можуть існувати на правах 

структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора, на правах обласних 

прокуратур, на правах підрозділу обласної прокуратури, на правах окружних 

прокуратур, на правах підрозділу окружної прокуратури. Подібний підхід 

дає можливість оперативно реагувати на виклики сьогодення, та не чекати 

на прийняття окремого закону, який міг би, за потреби, змінити діючу 

систему органів прокуратури в Україні. 
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ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ 

 

Одним із перших кроків на шляху до укріплення правоохоронних 

інституцій в державі стало прийняття Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи 

органів прокуратури», який був ініційований Президентом України В. 

Зеленським та визнаний ним як невідкладний для позачергового розгляду 

Верховною Радою України. Основною метою прийняття зазначеного 

Закону, як зазначено в пояснювальній записці, було створення передумов 

для побудови такої системи прокуратури, діяльність якої базуватиметься на 

засадах ефективності, незалежності та відповідальності. 

Для реалізації цього Закону було внесено зміни в ряд нормативно- 

правових актів, зокрема, Закон України «Про прокуратуру». Відповідно до 

ст. 7 вищезазначеного закону систему прокуратури України становлять: 

Офіс Генерального прокурора; обласні прокуратури; окружні прокуратури; 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура.  

Першочергова ціль реформування прокуратури – перезавантаження 

кадрового складу шляхом атестації чинних прокурорів (проведення оцінки 

їх відповідності критеріям професійності, доброчесності, професійної 

етики), а також надання можливості всім доброчесним кандидатам, які 

мають належні теоретичні знання та практичні навивки, на конкурсних 

засадах зайняти посаду прокурора у прокуратурах всіх рівнів. Так, 

позитивним кроком у частині закріплення вимог до осіб, які претендують на 

заняття вакантної посади прокурора Офісу Генерального прокурора є 

доповнення ч.3 ст.27 Закону пунктом щодо наявності вищої юридичної 
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освіти та володіння державною мовою. На посаду Генерального прокурора 

може бути призначений громадянин України, який: має вищу юридичну 

освіту та стаж роботи в галузі права не менше десяти років; володіє 

державною мовою; має високі морально-ділові, професійні якості та 

організаторські здібності; та не має заборгованості зі сплати аліментів на 

утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних 

платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до 

примусового виконання (ст. 40 Закону). 

Не можливо оминути увагою той факт, що законом значно розширені 

повноваження Генерального прокурора, зокрема: організація діяльності 

органів прокуратури України, у тому числі визначення  межі повноважень 

Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур у частині 

виконання конституційних функцій; у встановленому порядку на підставі 

рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності прокурора прийняття рішення про застосування до 

прокурора Офісу Генерального прокурора, прокурора обласної прокуратури 

дисциплінарного стягнення або про неможливість подальшого перебування 

такої особи на посаді прокурора; затвердження стратегії розвитку 

прокуратури; затвердження порядку вимірювання та регулювання 

навантаження на прокурорів; затвердження положення про систему 

індивідуального оцінювання якості роботи прокурорів та систему 

оцінювання якості роботи прокурорів. 

Однією із найбільш дискусійних новел стала ліквідація військових 

прокуратур, які становили відносно відокремлену спеціалізовану підсистему 

прокуратури. Водночас,  у разі потреби рішенням Генерального прокурора 

можуть утворюватися спеціалізовані прокуратури на правах структурного 

підрозділу Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур, підрозділу 

обласної прокуратури, окружних прокуратур, або на правах підрозділу 

окружної прокуратури. Але, слід зауважити, що на законодавчому рівні не 
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визначено, яким чином буде здійснюватися добір кадрів до спеціалізованих 

прокуратур у військовій сфері. 

У ст. 14 ЗУ «Про прокуратуру» зазначено, що загальна чисельність 

працівників органів прокуратури становить не більше 15000 осіб, зокрема 

загальна чисельність прокурорів становить не більше 10000 осіб. Зменшення 

кількості прокурорів може мати наслідком  збільшення навантаження на них 

та, водночас, зменшення якості розслідувань кримінальних проваджень. 

Водночас, законом передбачено підвищення заробітної плати – відповідно 

до наведеної формули, її розмір для конкретних прокурорських посад 

вираховується із застосуванням відповідних коефіцієнтів від базового рівня 

посадового окладу прокурора окружної прокуратури. 

Тимчасово, до 1 вересня 2021 року передбачено призупинення 

повноважень Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Натомість, 

в Офісі Генерального прокурора, у кожній обласній прокуратурі 

утворюються відповідні кадрові комісії як органи для забезпечення: 

проведення атестації прокурорів Генеральної прокуратури України, 

регіональних прокуратур, місцевих прокуратур, військових прокуратур 

відповідно до цього розділу; розгляду дисциплінарних скарг про вчинення 

прокурором дисциплінарного проступку та здійснення дисциплінарного 

провадження щодо прокурорів; здійснення добору на посади прокурорів. 

Така ситуація може створити несприятливі корупційні ризики в системі 

органів  прокуратури. 
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 ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОЛІЦЕЙСЬКОГО  

В КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ 

 

Стаття 3 Конституції України визначає, що людина, її права і свободи є 

найвищою цінністю, а визнання, дотримання і захист прав і свобод людини 

і громадянина – обов'язок держави [1]. Саме поліція як орган державної 

влади в особі своїх співробітників покликана захищати блага, які 

охороняються Конституцією України, а саме: захищати життя, здоров’я, 

права і свободи громадян, протидіяти злочинності, підтримувати публічну 

безпеку і порядок (ч. 1 ст. 1 Закону України «Про Національну поліцію» від 

2 липня 2015 року №  580-VIII [2] (далі – Закон про поліцію)). 

Актуальність даної теми обумовлена декількома причинами. По-перше, 

прийняття в 2015 р. Закону про поліцію слугувало кардинальною зміною 

правової регламентації становища поліцейського, завершилася «епоха 

міліцейського законодавства, заснованого на тотальному контролі за 

суспільством, сформованому ще в радянський період». По-друге, 

незважаючи на організаційні реформи останніх років, визначення правового 

статусу поліцейського має чимало проблем, що існували протягом багатьох 

десятиліть, однак ще й досі не знайшли свого вирішення. Так, діяльність 

поліції характеризується невисокою ефективністю, що відбивається на 

репутації як поліції в цілому, так і її працівників. Про це свідчить опитування 

громадян, проведене Харківським інститутом соціальних досліджень 

спільно з Харківською правозахисною групою у 2019 році, участь в якому 

взяли близько 19 500 респондентів, серед яких 45,3% чоловіків і 54,7% 

жінок. Отже, більше половини опитуваних вказали на те, що діяльність 
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органів поліції неефективна. Серед найбільших недоліків у роботі 39,3% 

опитаних вказали непрофесіоналізм, 36,8% – корумпованість, 30,9% – 

небажання захистити «просту людину». Крім того, 26,4% респондентів 

вказали на слабкий зв’язок із населенням, а 20,6% – на безкарність 

поліцейських. [3]. Для порівняння: правоохоронним органам в США 

довіряють 66-70% населення. Для Західної Європи цей показник дорівнює 

61%». Причиною такого ставлення до діяльності поліцейських є, в першу 

чергу, корумпованість, яка «стала сприйматися як щось цілком природне, 

"неминуче зло", перетворившись в систему, з якої, на думку більшості, 

безглуздо боротися – під неї можна лише "Підлаштовуватися"»[4, с. 3]. В 

свою чергу, А.В. Кубаєнко підкреслює, що причинами падіння суспільної 

довіри до нинішньої правоохоронної системи та негативних оцінок її 

діяльності є високий рівень злочинності, зневажливе ставлення до 

законодавства, часті випадки його порушення, агресія та спілкування в 

образливій формі [5, с. 80]. 

Вирішенню зазначених проблем, пов’язаних з діяльністю поліцейських, 

сприяє вдосконалення правової регламентації та практичної реалізації 

окремих елементів правового статусу поліцейського. 

Для початку зазначимо, що, відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону про поліцію, 

поліцейським є громадянин України, який склав Присягу поліцейського, 

проходить службу на відповідних посадах у поліції і якому присвоєно 

спеціальне звання поліції [2]. У науці під правовим статусом поліцейського 

розуміється «регламентована нормами чинного законодавства система 

складових елементів, що визначають правове становище поліцейського у 

правовідносинах з іншими державними органами, органами місцевого 

самоврядування, їх посадовими особами, фізичними та юридичними 

особами, а також між собою та при виконанні своїх посадових обов’язків» 

[6, с. 116]. Визначення поняття правового статусу поліцейського 

безпосередньо пов’язане з системою елементів, які його характеризують. 
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Отже, на нашу думку, до структурних елементів правового статусу 

поліцейського слід віднести: права, обов’язки, правові переваги, а також 

обмеження і заборони, встановлені з метою протидії корупції. Таким чином, 

необхідно розглянути кожен із зазначених елементів правового статусу 

поліцейського. 

Права  та обов’язки поліцейських – це комплекс закріплених нормами 

права дозволів та мір належної поведінки поліцейських. В цьому контексті 

слід виділити загальні права, якими поліцейський наділений як громадянин 

України (наприклад, право на відпочинок, на оплату праці тощо) та 

спеціальні права, які характеризують його саме як представника органу 

державної влади – Національної поліції. До спеціальних прав слід віднести 

наступні: на забезпечення належних організаційно-технічних умов, 

необхідних для виконання службових обов'язків; на ознайомлення з 

посадовим регламентом (Посадовою інструкцією) та іншими документами, 

що визначають його права та обов'язки на посаді; на отримання в 

установленому порядку інформації та матеріалів, необхідних для виконання 

службових обов'язків тощо [6, с. 117]. 

Найважливішим, на наш погляд, в контексті даної теми, є питання про 

обмеження та заборони як елементи правового статусу поліцейського. Згідно 

ст. 61 Закону про поліцію, за недотримання поліцейським  обмежень і 

заборон, вимог щодо запобігання або про врегулювання конфлікту інтересів 

та невиконання обов'язків, встановлених з метою протидії корупції Законом 

України «Про запобігання корупції» [7] та іншими законами, накладаються 

стягнення. 

Діяльність поліцейського окрім заборон та обмежень передбачає  й 

правові переваги. Виходячи з аналізу положень Закону України «Про 

національну поліцію», важливо виділити наступні гарантії соціального 

забезпечення працівників поліції, зокрема: зарахування стажу в органах 

поліції до страхового стажу; грошове забезпечення та інші компенсаційні 
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виплати за законодавством України (п. 4 ч. 10 ст. 62); позачергове придбання 

квитків і розміщення у готелі під час виконання службових обов’язків (п.7 ч. 

10 ст. 62); безкоштовне медичне забезпечення в закладах охорони здоров’я 

Міністерства внутрішніх справ України (ч. 1 ст. 95) тощо [2]. 

Таким чином, під правовим статусом поліцейського пропонуємо 

розуміти встановлену законодавством, а також іншими правовими актами 

сукупність взаємопов'язаних прав, обов'язків, заборон і обмежень, а також 

правових переваг, які забезпечують виконання поліцейським покладених на 

нього функцій. В рамках розгляду вдосконалення правового статусу 

поліцейського на перший план необхідно висувати зміст і механізм 

реалізації правових заборон і обмежень, що дозволяють не допускати 

працівниками  поліції зловживання повноваженнями, контролювати їх 

діяльність з метою реалізації завдань законодавства про протидію корупції. 
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ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ:  
ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ 

 

Сьогодні в Україні триває активне реформування правоохоронної 

системи, в якій Державне бюро розслідувань виконує важливі, передбачені 

законодавством функції.  

До Верховної Ради України Президентом України внесено проект 

Закону про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро 

розслідувань" щодо удосконалення діяльності Державного бюро 

розслідувань №2116 від 10.09.2019 р. Законопроект визначено як 

невідкладний, проте викликав неоднозначні думки, про що свідчать 

публікації на сторінках юридичних видань.  

У пояснювальній записці до проекту Закону обґрунтовується 

необхідність його прийняття, а саме «проект Закону розроблено з метою 

удосконалення правових основ організації та діяльності Державного бюро 

розслідувань, у тому числі усунення сукупності проблемних аспектів 

правового, структурно-організаційного, процедурного та кадрового 

характеру, виявлених за час діяльності Державного бюро розслідувань» [1].  

Відповідно до чинного закону, ДБР є центральним органом виконавчої 

влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою запобігання, 

виявлення, припинення, розкриття і розслідування злочинів, зарахованих до 

його компетенції. Згідно законопроекту ДБР змінить статус бюро на 

державний правоохоронний орган. На нашу думку, це значно покращить 

ефективність роботи органу. 
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Крім того, змінюється підхід до визначення граничної чисельності 

центрального апарату та територіальних управлінь Державного бюро 

розслідувань. Граничну чисельність ДБР буде визначати Кабінет Міністрів 

України за поданням директора бюро. На сьогодні гранична чисельність 

центрального апарату і територіальних управлінь становить 1500 осіб. 

Заслуговує на увагу і той факт, що законопроект №2116 уточнює 

порядок призначення директора Державного бюро розслідувань і його 

повноваження, нормує підстави притягнення працівників бюро до 

дисциплінарної відповідальності. 

Навздогін законопроекту №2116 йшов  альтернативний законопроект 

№2116-1 народної депутатки від партії "Голос" О. Устинової. На її думку, 

законопроект внесений Президентом надає "дуже великі повноваження" 

керівництву ДБР. Крім того, політик відзазначила, що президентський 

законопроект допоможе «заводити» людей у ДБР без конкурсу. 

У свою чергу, Директор ДБР  Р.Труба зазначив, що переконання, що  

законопроект робить Директора ДБР всемогутнім є помилковим, адже 

запропоновані зміни нарешті нададуть Директору ДБР звичайні 

повноваження керівника, такі, які є у Директора НАБУ, глави Нацполіціі або 

керівника будь-якого державного органу [2]. 

Слід зазначити, що Комітет з питань правоохоронної діяльності на 

виконання доручення Голови Верховної Ради України Д. Разумкова від 11 

вересня 2019 року на своєму засіданні 9 жовтня 2019 року (протокол № 7) 

розглянув проект Закону України «Про внесення змін до Закону України 

«Про Державне бюро розслідувань» щодо удосконалення діяльності 

Державного бюро розслідувань». Комітет підтримав доцільність подальшого 

удосконалення правових основ організації та діяльності Державного бюро 

розслідувань, однак висловив і низку пропозицій, що потребуватимуть 

вирішення під час підготовки законопроекту до другого читання [3]. 
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Таким чином, вважаю, що зміни, які були викладенні у Проекті Закону 

про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" 

щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань №2116, 

забезпечать ефективну роботу оперативно-розшукових підрозділів ДБР, що 

сприятиме швидкому розкриттю злочинів, віднесених до компетенції ДБР. 
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НОВА РЕФОРМА ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ:  
АНАЛІЗ ЗМІН 

 

Необхідність створення передумов для побудови нової системи 

прокуратури, діяльність якої базується на засадах ефективності, 

професійності, незалежності та відповідальності, активізація боротьби із 

злочинністю, точна відповідність прийнятих законів Конституції – усе це 

спричинило активізацію наукових розробок у певних галузях законодавства, 

зокрема в організації діяльності органів прокуратури. З ухваленням Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

першочергових заходів із реформи органів прокуратури»[1] стартував 

черговий етап реформи прокуратури в Україні. 

З ухваленням нової редакції Закону України «Про прокуратуру» у 2014 

р. в органах прокуратури не відбулося повноцінного кадрового 

перезавантаження з метою очищення лав прокурорів від осіб, які не 

відповідають вимогам доброчесності і професійності. Внаслідок цього 

сьогоднішня модель функціонування органів прокуратури є незадовільною 

ані з точки зору рівня підтримки її суспільством, ані з точки зору належного 

рівня виконання прокурорами своїх повноважень. 

Основною метою Закону є створення такої системи, яка б базувалась на 

засадах професійності, ефективності та відповідальності перед 

суспільством. Передбачається створення нових стандартів в роботі. Реформа 

розпочнеться з проведення атестації усіх прокурорів, яких оцінять за 

критеріями професіоналізму та добропорядності. Першими атестацію 
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пройдуть прокурори Генеральної прокуратури України, а в другу та третю 

черги підпадають місцеві та регіональні прокурори. Атестація буде 

складатись з трьох етапів у вигляді тестування (виявлення знань законів, 

загальні здатності, співбесіда з письмовим завданням). Є припущення, що 

комісію будуть складати особи з міжнародних організацій. До 1 вересня 2020 

року планується завершити етап атестації. Але зазначимо, що в Законі не 

зазначені ані строки, ані місце проведення іспиту. Також норми  

передбачають наявність «інших етапів» проведення атестації, що вважаємо 

законодавчо невизначеним терміном. Загалом це порушення принципу 

правової визначеності, що означає нечітке та неточне тлумачення норми. 

Адже відповідно до законодавства норми повинні бути спрямовані на те, 

щоб правовідносини були передбачуваними. 

Перелік та юрисдикцію окружних прокуратур буде визначати 

Генеральний прокурор своїм наказом. Також він має повноваження 

затверджувати стратегію розвитку прокуратури, систему оцінки якості 

роботи прокурорів, порядок змін та регулювання навантаження на 

прокурорів, розгляд звернень за неналежним виконанням обов’язків 

прокурором, створювати спеціалізовані прокуратури. Накази генпрокурора 

не будуть проходити реєстрацію в Міністерстві юстиції України. Ця стаття 

вимагає уточнення нормами, які б гарантували прозорість, відповідальність 

та ефективність, виконуваних прокурором дій. Необмежені права 

Генерального прокурора можуть призвести до зловживання владою та 

корупційних ризиків. 

Крім того, уточнена норма про кількість співробітників. Замість 15 

тисяч осіб органів буде залишено не більше 10 тисяч прокурорів. Це свідчить 

про те, що право надалі займати свою посаду надається працівникам з більш 

високою кваліфікацією та продуктивністю. Але з іншої точки зору це може 

призвести до збільшення навантаження на прокурорів та зменшення якості 

розслідування проваджень. 
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Зміни торкнулися й фінансової сторони діяльності прокурорів. Так 

оклад прокурора окружної прокуратури збільшиться з 12 до 15 прожиткових 

мінімумів для працездатних, з 2021 року складатиме 20 прожиткових 

мінімумів, а з 2022 року – 25 мінімумів. Крім того, збільшаться оклади 

керівництва Офісу генерального прокурора, керівників обласних 

прокуратур. Законом встановлюється обмеження в розмірі 25% для 

максимального розміру премії прокурора за результатами календарного 

року, яка нараховується виключно відповідно до оцінки роботи прокурора, 

що  безумовно унеможливлює зловживання в необґрунтованому 

преміюванні особового складу органів прокуратури. 

Окремої уваги заслуговує пункт 9 Прикінцевих та перехідних положень 

законопроекту[1], яким визначається, що «з дня набрання чинності цим 

Законом всі прокурори Генеральної прокуратури України, регіональних 

прокуратур, місцевих прокуратур, військових прокуратур вважаються 

такими, що персонально попереджені у належному порядку про можливе 

майбутнє звільнення з посади на підставі пункту 9 частини першої статті 51 

Закону України «Про прокуратуру»[2]. Важливо наголосити, що такі 

законодавчі приписи є дискримінаційними і суперечать вимогам частини 

третьої статті 22 Конституції України про те, що при прийнятті нових 

законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту 

та обсягу існуючих прав і свобод [3]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 49-2 Кодексу законів про працю України [4] при 

здійсненні реорганізації підприємства чи установи (чим саме й є перезапуск 

прокуратури) незалежно від форм організації чи виду діяльності працівник 

повинен бути повідомлений про своє вивільнення персонально не пізніше, 

ніж за два місяці. Крім того, якщо працівник прокуратури перебуває на 

лікарняному, у відрядженні чи у відпустці, він не може бути звільнений, 

оскільки у ці періоди за такими особами повинно бути збережене місце 

роботи (ст. 74, ч. 3 ст. 121 КЗпП). Вирішення вказаних питань на практиці 



133 

 

може призвести до корупційних зловживань з боку осіб, на яких буде 

покладений обов'язок формування складу нового правоохоронного органу. 

Вказані законодавчі норми можуть призвести до гальмування процесу 

реформування системи органів прокуратури, тому важливим завданням 

сьогодення є мінімізація кадрових ризиків при проведенні переатестації та 

перепризначення працівників прокуратури з урахуванням наведених 

нормативних проблем, та найшвидше доопрацювання законодавства з 

метою приведення його у відповідність з іншими законодавчими актами. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПЕРШОЧЕРГОВИХ ЗАХОДІВ 
РЕФОРМУВАННЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ 

 

В умовах нового державотворчого процесу відбувається реформування 

існуючих структур, утворення нових установ та ліквідація існуючих органів. 

Зміни торкнулися і правоохоронної системи, зокрема органів прокуратури 

України, які розпочалися в серпні 2019 року. 

Метою дослідження є аналіз нововведень, які стосуються реорганізації 

системи органів прокуратури, проведення механізму переатестації кадрів, 

вимог до керівного складу, завантаженості та якості роботи працівників. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про прокуратуру», прокуратура 

– це єдина система державних органів, яка здійснює захист прав і свобод 

людини, загальних інтересів суспільства та держави, які встановлені 

Конституцією України [1]. 

Останні законодавчі зміни викликані бажанням привести роботу 

прокуратури у відповідність до європейських стандартів та запровадити 

першочергові і, багато в чому, тимчасові заходи, пов’язані передусім із 

кадровим перезавантаженням органів прокуратури шляхом атестації чинних 

прокурорів, а також надання можливості всім доброчесним кандидатам, які 

мають належні теоретичні знання та практичні навивки, на конкурсних 

засадах зайняти посаду прокурора у будь-якому органі прокуратури. 

Новий закон передбачає зміну назв ланок системи прокуратури: 

Генеральну прокуратуру перейменують на Офіс Генерального прокурора, 

обласні стануть регіональними, а місцеві – окружними[2]. Проте, це 
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перейменування не означає лише зміну назви. Така зміна несе за собою 

ліквідацію попередніх та створення замість них нових структур. А це 

дозволяє на законній підставі, передбаченій п. 9 ч. 1 ст. 51 Закону України 

«Про прокуратуру», звільнити всіх працівників прокуратури у зв’язку із 

ліквідацією чи реорганізацією[1]. Кадрові зміни є чи не основною метою 

нового законопроекту, тому таке перейменування фактично створює нові 

органи, у які можна буде потрапити лише через спеціальний відбір. Таким 

конкурсним відбором для прокуратури є атестація. 

Атестація прокурорів – це встановлена розділом ІІ «Прикінцеві і 

перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів 

прокуратури» та Порядком проходження прокурорами атестації процедура 

надання оцінки професійній компетентності, професійній етиці та 

доброчесності прокурорів Генеральної прокуратури України, регіональних 

прокуратур, місцевих прокуратур і військових прокуратур [2]. 

Атестаційну перевірку буде проводити відповідна кадрова комісія у два 

етапи: тести на знання та застосування законодавства та співбесіда з метою 

виявлення відповідності прокурора вимогам професійної компетентності, 

професійної етики та доброчесності [3]. 

У зв’язку із тим, що основну роль у атестації прокурорів будуть 

відігравати кадрові комісії Офісу Генерального прокурора та обласних 

прокуратур, постає питання їх комплектування за для об’єктивного та 

неупередженого розгляду результатів перевірки. Адже дуже багато буде 

залежати від того, як буде проведений новий добір. Оскільки, від його 

максимальної об'єктивності та прозорості буде залежати не лише 

ефективність прокуратури, а й довіра до неї з боку населення. 

Однозначно найголовнішим завданням у атестації є якість завдань. 

Тому важливо обрати тих прокурорів, які не просто вміють обрати 

правильну відповідь на тестових завданнях, а мають найкращі навички 
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практичного застосування норм законодавства. Варто також врахувати 

досвід попередньої реформи 2015 року, де проводили тестування і найкраще 

склали тести ті прокурори, які завчасно почали готуватися до завдань. З 

огляду на вищевказане, можна зробити висновок, що тестування на 

комп’ютерах не є найкращим варіантом визначення професійності 

працівників. 

Ще одним кроком у реформуванні попередньої системи прокуратури є 

кадрові зміни. Вони передбачають скорочення кількості працівників 

щонайменше на третину — з 15 000 осіб до 10 000. 

Таке скорочення переважно відбудеться за рахунок працівників Офісу 

Генерального прокурора та обласних прокуратур, чиї кадрові штати 

вважаються надлишковими, тоді як нижча ланка прокуратури є 

перевантаженою і відчуває нестачу працівників. 

За останніми даними Генеральної прокуратури середнє число 

кримінальних проваджень на одного прокурора місцевої прокуратури 

припадає у кількості 500 на місяць, що вважається понад норму. Тому, якщо 

відбудеться суттєве скорочення місцевих прокурорів, то підтримувати 

державне обвинувачення в судах просто не буде кому. 

Реформа, яка розпочалася є лише початком значних зрушень, які 

очікують на прокуратуру України. На нашу думку, в законопроекті, щодо 

проведення змін та першочергових заходів із реформи правоохоронного 

органу є більше недоліків ніж переваг. Окрім того виявлено багато прогалин, 

які варто було б заповнити підзаконними нормативними актами. Адже 

недостатність чіткого механізму проведення змін має шанс на невдале 

проведення реформи. 

Задля розв’язання проблем, описаних вище, потрібно залучити 

спеціалістів для підготовки підзаконних нормативно-правових актів, щоб 

уникнути дискусійних питань, які є у законі, а також врахувати досвід 

європейських країн при проведенні атестації працівників. 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/113-20 

3.   Про затвердження Порядку проходження прокурорами атестації: 

наказ Генеральної прокуратури України від 03 жовтня 2019 року № 221 

  

Науковий керівник: доцент кафедри організації судових, 

правоохоронних органів та адвокатури Національного університету 

«Одеська юридична академія» кандидат юридичних наук, доцент Кубаєнко 

Андрій Володимирович 
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Питомець Микита Артемович, 

студент 1-го курсу  факультету  

прокуратури і слідства (кримінальної юстиції) 

 Національного університету «Одеська юридична академія» 

 

НОВЕЛИ В РОБОТІ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ 

 У РАМКАХ ТРАНСФОРМУВАННЯ ПРАВООХОРОННОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

Сьогодні питання реформування правоохоронної системи постало 

перед Україною як найгарячіше. Внутрішня та зовнішня національна 

безпека для українських громадян є на першому місці. Безкарність 

високопосадовців, відсутність системних змін у правоохоронних 

органах, безлад та несправедливість призводить до пригнічення прав 

громадян.  

14 січня 2016 року Президентом України було підписано закон, а 

29 лютого Постановою Кабінету Міністрів №127 було утворено 

Державне бюро розслідувань, на яке покладають великі сподівання. 

Адже саме цей орган має повністю взяти на себе завдання із 

запобігання, виявлення, припинення, розкриття злочинів, вчинених 

посадовими особами, які посідають особливо відповідальне місце в 

країні. Крім того, до підслідності ДБР віднесені судді, працівники 

правоохоронних органів, службові особи НАБУ, керівник і прокурори 

САП, а також особи, які вчинили військові злочини.  

 Зміни, які відбуваються в законодавстві, досить стрімкі та 

потребують чіткого аналізу, що є актуальним на сьогодні та зумовлює 

обрання для розгляду саме цієї теми.  

Відзначимо, що 22 травня 2019 року було прийнято закон України 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення 
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діяльності Державного бюро розслідувань». Звернемо увагу на деякі 

зміни: 

в Державному бюро розслідувань відтепер діють власні 

оперуповноважені; 

кваліфікаційні вимоги до директорів теруправлінь та керівників 

підрозділів центрального апарату закріплені законодавчо;  

перед призначенням до ДБР особи рядового і начальницького 

складу складатимуть присягу;  

введено спеціальні звання осіб  рядового і начальницького складу 

ДБР; 

введена доплата за науковий ступінь та премії.  

Директором територіального управління ДБР може бути 

громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в 

галузі права не менше семи років (після здобуття вищої освіти), досвід 

роботи на керівних посадах не менше трьох років та вільно володіє 

державною мовою. 

Керівником підрозділу центрального апарату ДБР може бути 

громадянин України, який має вищу освіту відповідно до напряму 

діяльності підрозділу; стаж роботи у відповідній сфері не менше семи 

років; досвід роботи на керівних посадах не менше трьох років та вільно 

володіє державною мовою.  

Змінилися звання осіб рядового та начальницького складу ДБР , 

серед них: 

1) спеціальне звання рядового складу - рядовий Державного бюро 

розслідувань; 

2) спеціальні звання молодшого начальницького складу (капрал 

Державного бюро розслідувань, сержант Державного бюро 

розслідувань, старший сержант Державного бюро розслідувань); 
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3) спеціальні звання середнього начальницького складу (молодший 

лейтенант Державного бюро розслідувань, лейтенант Державного бюро 

розслідувань, старший лейтенант Державного бюро розслідувань, 

капітан Державного бюро розслідувань); 

4) спеціальні звання старшого начальницького складу (майор 

Державного бюро розслідувань, підполковник Державного бюро 

розслідувань, полковник Державного бюро розслідувань); 

5) спеціальне звання вищого начальницького складу - генерал-

майор Державного бюро розслідувань. 

Разом з приходом до влади нового Президента, приходять 

відповідні нововведення, нові думки та реформи. Не обійшли вони й 

Державне бюро розслідувань. Так, 10.09.2019 р. у Верховній Раді 

УКраїни зареєстровано проект закону про внесення змін до закону 

України «Про Державне бюро розслідувань» щодо удосконалення 

діяльності Державного бюро розслідувань №2116, який наразі поданий 

до другого читання.  Ним пропонується змінити правовий статус 

Державного бюро розслідувань: ДБР стає державним правоохоронним 

органом, на який покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, 

припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його 

компетенції.  

Згідно з законопроектом, змінюється підхід до визначення 

граничної чисельності центрального апарату та територіальних 

управлінь ДБР – передбачається, що їх визначатиме Кабінет міністрів 

за поданням директора ДБР (на сьогодні гранична чисельність 

центрального апарату та територіальних управлінь ДБР визначена 

безпосередньо Законом "Про Державне бюро розслідувань" та 

становить 1500 осіб). 

Крім того, законопроект уточнює порядок призначення  директора 

Державного бюро розслідувань та його повноваження; унормовує 
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підстави притягнення працівників ДБР до дисциплінарної 

відповідальності. 

За словами Директора ДБР Р. Труби, цей законопроект повинен 

вивести ДБР з правового хаосу та розставити усі крапки над «і» у 

питаннях проведення конкурсів на керівні посади, організації роботи 

територіальних управлінь, визначення підстав для дисциплінарного 

стягнення, удосконалення структури центрального апарату та 

приведення у відповідність повноважень директора. Крім того, Р. Труба 

зазначив, що докладатиме усіх зусиль задля того, щоб методи роботи 

ДБР були схожими на роботу американського ФБР.  

Підбиваючи підсумки вищевикладеного, можемо дійти висновку, 

що правоохоронна система України розвивається, зазнаючи нових 

реформ та нововведень, здебільшого позитивних.  

Науковий керівник: завідувач кафедри організації судових, 

правоохоронних органів та адвокатури, доктор юридичних наук, доцент 

Бакаянова Нана Мезенівна 
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ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-

19. 

2. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України 
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3. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
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бюро розслідувань [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
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4. Інтерв'ю з директором Держбюро розслідувань [Електронний 

ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://hromadske.ua/posts/shcho-treba-

znaty-pro-robotu-derzhbiuro-rozsliduvan. 

 

  

https://hromadske.ua/posts/shcho-treba-znaty-pro-robotu-derzhbiuro-rozsliduvan
https://hromadske.ua/posts/shcho-treba-znaty-pro-robotu-derzhbiuro-rozsliduvan
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Титаренко Ганна Ігорівна, 

студентка 2-го курсу магістратури  

факультету правоохоронна діяльність 

Національного університету «Одеська юридична академія» 

  

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ 
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

 

У боротьбі з організованою злочинністю і корупцією працівники 

правоохоронних органів постійно стикаються з активною силовою 

протидією з боку кримінальних структур. При активізації законної 

діяльності правоохоронних органів щодо запобігання, виявлення і розкриття 

тяжких та особливо тяжких злочинів, які вчиняються організованими 

злочинними групами, зростає і кількість фактів насильницьких посягань, 

погроз і шантажу стосовно працівників правоохоронних органів та їх 

близьких. У зв'язку з цим набуває особливої актуальності питання 

державного захисту правоохоронних органів. 

Застосування заходів безпеки є одним з основних засобів забезпечення 

державного захисту працівників правоохоронних органів та їх близьких. 

Вони врегульовані Законом України «Про державний захист працівників 

суду і правоохоронних органів» від 23 грудня 1993 року [1]. 

Саме ці заходи найбільш ефективно впливають на стан захищеності 

працівників правоохоронних органів в разі наявності загрози посягання на 

їхнє життя, здоров'я та майно у зв'язку з їх службовою діяльністю. 

Застосування заходів безпеки щодо захисту особи є гарантом її особистої 

безпеки. Тобто, під особистою безпекою працівників правоохоронних 

органів і членів їх сімей мається на увазі стан захищеності їх життя, їхніх 

важливих інтересів від будь-яких загроз як реальних, так і потенційних [2, с. 

25]. 
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Заходи безпеки за характером їх впливу на стан захищеності 

працівників правоохоронних органів і їх близьких можна віднести до заходів 

прямого впливу. Прямий вплив має на увазі застосування заходів безпеки як 

засіб захисту від безпосередньої загрози, що мала місце в конкретному місці 

і в конкретний час. 

У ст. 5 Закону України «Про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів» від 23 грудня 1993 року закріплені види 

спеціальних заходів забезпечення безпеки (охорона, видача зброї тощо). 

Запропонований законодавцем перелік заходів безпеки, на наш погляд, 

заснований на результатах правозастосовчої практики державного захисту. 

До того ж, зазначені заходи безпеки можуть застосовуватися з дотриманням 

умов і підстав проведення кожної конкретної міри як окремо, так і в 

поєднанні [1]. 

При здійсненні особистої охорони виникають проблеми з виконанням 

особою, яка підлягає державному захисту, вимог органу, який забезпечує 

безпеку. Застосування заходів безпеки у вигляді особистої охорони покладає 

на цю особу дотримання ряду встановлених обов'язків, невиконання яких 

ставить в небезпеку не тільки саму особу, яка підлягає захисту, але і 

співробітників, які здійснюють її охорону. Дотримання встановлених 

обов'язків варто оформлювати складанням відповідного договору або 

письмовим розпорядженням, скріплених підписами сторін. Умови договору 

повинні мати суто індивідуальний характер. 

При видачі зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та 

сповіщення про небезпеку необхідно враховувати морально-психологічний 

і психічний стан особи, яка підлягає державному захисту, так як постійне 

перебування людини в стресовій ситуації пов'язане з порушенням психічної 

стійкості, що в певній ситуації може призвести до спотворення дійсності і 

неправильного сприйняття навколишнього ситуації. На підставі 
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вищевикладеного при здійсненні цього заходу особі, яка перебуває під 

захистом необхідно забезпечити психологічну підтримку. 

Забезпечення конфіденційності відомостей про осіб, які підлягають 

державному захисту - доступний як в організаційному, так і в матеріальному 

плані засіб захисту, широко поширений на практиці. 

Заміна документів – засіб безпеки, який нечасто застосовується на 

практиці, однак ефективність його використання підтверджується 

міжнародним досвідом. Однак при його практичній реалізації можуть 

виникнути проблеми, пов'язані з тим, що нові документи не дозволяють їх 

власникові (особі, якій надається захист) в повному обсязі бути учасником 

цивільно-правових відносин. Тому при реалізації даного заходу, працівники, 

що забезпечують його, повинні заздалегідь враховувати можливість 

виникнення проблем цивільно-правового характеру та розглядати шляхи їх 

найбільш вірогідного вирішення. 

Вкрай рідко на практиці використовується такий захід, як переведення 

на іншу роботу. Це досить часто пов'язано з особливим порядком 

призначення на деякі посади в правоохоронних органах, передбачених 

законодавством. Слід погодитися з думкою ряду вчених про те, що 

«алгоритм дій з переведення особи, якій надається захист на іншу роботу не 

вироблений і носить декларативний характер» [3, с. 61]. 

В процесі діяльності щодо забезпечення державного захисту 

працівників правоохоронних органів, особи, які здійснюють такий захист 

стикаються і з рядом інших проблем. Однак, застосування заходів 

державного захисту та забезпечення безпеки правоохоронних органів має 

надзвичайно важливий характер для демократичного правового суспільства. 

   Таким чином, для збільшення рівня ефективності виконання функцій 

по забезпеченню безпеки та захисту працівників правоохоронних органів всі 

перераховані в законодавстві заходи необхідно застосовувати, як правило, в 

комплексі, в залежності від конкретно взятого випадку. Всі заходи 
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забезпечення захисту працівників правоохоронних органів здійснюються до 

повної ліквідації загрози. Основним призначенням цих заходів захисту є те, 

що ні в якому разі, зважаючи на гарантування державою безпеки, не можна 

залишити співробітника правоохоронного органу «один на один» з 

небезпекою, не забезпечивши йому гарантованого захисту. 
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АТЕСТАЦІЯ ПРОКУРОРІВ  В СВІТЛІ РЕФОРМУВАННЯ 
ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ 

 

В сучасних умовах реформування правоохоронних органів в Україні 

актуалізуються проблемні питання кадрового забезпечення прокуратури. 

Належний захист відіграє провідну роль, оскільки є важливим та 

обов’язковим елементом державного і суспільного розвитку, виступає 

основою для формування демократичної правової держави та 

громадянського суспільства. 

Із прийняттям Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 року 

значно посилюється роль правоохоронних органів, що, безумовно, стає 

суттєвим кроком на шляху до розвитку прокуратури в цілому та статусу й 

соціального забезпечення прокурорів, а отже створення демократичної, 

соціальної, правової держави. 

В юридичній літературі акцентується увага на тому, що незважаючи на 

великий обсяг проведеної в цьому напрямі роботи, сьогодні ще залишаються 

проблеми у правовому регулюванні прийняття на службу в органи 

прокуратури, зокрема у сфері закріплення вимог до кандидатів на відповідну 

службу. Тому подальше удосконалення національного законодавства, яке 

регламентує вимоги до кандидатів на службу в органи прокуратури, 

сприятиме вирішенню питань належного кадрового забезпечення 

прокурорів, яка сьогодні перебуває в стадії реформування. Важливе 

значення при формуванні структури прокуратури слід враховувати як 

національні традиції, так і міжнародний досвід. 
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У Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних 

правових інститутів на 2015–2020 роки, схваленій Указом Президента 

України від 20 травня 2015 року № 276/2015, одним із напрямів 

реформування системи визначено приведення повноважень та діяльності 

органів прокуратури у відповідність із європейськими стандартами (пункт 4) 

[1]. Так, прийнято Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури 

[2]. 

Реформування прокуратури в нашій країні, пошук і створення її 

оптимальної моделі, ефективної в реаліях сьогодення, вимагає перегляду 

змісту основних параметрів прокурорської діяльності, виявлення її 

потенціалу, який необхідно спрямовувати на підвищення її результативності 

як на конкретному напрямі, так і прокуратури як державної інституції [3, с. 

5-6]. 

Взагалі, під атестацією розуміють встановлену державою форму 

періодичної перевірки спеціальної трудової правосуб’єктності певної 

категорії працівників і якості виконання ними своєї трудової функції з метою 

встановлення відповідності осіб, що атестуються, займаній посаді, 

підвищення їх професійно-ділового і морально-політичного рівня, а також 

сприяння адміністрації в поліпшенні підбора і розміщення кадрів [4, с. 244]. 

В свою чергу, В.Я. Малиновський під атестацією розуміє діяльність, у 

процесі якої атестаційна комісія у межах встановленої процедури виявляє 

ступінь відповідності працівника посаді, яку він обіймає [5, с.117]. В.Р. 

Кравець під правовим інститутом атестації розуміє систему правових норм, 

які регулюють атестаційно-посадові відносини, які складаються при 

проходженні державної служби, щодо оцінки ділових, особистісних, 

моральних якостей службовців з метою: визначення рівня професійної 

підготовки та відповідності державного службовця займаній посаді на 

державній службі; підвищення ефективності управління [6, с.11]. 
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Національне законодавство також не виробило однакового підходу до 

категорії «атестація». Так, відповідно до п.1 Положення про порядок 

проведення атестації прокурорсько-слідчих працівників органів 

прокуратури України, затвердженого наказом Генерального прокурора 

України від 12.09.2005 р. № 2958, атестація – це управлінська кадрова 

процедура, спрямована на оцінку кваліфікації прокурорів і слідчих, а також 

працівників Академії прокуратури України, яким присвоєно класні чини, з 

метою визначення відповідності працівників прокуратури та навчальних 

закладів займаним посадам, стану їх професійної підготовки; формування 

резерву кадрів на висунення; удосконалення професійної майстерності; 

визначення напрямів підвищення кваліфікації, професійної підготовки і 

перепідготовки; внесення і обґрунтування пропозицій щодо призначення та 

переміщення кадрів. 

Верховна Рада України 259 голосами ухвалила Проект Закону №1032 

від 29.08.2019 р. "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури" у другому 

читанні і в цілому. 

Слід звернути увагу на те, що, законопроект має на меті створення 

передумов для побудови системи прокуратури, діяльність якої базується на 

засадах ефективності, професійності, незалежності та відповідальності. 

Законопроектом вносяться зміни до Закону України "Про прокуратуру", а 

також до низки інших Законів, пов’язаних переважно із необхідністю зміни 

назв органів прокуратури. 

Що стосується атестації, то відповідно до згаданого законопроекту 

атестація прокурорів проводиться кадровими комісіями, які оцінюють  

професійну компетентність  прокурорів, їх професійну етику та 

доброчесність; атестація прокурорів включає такі етапи: 1) складення іспиту 

у формі анонімного письмового тестування з метою виявлення рівня знань 

та умінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=1032&skl=10
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=1032&skl=10
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прокурора; 2) проведення співбесіди з метою оцінки  відповідності 

прокурора вимогам професійної компетентності, професійної етики та 

доброчесності. Для виявлення рівня володіння практичними знаннями та 

навичками прокурори виконують письмове практичне завдання. У разі 

неуспішного проходження атестації прокурор звільняється з посади. 

Таким чином, оновлення прокуратури на шляху реформування 

правоохоронної системи є важливим кроком в побудові європейської моделі 

прокуратури, створенні сильного та дієвого механізму правового захисту 

людини та громадянина. 

Однак у світлі останніх подій в Україні потрібно докорінно змінювати 

якість діяльності прокурорів, розробляти концепцію реформування та 

удосконалення кадрового забезпечення. Для цього має бути підготовлений 

та внесений цілий комплекс науково-обґрунтованих реформ не лише у сфері 

кадрового забезпечення, але й у всіх сферах правоохоронної системи. При 

цьому вкрай важливим є запозичення досвіду професійної підготовки кадрів 

прокуратури провідних держав з метою вдосконалення діяльності й 

подальшого розвитку системи прокуратури України. 
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