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СКЛАДОВІ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА
Ключові слова: верховенство права; принцип верховенства права; складові верховенства
права; суд.

У

текстах багатьох основоположних
нормативних актів, починаючи з
Конституції України, кодексів, зако
нів, вживається термін «верховенство пра
ва». Зокрема, у ч. 1 ст. 8 Основного Закону
проголошено, що «в Україні визнається і діє
принцип верховенства права» [1]. Значна
увага приділена цьому принципу в україн
ському законодавстві про судочинство, про
цесуальних кодексах: Кодексі адміністра
тивного судочинства України (КАС України),
Цивільному процесуальному кодексі Украї
ни (ЦПК України) та Господарському проце
суальному кодексі України (ГПК України).
У Законі України «Про судоустрій і статус
суддів» [2] зазначений термін вживається
багаторазово. У преамбулі до Закону сказа
но: «Цей Закон визначає правові засади ор
ганізації судової влади та здійснення право
суддя в Україні з метою захисту прав, свобод
та законних інтересів людини і громадянина,
прав та законних інтересів юридичних осіб,
інтересів держави на засадах верховенства
права». У ст. 2 «Завдання суду» вказано:
«Суд, здійснюючи правосуддя на засадах
верховенства права, забезпечує кожному
право на справедливий суд та повагу до

інших прав і свобод, гарантованих Консти
туцією і законами України». Стаття 6 «Са
мостійність судів» також містить згаданий
термін: «Суди здійснюють правосуддя на ос
нові Конституції і законів України, забезпечу
ючи при цьому верховенство права». У ст. 47
«Незалежність судді» записано, що «Суддя
здійснює правосуддя на основі Конституції і
законів України, керуючись при цьому прин
ципом верховенства права». У ст. 55 «Прися
га судді» вказується, що особа, вперше при
значена на посаду судді, набуває повнова
жень судді після складення присяги судді
такого змісту: «Я, (ім’я та прізвище), вступа
ючи на посаду судді, урочисто присягаю
об’єктивно, безсторонньо, неупереджено,
незалежно та справедливо здійснювати пра
восуддя, підкоряючись лише закону та керу
ючись принципом верховенства права, чес
но і сумлінно виконувати обов’язки судді».
Водночас визначення термінів «верхо
венство права», «принцип верховенства
права», незважаючи на неодноразове їх зга
дування, у Законі України «Про судоустрій і
статус суддів» не надається. Спробу роз
крити даний термін зроблено у Кодексі
адміністративного судочинства України [3].
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Так, у ст. 7 КАС України «Принципи адмі
ністративного судочинства» записано, що
верховенство права є принципом здійснен
ня правосуддя в адміністративних судах, а у
ст. 8 «Верховенство права» розкривається
сутність цього принципу у судовій діяльності:
«1. Суд при вирішенні справи керується
принципом верховенства права, відповідно
до якого, зокрема, людина, її права та свобо
ди визнаються найвищими цінностями та
визначають зміст і спрямованість діяльності
держави. 2. Суд застосовує принцип верхо
венства права з урахуванням судової прак
тики Європейського суду з прав людини.
3. Звернення до адміністративного суду для
захисту прав і свобод людини і громадянина
безпосередньо на підставі Конституції Ук
раїни гарантується. 4. Забороняється відмо
ва в розгляді та вирішенні адміністративної
справи з мотивів неповноти, неясності, су
перечливості чи відсутності законодавства,
яке регулює спірні відносини».
У наступній статті (ст. 9 «Законність»)
розкривається сутність принципу законності
у судовій діяльності. Зокрема, вказується:
«1. Суд при вирішенні справи керується
принципом законності, згідно з яким: 1) суд
вирішує справи відповідно до Конституції та
законів України, а також міжнародних дого
ворів, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України; 2) суд застосо
вує інші нормативноправові акти, прийняті
відповідним органом на підставі, у межах
повноважень та у спосіб, передбачені Кон
ституцією і законами України. 4. У разі невід
повідності нормативноправового акта Кон
ституції України, закону України, міжнарод
ному договору, згода на обов’язковість
якого надана Верховною Радою України,
або іншому правовому акту суд застосовує
правовий акт, який має вищу юридичну силу.
5. У разі виникнення в суду сумніву під час
розгляду справи щодо відповідності закону
чи іншого правового акта Конституції Ук
раїни, вирішення питання про консти
туційність якого належить до юрисдикції
Конституційного Суду України, суд звер
тається до Верховного Суду України для
вирішення питання стосовно внесення до
Конституційного Суду України подання що
до конституційності закону чи іншого право
вого акта. 6. Якщо міжнародним договором,
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згода на обов’язковість якого надана Вер
ховною Радою України, встановлені інші
правила, ніж ті, що встановлені законом, то
застосовуються правила міжнародного до
говору. 7. У разі відсутності закону, що регу
лює відповідні правовідносини, суд застосо
вує закон, що регулює подібні правовідно
сини (аналогія закону), а за відсутності
такого закону суд виходить із конституцій
них принципів і загальних засад права (ана
логія права)».
Принцип верховенства права протлума
чений і Конституційним Судом України
(рішення від 2 листопада 2004 року № 15рп
у справі за конституційним поданням Вер
ховного Суду України щодо відповідності
Конституції України (конституційності) поло
жень ст. 69 Кримінального кодексу України
(справа про призначення судом більш
м’якого покарання)). У цьому рішенні єди
ний орган конституційної юрисдикції в Ук
раїні вказав, що «... верховенство права – це
панування права в суспільстві. … Одним із
проявів верховенства права є те, що право
не обмежується лише законодавством як
однією з його форм, а включає й інші
соціальні регулятори, зокрема норми мо
ралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані
суспільством і зумовлені історично досягну
тим культурним рівнем суспільства. Всі ці
елементи права об’єднуються якістю, що
відповідає ідеології справедливості, ідеї
права, яка значною мірою дістала відобра
ження в Конституції».
У Цивільному процесуальному кодексі
України [4] також немає прямих посилань ні
на верховенство права, ні на принцип закон
ності. Між тим у ст. 1 ЦПК України «Завдання
цивільного судочинства» сказано: «1. Зав
даннями цивільного судочинства є справед
ливий, неупереджений та своєчасний роз
гляд і вирішення цивільних справ з метою
захисту порушених, невизнаних або оспо
рюваних прав, свобод чи інтересів фізичних
осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інте
ресів держави». А в ст. 2 указаного Кодексу
«Законодавство про цивільне судочинство»
зазначається, що 1. Цивільне судочинство
здійснюється відповідно до Конституції Ук
раїни, цього Кодексу та Закону України «Про
міжнародне приватне право». 2. Якщо між
народним договором, згода на обов’яз
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ковість якого надана Верховною Радою Ук
раїни, передбачено інші правила, ніж вста
новлені цим Кодексом, застосовуються пра
вила міжнародного договору. 3. Провад
ження в цивільних справах здійснюється
відповідно до законів, чинних на час вчинен
ня окремих процесуальних дій, розгляду і
вирішення справи. 4. Закон, який встанов
лює нові обов’язки, скасовує чи звужує пра
ва учасників цивільного процесу або обме
жує їх використання, не має зворотної дії в
часі». У ст. 3 «Право на звернення до суду за
захистом» наголошено, що: «1. Кожна особа
має право в порядку, встановленому цим
Кодексом, звернутися до суду за захистом
своїх порушених, невизнаних або оспорю
ваних прав, свобод чи інтересів. 2. У випад
ках, встановлених законом, до суду можуть
звертатися органи та особи, яким надано
право захищати права, свободи та інтереси
інших осіб або державні чи суспільні інтере
си. 3. Відмова від права на звернення до су
ду за захистом є недійсною.
Згідно зі ст. 4. «Способи захисту, які за
стосовуються судом», суд, здійснюючи пра
восуддя, захищає права, свободи та інтере
си фізичних осіб, права та інтереси юридич
них осіб, державні та суспільні інтереси у
спосіб, визначений законами України. Стат
тя 5 «Здійснення правосуддя на засадах по
ваги до честі і гідності, рівності перед зако
ном і судом» містить вказівку про те, що суд
зобов’язаний поважати честь і гідність усіх
учасників цивільного процесу та здійснюва
ти правосуддя на засадах їх рівності перед
законом і судом незалежно від раси, кольо
ру шкіри, політичних, релігійних та інших пе
реконань, статі, етнічного та соціального по
ходження, майнового стану, місця прожи
вання, мовних та інших ознак. І, нарешті, у
ст. 8 «Законодавство, відповідно до якого
суд вирішує справи» зазначається, що суд
вирішує справи відповідно до Конституції
України, законів України та міжнародних до
говорів, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України. Суд застосовує
інші нормативноправові акти, прийняті
відповідним органом на підставі, в межах
повноважень та у спосіб, встановлені Кон
ституцією й законами України. У разі виник
нення у суду сумніву під час розгляду справи
щодо відповідності закону чи іншого право

вого акта Конституції України, вирішення
питання про конституційність якого нале
жить до юрисдикції Конституційного Суду
України, суд звертається до Верховного Су
ду України для вирішення питання стосовно
внесення до Конституційного Суду України
подання про конституційність закону чи
іншого правового акта. За умови невідповід
ності правового акта закону України або
міжнародному договору, згода на обов’яз
ковість якого надана Верховною Радою Ук
раїни, суд застосовує акт законодавства,
який має вищу юридичну силу. 5. У разі
невідповідності закону України міжнародно
му договору, згода на обов’язковість якого
надана Верховною Радою України, суд за
стосовує міжнародний договір. 6. Норми
права інших держав суд застосовує у разі,
коли це встановлено законом України чи
міжнародним договором, згода на обов’яз
ковість якого надана Верховною Радою Ук
раїни. Суд вирішує справи у сфері держав
них закупівель з урахуванням особливостей,
визначених Законом України «Про здійснен
ня державних закупівель». Якщо спірні
відносини не передбачені законом, суд за
стосовує закон, що регулює подібні за
змістом відносини (аналогія закону), а за
відсутності такого – виходить із загальних
засад законодавства (аналогія права). За
бороняється відмова у розгляді справи з мо
тивів відсутності, неповноти, нечіткості, су
перечливості законодавства, що регулює
спірні відносини.
Господарський процесуальний кодекс
України [5] не має спеціальних статей, які
присвячувалися б верховенству права або ж
принципу законності у судовій діяльності.
Однак цей Кодекс містить ст. 4 «Законодав
ство, яке застосовується при вирішенні гос
подарських спорів». У ній зазначається на
ступне: «Господарський суд вирішує госпо
дарські спори на підставі Конституції
України, цього Кодексу, інших законодавчих
актів України, міжнародних договорів, згода
на обов’язковість яких надана Верховною
Радою України. Господарський суд не засто
совує акти державних та інших органів, якщо
вони не відповідають законодавству Ук
раїни. Якщо в міжнародних договорах Ук
раїни, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, встановлені інші
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правила, ніж ті, що передбачені законодав
ством України, то застосовуються правила
міжнародного договору.
Господарський суд у випадках, передба
чених законом або міжнародним догово
ром, застосовує норми права інших держав.
У ньому вирішуються господарські спори в
сфері державних закупівель з урахуванням
особливостей, визначених Законом України
«Про здійснення державних закупівель». У
разі відсутності законодавства, що регулює
спірні відносини за участю іноземного
суб’єкта підприємницької діяльності, госпо
дарський суд може застосовувати міжна
родні торгові звичаї. Забороняється відмова
у розгляді справи з мотивів неповноти, не
ясності, суперечливості чи відсутності зако
нодавства, яке регулює спірні відносини».
Як бачимо, йдеться, по суті, про принцип за
конності.
Отже, не вживаючи термінів «верховен
ство права», «принцип верховенства права»,
«принцип законності», у ЦПК України наведе
но ті ж самі вимоги до процесу судочинства.
Проте якщо з додержанням вимог сто
совно забезпечення законності у судовій
діяльності більшменш ясно, то питання що
до здійснення правосуддя на засадах верхо
венства права, забезпечення верховенства
права залишається відкритим.
Яким чином на практиці судді керуватися
принципом верховенства права? Аналіз літе
ратури з цих питань засвідчує: на сьогодні ще
немає не тільки наукових рекомендацій сто
совно відповіді на запитання, яким чином за
безпечити
верховенство
права
при
здійсненні правосуддя та правотворчої діяль
ності в Україні, а й досить чіткого конструк
тивного визначення самого терміна «верхо
венство права». І це незважаючи на жваве об
говорення згаданого поняття упродовж
багатьох років [6–22]. Під конструктивними
будемо розуміти таке визначення та реко
мендації з реалізації принципу верховенства
права, які давали б змогу дійсно (а не декла
ративно) використовувати цей принцип у
правозастосовній (правотворчій) діяльності
(нас, зокрема, цікавить судочинство) та
одержувати істотний суспільно корисний ре
зультат (інакше навіщо цей принцип?).
Одним із найбільш конкретних (серед
багатьох декларативних) визначень зазна
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ченого терміна є досить розгорнута дефі
ніція, яку надав Футей Богдан А. – суддя Фе
дерального Суду Претензій США, радник
робочої групи з розробки проекту Консти
туції України, прийнятої 28 червня 1996 року.
У своїй статті «Конституційна реформа і вер
ховенство права» він пише про те, що існує
багато ознак верховенства права, серед
яких найважливіші вказані нижче.
Верховенство права означає, що кожен
громадянин (як приватна особа, так і держав
ний службовець) підкоряється закону. Жодна
особа, незалежно від статусу, не може бути
понад законом. Особливо важливим є те,
щоб джерелом права був народ України.
Концепція справедливості полягає у ви
несенні судових рішень і ґрунтується на
принциповій важливості процесуального
права. Президент США Авраам Лінкольн
1861 року у своїй промові перед Конгресом
Сполучених Штатів щодо заснування Феде
рального Суду Претензій Сполучених Штатів
Америки наголосив, що уряд має такий са
мий обов’язок гарантувати справедливе
правосуддя проти себе на користь своїх
громадян, як і забезпечувати правосуддя
між приватними особами.
Важливість забезпечення особистих
прав і свобод: свобода слова, право збира
тися мирно, свобода преси, свобода віро
сповідання, рівність перед законом, право
на оскарження в суді, право на правову до
помогу і незалежний суд. Якщо саме суд не
забезпечуватиме права людини, особливо
меншин та найменш захищених груп, то
норми конституції залишатимуться тільки
декларацією на папері.
Політична система повинна ґрунтувати
ся на розподілі влади з відповідною систе
мою стримувань і противаг. Така система
вимагає незалежності судової гілки влади.
Як ринкова економіка не може існувати без
приватної власності, так само не можна до
сягти верховенства права, якщо немає не
залежної судової влади [6].
Таке визначення терміна «верховенство
права» хоча й відповідає повною мірою ви
мозі конкретності, однак більше нагадує ре
комендації щодо розбудови правової дер
жави і тому не може бути визнане як конст
руктивне, таке, що може бути застосоване
безпосередньо суддею у практичній діяль
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ності. Як суддя чи навіть суд може забезпе
чити свою власну незалежність від інших
гілок влади: законодавчої, виконавчої, судо
вої? Не можна на рівні суду зняти недотор
канність з певних осіб, а отже, і реалізувати
принцип рівності перед законом. Тобто не
зрозуміло, яким чином, у який саме спосіб
мають діяти суди, щоб, здійснюючи право
суддя, забезпечувати при цьому верховен
ство права, виконувати відповідні вимоги
статей 2, 6, 47 та 55 Закону України «Про су
доустрій і статус суддів».
Водночас аналіз літератури свідчить, що
спроби відповісти на запитання, як забезпе
чити верховенство права при здійсненні
правосуддя, робилися. Так, О.В. Констан
тий, старший науковий співробітник, завіду
ючий сектором публічного права науково
експертного відділу правового управління
Верховного Суду України, у публікації «Що
до проблеми реалізації принципу верховен
ства права у сфері діяльності судової влади
в Україні» [7] зазначав, що сучасне розу
міння принципу верховенства права у
країнах ЄС свідчить про складність, багато
гранність цього явища правової культури,
державного та суспільного життя. Тому не
просто зробити висновок про його повну чи
наближену до повної реалізацію в тій чи
іншій сфері функціонування держави. Також
це стосується оцінок з точки зору відповід
ності критеріям вказаного принципу стану
діяльності судової влади в Україні.
Зарубіжні юристи та філософи сьогодні
розрізняють три основні підходи до тлума
чення змісту цього принципу: формально
юридичний, субстанційний (матеріально
правовий) і функціональний. Формальний
підхід ґрунтується на аналізі нормативного
закріплення принципу верховенства права в
цілому та аналізі окремих критеріїв його до
тримання. До таких критеріїв, зокрема, в
європейських країнах відносять: формальну
незалежність та безсторонність судової вла
ди; офіційно встановлений порядок прий
няття законів; відсутність законів, які засто
совуються тільки до окремих соціальних
груп, класів; відсутність зворотної сили за
конів; положення про судовий контроль за
діяльністю уряду. Матеріальноправовий
підхід заснований на моральних уявленнях
про належну правову систему та визначає

стан реалізації верховенства права тим,
наскільки ця система відповідає таким уяв
ленням. При цьому виокремлюються три ос
новні цінності, які становлять основу такого
принципу: захист від анархії та війни проти
всіх; надання можливості людям планувати
свою діяльність із розумною впевненістю, що
вони можуть передбачати наслідки різних дій
(наприклад, дії органів публічної влади); га
рантії від принаймні деяких видів дискрецій
ного розсуду (свавілля) державних посадов
ців. Функціональний підхід до визначення
верховенства права подібний до матеріаль
ноправового (сутнісного), але увага в ньому
зосереджується на тому, наскільки ефектив
но право та правова система в цілому вико
нують функції захисту інтересів людини. На
приклад, чи унеможливлюють вони прийнят
тя рішень органами влади на власний розсуд
і забезпечують їх прогнозованість [8]. Таким
чином, оцінка стану реалізації верховенства
права у сфері судового правозастосування –
це досить складний процес, оскільки необ
хідно вивчити дотримання широкого ком
плексу критеріїв, які становлять сучасний
зміст цього принципу.
Спірним (і можна довести, що й шкідли
вим) для судової практики є досить розпов
сюджена у літературі спроба протиставлен
ня верховенства права верховенству закону.
При цьому така теза обґрунтовується поси
ланнями на систему цінностей країн ЄС, де
основоположними засадами є особа, честь,
гідність, порядок, нормативність, суспільне
благо. Вітчизняна правосвідомість, ствер
джують деякі автори, і дотепер нібито має
ознаки державоцентризму (пріоритету
обов’язків особи над її правами в державі)
[9]. Тому, робиться далі висновок, багато
юристів не вбачають різниці між верховен
ством права і верховенством закону [7; 10].
На жаль, це не зовсім так. Поперше, якби
наша правосвідомість насправді припускала
пріоритет обов’язків особи над її правами в
державі, то саме тоді ці права забезпечува
лись би у нас найкраще у світі. Не було б
рвацтва, пограбувань народу. Подруге. За
будьяких умов закони повинні неухильно
виконуватися. Dura lex, sed lex – «Закон су
ворий, однак це закон!» – казали ще старо
давні римляни. І хоча у нас, справді, закони
та підзаконні правові акти не завжди
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відповідають критеріям справедливості й
гуманізму, оскільки в деяких випадках у них
на шкоду загальносоціальним потребам
закріплюється пролобійований державний
чи корпоративний інтерес [7; 9; 10], не мож
на, прикриваючись верховенством права,
не виконувати приписи нехай і несправед
ливого закону.
Протиставлення верховенства права
верховенству закону (а отже, і принципу за
конності) є не тільки неправильним, а й навіть
небезпечним для суспільства. Адже якщо ці
принципи протиставляються, то логічно при
пустити, що перший (принцип верховенства
права) є принципом беззаконня. Небезпечна
для суспільства і абсолютизація лібера
лістичних ідей (права людини вище за інтере
си нації). Про це йшлося у виступі одного з
авторів статті на Міжнародній науковопрак
тичній конференції «Верховенство права,
права і свободи та свободи людини і грома
дянина», присвяченій Міжнародному дню
прав людини, що відбулась у Київському
національному університеті імені Тараса
Шевченка 22 грудня 2010 року.
Запропонуємо власне бачення водо
розділу між верховенством права та верхо
венством закону. На нашу думку, принцип
верховенства права не слід протиставляти
верховенству закону. Принцип верховенст
ва права (rule of law), на наше переконання,
насправді є утвердженням правлячої сили
закону, противагою, антиподом так званого
«ручного» управління. Правити має закон.
Загальновідомо, що управління за допомо
гою закону і демократичніше, і більш об’єк
тивне, і економніше (одна норма права за
мінює тисячі індивідуальних велінь ... і лише
турбота про застосування залишається ... –
говорив ще Р. Ієрінг), порівняно з «ручним» –
суб’єктивістським за своєю суттю управ
лінням. Верховенство права включає забез
печення законності, неухильне дотримання
законів.
Щодо принципу верховенства права і
справедливості законів. Мається на увазі
використання його у правотворчості. Прин
цип верховенства права, на нашу думку, пе
редбачає управління на основі не будьяко
го закону, а закону правового, тобто спра
ведливого, суспільно корисного. Відповідно
до висновків теорії права є закони правові,
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тобто ті, які справедливі, суспільно корисні, і
неправові – не відповідають вимогам спра
ведливості, суспільної корисності.
Завдання судочинства (у рамках прин
ципів законності і верховенства права) – це,
поперше, контроль за відповідністю дій
відповідача (підсудного) чинним законам та
прийняття судового рішення із захисту прав,
свобод та законних інтересів людини і гро
мадянина, прав та законних інтересів юри
дичних осіб, інтересів держави. Подруге,
це внутрішня оцінка суддею справедливості
закону чи іншого правового акта, критерієм
якої є відповідність його Конституції Ук
раїни. У разі виникнення в суду сумніву під
час розгляду справи щодо відповідності за
кону чи іншого правового акта Конституції
України, вирішення питання про конститу
ційність якого належить до юрисдикції Кон
ституційного Суду України, суд, як зазна
чається у вище цитованій ст. 9 КАС України,
звертається до Верховного Суду України
для вирішення питання стосовно внесення
до Конституційного Суду України подання
щодо конституційності закону чи іншого
правового акта.
На стадії правотворчості, розробки, екс
портування, прийняття проектів норматив
ноправових документів розробники, екс
перти, особи, які обговорюють і приймають
відповідні акти, мають оцінювати їх справед
ливість, керуючись і Конституцією, і євро
пейськими нормами, і власною совістю. Так,
одним із завдань нещодавно оновленої
Комісії зі зміцнення демократії та утвер
дження верховенства права, згідно з Поло
женням про неї, є аналіз нормативноправо
вих актів та моніторинг ефективності реалі
зації таких актів для приведення їх у
відповідність з європейськими нормами і
стандартами. Вважаємо, що Комісія повин
на не тільки моніторити вже прийняті акти, а
й експертувати проекти найбільш важливих
документів, наприклад, нормативноправові
акти про адміністративну та пенсійну ре
форми, про оподаткування в Україні тощо.
Експертувати на предмет їх справедливості,
а отже, і сприяти утвердженню верховенст
ва права. В іншому випадку функціонування
цієї комісії не матиме очікуваного ефекту.
І, нарешті, верховенство права – це коли
закони не тільки справедливі, а й відповідно
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до них живуть усі. Тобто вони є однаково
обов’язковими для двірника, будьякого чи
новника, включаючи Президента країни.
Такий підхід не тільки ставить все на свої
місця, усуваючи протиріччя між правом і за
конністю, між принципами верховенства
права і законності, а й має конструктивну

спрямованість, вихід на постановку завдан
ня розробки і прийняття справедливих,
суспільно корисних законодавчих актів.
Таким чином, верховенство права – це і
правління закону (правління винятково за до
помогою законів), і забезпечення справедли
вості законів, і неухильне їх дотримання.
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ьогодні в державі відбуваються змі
ни, що стосуються різних сфер жит
тєдіяльності суспільства. В умовах
фінансової кризи загострюються не так пи
тання економічного розвитку країни, як по
треба комплексної відповіді уряду на викли
ки за допомогою удосконалення системи
державного управління та мобілізації із цією
метою всіх можливих ресурсів. Держава
стала на шлях реформування політичної си
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стеми в цілому. Головна мета цих перетво
рень – модернізація державноуправлін
ських відносин, створення дієвої системи
державного забезпечення та захисту кон
ституційних прав і свобод людини, гідних
умов її життя, наближення діяльності апара
ту управління до потреб населення.
Провідним владним суб’єктом держав
ного управління є органи виконавчої влади
та їх посадові особи. Саме на них покла
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дається основне навантаження щодо гаран
тування практичного забезпечення прав та
свобод людини і громадянина. Отже, цілком
логічно, що новітня адміністративна рефор
ма почалась із реорганізації центральних
органів виконавчої влади.
Президент України зазначив: «На часі
зміни в системі всієї виконавчої влади,
істотне скорочення чиновників на місцях та
одночасне посилення ролі і збільшення по
вноважень органів місцевого самовряду
вання, але не за рахунок чисельності, а за
рахунок якості» [1].
Відповідно до Указу Президента України
від 9 грудня 2010 року № 1085 [2] з метою
оптимізації системи центральних органів ви
конавчої влади, усунення дублювання їхніх
повноважень, забезпечення скорочення чи
сельності управлінського апарату та витрат
на його утримання, підвищення ефектив
ності державного управління було розпочато
перший етап адміністративної реформи і за
тверджено наведену нижче схему організації
та взаємодії центральних органів виконавчої
влади.
Міністерства: 1) Міністерство аграрної
політики та продовольства України; 2) Мі
ністерство внутрішніх справ України; 3) Міні
стерство екології та природних ресурсів
України; 4) Міністерство економічного роз
витку і торгівлі України; 5) Міністерство
енергетики та вугільної промисловості Ук
раїни; 6) Міністерство закордонних справ
України; 7) Міністерство інфраструктури Ук
раїни; 8) Міністерство культури України;
9) Міністерство надзвичайних ситуацій Ук
раїни; 10) Міністерство оборони України;
11) Міністерство освіти і науки, молоді та
спорту України; 12) Міністерство охорони
здоров’я України; 13) Міністерство регіо
нального розвитку, будівництва та житлово
комунального господарства України; 14) Мі
ністерство соціальної політики України;
15) Міністерство фінансів України; 16) Міні
стерство юстиції України.
Центральні органи виконавчої влади:
Державна авіаційна служба України; Дер
жавна автотранспортна служба України;
Державна архівна служба України та інші
(всього 53).
Центральні органи виконавчої влади зі
спеціальним статусом: 1) Антимонопольний

комітет України; 2) Державний комітет теле
бачення і радіомовлення України; 3) Фонд
державного майна України.
Центральні органи виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується і коорди
нується Кабінетом Міністрів України через
відповідних членів Кабінету Міністрів Ук
раїни:
1) першого віцепрем’єрміністра Ук
раїни – міністра економічного розвитку і
торгівлі України: Державна служба експорт
ного контролю України; Державна служба
статистики України; Державна служба тех
нічного регулювання України; Державне
агентство з енергоефективності та енерго
збереження України; Державне агентство з
інвестицій та управління національними
проектами України; Державне агентство ре
зерву України; Державне агентство України
з управління державними корпоративними
правами та майном;
2) віцепрем’єрміністра України – мі
ністра інфраструктури України: Державна
авіаційна служба України; Державна авто
транспортна служба України; Державна
служба автомобільних доріг України; Дер
жавна служба зв’язку України; Державна
служба морського та річкового транспорту
України; Національне агентство з питань
підготовки та проведення в Україні фіналь
ної частини чемпіонату Європи 2012 року з
футболу та реалізації інфраструктурних про
ектів;
3) віцепрем’єрміністра України – мі
ністра регіонального розвитку, будівництва
та житловокомунального господарства Ук
раїни: Державна архітектурнобудівельна
інспекція України;
4) віцепрем’єрміністра України – мі
ністра соціальної політики України: Держав
на служба з питань інвалідів та ветеранів Ук
раїни; Державна інспекція України з питань
праці; Пенсійний фонд України;
5) міністра аграрної політики та продо
вольства України: Державна ветеринарна та
фітосанітарна служба України; Державне
агентство земельних ресурсів України; Дер
жавне агентство лісових ресурсів України;
Державне агентство рибного господарства
України; Державна інспекція сільського гос
подарства України;
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6) міністра внутрішніх справ України:
Державна міграційна служба України;
7) міністра культури України: Державне
агентство України з питань кіно;
8) міністра надзвичайних ситуацій Ук
раїни: Державна служба гірничого нагляду
та промислової безпеки України; Державне
агентство України з управління зоною відчу
ження; Державна інспекція техногенної без
пеки України;
9) міністра освіти і науки, молоді та
спорту України: Державна служба інтелекту
альної власності України; Державна служба
молоді та спорту України; Державне агент
ство з питань науки, інновацій та інформації
України;
10) міністра охорони здоров’я України:
Державна санітарноепідеміологічна служ
ба України; Державна служба України з
лікарських препаратів і контролю за нарко
тиками; Державна служба України з питань
протидії ВІЛінфекції/СНІДу та іншим
соціально небезпечним захворюванням;
11) міністра екології та природних ре
сурсів України: Державна служба геології та
надр України; Державне агентство водних
ресурсів України; Державне агентство еко
логічних інвестицій України; Державна еко
логічна інспекція України;
12) міністра фінансів України: Державна
казначейська служба України; Державна
митна служба України; Державна податкова
служба України; Державна пробірна служба
України; Державна служба фінансового
моніторингу України; Державна фінансова
інспекція України;
13) міністра юстиції України: Державна
архівна служба України; Державна виконав
ча служба України; Державна пенітенціарна
служба України; Державна реєстраційна
служба України; Державна служба України з
питань захисту персональних даних [3].
На думку прем’єрміністра України
М.Я. Азарова, найголовніше завдання адмі
ністративної реформи полягає не лише в
скороченні видатків, а й у створенні ефек
тивної системи управління в країні. Вона
має відповідати вимогам часу, не допускати
бюрократизації процесів або затягування
прийняття рішень. Необхідно швидко й
ефективно реагувати на ситуацію. «Це не
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просто реформа, покликана поєднати як га
лузевий, так і територіальний принципи уп
равління» [4].
З метою сприяння належній реалізації
заходів з оптимізації системи центральних
органів виконавчої влади, підготовки узго
джених пропозицій щодо визначення повно
важень центральних органів виконавчої вла
ди, розпорядженням Президента України
від 23 грудня 2010 року № 1203рп утворено
робочу групу з опрацювання питань,
пов’язаних із оптимізацією системи цент
ральних органів виконавчої влади, керівни
ком якої призначений міністр юстиції Ук
раїни.
До компетенції робочої групи віднесено
розробку плану першочергових заходів що
до забезпечення оптимізації системи цент
ральних органів виконавчої влади; здійснен
ня аналізу проектів положень про міністер
ства, інші центральні органи виконавчої
влади та підготовку висновків стосовно оп
тимізації повноважень міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, усу
нення дублювання їхніх завдань і функцій;
аналіз забезпечення центральних органів
виконавчої влади будівлями, приміщення
ми, іншим майном та за результатами
аналізу внесення відповідних пропозицій
щодо оптимізації використання ними таких
будівель, приміщень, майна тощо [5].
Згідно з Типовим положенням про цент
ральний орган виконавчої влади України,
діяльність якого спрямовується і коорди
нується Кабінетом Міністрів України через
відповідного члена Кабінету Міністрів Ук
раїни, міністерство України входить до сис
теми органів виконавчої влади і є головним у
системі центральних органів виконавчої
влади в формуванні та забезпеченні реа
лізації державної політики в одній чи де
кількох сферах. Основними завданнями
міністерства є формування та реалізація
державної політики у визначеній Президен
том України сфері. Міністерство відповідно
до покладених на нього завдань визначає
пріоритетні напрями розвитку відповідної
сфери; забезпечує нормативноправове ре
гулювання у визначеній сфері; узагальнює
практику застосування законодавства з пи
тань, що належать до його компетенції, роз

Актуально
робляє пропозиції щодо вдосконалення за
конодавчих актів, актів Президента України,
Кабінету Міністрів України та в установлено
му порядку вносить їх на розгляд Президен
ту України і Кабінету Міністрів України;
інформує й надає роз’яснення щодо
здійснення державної політики у відповідній
сфері; здійснює інші повноваження, визна
чені законами України та покладені на нього
Президентом України.
У свою чергу, центральний орган вико
навчої влади України (державна служба,
державна інспекція, державне агентство),
діяльність якого спрямовується і коорди
нується Кабінетом Міністрів України через
відповідного члена Кабінету Міністрів Ук
раїни, входить до системи органів виконав
чої влади і забезпечує реалізацію державної
політики в одній чи декількох сферах. Ос
новними завданнями центрального органу
виконавчої влади є реалізація державної
політики у визначеній Президентом України
сфері, а також внесення пропозицій щодо її
формування. Центральний орган виконавчої
влади відповідно до покладених на нього за
вдань надає адміністративні послуги;
здійснює державний нагляд (контроль);
здійснює управління об’єктами державної
власності; узагальнює практику застосуван
ня законодавства з питань, що належать до
його компетенції; розробляє пропозиції що
до вдосконалення нормативноправових
актів та ін. [6].
Крім того, слушними є рішення Ради
регіонів [7] щодо реформи державної влади
в Україні. Зокрема, вона рекомендувала
Кабінету Міністрів України вжити конкретних
заходів для виконання рішень Президента
України В.Ф. Януковича про запровадження
реформи державної влади, кроків з оп
тимізації системи, функцій і повноважень
органів виконавчої влади та відповідного
скорочення чисельності й видатків на утри
мання державного апарату. Також доцільно
під час опрацювання питання забезпечення
ефективності державного управління на
місцевому рівні, зокрема про функціонуван
ня територіальних підрозділів центральних
органів виконавчої влади, розробити
відповідні законодавчі пропозиції щодо
зміни обсягу повноважень місцевих держав

них адміністрацій та переглянути власні ак
ти, якими затверджено рекомендаційні пе
реліки структурних підрозділів місцевих
державних адміністрацій; і частину коштів,
що вивільнилася внаслідок оптимізації
структури та чисельності органів управ
ління, спрямувати на стимулювання підви
щення якості управлінських рішень. З цією
метою необхідно внести зміни до відповід
них урядових нормативноправових актів;
здійснити заходи щодо презентації та широ
кого громадського обговорення проекту
пенсійної реформи в Україні. Членам Ради
регіонів спільно з відповідними центральни
ми органами державної влади та органами
місцевого самоврядування варто взяти ак
тивну участь у підготовці пропозицій щодо
запровадження наступного етапу реформу
вання місцевих органів влади. Рекоменду
вати головам обласних та районних рад,
міським головам здійснити заходи з оп
тимізації структури апаратів відповідних рад
та виконавчих комітетів. Також Міністерству
юстиції України спільно з Адміністрацією
Президента України і Головним управлінням
державної служби України організувати та
провести для керівників органів виконавчої
влади й органів місцевого самоврядування
інформаційнонавчальний курс з питань
впровадження адміністративної реформи;
рекомендувати Міністерству фінансів Украї
ни завершити розробку та ввести у
2011 році (в режимі онлайн) в експлуатацію
інформаційну технологію «Прозорий бю
джет», яка забезпечить дієвий контроль
суспільства за надходженнями й видатками
Державного бюджету України, та за під
тримки центральних і місцевих органів вико
навчої влади провести необхідну роз’ясню
вальну роботу щодо застосування цієї сис
теми [8].
Таким чином, найближчим часом має
розпочатись другий етап адміністративної
реформи, пов’язаний із оптимізацією влади
на місцях. Процес її реалізації Глава держа
ви В. Янукович контролюватиме особисто і
вимагатиме персональної відповідальності
за її проведення від усіх керівників. Бороть
бу із бюрократією, зниження рівня корупції
та підвищення ефективності державної вла
ди Президент України вважає пріоритетни
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ми напрямами адміністративної реформи у
2011 році [1].
Виходячи з таких позицій, Кабінет
Міністрів України до кінця 2010 року вже
скоротив на 50% чисельність свого секре
таріату [9]. Наступні кроки адміністративної
реформи у сфері органів виконавчої влади
були конкретизовані міністром юстиції Ук
раїни. Так, на його погляд, координуючу
роль під час проведення адміністративної
реформи перебирає на себе Президент Ук
раїни, він же призначає за поданням
прем’єрміністра України всіх керівників
центральних органів виконавчої влади
відповідно до Конституції України. Міністр
юстиції України також вказав, що нагальною
є потреба законодавчо врегулювати статус
центральних органів виконавчої влади,
діяльність національних регуляторів, модер
нізувати підхід до держслужби в Україні; виз
начив міністерства ключовими органами ви
конавчої влади, що формують державну
політику в межах своєї компетенції, контро
люють діяльність інших центральних органів
виконавчої влади, які перебувають у їх
підпорядкуванні. Практично в кожному міні
стерстві ці органи будуть створені на базі
існуючих державних комітетів, служб,
фондів та адміністрацій. Головна функція
служб – надання державних послуг грома
дянам і юридичним особам. Виокремлення
цієї функції має якісно покращити систему
державного управління та створити сприят
ливі умови для подолання корупційної діяль
ності. Інспекція повинна здійснювати нагляд
та контроль за дотриманням і виконанням
законодавства. Агентства будуть наділені
управлінськими функціями щодо державно
го майна й надаватимуть послуги юридич
ним особам, які пов’язані з об’єктами дер
жавної власності. Діяльність центральних
органів виконавчої влади координує і спря
мовує відповідний міністр, але не оператив
но, а шляхом видання нормативних актів.
Подальші кроки адміністративної ре
форми стосуватимуться місцевих держав
них адміністрацій. Більшість представництв
міністерств у регіонах будуть ліквідовані,
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проте залишаться деякі територіальні орга
ни, наприклад, такі, що підпорядковані
Міністерству внутрішніх справ України,
Міністерству надзвичайних ситуацій Ук
раїни, Міністерству юстиції України [10].
Таким чином, основоположними заса
дами новітньої адміністративної реформи
системи органів виконавчої влади є реалі
зація принципу субсидіарності, коли на часі
зміни в системі всієї виконавчої влади,
істотне скорочення чиновників на місцях та
одночасне посилення ролі і збільшення по
вноважень органів місцевого самовряду
вання, але не за рахунок чисельності, а за
рахунок якості. Основною метою адміні
стративної реформи є створення ефектив
ної системи управління країною, а коорди
нуючу роль під час її проведення бере на се
бе Президент України.
Реформування органів виконавчої вла
ди здійснюється у два етапи: перший – це
реформа центральних органів виконавчої
влади; другий пов’язаний із оптимізацією
влади на місцях.
Перший етап розпочався Указом Прези
дента України від 9 грудня 2010 року № 1085
«Про оптимізацію системи центральних ор
ганів виконавчої влади», відповідно до якого
поєднаний галузевий і територіальний
принципи управління.
На другому етапі здійснюватиметься оп
тимізація органів виконавчої влади та місце
вого самоврядування на місцях, при цьому
більшість представництв міністерств у
регіонах ліквідовуватиметься, а їхні функції
передаватимуться органам місцевого само
врядування.
Отже, за своїм змістом адміністративна
реформа є цілісним комплексом узгоджених
заходів, спрямованих на суттєве підвищення
рівня керованості життєво важливих процесів
у суспільстві шляхом науково обґрунтованого
створення ефективного механізму держав
ного управління, розвитку адміністративного
законодавства, поліпшення кадрового, ін
формаційнотехнічного і фінансовоеконо
мічного забезпечення організації виконавчої
влади та місцевого самоврядування.
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ід часу проголошення незалежності в
Україні і науковці, і юристипрактики
почали закликати до реформування
прокуратури. Переважна більшість таких
«реформаторів» бачили прокуратуру у лоні
або судової влади, або виконавчої. Такі за
клики спостерігаються і сьогодні. Проблема
настільки загострилася, що 20 вересня
2010 року Моніторинговий комітет ПАРЄ з
питань виконання обов’язків державами –
членами Ради Європи підготував доповідь
«Функціонування демократичних інститутів в
Україні». Венеціанська комісія також звину
ватила Україну у надмірній концентрації на
глядових повноважень в прокуратурі, що, на
думку ПАРЄ, є загрозою демократії у нашій
державі і суперечить європейським стан
дартам.
Водночас автор [1] повністю поділяє
думку С. Ківалова про те, що, згадуючи про
«європейські стандарти», доповідачі не
змогли сказати жодного слова про зміст цих
стандартів щодо функцій прокуратури або
джерела, які розкривають їх зміст, а також
про критерії повноважень прокуратури, не
обхідні для демократичної держави [2].
За такої підтримки «реформатори» не
хочуть і чути про місце прокуратури в дер
жавному механізмі як самостійного органу
державної влади. Тому автор, незважаючи
на галас «реформаторів», ставить за мету
дослідити державний механізм і місце про
куратури в його структурі.

В
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Для забезпечення об’єктивного і повно
го аналізу місця та ролі української прокура
тури серед інших органів державної влади
необхідно враховувати: поперше, прокура
тура – один із елементів державного ме
ханізму, а тому принципи його організації і
функціонування притаманні й прокуратурі;
подруге, сама держава є складовою части
ною більш широкої політичної системи
суспільства, елементи якої перебувають у
постійній взаємодії. Отже, дослідження
інституту прокуратури потрібно здійснювати
принаймні на двох рівнях – на рівні взаємодії
органів прокуратури з іншими органами дер
жавної влади, що в сукупності становлять
державний апарат, та на рівні взаємодії про
куратури з інститутами політичної системи
суспільства. Проте вказані рівні дослідження
не можна розглядати окремо, бо принципи
побудови державного механізму, його струк
тура, функції та способи їх реалізації безпо
середньо залежать від розвитку політичної
системи суспільства, його політичної та пра
вової культури.
У науковій літературі вже вивчалися різні
тлумачення державного механізму, аналізу
валися його організація і функціонування,
структура, принципи будови. Однак пробле
ма єдиного визначення цього інституту у
вітчизняній юридичній науці до сьогодні не
вирішена. Дискусія про точність формулю
вань цього поняття розпочалася у середині
минулого століття. Як зазначає М.І. Іскакова,

Питання теорії
до початку 50х років ХХ століття в СРСР дер
жавний механізм розглядався в широкому та
вузькому значеннях. У вузькому сенсі він
вважався тотожним і обмежувався поняттям
апарату державної влади, а в широкому –
тлумачився як політична система суспільст
ва [3, 10].
Л.І. Спірідонов вважає, що державний
механізм – це система органів держави, «за
допомогою яких вона здійснює державну
владу і реалізує свої функції». Думка про
ідентичність термінів «державний механізм»
і «державний апарат» надзвичайно пошире
на, її поділяють М.І. Матузов, В.І. Новосьо
лов, В.М. Хропанюк, С.С. Алексєєв [4, 66] та
інші. Однак звуження поняття державного
механізму лише до апарату держави не дає
остаточної відповіді на запитання про зміст
поняття державного механізму, оскільки на
уковці не мають єдиної думки щодо того, які
саме органи державної влади утворюють її
апарат. Ототожнення державного механізму
з державним апаратом, а останнього – лише
з органами законодавчої, виконавчої та су
дової влади призводить до неправильного
висновку про те, що ані Президент України,
ані Національний банк України, ані прокура
тура України не входять до складу держав
ного механізму. Тому використання поняття
державного механізму у вузькому значенні в
сучасних умовах є методологічно необґрун
тованим.
Останнім часом у вітчизняній юридичній
літературі висловлюється думка про недо
сконалість як вузького, так і широкого тлу
мачення механізму держави, оскільки і пер
ший, і другий підходи пов’язані з визначен
ням його статичної структури. Проте на
практиці державний механізм є складною і
відкритою системою, що розвивається під
впливом різноманітних внутрішніх і зовніш
ніх факторів. Серед прибічників цієї точки зо
ру слід назвати Е.П. Григоніса, С.І. Ігонькину,
І.П. Антонова, В.В. Гибова, Ю.М. Оборотова,
В.В. Сухоноса (мол.) та ін. Ще на початку 70х
років ХХ століття Г.О. Мурашин писав: «Дер
жавний механізм» вживається поряд із тер
міном «державний апарат», однак краще ви
значається суть цього явища… не в статиці,
а в русі» [5, 14]. Досить послідовно цю пози
цію аргументував Е.П. Григоніс, який звер

тався до лексичного значення слів «апарат»
як сукупності установ, що обслуговують пев
ну галузь управління, і «механізм» як систе
ми, де рух одного елемента викликає рух
іншого. Він зробив такий висновок: поняття
«державний апарат» і «державний механізм»
перебувають у різних площинах і співвідно
сяться між собою як річ у стані спокою, ста
тики (державний апарат), і та ж сама річ у
русі, динаміці (механізм держави) [6, 16].
Хоча державний механізм розглядається
тут у динаміці, сфера дослідження фактично
звужена до процесів взаємодії між елемен
тами і не виходить за його межі. Однак на
вряд чи доречно розглядати будьяку управ
лінську діяльність, зосереджуючись лише на
суб’єкті управління і не звертаючи уваги на
його об’єкт.
Державний механізм у різні епохи роз
витку цивілізованого суспільства мав неод
накову структуру і функції, тому він не може
бути незмінним [7]. Причому зміни, яких він
зазнає, пов’язані не лише з об’єктивними
умовами суспільного життя, але і з суб’єк
тивними прагненнями тієї чи іншої суспіль
ної, політичної або економічної групи поси
лити власні позиції у політичному житті.
Таким чином, узагальнюючи висловлені
із цього приводу точки зору, можна дійти
висновку про те, що за суб’єктною ознакою
державний механізм у широкому розумінні в
статиці охоплює всі державні структури, а у
вузькому розумінні – лише сукупність орга
нів, наділених владними повноваженнями, і
може розглядатися як державний апарат.
Крім того, і державний механізм, і його
складова – державний апарат можуть роз
глядатися як система функціонування ор
ганів, установ та організацій, практична ре
алізація ними функцій держави.
Досліджуючи державний механізм, не
обхідно аналізувати безпосередньо питання
діяльності державних органів, їх місце і роль
у державному механізмі, напрями взаємодії
між собою та із суспільством у цілому, окре
мими його інститутами, проблеми функціо
нування державного механізму і шляхи їх
вирішення [8].
Якщо ж розглядати структуру сучасного
державного механізму України, то найваж
ливішими його елементами виступають дер
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жавні органи, які утворені та функціонують з
урахуванням низки принципів, найбільш
значним і структуроутворюючим серед яких
є принцип поділу влади, закріплений у Кон
ституції України. Від рівня розвитку законо
давчих, виконавчих і судових органів, чіткості
цілей і завдань їхньої діяльності, компетенції,
взаємодії між собою і ряду інших факторів
значною мірою залежить ефективність дер
жавного механізму в цілому.
Структурно в механізмі сучасної Ук
раїнської держави можна виділити державні
органи (державний апарат), до якого вхо
дять органи та посадові особи, наділені
владними повноваженнями, а не лише орга
ни виконавчої влади. Водночас необхідно
підкреслити, що механізм – це «система в
дії», а не «дія системи». У широкому розу
мінні необхідно визначити державний ме
ханізм не як «дію органів держави» [6, 16], а
як «систему державних органів (державний
апарат) в динаміці», тобто в процесі здійс
нення державної влади, функціонування і
взаємодії.
М.І. Абдуллаєв і С.О. Комаров слушно
зауважують, що кожен державний орган ви
конує певні завдання, є «приводним пасом»
загального державного механізму, в якому
всі органи діють узгоджено.
В цілому можна виокремити декілька ос
новних ознак державного механізму сього
дення.
Поперше, він характеризується наяв
ністю людей, які займаються управлінням,
що складається із законотворчості та вико
нання законів.
Подруге, державний механізм є склад
ною системою органів і установ, що перебу
вають у тісному взаємозв’язку під час
здійснення безпосередніх владних функцій.
Потретє, функції всіх ланок державного
механізму забезпечуються організаційни
ми, матеріальнофінансовими засобами, а
за потреби – і примусовим впливом.
Почетверте, державний механізм по
кликаний надійно гарантувати й охороняти
права та законні інтереси громадян. Сфера
владних повноважень державних органів
обмежується правом, яке максимально за
безпечує гармонійні, справедливі відносини
між державою й особою.
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Поп’яте, між державним механізмом і
функціями держави існує тісний зв’язок.
Функції сучасної української держави втілю
ються за допомогою державного механізму і
завдяки діяльності всієї системи державних
органів, які він об’єднує.
Побудова і діяльність сучасного держав
ного механізму здійснюється на основі пев
них принципів, що мають об’єктивний ха
рактер. На сучасному етапі розвитку україн
ської державності можна розглядати такі
основні принципи функціонування держав
ного механізму:
принцип народовладдя;
принцип гуманізму;
принцип верховенства права;
принцип поділу влади;
принцип законності.
На жаль, вказані принципи організації та
діяльності державного механізму в Україні
нині реалізуються зовсім не однаковою
мірою [9, 36–42]. Їх забезпечення не може
бути гарантовано лише за допомогою ор
ганізаційноправових заходів з боку держа
ви, а потребує й високого рівня суспільної
правосвідомості, політичної та правової
культури населення.
В умовах громадянського суспільства з
високим рівнем правової свідомості і право
вої культури законність у діяльності право
охоронних органів, як і в діяльності всіх
органів державної влади та місцевого само
врядування, має забезпечуватися та контро
люватися суспільством. Однак варто пам’я
тати, що цей засіб буде ефективним лише
тоді, коли у ньому сформується думка про
можливість і необхідність звернення до суду
із заявою про притягнення до відповідаль
ності посадових осіб, винних у порушенні за
конних прав та інтересів громадян. Цього
можна досягти, однак лише у перспективі й
за допомогою підвищення юридичної гра
мотності населення.
З огляду на зазначене доходимо виснов
ку: чим нижчим є загальний рівень пра
восвідомості і правової культури населення,
тим активніше повинна реалізовуватися
функція прокурорського нагляду за додер
жанням законів [10]. Мірою підвищення
рівня правової культури суспільства сфера
цього нагляду має звужуватися, а контроль
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за діяльністю органів державної влади – пе
реходити до суду і суб’єктів громадянського
суспільства. Контрольна та наглядова діяль
ність державних органів має здійснюватися
з дотриманням принципу законності.
У державному механізмі в умовах посту
пового наближення до розбудови правової
держави та громадянського суспільства
необхідний орган чи група органів, уповно
важених здійснювати нагляд за додержан
ням законів у тих сферах суспільного життя,
де правопорушення є систематичними. А
повноваження, організаційна структура, ка
дрове та матеріальнотехнічне забезпечен
ня цих органів мають відповідати покладе
ним на них функціям. Найбільшою мірою за
значеним критеріям відповідає прокуратура
України, оскільки її побудова за принципами
ієрархічності та субординації спрощує кон
троль за законністю діяльності органів про
куратури, а високий освітньокваліфікацій
ний рівень працівників дає можливість
здійснювати нагляд за додержанням закон
ності в основних сферах державного та
суспільного життя.
Отож роль і місце будьякого органу, зок
рема і прокуратури, у цій системі не є
постійними і повинні узгоджуватися зі станом
розвитку суспільства, його структурою та
тенденціями подальшої еволюції. Тому мож
на погодитися з тезою Р.Р. Абдулліної про те,
що зорієнтовані на західноєвропейські мо
делі спроби швидкої перебудови організації і
діяльності прокуратури у механізмі постра
дянської держави без урахування її спе
цифіки приречені на поразку [11, 58].
Водночас на взаємодію органів прокура
тури та правосуддя впливають місце, яке
вони посідають у системі державної влади,
функції, форми та методи їх роботи, що зу
мовили особливості в діяльності цих органів
та їх співпраці.
Якщо судові органи Конституцією Украї
ни (ст. 6) згідно з принципом поділу влади
віднесено до однієї із трьох її гілок, а саме
судової, то місце прокуратури в системі
гілок влади не визначене. Як уже зазначало
ся, ця обставина тривалий час викликає
дискусію про місце прокуратури в системі
влади. Більшість дослідників у цьому питанні
схиляються до думки, що прокуратура

посідає самостійне місце в системі влади,
будучи своєрідним інструментом стримання
і противаги гілок влади. Серед них, зокрема,
Ю. Шемшученко, С. Ківалов, В. Тацій, Р. Ми
хайленко, В. Ковальський, Ю. Грошевий,
І. Марочкін, М. Йоффе, Ю. Шульженко та ін.
Деякі фахівці зараховують прокуратуру до
законодавчої або виконавчої влади, інші –
до судової (В. Шишкін [12], В. Погорілко,
М. Малишко [13], М. Костицький [14]).
Проблема визначення місця прокуратури
в системі органів державної влади та зараху
вання до однієї з її гілок є однією з найбільш
дискусійних як у вітчизняній, так і в зарубіжній
юридичній літературі. Інститут прокуратури
України характеризується наявністю низки
ознак, що суттєво відрізняють її від органів і
виконавчої, і судової влади.
Незважаючи на різні підходи до визна
чення органу виконавчої влади, у сучасній
вітчизняній та зарубіжній юридичній науці
склалося певною мірою узгоджене поняття
про правову природу й істотні ознаки органів
виконавчої влади. Наприклад, Б.Н. Габри
чідзе та А.Г. Чернявський зазначають, що ор
ган виконавчої влади являє собою частину
системи виконавчої влади, яка виступає за
дорученням і від імені держави, здійснює
діяльність виконавчорозпорядчого характе
ру, має власну компетенцію, власну структу
ру та застосовує притаманні їй форми і ме
тоди діяльності [15, 58].
Таке визначення органу виконавчої вла
ди слід вважати правильним, але неповним,
оскільки воно не розкриває ще однієї істот
ної ознаки: органи виконавчої влади, на
противагу органам законодавчої влади,
діють на безперервній основі, а не сесійно.
На відміну від органів судової влади, компе
тенція органів виконавчої влади поши
рюється на всі віднесені до їх відання види
правовідносин, а не на правовідносини у
конкретній справі з визначеними учасника
ми процесу.
Деякі ознаки органів прокуратури України
подібні до ознак органів виконавчої влади.
Зокрема, так само, як і органи виконавчої вла
ди, органи прокуратури – це елемент держав
ного механізму. Вони діють на безперервній
основі, наділяються власною компетенцією та
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мають власну структуру. Однак відмінність від
органів виконавчої влади полягає у тому, що
на органи прокуратури не покладається регу
лювання соціальноекономічних, духовно
культурних чи адміністративнополітичної
сфер суспільного життя. Віднесення проку
ратури України до виконавчої гілки влади, як
це пропонують робити деякі автори [13; 16,
46; 17, 2], не відповідатиме правовій при
роді та юридичній сутності ні органів вико
навчої влади, ні органів прокуратури.
Теза про те, що органи прокуратури не
повинні повністю відноситися до виконавчої
гілки державної влади, підтримується й екс
пертами Ради Європи, на думку яких відо
кремлення прокуратури від виконавчої вла
ди є однією, але далеко не єдиною га
рантією створення дієвого, ефективного
органу прокуратури, співвідносного із за
вданнями правової держави [18, 87].
Прокуратура України не може розгляда
тися як повноцінний елемент судової гілки
влади. Основним завданням судів у будь
якій демократичній державі є вирішення
конкретних спорів про право. Саме тому за
загальним правилом суд не має права з
власної ініціативи порушувати провадження
у справі, тобто ініціювання розгляду тієї чи
іншої справи має виходити не від суду, а від
наділеної відповідним процесуальним пра
вом сторони – позивача, обвинувача, заяв
ника тощо. Компетенція органів прокурату
ри має кардинально іншу природу. При
здійсненні нагляду за додержанням законів,
зокрема при виконанні судових рішень у
кримінальних справах, застосуванні інших
заходів примусового характеру, пов’язаних
з обмеженням особистої свободи громадян,
а також за додержанням прав і свобод люди
ни і громадянина, законів із цих питань орга
нами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, їх посадовими і службови
ми особами органи прокуратури є активним
суб’єктом правовідносин і можуть із власної
ініціативи приносити протести, вносити при
писи, вимагати документи тощо. Крім того,
органи прокуратури, як і органи виконавчої
влади, характеризуються ієрархічною та
чіткою централізованою структурою, що не
властиво судовій гілці влади.
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Із наведеного вище можна зробити вис
новок про те, що природа діяльності органів
прокуратури зумовлює їх функціонування як
окремої системи органів державної влади,
які організаційно не належать до жодної з
гілок влади, передбачених Конституцією
України. Тому саме такий підхід знайшов
відображення у тексті Конституції України,
оскільки прокуратура України у державному
механізмі виконує особливу, притаманну
тільки їй функцію і ані за своїм походженням,
ані за характером повноважень не належить
до структури інших гілок влади [19, 381]. Зі
змісту Конституції України випливає, що
прокуратура не належить ні до законодав
чої, ні до виконавчої, ні до судової гілок вла
ди [20, 257–258].
На думку автора, місце та роль прокурату
ри у системі державного механізму України
мають визначатися з урахуванням рівня і
особливостей розвитку суспільства в цілому,
його політичної системи та правової культури.
Як зазначають Н.М. Оніщенко й О.В. Зай
чук, сучасна правова культура перебуває в
кризовому стані та «процесі пошуку нових
раціональних орієнтирів. Кризові явища, де
моралізація, глобальна бідність та інші нега
тивні явища … змушують українське суспіль
ство заради виживання здійснювати пере
оцінку тих правових і соціальних цінностей,
норм, інститутів, які не відповідають потре
бам сучасного життя… За цих умов сенс
існування і функціонування державної влади
девальвується, низькою стає ефективність
діяльності органів державної влади, особ
ливо парламенту, судів, правоохоронних
органів» [21, 168]. Тому місце прокуратури
України в системі органів державної влади, з
одного боку, має бути адекватним існуючому
стану правопорядку в суспільстві, рівню пра
восвідомості і правової культури, ступеню
довіри до державної системи взагалі, у тому
числі до правоохоронних органів і судів.
У державному механізмі має панувати
окрема ієрархічна система державних ор
ганів, які здійснювали б нагляд за додержан
ням законів у тих сферах суспільного та дер
жавного життя, в яких систематично наявні
порушення законності. З урахуванням су
часної структури державного механізму
України такий нагляд повинні здійснювати
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саме органи прокуратури, що мають відпо
відний правовий статус.
Поперше, відповідно до п. 9 Перехідних
положень Конституції України прокуратура
продовжує виконувати згідно з чинними за
конами функцію нагляду за додержанням і
застосуванням законів до введення в дію
нормативних актів, які регулюють діяльність
державних органів з контролю за їх додер
жанням. Тому здійснення прокурорського
нагляду за найпроблемнішими з точки зору
стану законності сферами суспільних відно
син не вимагає внесення змін до Конституції
та законів України. Подруге, мірою внесен
ня змін до системи органів державної влади,
проведення правової та соціальноеко
номічної реформ структура відносин, яка
вимагає дієвого нагляду за додержанням
законів, може зазнавати суттєвих перетво
рень. Прокуратура повинна виконувати
функцію нагляду за додержанням законів
доти, доки не буде сформована стабільна
система органів виконавчої влади, а у їх
складі – система контрольних органів.

Активна правомірна поведінка індивіда
чи соціальної групи можлива за наявності
двох основних умов – знання і поваги до
норм права та дієвості правових засобів
охорони правопорядку у найширшому ро
зумінні. Обізнаність населення із норматив
ноправовими актами, принципами та ме
тодами правового регулювання має забез
печуватися низкою освітніх і просвітницьких
заходів, а органи прокуратури повинні нада
вати їм підтримку. Проте основним напря
мом діяльності органів прокуратури є саме
гарантування дієвості правових засобів охо
рони законних прав, інтересів громадян,
юридичних осіб, держави та суспільства.
З цією метою органи прокуратури мають за
безпечувати ефективне здійснення покла
дених на них функцій. При їх реалізації про
куратура України стає своєрідним публічним
представником інтересів суспільства перед
органами виконавчої і судової гілок влади та
органами місцевого самоврядування, що
можливо тільки за умови незалежності про
куратури від інших гілок влади.
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ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО МЕХАНІЗМУ В УКРАЇНІ
І МІСЦЕ ПРОКУРАТУРИ В ЙОГО СТРУКТУРІ
Резюме
Прокуратура на початку ХХІ століття, як і в ХХ столітті, залишається державним органом, що
не належить до жодної з гілок влади, стоїть на варті законності й захищає права та свободи люC
дини і громадянина у поєднанні з захистом інтересів держави і суспільства.
Виктор СУХОНОС
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА В УКРАИНЕ
И МЕСТО ПРОКУРАТУРЫ В ЕГО СТРУКТУРЕ
Резюме
Прокуратура в начале ХХІ века, как и в ХХ веке, остается государственным органом, котоC
рый не относится ни к одной из ветвей власти, стоит на страже законности и защищает права
и свободы человека и гражданина в сочетании с защитой интересов государства и общества.
Viktor SUKHONOS
NOTION AND ESSENCE OF STATE MECHANISM IN UKRAINE
AND PLACE OF PUBLIC PROSECUTOR’S OFFICE IN ITS STRUCTURE
Summary
In the beginning of the ХХІ century as well as in XX century the public prosecutor’s office remains
a public body which does not belong to none of one branches of power and protects rights and freeC
doms of person and citizen in combination with defense of public and society interests.
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правового та методичного забезпечення
Генеральної прокуратури України,
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ЩОДО СУТНОСТІ І ПРАВОВИХ АСПЕКТІВ
СЛУЖБИ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ
ЯК СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ
ТА ПОРЯДКУ ДОСТУПУ ДО НЕЇ
Ключові слова: публічна служба; служба в органах прокуратури; спеціалізована проC
фесійна підготовка; доступ до служби; конкурсні засади та випробування.

У

продовж всіх майже двадцяти років
існування прокуратури незалежної
України не вщухає полеміка навколо
двох питань – щодо її місця в системі (струк
турі) органів державної влади, функцій та
правової сутності служби в органах проку
ратури.
Правова природа служби в органах про
куратури належно не врегульована у Законі
України «Про прокуратуру» 1991 року. Прий
няття у 1993 році Закону України «Про дер
жавну службу» ситуації не змінило. У проку
рорському середовищі зародилися сумніви
щодо того, чи взагалі належать працівники
прокуратури до державних службовців.
Особливо гостро це питання поставало у
період щорічного декларування доходів, коли
управлінню правового забезпечення разом із
кадровим підрозділом навіть доводилось го
тувати відповідні роз’яснення та висновки на
основі рішень Конституційного Суду України,
Закону України «Про боротьбу з корупцією»
тощо. Одного визначення в Законі України
«Про державну службу» стосовно того, що
державна служба – це професійна діяльність
осіб, які займають посади в державних орга
нах та їх апараті щодо практичного виконання
завдань і функцій держави та одержують за
робітну плату за рахунок державних коштів
[1], не вистачало.
Проблеми з недостатньою визначеністю
правової сутності прокурорської служби за

лишились і після прийняття Конституції Ук
раїни 1996 року, у якій загальні питання дер
жавної служби хоч і отримали певне консти
туційне врегулювання, але досить вузько.
Між тим в останні роки досить перекон
ливими є обґрунтування науковців щодо
віднесення служби у прокуратурі до спеціа
лізованої державної служби [2, 48]. Вони ба
зуються на тому, що прокурорська служба
покликана забезпечувати діяльність держа
ви в окремій, конкретно визначеній Законом
України «Про прокуратуру» сфері, яким та
кож визначається правовий статус проку
рорів, їхніх заступників, помічників та
слідчих прокуратури.
У 2005 році з прийняттям Кодексу адмі
ністративного судочинства України (КАС
України) вперше на законодавчому рівні
службу в органах прокуратури віднесено до
державної служби. До речі, у цьому законо
давчому акті також уперше, за прикладом
більшості європейських країн, почав засто
совуватися термін «публічна служба». Ко
дексом визначено, що публічна служба – це
діяльність на державних публічних посадах,
професійна діяльність суддів, прокурорів,
військова служба, альтернативна (не вій
ськова) служба, дипломатична служба, інша
державна служба, служба в органах влади
Автономної Республіки Крим, органах мі
сцевого самоврядування [3, 4, 5]. Відтоді
розпочинається принципово нове процесу
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альноправове регулювання відносин, по
в’язаних із проходженням служби в органах
прокуратури як спеціалізованої публічної
(державної) служби.
Проте, як випливає з матеріального
права, ці правовідносини не отримали на
лежного законодавчого унормування й на
далі, незважаючи на наявність відправних
конституційних засад та наукових обґрунту
вань щодо конституційно визначеної його
необхідності (І.Є. Марочкін, А.В. Пшонка,
М.К. Якимчук, В.В. Сухонос та інші).
Адже у п. 14 ч. 1 ст. 92 Конституції Ук
раїни встановлено, що організація і діяль
ність прокуратури визначаються виключно
законами України. Власне факт наявності
такої конституційної норми свідчить як про
значимість цього державного органу, так і
необхідність прокуратурі, яка за конститу
ційним статусом і функціями покликана за
безпечувати нагляд за додержанням законів
у державі, самій бути організованою та діяти
лише на основі встановлених законом прин
ципів, підстав і порядку.
Зазначене у тому числі (а можливо, на
самперед) має стосуватися необхідності
врегулювання на законодавчому рівні відно
син, пов’язаних із проходженням служби в
органах прокуратури. Саме вони охоплю
ються конституційним поняттям «органі
зація прокуратури». Його слід розуміти як
організацію прокурорської системи як такої,
її внутрішнього порядку, що має ґрунтувати
ся на встановлених законом засадах, прин
ципах та відносинах.
Чинним Законом України «Про прокура
туру» питання організації прокуратури вре
гульовано, м’яко кажучи, недостатньо. Від
повідні норми не систематизовано, інколи
включено до тих статей, які переважно сто
суються організації не прокуратури, а її
діяльності. Наприклад, у ст. 6 Закону, якою
встановлюються принципи організації й
діяльності прокуратури, викладено і норму
про те, що її працівники не можуть належати
до будьяких політичних партій чи рухів, у
той час як про це, на мій погляд, мало б за
значатись у розділі «Кадри органів прокура
тури». Повноваження Генерального проку
рора України щодо призначення працівників
прокуратури також доцільніше було б
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розмістити не у розділі «Система, структура
і організація діяльності органів прокурату
ри», а в тому ж таки «кадровому» розділі, в
одній статті якого слід виписати повнова
ження прокурорів усіх рівнів: від Генераль
ного прокурора України до районного, по
призначенню і звільненню з посад як
публічної служби, так і забезпечувального
персоналу.
Загалом розділ «Кадри органів прокура
тури» врегульовує невелику частину пра
вовідносин, пов’язаних із проходженням
служби в органах прокуратури, і особливо
доступом до неї. Цим пояснюється наявність
значної кількості відомчих нормативних до
кументів – положень, інструкцій та навіть
вказівок Генерального прокурора України.
Частина цих відносин на сьогодні регу
люються трудовим законодавством та Зако
ном України «Про державну службу», інші,
зокрема такі, як питання підготовки кадрів,
кадрового резерву, дисциплінарної відпо
відальності тощо, на законодавчому рівні за
лишаються не врегульованими, у той час як в
п. 22 ч. 1 ст. 92 Конституції України встанов
лено, що діяння, які є дисциплінарними по
рушеннями, та відповідальність за них також
визначаються виключно законами.
Зазначене обумовлює не лише склад
нощі в організації роботи з кадрами, а й може
мати юридичні наслідки. Прокуратура у цьо
му відношенні є досить уразливою. Адже для
того, щоб забезпечувати ефективне виконан
ня визначених Конституцією України функцій,
сама прокурорська система має бути ор
ганізованою і діяти лише в правовому полі на
основі законодавчо визначених норм, як того
й вимагає Основний Закон України.
Останнім часом поширюється думка про
те, що питання служби в органах прокурату
ри слід унормувати окремим Законом Ук
раїни «Про проходження служби в органах
прокуратури». Таким чином, у двох законах
буде виписано конституційне поняття
«організація прокуратури». Однак, на мій
погляд, доцільніше буде в новому Законі Ук
раїни «Про прокуратуру» створити окремий
розділ «Служба в органах прокуратури», де
якомога повніше врегулювати всі питання,
про які вже йшлося [6, 7] та йтиметься далі.

Кадрове забезпечення
У зазначеному розділі Закону вбачаю за
необхідне насамперед окремою нормою да
ти визначення служби в органах прокуратури
як спеціалізованої публічної служби з вико
нання визначених Конституцією України
функцій держави та статусу прокурорсько
слідчого працівника як публічного (державно
го) службовця з відповідними обов’язками.
Одним із головних завдань удоскона
лення правового регулювання служби в ор
ганах прокуратури є необхідність регламен
тації законом процедур до її доступу, почи
наючи з підготовки кадрів.
Упродовж багатьох десятиліть кадровий
склад органів прокуратури поновлюється
переважно за рахунок випускників так зва
них базових юридичних ВНЗ. Проте дане пи
тання нормативно не врегульоване і, як
наслідок, на практиці в організації роботи з
добору і підготовки кадрів виникає чимало
проблем. Беручи до уваги перенасиченість
ринку праці юристами, дедалі частіше дово
диться відповідати на запити щодо причин
відмови у доступі до служби в органах про
куратури з огляду на конституційні гарантії
рівних можливостей доступу до професії та
роду трудової діяльності (ст. 43 Конституції
України).
Крім того, такою ж багаторічною і пе
ревіреною часом є практика відбору пре
тендентів (абітурієнтів) для вступу до базо
вих юридичних ВНЗ за рекомендаціями ор
ганів прокуратури. Правовідносини, що
виникають при цьому між прокуратурою,
вищим навчальним закладом, претенден
том на навчання, а потім студентом, лише
певною мірою регулюються відомчими до
кументами та договорами між Генеральною
прокуратурою України та ВНЗ.
Для того, щоб перевести все коло пи
тань, пов’язаних із підготовкою спеціалістів
для органів прокуратури, у належну правову
площину, вбачається за необхідне закріпи
ти певні положення у Законі «Про прокура
туру». Про таку необхідність наголошує,
зокрема, М.К. Якимчук, зауважуючи, що у
випадку збереження в Україні практики на
дання рекомендацій на навчання прокурату
рами обласного рівня, доцільною видається
розробка нормативноправового акта, яким
було б чітко врегульовано порядок надання

таких рекомендацій [8]. У Росії, наприклад,
проблему навколо цих питань частково усу
ває наявність у нормі Закону РФ «Про проку
ратуру Російської Федерації» (ч. 4 ст. 40.1)
[9], яка встановлює вимоги претендентів на
посади прокурорів і слідчих, поняття «особи,
які навчаються за юридичною спеціальністю
в навчальних закладах вищої професійної
освіти з оплатою навчання Генеральною про
куратурою Російської Федерації». Незважаю
чи на те, що в Україні оплату підготовки
майбутніх прокурорів у ВНЗ здійснює не Ге
неральна прокуратура, а держава шляхом
розміщення державного замовлення, необ
хідність в упорядкуванні даного питання є,
вона нагальна й очевидна. До Закону потріб
но ввести поняття спеціалізованої профе
сійної підготовки. Понад те, на практиці нині
така спеціалізація уже існує (навіть якщо вона
не зовсім відповідає потребам відомства).
У Національному університеті «Юридична
академія України імені Ярослава Мудрого»
майбутні претенденти на службу в органах
прокуратури навчаються в Інституті підготов
ки кадрів для органів прокуратури, в
Національному університеті «Одеська юри
дична академія» – в Інституті прокуратури і
слідства. І, тим більше, такий термін відпо
відає напряму підготовки кадрів у Націо
нальній академії прокуратури України.
З огляду на викладене у статті Закону
України «Про прокуратуру» (нинішня 46)
пропонується після частини першої, яка
встановлює загальні вимоги до прокурора,
окремою частиною виписати норму про те,
що прийняття на службу в органи прокурату
ри на посади помічників міських, районних і
прирівняних до них прокурорів та слідчих
проводиться переважно з числа осіб, які ре
комендовані на навчання органами проку
ратури та здобули вищу юридичну освіту за
спеціалізованими професійними програма
ми. Порядок добору і направлення на на
вчання та відносини з вищими юридичними
навчальними закладами, які здійснюють
спеціалізовану підготовку фахівців для ор
ганів прокуратури, визначаються Генераль
ним прокурором України.
Доцільність у такому правовому унорму
ванні відносин підготовки спеціалістів для
публічної служби в органах прокуратури
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обумовлена багатьма чинниками. Насампе
ред логічним є те, що прокуратура як держав
ний орган зі своїми специфічними функціями
комплектуватиметься фахівцями, які отрима
ли освіту за рахунок саме держави і в провід
них державних ВНЗ, а не на комерційній ос
нові у приватних вищих навчальних закладах.
Для європейських країн такий підхід є давно
визначеним і однозначним. Заінтересовані у
цьому і базові ВНЗ в питанні щодо працевла
штування випускників, підготовка яких здійс
нюється за державним замовленням.
Принагідно зазначу, що стосовно доціль
ності збереження існуючої практики відбору
та надання прокуратурами обласного рівня
рекомендацій на навчання у базових юри
дичних ВНЗ і Національній академії прокура
тури України останнім часом існують різні
думки. Як на мене, то багаторічна, у тому
числі і новітня практика існування такої пер
винної форми відбору для підготовки май
бутніх працівників прокуратури та реалії на
шого сьогодення свідчать про необхідність її
збереження. Основним і, як видається, до
сить переконливим аргументом на користь
такої позиції є те, що збереженим буде тери
торіальний принцип прийому на навчання до
базових ВНЗ і подальшого розподілу. Саме
це є і залишається запорукою стабільності
кадрів у прокуратурах сільської місцевості,
по суті, всіх регіонів. Адже п’ять останніх
років Генеральний прокурор України, спря
мовуючи прокурорам обласного рівня за
вдання з відбору абітурієнтів, вимагає, щоб
не менше двох третин їх було з поза меж об
ласних центрів – сільських регіонів. Як ре
зультат, за повідомленнями ВНЗ, наприклад,
у 2009–2010 роках прийнято на навчання до
Національного університету «Одеська юри
дична академія» майже 70 відсотків меш
канців сільської місцевості і райцентрів та до
Національного університету «Юридична ака
демія України імені Ярослава Мудрого» –
65 відсотків. Тому більш вірогідним буде по
вернення цієї категорії на роботу до відпо
відних, у тому числі віддалених, регіонів.
Якщо ж відмовитися від зазначених
підходів, тоді до ВНЗ на спеціалізовану
підготовку працівників для прокуратури
вступатимуть переважно мешканці облас
них центрів. Причина відома: рівень знань за
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шкільною програмою у них, без сумніву, ви
щий. Тому і результати незалежного тесту
вання будуть кращими. Але після закінчення
той, хто народився і виріс в обласному
центрі (як кажуть, у місті – на асфальті), як
що і погодиться поїхати на роботу у районну
прокуратуру, то надовго там не затрима
ється, щонайбільше рікпівтора. За таких
обставин кадрової стабільності у віддалених
районах очікувати не доводиться. Для ра
йонного прокурора буде так – отримав
спеціаліста, навчив, атестував і чекай іншо
го. Та й прокурора району для «депресивних
регіонів» буде складно підібрати. При всьо
му цьому слід ураховувати дедалі більш
складні проблеми з житлом у райцентрах і
необхідність його найму при півторати
сячній зарплаті.
Понад 40 років, ще з часів союзної дер
жави, існує інститут стажування в органах
прокуратури. Весь цей час, аж до 2009 року,
він мав адаптаційну функцію для молодих
спеціалістів, які приходили на роботу в про
куратуру відразу після закінчення вищих
навчальних закладів. Його завдання
полягало у створенні необхідних умов для
якомога швидшого набуття молодим пра
цівником відповідних навичок і практичного
досвіду з метою повноцінного самостійного
виконання службових обов’язків на посаді
помічника міськрайпрокурора чи слідчого.
Засобами й умовами цього були: закріплен
ня керівника стажування (як правило, проку
рора) для постійного контролю та допомоги;
наставництво одного з найдосвідченіших
працівників; поступове планове знайомство
і виконання з допомогою керівника та на
ставника обов’язків з усіх напрямів наглядо
вої роботи і слідства; постійний контроль за
проходженням стажування працівників кад
рового підрозділу. Завершувалось стажу
вання рішенням атестаційної комісії про
підготовленість до самостійної роботи на
посаді помічника прокурора чи слідчого і
відповідність посаді. Через постійний де
фіцит кадрів питання про невідповідність, по
суті, не поставало. В окремих випадках, не
атестувавши працівника, продовжували
строк його стажування навіть за межі вста
новленого законом річного терміну.

Кадрове забезпечення
Так тривало до 2009 року. Після затверд
ження 30 грудня 2009 року наказом Гене
рального прокурора України № 80 Положен
ня про порядок стажування в органах проку
ратури (Положення) інститут стажування
зазнав суттєвої трансформації. Тепер його
завдання полягає не лише у підготовці фахів
ців до самостійної роботи, а й перевірці у ході
стажування ділових і моральних якостей пре
тендентів на роботу у прокуратурі. Загалом
метою і завданням стажування відповідно до
п. 1.2 ч. 1 Положення визначено таке:
– комплектування кадрового складу ор
ганів прокуратури фахівцями, які за своїми
професійними, діловими та моральними
якостями і станом здоров’я найбільш при
датні до виконання службових обов’язків
прокурорів і слідчих;
– перевірка професійного рівня, ділових
та моральних якостей претендентів на робо
ту в органах прокуратури;
– підготовка фахівцівстажистів до са
мостійної роботи на посадах помічника про
курора чи слідчого прокуратури, забезпе
чення оволодіння ними навиками проку
рорськослідчої діяльності;
– запобігання помилкам і можливим
проявам суб’єктивізму в доборі кадрів,
іншим прорахункам у роботі з кадрового за
безпечення;
– підвищення престижу служби в проку
ратурі та її авторитету в суспільстві;
– забезпечення відповідності сучасним
вимогам порядку доступу до публічної служ
би в органах прокуратури.
Як видно, крім усього, у відомчій норма
тивній базі прокуратури вжито визначене
Кодексом адміністративного судочинства
України поняття публічної служби в органах
прокуратури.
Обраний шлях загалом схвально сприй
нятий прокурорами обласного рівня. Що ж
до його практичного застосування, то вже
зараз можна говорити про певні позитивні
результати. З 480 претендентів на проку
рорськослідчі посади із числа випускників
базових юридичних ВНЗ, які були допущені і
брали участь у відборі на стажування у
липні–серпні 2010 року, не прийнято на ста
жування понад 100 осіб, або майже кожен

п’ятий. А з 70 тих, хто здобув освіту поза ме
жами базових ВНЗ, до стажування допуще
но лише 10 (кожен сьомий).
Такі результати першого етапу добору
на стажування. У липні–серпні поточного
року атестаційні комісії підіб’ють підсумок
другого етапу – за результатами річного
стажування визначать, хто за професійни
ми, діловими і моральними якостями відпо
відає посаді помічника прокурора чи слідчо
го, а хто підлягає звільненню по закінченні
строкової трудової угоди.
Отже, якщо вважати зазначені засади
добору на службу в органи прокуратури та
кими, що пройшли випробування бага
торічною практикою і є ефективними, варто
проаналізувати питання, чи є вони по суті
конкурсними, адже це один із обов’язкових
принципів вітчизняного та європейського
законодавства про порядок доступу до
публічної служби.
Правове регулювання конкурсної про
цедури в європейських державах надто
різноманітне. За ступенями доступу канди
датів конкурси проводять відкриті, закриті
та змішані. Щодо стадій кар’єри – на прохо
дження підготовчої служби, на призначення
безпосередньо на посаду (постійну) та на
підвищення за посадою. За юридичними
наслідками – з виникненням лише права на
зайняття посади публічної служби та права
на зайняття конкретної посади.
За змістом конкурсної процедури – кон
курси на базі документів, за результатами
складання іспитів та змішані (з елементами
обох названих вище процедур) [10].
Враховуючи зазначене, процедуру ста
жування можна вважати конкурсною щодо
первинного заміщення посад в органах про
куратури України. При цьому, беручи до
уваги її доцільність і переваги, слід зважати
на такі важливі чинники, як багаторічний
досвід використання даного інституту з ме
тою підготовки претендентів до самостійної
роботи та наявність практики використання
як засобу перевірки професіоналізму, діло
вих і моральних якостей.
Для вказаної процедури найбільш ха
рактерні наступні видові ознаки конкурсних
засад:
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1) за ступенем допуску кандидатів кон
курс у цьому випадку є закритим. Такий вис
новок ґрунтується на тому, що відбір на ста
жування проводиться передусім серед ви
пускників базових вищих юридичних
навчальних закладів та юридичних факуль
тетів, яких рекомендовано органами проку
ратури на навчання (п. 2.2 ч. 2 Положення).
Потрібно також враховувати, що відбір
органами прокуратури і рекомендація на на
вчання абітурієнтів до базових ВНЗ є одним
із самостійних етапів процедури доступу до
служби в прокуратурі загалом;
2) за стадіями службової кар’єри для
цієї конкурсної процедури характерні:
а) конкурс на зарахування для прохо
дження підготовчої служби – у нашому ви
падку це відбір претендентів на стажування
(ч. 2 Положення);
б) конкурс щодо призначення на постій
ну посаду за результатами підготовчої служ
би, якою у нашому випадку є стажування.
Проходження підготовчої служби – це
передумова призначення на постійну пуб
лічну службу у багатьох європейських дер
жавах (Польща, Фінляндія, ФРН). Її мета
полягає у теоретичній та практичній підго
товці до належного виконання службових
обов’язків, з’ясування професійної придат
ності претендента. Дуже важлива для такого
державного органу, як прокуратура, пере
вірка ділових і моральних якостей. У біль
шості країн підготовча служба обов’язкова
для кандидатів, які вперше призначаються
на публічну службу, що також практикується
і в нашій державі. Строки підготовчої служби
встановлюються законами і можуть бути
чітко визначені або стосуватись максималь
ної межі. У ФРН, наприклад, підготовча
служба в процедурі доступу до публічної
містить теоретичну та практичну складові
(відповідно 18 та 12 місяців). У багатьох
європейських країнах саме з цього розпочи
нається процедура доступу до посад і про
курорів, і суддів (Іспанія, Польща).
Можна зробити обґрунтований висно
вок щодо характерності цієї стадії конкурс
ної процедури (стажування) і для прокурату
ри України зі строками, передбаченими
ст. 46 Закону України «Про прокуратуру» –
до одного року.
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Після закінчення підготовчої служби, як
правило, претенденти на посади складають
кваліфікаційний іспит. У нашому ж випадку
формою оцінки результатів стажування є їх
розгляд атестаційною комісією з мож
ливістю попереднього професійного та пси
хологічного тестування;
3) за юридичними наслідками стажуван
ня являє собою конкурс із виникненням пра
ва на заняття конкретної посади. Підставою
для цього є висновок атестаційної комісії
про відповідність посаді;
4) за змістом конкурсної процедури ста
жування в органах прокуратури як конкурс
слід віднести до змішаного, тобто такого,
що проводиться на базі документів (про
освіту, характеристики) та за результатами
іспиту (тестування при відборі на стажуван
ня та перед атестацією).
Отже, стажуванню в органах прокурату
ри властиві у повному обсязі всі ознаки, ха
рактерні для конкурсних засад первинного
добору на публічну службу. Воно, по суті, є
різновидом (формою) випробування.
У трудовому законодавстві України
закріплене поняття встановлення випробу
вального терміну. В разі передбачення такої
форми випробування законом воно викори
стовується і при прийнятті на публічну служ
бу, у тому числі й на службу в прокуратуру.
Різниця між стажуванням (підготовчою
службою) і випробувальним терміном поля
гає в тому, що перше – це навчання з мож
ливістю перевірки перед призначенням на
постійну посаду, а випробувальний строк –
вже період безпосередньої роботи на по
саді. Проте з можливістю звільнення після
його завершення у разі недостатнього про
фесіоналізму, неналежного виконання служ
бових обов’язків чи виявленої відсутності
необхідних для працівника прокуратури мо
ральних якостей. В органах прокуратури ви
пробувальний термін певною мірою викори
стовується і зараз, із посиланням на норми
трудового права. Однак можливість викори
стання такої форми випробування слід пря
мо передбачити у Законі України «Про про
куратуру» для осіб, які мають досвід роботи
за спеціальністю, або публічної служби.
Таким чином, з огляду на зазначене та з
урахуванням вимог Конституції України (п. 12
ч. 1 ст. 92) про те, що організація і діяльність

Кадрове забезпечення
прокуратури повинна визначатися виключно
законами, виникає необхідність більш деталь
ного законодавчого врегулювання доступу до
служби в органах прокуратури.
З цією метою пропонується вимоги що
до стажування вилучити з чинної редакції
ст. 46 Закону України «Про прокуратуру».
Натомість окремою статтею, назвавши її
«Конкурсні засади та випробування при
прийнятті на службу в органи прокуратури»,
визначити конкурсні засади та можливість
випробування при прийнятті на службу. У
ч. 1 статті зазначити: «Прийняття на службу
в органи прокуратури відбувається на кон
курсних засадах. Для осіб, які не мають
досвіду роботи за спеціальністю, – у формі
стажування строком до одного року (можли
во, двох) на умовах строкової трудової уго
ди. Стажування проводиться з метою пе
ревірки моральних і ділових якостей претен
дентів, набуття необхідного професійного та
практичного досвіду (оскільки йдеться про
конкурс, то перевірка свідомо передує
підготовці). Порядок стажування визна
чається Генеральним прокурором України.
Далі статтю викласти у такій редакції:
«При прийнятті на службу в органи про
куратури та установи прокуратури осіб, які
мають досвід практичної роботи за спе
ціальністю, з метою перевірки їхньої відпо
відності займаній посаді може встановлюва
тися випробування терміном до шести міся
ців. Тривалість випробувального терміну
визначається за згодою сторін. У процесі
проходження служби за таких же умов його
може бути скорочено у межах шести місяців.
До випробувального терміну не зарахо
вується період тимчасової непрацездатності
й інші періоди, коли випробовувана особа бу
ла відсутня на службі з поважних причин.
Підготовча служба у формі стажування
та випробувальний термін зараховуються до
стажу в органах прокуратури.
Особи, зазначені у частинах першій та
другій цієї статті, зараховуються на відповід
ну посаду без присвоєння класного чину і
під час стажування та випробувального
терміну виконують покладені на них служ
бові обов’язки».
Сьогодні не існує єдиної думки стосовно
того, від якого часу особа, що вперше при
значається на посаду в прокуратурі, вва

жається прийнятою на службу в органи про
куратури – з моменту видання наказу про
призначення на посаду чи з моменту прий
няття присяги працівника прокуратури. Така
сама невизначеність існує і щодо класного
чину, оскільки в різних нормативних доку
ментах вживається таке юридично значиме
поняття, як працівники прокуратури, які ма
ють класний чин. В обох випадках наявний
розрив у часі між призначенням на посаду і
присвоєнням першого класного чину чи
прийняттям присяги. На посаду помічника
прокурора та слідчого призначає прокурор
обласного рівня, а класний чин за від
повідним поданням присвоює Генеральний
прокурор України. Відповідно до Положення
про порядок прийняття Присяги, затвер
дженого наказом Генерального прокурора
України від 21 січня 2011 року № 5, її прий
няття збігається у часі із врученням погонів
першого класного чину.
Водночас у період між виданням наказу
про призначення та присвоєння класного
чину працівник виконує службові обов’язки,
у тому числі процесуальні повноваження –
підтримує державне обвинувачення, розслі
дує кримінальну справу. Якщо, наприклад, у
цей період він допустив халатність або вчи
нив зловживання, його дії кваліфікувати
муться як вчинені службовою особою неза
лежно від того, чи має він класний чин та чи
прийняв присягу.
Відповідно до запропонованої редакції
статті Закону України «Про прокуратуру», яка
регулюватиме стажування та випробування
при прийнятті на службу, особи «під час ста
жування та випробувального терміну викону
ють покладені на них службові обов’язки»
(так відбувається й нині). Цей фактор і є виз
начальним у даному випадку при визначенні
того, що на службі в органах прокуратури
особа перебуває від часу видання наказу про
призначення на посаду. Тобто службою в ор
ганах прокуратури вважається і час стажу
вання, що його працівник проходить на умо
вах тимчасової строкової трудової угоди, ко
ли виконання службових обов’язків породжує
правові наслідки, і випробувальний термін,
коли особа також виконує обов’язки без при
своєння класного чину та прийняття присяги.
Необхідності в додатковому унормуванні
окресленого питання не вбачається.
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ЯК СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ ТА ПОРЯДКУ ДОСТУПУ ДО НЕЇ
Резюме
Розглядаються окремі теоретичні аспекти служби в органах прокуратури, порядок достуC
пу до неї, формуються пропозиції, спрямовані на вдосконалення чинного законодавства.
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Резюме
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ
ОБ’ЄКТИВНОГО КРИТЕРІЮ ЗЛОЧИННОЇ
БЕЗДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ МЕДИЦИНИ
Ключові слова: правопорядок у сфері медицини; злочинна бездіяльність; нормативноC
правові акти; медичне право.
хорона прав та законних інтересів
особи від суспільно небезпечних по
сягань – пріоритетне завдання, що
має вирішуватися при розробці й застосу
ванні норм законодавства про кримінальну
відповідальність. До найважливіших об’єктів
правового захисту належить система
суспільних відносин, що забезпечує збере
ження життя та здоров’я людини, одним із
важливих елементів якої є правопорядок у
сфері медичної діяльності. Проблема бо
ротьби з правопорушеннями у сфері меди
цини останнім часом набуває в нашій країні
особливої актуальності, що пояснюється
істотним зниженням якості медичної допо
моги, зростанням кількості її дефектів, де
формацією відносин між медичними праців
никами та хворими.
Підтримання правопорядку в сфері ме
дицини забезпечується передусім завдяки
виробленню певних вимог щодо змісту, об
сягу і якості професійної поведінки медич
них працівників та контролю за виконанням
цих вимог. Невиконання або неналежне ви
конання зазначеними суб’єктами своїх про
фесійних обов’язків, зловживання можливо
стями, якими вони наділені в сфері медици
ни, використання їх для вчинення злочинів
засуджується суспільством, а у випадках на
стання негативних наслідків для життя чи
здоров’я пацієнтів викликає широкий нега
тивний резонанс. Особливо неприйнятним
є вчинення медичними працівниками зло

О

чинів, пов’язаних з порушеннями ними про
фесійних обов’язків, адже, як слушно зазна
чив В.О. Глушков, це завдає шкоди не лише
хворому та іншим зацікавленим особам, а й
усій системі охорони здоров’я, створює ат
мосферу недовіри до лікарів, звужує реальні
можливості надання ефективної медичної
допомоги [1, 5–6].
У складі більшості злочинів, які завдають
шкоди правопорядку у сфері медицини (в
межах розділу ІІ Особливої частини Кри
мінального кодексу України ми виділяємо в
цю групу посягання, передбачені статтями
131, 132, 134, 138–145 КК України),
суспільно небезпечне діяння може виража
тися або у формі бездіяльності (неналежне
виконання професійних обов’язків, що
спричинило зараження особи вірусом іму
нодефіциту людини чи іншої невиліковної
інфекційної хвороби, ненадання допомоги
хворому медичним працівником, неналежне
виконання професійних обов’язків медич
ним чи фармацевтичним працівником), або
альтернативно – як у дії, так і в бездіяльності
(розголошення відомостей щодо проведен
ня медичного огляду на виявлення заражен
ня вірусом імунодефіциту людини чи іншої
невиліковної інфекційної хвороби, порушен
ня встановленого законом порядку транс
плантації органів або тканин людини, неза
конне розголошення лікарської таємниці).
Деякі делікти, що посягають на правопоря
док у сфері медицини, характеризуються

33

ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ 1’2011
такою формою суспільно небезпечної по
ведінки, в якій дії винного поєднуються з йо
го бездіяльністю. Таким злочином є неза
конна лікувальна діяльність (ст. 138 КК Ук
раїни), оскільки злочинне діяння тут полягає
у діях (заняття лікувальною діяльністю), які
вчиняються винним без отримання на це
дозволу (що є бездіяльністю – ухиленням від
виконання юридичного обов’язку легалізу
вати лікувальну діяльність). Схожу власти
вість має й об’єктивна сторона злочину, пе
редбаченого ст. 141 «Порушення прав па
цієнта». Суть суспільно небезпечного діяння
в цьому випадку зводиться до дій (прове
дення клінічних випробувань лікарських за
собів), поєднаних із бездіяльністю (винний
не отримав письмову згоду пацієнта або йо
го законного представника).
Таким чином, бездіяльність (самостійно
або в сукупності чи альтернативно з дією) є
основною, характерною формою суспільно
небезпечної поведінки в структурі посягань
на правопорядок у сфері медицини*. З огля
ду на це метою статті є визначення особли
востей бездіяльності як форми суспільно
небезпечних діянь, що скоюються в медич
ній сфері, зокрема уточнення змісту умов
кримінальної відповідальності за таку без
діяльність. Значний внесок у розробку за
гальнотеоретичних питань злочинної без
діяльності було зроблено М.І. Бажановим,
О.І. Бойком, О.С. Горєликом, М.І. Ковальо
вим, В.М. Кудрявцевим, Н.Ф. Кузнєцовою,
В.Б. Малініним, А.В. Наумовим, А.В. Пар
фьоновим, М.С. Таганцевим, А.А. ТерАко
повим, Г.В. Тімейком, М.І. Пановим, Р.Д. Ша
раповим, Н.М. Ярмиш та іншими науковця
ми, результати досліджень яких значною
мірою послужили науковотеоретичним
підґрунтям для даної роботи.
________________
* Доцільно звернути увагу на те, що, розгля
даючи загальнотеоретичні проблеми бездіяль
ності, одним із перших її прикладів фахівці неод
мінно називають різноманітні випадки ненадання
допомоги хворим медичними працівниками, що
свідчить про існуючий у професійній правосвідо
мості юристів тісний зв’язок категорії злочинної
бездіяльності з посяганнями на правопорядок у
сфері медицини.
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Як відомо, право не регулює бездіяль
ність – воно, навпаки, вимагає певних дій
або забороняє їх. Тому бездіяльність розгля
дається правом як вчинок, однак досить
специфічний: відсутність активної пове
дінки, передбаченої законом [2, 8–9]. Влас
не, на протиставленні злочинної дії та зло
чинної бездіяльності у спеціальній літературі
передусім розглядається кримінальнопра
вова специфіка останньої. На відміну від дії,
якій властивий руйнівний енергетичний
вплив на елементи суспільних відносин,
бездіяльність є якісно іншим проявом со
ціально значущої поведінки, що виступає
предметом кримінальноправової оцінки та
входить до складу підстав кримінальної
відповідальності. У ній, як помітила Н.М. Яр
миш, «відсутній силовий, виробничий, дійо
вий момент» [3, 372]. За визначенням ака
деміка В.М. Кудрявцева, основні відмінності
між злочинною дією та злочинною бездіяль
ністю перебувають у зовнішній, виконавчій,
фізичній сфері: при бездіяльності, на відміну
від дії, особа не здійснює жодних зовні вира
жених вчинків (не жестикулює, не рухається,
не вимовляє слів), які за даних обставин бу
ли б суспільно небезпечними. Навпаки, кон
кретна ситуація є такою, що вимагає певно
го втручання, якого злочинець уникає
[4, 86]. Російський науковець О.І. Бойко так
характеризує цю властивість бездіяльності:
«При активній формі поведінки вчинок одно
значно виглядає причиною результату… При
пасивному способі заподіяння шкоди ситуа
ція змінюється: вчинок підіграє внутрішнім
умовам» [5, 86–87].
Специфіка впливу злочинної бездіяль
ності на об’єкти кримінальноправової охо
рони потребує належного обґрунтування
умов, за яких пасивна форма поведінки лю
дини вважається суспільно небезпечною,
визнається злочинною та може тягти кримі
нальну відповідальність. У літературі один із
найдетальніших переліків цих умов розробив
Г.В. Тімейко, який зарахував до нього: 1) на
явність спеціального правового обов’язку
діяти; 2) наявність об’єктивної необхідності
діяти; 3) наявність можливості діяти; 4) на
явність можливості запобігти шкоді; 5) неви
конання дій; 6) заподіяння зовнішніми сила

Кримінальне право та кримінологія
ми шкідливих наслідків [6, 88–89]. На нашу
думку, не всі із запропонованих обставин ма
ють належну універсальність. Зокрема, за
кон називає деякі злочини, об’єктивна сто
рона яких виконується шляхом бездіяль
ності, але при цьому не містить шкідливих
наслідків (таким злочином є, наприклад, пе
редбачене ч. 1 ст. 139 КК України ненадання
допомоги хворому медичним працівником –
злочин з формальним складом). Тому «за
подіяння зовнішніми силами шкідливих
наслідків» не може розглядатися як обов’яз
кова умова настання кримінальної відпові
дальності для усіх без винятку випадків
бездіяльності. Названу Г.В. Тімейком умову
«наявність можливості запобігти шкоді» та
кож не можна сприйняти без застережень.
У багатьох ситуаціях зобов’язаний до дій
суб’єкт не здатен визначити наявність
реальної можливості запобігти шкоді, що не
знімає з нього обов’язку діяти. Наприклад, у
певних випадках лікар зобов’язаний проопе
рувати хворого: навіть якщо згодом буде
встановлено, що запобігти шкоді життю чи
здоров’ю пацієнта таким чином можливості
не було взагалі або вона була втрачена,
відмова від надання медичної допомоги мо
же бути розцінена як злочинна бездіяльність.
Найчастіше у юридичній літературі вка
зується (з певними варіаціями) на дві
обов’язкові умови кримінальної відпові
дальності за бездіяльність: а) особа зобо
в’язана діяти певним чином та б) особа має
реальну можливість вчиняти так, як вимагає
від неї цей обов’язок. Методологічно вда
лою, на нашу думку, є пропозиція О.І. Бойка
розглядати зазначені вимоги як критерії
бездіяльності – об’єктивний та суб’єктивний
відповідно (курсив мій. – Г.Ч.) [5, 114].
Чинниками, що формують об’єктивний
критерій злочинної бездіяльності, фахівці
майже одностайно визнають вимоги за
конів, підзаконних актів, а також професійні
або службові обов’язки особи. М.І. Бажанов
додає сюди трудову угоду (завідуючий скла
дом зобов’язаний зберігати ввірене йому
майно в належному стані), різного роду ро
динні відносини (батьки зобов’язані піклува
тися про неповнолітніх дітей), попередню
поведінку особи (коли в результаті дій вин

ного створюється небезпечний для іншої
особи стан і той, хто поставив потерпілого в
це становище, зобов’язаний прийти йому на
допомогу) [7, 35].
До законів, вимоги яких враховуються
при визначенні об’єктивного критерію зло
чинної бездіяльності в медицині, передусім
належать Основи законодавства України
про охорону здоров’я від 19 листопада
1992 р. Вони визначають правові, органі
заційні, економічні та соціальні засади охо
рони здоров’я в Україні, регулюють суспільні
відносини у цій галузі [8]. Їхні положення
конкретизуються в ряді інших законів Украї
ни, які також можуть бути використані в за
значеному вище контексті: «Про забезпе
чення санітарного та епідемічного благопо
луччя населення», «Про обіг в Україні
наркотичних засобів, психотропних речо
вин, їх аналогів та прекурсорів», «Про до
норство крові та її компонентів», «Про
лікарські засоби», «Про психіатричну допо
могу», «Про захист населення від інфек
ційних хвороб», «Про трансплантацію ор
ганів та інших анатомічних матеріалів лю
дини» та ін.
Об’єктивним критерієм злочинної без
діяльності в медицині можуть виступати й
положення підзаконних нормативних актів,
що регулюють відносини у сфері медичної
діяльності. Це, зокрема, Правила санітарної
охорони території України, затверджені по
становою Кабінету Міністрів України від
24 квітня 1999 року; Положення про держав
ний санітарноепідеміологічний нагляд в Ук
раїні, затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 22 червня 1999 року
№ 1109; Ліцензійні умови провадження гос
подарської діяльності з переробки донор
ської крові та її компонентів, виготовлення з
них препаратів, господарської діяльності
з медичної практики та проведення дезін
фекційних, дезінсекційних, дератизаційних
робіт (крім робіт на об’єктах ветеринарного
контролю), затверджені наказом Міністер
ства охорони здоров’я України та Держав
ного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва № 38/63 від
16 лютого 2001 року; Порядок допуску до
медичної і фармацевтичної діяльності в Ук
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раїні громадян, які пройшли медичну чи
фармацевтичну підготовку в навчальних за
кладах іноземних країн, затверджений нака
зом Міністерства охорони здоров’я України
№ 118С від 19 серпня 1994 року; наказ
Міністерства охорони здоров’я України
№ 107 від 18 травня 1993 року «Про органі
зацію трансплантації нирки в Україні на етапі
реорганізації медичної служби»; наказ
Міністерства охорони здоров’я України
№ 195 від 10 серпня 2000 року «Про надання
спеціального дозволу на медичну діяльність у
галузі народної і нетрадиційної медицини»;
Положення про атестацію середніх медичних
працівників, затверджене наказом Міністер
ства охорони здоров’я України від 23 жовтня
1991 року № 146; Положення про порядок
проведення атестації лікарів, затверджене
наказом Міністерства охорони здоров’я Ук
раїни № 359 від 19 грудня 1997 року тощо.
Окрім того, ряд законів та підзаконних
актів органів влади, які прямо не стосуються
сфери медичної діяльності, містять деякі
положення, що впорядковують її, а тому їхні
вимоги також можуть враховуватися при
аналізі об’єктивного критерію злочинної
бездіяльності. Це, наприклад, Закон України
«Про ліцензування певних видів госпо
дарської діяльності» від 1 червня 2000 року,
постанова Кабінету Міністрів України «Про
затвердження переліку органів ліцензуван
ня» від 14 листопада 2000 року та ін.
Вимоги щодо професійних обов’язків
медичного працівника як об’єктивний кри
терій злочинної бездіяльності у сфері меди
цини можуть бути закріплені не лише в зако
нах чи підзаконних актах. Важливо звернути
увагу, що в галузі медичної діяльності ви
роблено загальнообов’язкові стандарти,
методики лікування певних захворювань, які
регулюються відповідними медичними про
токолами за конкретними спеціальностями
[9, 41–44]. Як приклад може бути наведено
клінічні протоколи з акушерської та гінеко
логічної допомоги, затверджені наказом
Міністерства охорони здоров’я України від
29 грудня 2005 року № 782; протоколи діа
гностики та лікування захворювань і травм
опорнорухового апарату у дітей, затвер
джені наказом Міністерства охорони здо
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ров’я України від 26 липня 2006 року № 521;
протоколи надання медичної допомоги за
спеціальністю «Нейрохірургія», затверджені
наказом Міністерства охорони здоров’я Ук
раїни від 25 квітня 2006 року № 245 тощо.
Використання клінічних протоколів у прак
тичній діяльності лікаря дозволяє стандар
тизувати та уніфікувати діагностику і ліку
вання, застосовувати методики лікування з
доведеною ефективністю, що знижують за
хворюваність і смертність. Це дає можли
вість пацієнтам отримувати обґрунтовані
діагностику та лікування, а лікарям – засто
совувати сучасні методики, засновані на
науково доказових засадах.
Попередню поведінку винного можна
визнати джерелом виникнення обов’язку
вжити заходів до надання допомоги з деяки
ми застереженнями: власне вона не має бу
ти злочином, при якому умисел винного
спрямовувався на заподіяння шкідливого
для потерпілого наслідку. Інакше ставити в
провину особі настання цього наслідку як
результат її наступної бездіяльності не мож
на. Така бездіяльність не матиме са
мостійного кримінальноправового значен
ня, оскільки вважатиметься лише продов
женням злочину, який полягає в умисному
заподіянні шкоди [10, 35–37].
Деякі рекомендації, висловлені на сто
рінках юридичної літератури стосовно
змісту обставин, які породжують вимоги що
до активної поведінки і можуть виступити в
значенні об’єктивного критерію бездіяль
ності, є досить сумнівними. Зокрема, важко
погодитися з пропозицією В. Пітецького
визнавати усну домовленість між громадя
нами джерелом виникнення обов’язків, не
виконання яких може тягти кримінальну
відповідальність за бездіяльність [11, 46].
Хоча згідно з положеннями цивільного зако
нодавства (ч. 1 ст. 206 Цивільного кодексу
України) правочин між фізичними особами,
справді, може бути здійснений усно, однак
таку форму можуть отримувати лише право
чини, які повністю виконуються сторонами у
момент їх вчинення. Отже, у випадку усної
домовленості громадян наступна бездіяль
ність особи вже не може мати жодного пра
вового значення, зокрема розглядатися як
підстава кримінальної відповідальності.

Кримінальне право та кримінологія
М.І. Загородников зараховував до дже
рел, які зобов’язують особу діяти, також
стосунки, що природно складаються між
людьми [12, 62]. У сучасній літературі побу
тує схожа думка: моральні норми і правила
поведінки можуть зобов’язувати особу до
дій, невиконання яких вважатиметься зло
чинною бездіяльністю [13, 137]. Питання
щодо можливості віднесення моральних,
етичних норм до складу об’єктивного кри
терію злочинної бездіяльності є особливо
актуальним саме в площині проблем
кримінальної відповідальності за посягання
на правопорядок у сфері медицини. Це вик
ликано тим, що моральні засади суттєво
впливали і впливають на взаємини між ме
дичними закладами, лікарями та громадя
нами (пацієнтами), свідченням чого є існу
вання інституту особливих норм поведінки
лікаря – лікарської етики та медичної деон
тології. Принципи професійної поведінки
медичного працівника у багатьох випадках,
не охоплених правовими нормами, зумов
люються вимогами лікарської етики й деон
тології, які, в свою чергу, ґрунтуються на за
гальних етичних нормах, тобто правилах по
ведінки окремої особи в суспільстві, на
взаєминах людей між собою та в колективі
[14, 25]. Більше того, донедавна майже всі
головні принципи медичної етики (які засу
джували вбивство людини, підкреслювали
обов’язковість дотримання таємниці, за
стерігали медиків від аморального викорис
тання знань та влади) втілювалися лише у
моральній традиції, основу якої складали
клятва Гіппократа, християнська мораль,
Декларація прав людини.
Не заперечуючи в цілому важливої ролі
моральноетичних засад в механізмі регу
лювання суспільних відносин у сфері медич
ної діяльності, слід, однак, підкреслити, що
вони не можуть розглядатися, як чинники ут
ворення об’єктивного критерію злочинної
бездіяльності. На думку Н.Ф. Кузнецової,
моральні норми виникають спочатку у свідо
мості певних (передових) верств суспіль
ства і лише потім впроваджуються у
свідомість всього народу, класу чи окремої
соціальної верстви [15, 68]. Отже, попер
ше, важко визнати їх єдиним для всіх стан

дартом поведінки, відхилення від якого вар
то вважати суспільно небезпечним, а тому
не можна й притягати до юридичної
відповідальності за недотримання таких
норм. Подруге, як зазначається в літера
турі, різноманітні революційні зміни у сфері
біології та розвиток нових технологій впро
довж останніх десятиліть загрожують нині
руйнуванням моральних норм, що досі ви
давалися міцними. Тому, коли науковий про
грес зробив суттєвий внесок у небувалий
розвиток медицини, стало важко досягти
консенсусу щодо метафізичних уявлень
[16, 13]. Потретє, навряд чи можливо точно
сформулювати такі (моральноетичні) нор
ми у відповідному процесуальному акті (на
приклад, обвинувальному висновку).
Вважаємо, медична діяльність є однією
з тих соціальних сфер, у якій «право повинне
йти за етикою, а не етика за правом»
[17, 80]. Етичні норми та правила тісно
пов’язані із законодавством: деякі з них зго
дом трансформуються у правові норми,
фіксуються в нормативноправових актах, а
деякі продовжують впливати на відповідні
суспільні відносини безпосередньо. Однак в
останньому випадку вони не отримують за
гальнообов’язкової сили. Отже, можливість
кримінальної відповідальності за бездіяль
ність у сфері медицини не може обумовлю
ватися недотриманням медичним працівни
ком самих лише принципів моралі, не зафік
сованих у вигляді нормативних положень.
Оцінка злочинності пасивної поведінки
крізь призму певних умов (об’єктивного й
суб’єктивного критеріїв бездіяльності) не
лише дає змогу належно обґрунтувати кри
мінальну відповідальність за таку поведінку,
а й убезпечує від застосування криміналь
ного закону за принципом об’єктивного
ставлення. Наявність цих критеріїв у кожно
му конкретному випадку підлягає перевірці,
входить до предмета доказування у будь
якій кримінальній справі про злочин, що вчи
няється шляхом бездіяльності, в т.ч. такий,
який посягає на правопорядок у сфері ме
дичної діяльності.
У цілому ж аналіз положень криміналь
ного законодавства в частині, що забезпе
чує підтримання правопорядку у сфері ме
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дицини, а також регулятивного законодав
ства, яке регламентує відносини у цій
соціальній галузі, дає можливість констату
вати: масив джерел, які мають бути дослі
джені у випадках вчинення в медицині
суспільно небезпечного діяння в формі
бездіяльності, є досить значним. Ця обста
вина, безперечно, ускладнює оперативну й
точну кримінальноправову оцінку випадків
бездіяльності в сфері медицини. Негатив
ним чинником у цьому випадку є й обстави
на, на яку вказує у своєму дослідженні
І.Я. Сенюта: нормативноправова база у
сфері охорони здоров’я на сьогодні не по
вною мірою відповідає сучасним потребам,
має прогалини і недоліки (нечітко визначено
правовий статус медичних працівників та
пацієнтів, неналежно закріплено найваж
ливіші принципи медичної деонтології, лише
на рівні підзаконних актів регулюються пи
тання народної та нетрадиційної медицини,
корекції статі, штучного запліднення тощо)
[18, 159]. Тому одним із пріоритетних на
прямів удосконалення законодавства про
охорону здоров’я України фахівці вважають

систематизацію чинної нормативноправо
вої бази, її подальше удосконалення, а та
кож підготовку єдиного кодифікованого за
конодавчого акта (Медичного кодексу Ук
раїни), який став би формою (джерелом)
для таких правових інститутів, як медико
санітарна допомога, медична допомога ма
тері й дитині та планування сім’ї, правовий
статус пацієнта, етикоправовий статус ме
дичного працівника, медична експертиза,
забезпечення громадян лікарськими і про
тезними засобами, медикодослідницьке
право [19, 120]. На нашу думку, в разі ухва
лення такого нормативного акта якість та
точність кримінальноправової оцінки без
діяльності у сфері медицини значно покра
щиться. Це позитивно вплине на процеси
застосування кримінального закону щодо
правопорушень у сфері медицини й станов
лення в державі такої самостійної галузі, як
медичне право, положення якого більш
обґрунтовано могли б покладатися в основу
вирішення проблемних питань підстав кри
мінальної відповідальності за бездіяльність
медичних працівників.
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Галина ЧЕБОТАРЬОВА
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ОБ’ЄКТИВНОГО КРИТЕРІЮ
ЗЛОЧИННОЇ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ МЕДИЦИНИ
Резюме
Розглянуто питання визначення особливостей бездіяльності як форми суспільно небезпечC
них діянь, що можуть бути скоєні в медичній сфері; уточнюється зміст умов кримінальної
відповідальності за таку бездіяльність. Виявлено негативні чинники, які ускладнюють кримінаC
льноCправову оцінку випадків бездіяльності в сфері медицини.
Галина ЧЕБОТАРЕВА
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБЪЕКТИВНОГО КРИТЕРИЯ
ПРЕСТУПНОГО БЕЗДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ МЕДИЦИНЫ
Резюме
Рассмотрены вопросы определения особенностей бездействия как формы общественно
опасных деяний, совершаемых в сфере медицинской деятельности; уточняется содержание
условий уголовной ответственности за такое бездействие. Выявлены негативные факторы, усC
ложняющие уголовноCправовую оценку случаев бездействия в сфере медицины.
Galina CHEBOTARYOVA
PROBLEMS OF DEFINING CONTENT OF OBJECTIVE CRITERION
OF CRIMINAL IINACTION IN MEDICINE
Резюме
The issues of defining peculiarities of inaction as a form of socially dangerous act committed in
medicine are examined. Content conditions of criminal liability for such inaction are specified. The
negative factors that could complicate criminal legal assessment in such cases of inaction in mediC
cine are revealed.
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П

роходження військової служби в Ук
раїні передусім ґрунтується на
принципі суворого дотримання
військової дисципліни, оскільки бездоганне
виконання кожним військовослужбовцем
своїх службових обов’язків є домінуючим
чинником підтримки постійної бойової го
товності й високої боєздатності військ.
Особливо небезпечними для підтриман
ня статутного правопорядку у Збройних си
лах України є військові злочини, пов’язані з
ухиленням військовослужбовців від несення
обов’язків військової служби. Статистичні
дані Головного управління військових проку
ратур Генеральної прокуратури України за
2010 рік свідчать, що саме злочини, пов’я
зані з ухиленням військовослужбовців від
військової служби, найбільш поширені і ма
ють негативну тенденцію до зростання (їх
кількість порівняно з 2009 роком збільшила
ся з 90 до 114, тобто на 27%). Отже, пробле
ма існує, а тому набувають актуальності тео
ретичноприкладні дослідження, спрямо
вані на підвищення ефективності протидії
злочинам зазначеного виду.
Вагомі праці у цій галузі підготували віт
чизняні науковці В.П. Базов, П.П. Богуцький,
В.П. Бодаєвський, В.В. Бондарєв, В.О. Бу
гаєв, С.І. Дячук, О.О. Зархін, М.І. Карпен
ко, В.Й. Пашинський, М.М. Прохоренко,
М.М. Сенько, С.С. Тюрін, М.С. Туркот,
О.С. Ткачук, М.І. Хавронюк, В.В. Чумак,
В.О. Шамрай. Проте роботи вказаних учених
стосуються переважно кримінальноправової
характеристики та кваліфікації військових зло
чинів. Разом із тим потреби слідчої практики
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вимагають розробки методики їх розслідуван
ня та надання відповідних дієвих кримі
налістичних рекомендацій. Саме цим пробле
мам присвячені окремі роботи українських
криміналістів, які одними з перших на моно
графічному рівні зробили спробу криміна
лістичного аналізу, а також заклали основи ме
тодики розслідування окремих видів військо
вих злочинів [1]. Аналогічну мету ставить
перед собою і автор, зокрема намагатиметься
у даній статті розглянути типові способи вчи
нення пов’язаних з ухиленням від несення
обов’язків військової служби злочинів як еле
мент їх криміналістичної характеристики.
У розділі XIX Кримінального кодексу Ук
раїни (КК України) військові злочини умовно
поділяються за конкретним об’єктом злочин
ного посягання на окремі групи. У свою чергу,
в кожній із зазначених груп склади злочинів
розмежовуються за способами злочинного
посягання у різноманітті їх форм та проявів.
До групи злочинів, пов’язаних з ухиленням
військовослужбовців від несення обов’язків
військової служби, або, інакше кажучи, зло
чинів проти порядку проходження військової
служби, належать: самовільне залишення
військової частини або місця служби (ст. 407
КК України), дезертирство (ст. 408 КК Украї
ни), ухилення від військової служби шляхом
самокалічення або іншим способом (ст. 409
КК України). Але перш ніж здійснити аналіз ти
пових способів вчинення даного конкретного
виду злочинів вважаємо за необхідне розгля
нути їх загальне поняття та значення для
формування криміналістичної характеристи
ки і відповідної методики розслідування.
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Спосіб вчинення підлягає встановленню
при розслідуванні будьякого злочину,
оскільки відповідно до ст. 64 Кримінально
процесуального кодексу України стосується
об’єктивної сторони складу злочину і вхо
дить до предмета доказування. Він має і сут
тєве значення у методиці розслідування ок
ремих видів злочинів, тому що відомості про
нього є фактичною базою для висування та
перевірки типових слідчих і розшукових
версій, вирішення інших завдань з розкриття
та розслідування цих злочинів. Тобто саме
типовий спосіб вчинення злочину є одним із
основних елементів його криміналістичної
характеристики, який визначає основні шля
хи і напрями розслідування [2, 178].
У криміналістиці спосіб вчинення злочину
розглядається як певна система дій і прий
омів з підготовки, вчинення й приховування
злочину, яка детермінується рядом об’єктив
них і суб’єктивних факторів [3, 10]. До об’єк
тивних факторів, що впливають на спосіб вчи
нення злочину, належать: умови зовнішнього
середовища, в якому скоєно злочин (особли
вості місця і обстановки); час вчинення; зна
ряддя; зв’язок із предметом посягання, сто
сунки злочинця з потерпілою особою тощо.
До суб’єктивних факторів, що характеризу
ють особу злочинця та обумовлюють спосіб
вчинення злочину, належать: мета злочину, бо
вона визначає в загальному вигляді засоби та
умови її досягнення; наявність у злочинця
професійних знань, умінь і навичок; соціальні,
психологічні та фізичні особливості злочинця;
ціннісні орієнтири. Оскільки на спосіб вчинен
ня конкретного виду злочину впливає кон
кретна сукупність факторів, серед яких один
або декілька можуть мати домінуюче значен
ня, спосіб вчинення злочину як в теоретично
му, так і практичному аспектах має вивчатися
у поєднанні з означеними факторами.
Аналіз судовослідчої практики, спе
ціальної літератури та чинного законодавст
ва дає можливість виділити найбільш типові
способи вчинення злочинів проти порядку
проходження військової служби. Розгляне
мо їх докладніше.
Самовільне залишення військовослужC
бовцем військової частини або місця викоC
нання ним своїх службових обов’язків. Са
мовільне залишення військовослужбовцем
території військової частини або місця служ
би здійснюється без дозволу правочинного
начальника, як правило, шляхом вільного

проходу через КПП, подолання огорожі че
рез заздалегідь підготовлений лаз або про
лом, сховавшись у транспортному засобі,
який залишає межі військової частини або
місця служби на законних підставах. При
цьому військові частини або місця служби –
це підрозділи, команди, заклади, установи,
формування, де згідно зі своїми посадо
вими обов’язками чи наказами або вка
зівками командування військовослужбовець
повинен перебувати на службі. Їх розташу
ванням є територія казарменого, табірного,
похідного чи бойового розміщення частини,
у списки якої включений військовослужбо
вець [4, 127]. Територією військової частини
під час розташування військ на полігонах (у
таборах) є межі полігону (табору), за які осо
бовому складу виходити заборонено, вони
оголошені наказом командира військової
частини відповідно до ст. 366 Статуту внут
рішньої служби Збройних сил України (Ста
тут) [5]. Відповідно до статей 179–186 Ста
туту та п. 14 ст. 15 Закону України «Про пра
вовий режим воєнного стану» [6], за
письмовим розпорядженням міністра оборо
ни України, його заступників та командувачів
військ оперативних командувань, військові
частини можуть розташовуватися у населе
них пунктах в адміністративних або інших
придатних для житла будівлях (приміщеннях)
на умовах, визначених законодавством. У та
кому випадку територією військової частини
вважається межа розташування, визначена
наказом командира військової частини, від
повідно до ст. 181 Статуту.
У деяких випадках місце служби не збіга
ється із розташуванням військової частини.
Відповідно до п. 3 ст. 24 Закону України «Про
військовий обов’язок і військову службу»
військовослужбовці вважаються такими, які
виконують обов’язки військової служби:
1) на території військової частини або в іншо
му місці роботи (занять) протягом робочого
(навчального) часу, включаючи перерви,
встановлені розпорядком (розкладом за
нять); 2) на шляху прямування на службу або
зі служби, під час службових поїздок, повер
нення до місця служби; 3) поза військовою
частиною, якщо перебування там відповідає
обов’язкам військовослужбовця або його бу
ло направлено туди за наказом відповідного
командира (начальника); 4) під час виконан
ня державних обов’язків, у тому числі у ви
падках, якщо ці обов’язки не пов’язані з
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військовою службою; 5) під час виконання
обов’язку з урятування людського життя,
охорони державної власності, підтримання
військової дисципліни та охорони правопо
рядку. В таких випадках місцем служби вва
жається місце фактичного виконання осо
бою обов’язків щодо військової служби [7].
Нез’явлення вчасно без поважних приC
чин на службу. Нез’явлення вчасно на службу
полягає зазвичай у тому, що, залишивши ча
стину або місце служби на законній підставі
(звільнення із частини, відрядження, переве
дення до нового місця служби, з лікувальної
установи, відпустка тощо), військовослужбо
вець перебуває поза частиною понад визна
чений йому строк і тому несвоєчасно, із
запізненням, прибуває до місця служби. На
практиці наявні випадки, коли військово
службовець виконує певне завдання поза
розташуванням військової частини (напри
клад, посильний направляється за місцем
проживання офіцера, щоб повідомити його
про необхідність з’явитися в частину) і не
повертається вчасно без поважних причин
на службу та ухиляється від неї понад три
доби, але не більше місяця.
Поважними причинами вважаються
об’єктивні фактори, що перешкоджають
військовослужбовцю вчасно, тобто у строки,
визначені в посвідченні про відрядження,
з’явитися в частину: розпорядження стар
ших начальників про продовження строку
відрядження, хвороба, що позбавила його
можливості своєчасно повернутися з відряд
ження, перешкода стихійного характеру [8].
Крім зазначених вище, поважними причина
ми нез’явлення вчасно на службу називають
смерть або тяжку хворобу членів сім’ї вій
ськовослужбовця, затримання його право
охоронними органами у зв’язку з обстави
нами, не пов’язаними з незаконним перебу
ванням військовослужбовця поза межами
військової частини або місця служби, непе
редбачена зупинка руху транспорту тощо [4,
128]. При встановленні поважних причин
нез’явлення військовослужбовця вчасно на
службу необхідно враховувати насамперед
об’єктивні обставини, що перешкодили йо
му прибути на службу у встановлений строк,
а також можливості особи, її фізичні та
психічні якості, моральний стан у момент
вчинення діяння та усю сукупність зовнішніх
обставин, що примусили військовослужбов
ця діяти певним чином.
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Розглядаючи такі типові способи ухи
лення військовослужбовців від військової
служби, як самовільне залишення військової
частини або місця служби і нез’явлення на
службу, слід зазначити: якщо метою вій
ськовослужбовця було назавжди ухилитися
від проходження служби, то його дії розгля
даються як дезертирство, причому фактич
на тривалість перебування винного поза ча
стиною або місцем служби на кваліфікацію в
цьому випадку не впливає.
Заподіяння собі тілесного ушкодження
(самокалічення). Ухилення від проходження
служби можливе не тільки поза межами час
тини. Можливі ситуації, коли військовослуж
бовець, хоча й залишається на місці служби,
але за допомогою обману фактично не ви
конує протягом певного часу свої обов’язки.
Такими типовими способами є заподіяння
собі тілесного ушкодження (самокалічення),
симуляція хвороби, підробка документів або
інший обман.
Самокалічення як типовий спосіб ухи
лення від обов’язків військової служби поля
гає в навмисному заподіянні шкоди своєму
здоров’ю шляхом ушкодження органів, тка
нин тіла. Метою вказаних дій є направлення
на лікування й ухилення таким чином від ви
конання службових обов’язків протягом
тривалого часу (наприклад, при незаконно
му одержанні відпустки з виїздом додому)
або ж від виконання тільки окремих
обов’язків військової служби (несення вар
тової служби, господарських робіт, участі у
військових навчаннях, виїзду у відрядження
тощо). Конкретний спосіб заподіяння шкоди
здоров’ю полягає у використанні військово
службовцем будьяких знарядь (відрубуван
ня пальця сокирою, простріл м’яких тканин з
вогнепальної зброї); штучному створенні за
хворювання (введення під шкіру токсичних
речовин, проковтування металевих предме
тів); навмисному викликанні загострення
дійсно наявного захворювання шляхом не
правильного застосування медикаментоз
них засобів тощо. Також можуть мати місце
випадки, коли шкода здоров’ю заподію
ється не самим військовослужбовцем, а на
його прохання товаришем по службі. Не ви
ключене і «кваліфіковане» заподіяння тілес
них ушкоджень медичними працівниками на
прохання військовослужбовця. Це має стати
предметом дослідження судовомедичної
експертизи, побудови певних слідчих версій
та їх перевірки.

Кримінальне право та кримінологія
Симуляція хвороби. Симуляція хвороби
як типовий спосіб вчинення аналізованого
нами виду злочинів полягає в удаваних
скаргах на неіснуючі хвороби чи нездужання
або у свідомому перебільшенні наявних
симптомів захворювання (так звана агра
вація хвороби). При цьому симулюються як
соматичні, так і психічні захворювання.
Підробка документів. При підробці доку
ментів військовослужбовець надає коман
дуванню фіктивний за змістом документ для
незаконного звільнення від виконання служ
бових обов’язків. Таким документом може
бути підроблена медична довідка про стан
здоров’я родичів, телеграма про вигадане
нещастя в родині, фіктивний виклик у право
охоронні органи, свідоцтво про народження
дитини з підробленою датою народження,
що передбачає дострокове звільнення в за
пас, тощо. У всіх цих випадках підробка по
лягає в невідповідності дійсності (фіктив
ності) відомостей, що містяться в документі,
посилаючись на які, військовослужбовець
клопоче про звільнення від службових
обов’язків усупереч законному порядку.
Обман. Що стосується іншого обману як
типового способу ухилення від військової
служби, то він полягає у наданні військово
службовцем командуванню завідомо не
правдивих відомостей про події або обста
вини, які слугують підставою для постійного
чи тимчасового звільнення від військової
служби, а також свідомому утаюванні від ко
мандування певної інформації з конкретною
метою добитися таким способом незаконно
го звільнення від служби. Наприклад, вій
ськовослужбовець направляє на медичне
обстеження замість себе іншого, дійсно хво
рого товариша по службі. Неправдиві відо
мості зазвичай стосуються різних юридич
них, сімейних і особистих обставин, що, якби
дійсно мали місце, були б законною підста
вою для звільнення від службових обов’язків.
Типовими способами вчинення даного
виду злочинів є також ухилення від обов’яз
ків військової служби шляхом давання хабаC
ра військовій службовій особі і відмова від
несення обов’язків військової служби.
Відмова може передбачати як відкриту за
яву про небажання нести військову службу з
подальшим фактичним припиненням вико
нання обов’язків, так і явне фактичне припи
нення виконання обов’язків військової служ
би, не супроводжуване відповідною заявою
(військовослужбовець демонстративно не

виконує своїх обов’язків, ігнорує вимоги ко
мандира нести службу) [9, 68].
Отже, аналіз судовослідчої практики,
спеціальної літератури та чинного законо
давства дає змогу виділити найбільш типові
способи скоєння злочинів, пов’язаних з ухи
ленням від військової служби: самовільне
залишення військовослужбовцем території
військової частини або місця служби; не
з’явлення вчасно без поважних причин на
службу; заподіяння собі тілесного ушко
дження (самокалічення); симуляція хворо
би; підробка документів; інший обман, а та
кож відмова від несення військової служби.
Криміналістичне значення окреслення типо
вих способів вчинення наведених злочинів
полягає в наступному.
Скоєння злочину певним способом
включає сукупність різних методів підготов
ки, реалізації злочинного умислу та прихо
вування слідів. Тому за наявності окремих
слідів або інших даних, що вказують на
спосіб вчинення конкретного злочину, є
можливість висувати версію про відпо
відний спосіб вже при огляді місця події і ви
являти заздалегідь передбачені місця ло
калізації цих матеріальних чи ідеальних
слідів, цілеспрямовано й ефективно прово
дити слідчі дії та оперативнорозшукові за
ходи. Спосіб скоєння злочину виявляється у
вчиненні певних дій, відображається в об
становці та інших речових елементах сере
довища у вигляді змін. Ці зміни несуть
інформацію про спосіб та опосередковано
про фактори, що його детермінують.
Способи вчинення злочинів повторю
ються, і ця закономірність є дуже важливою
для розробки криміналістичної характерис
тики та відповідної окремої методики роз
слідування злочинів проти порядку проход
ження військової служби. Повторюваність
способу вчинення злочинів обумовлюється
повторюваністю об’єктивних і суб’єктивних
факторів, що детермінують умови ана
логічної злочинної діяльності й таким чином
детермінують повторюваність способу вчи
нення конкретного злочину. Слід мати на
увазі те, що означені фактори як за змістом,
так і за структурою конкретні та індивіду
альні, а тому при розробці методики роз
слідування злочинів, пов’язаних з ухиленням
від військової служби, може йтися лише про
типову схожість способів вчинення певних
злочинів, обумовлену збігом видових ознак.
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Дані про типовий спосіб вчинення таких зло
чинів дають підстави робити припущення
про певну групу або коло осіб, серед яких не
обхідно проводити пошук злочинця.
Для попередження злочинів проти
порядку проходження військової служби
вивчення типових способів їх підготовки,
вчинення та приховування має суттєве зна
чення. Узагальнення й аналіз практики роз
криття та розслідування цих злочинів, вияв

лення характерних ознак дають можливість
сформувати криміналістичні рекомендації
щодо їх попередження та припинення.
Вивчення типових способів вчинення
злочинів, пов’язаних із ухиленням від вій
ськової служби, має значення і для кримі
налістичного прогнозування можливої поя
ви раніше невідомих способів вчинення цих
злочинів та здійснення заходів профілактич
ного характеру.
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тан та тенденції розвитку сучасної
злочинності, якій властиві організо
ваність, професіоналізм і трансна
ціональний характер, потребують широкого
застосування можливостей оперативно
розшукової діяльності (ОРД) в забезпеченні
інтересів кримінального судочинства і пере
дусім використання матеріалів ОРД для
отримання доказів у кримінальному процесі.
Разом із тим аналіз матеріалів практики
свідчить про те, що хоча в останні роки
кількість проведених уповноваженими пра
воохоронними органами оперативнороз
шукових заходів, у тому числі й тих, які об
межують конституційні права людини, в
Україні значно збільшилася і порівняно із
США та правовими демократичними краї
нами Європи є великою, використання їх
результатів для отримання доказів у кримі
нальних справах залишається поки що до
сить низьким.
Так, за результатами проведення контр
розвідувальними та оперативнорозшуко
вими підрозділами Служби безпеки України,
а також оперативнорозшуковими підроз
ділами органів внутрішніх справ негласного

С

проникнення до житла чи до іншого во
лодіння особи, зняття інформації з каналів
зв’язку, контролю за листуванням, телефон
ними розмовами, телеграфною та іншою
кореспонденцією, застосування інших тех
нічних засобів одержання інформації мате
ріали ОРД використовувалися для отриман
ня доказів у кримінальному судочинстві у
2009 році відповідно 13% і 10% загальної
кількості проведених заходів, у 2010 році –
відповідно 15% і 12%.
Однією з основних причин слід назвати
те, що оперативні працівники, слідчі, проку
рори і судді не мають достатнього уявлення
про поняття та сутність кримінальнопроце
суальних доказів і матеріалів ОРД, про їх
співвідношення, а також про засади викори
стання матеріалів ОРД для отримання до
казів у кримінальній справі.
Зазначені питання були предметом
дослідження в працях українських та за
рубіжних фахівців, зокрема В.Д. Арсеньєва,
Ю.В. Астафьєва, О.М. Бандурки, Д.І. Бєдня
кова, А.Р. Бєлкіна, Р.С. Бєлкіна, В.В. Гевка,
В.П. Гмирка, М.М. Гродзинського, Ю.М. Гро
шевого, Е.О. Дідоренка, О.Ф. Долженкова,
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Є.А. Долі, В.Я. Дорохова, В.І. Зажицького,
В.С. Зеленецького, В.М. Іщенка, Л.М. Карнє
євої, І.М. Козьякова, О.М. Ларіна, О.В. Лев
ченко, П.А. Лупинської, М.М. Михеєнка,
Д.Й. Никифорчука, В.Т. Нора, Б.Г. Розовсько
го, М.В. Салтевського, Г.П. Середи, Н.В. Сі
більової, С.М. Стахівського, В.М. Тертишни
ка, Ф.Н. Фаткулліна, С.А. Шейфера, М.Є. Шу
мила та ін. Проте до цього часу вони
залишаються дискусійними, що негативно
впливає на правосвідомість оперативних
працівників, слідчих, прокурорів, суддів та
на правозастосовну практику.
Враховуючи зазначене, метою цієї статті
є визначення поняття та сутності матеріалів
ОРД і кримінальнопроцесуальних доказів,
їх співвідношення, а також засад викорис
тання матеріалів ОРД для отримання доказів
у кримінальному процесі.
Не вдаючись до детального розгляду то
чок зору щодо поняття та сутності доказів у
кримінальному процесі, оскільки це питання
докладно висвітлено у наукових джерелах, у
тому числі й монографічного рівня [1–5], а їх
аналіз зроблений нами у низці наукових
праць [6–9; 10, 461–498], зазначимо, що, на
наш погляд, найбільш обґрунтованою й та
кою, що відповідає гносеологічній та пра
вовій природі кримінальнопроцесуального
доказу, є концепція його поняття й сутності
як єдності фактичних даних та їх джерел.
Згідно з цією концепцією кримінальнопро
цесуальні докази розуміються нами як всякі
фактичні дані, на підставі яких у визначено
му законом порядку орган дізнання, слідчий
і суд встановлюють наявність або відсутність
суспільно небезпечного діяння та інші об
ставини, що мають значення для правиль
ного вирішення справи. Встановлюються
вони із передбачених законом джерел та
визнаються такими зазначеними особами
за їх внутрішнім переконанням, заснованим
на всебічному і повному розгляді всіх обста
вин справи в їх сукупності [10, 491].
У теоріях кримінального процесу, кримі
налістики і ОРД та у практичній діяльності
правоохоронних органів поряд із терміном
«докази» вживається також і термін «доказо
ва інформація», причому як в одному і тому
ж, так і в різних значеннях.
На нашу думку, докази і доказова інфор
мація є самостійними поняттями, що мають
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єдину гносеологічну природу, проте різний
правовий статус. Доказова інформація — це
та інформація (фактичні дані), яка, хоча й
отримана з відповідних джерел, проте ще не
набула статусу доказів у кримінальному
процесі. Доказова інформація може місти
тися і в матеріалах ОРД. Така інформація
має велике значення для кримінального
процесу, оскільки вона за певних умов може
бути використана як для отримання певних
доказів у кримінальній справі, так і для прий
няття окремих процесуальних рішень у
кримінальному процесі.
Стосовно цього питання нам здається
цілком обґрунтованою думка І.М. Лузгіна
про те, що субстанцію судового доказу,
справді, утворює інформація. Однак для
визначення поняття доказу в кримінальному
процесі поняття сигналу інформації не може
бути використане, тому що воно характери
зує спосіб передачі інформації, її пере
міщення в часі й просторі, але не розкриває
правової природи судового доказу [11, 53].
Як слушно з цього приводу зазначав
М.М. Михеєнко, використання окремих по
ложень теорії інформації для розкриття сут
ності кримінальнопроцесуального доказу
може бути плідним лише тоді, коли при цьо
му не забувається юридична природа за
значених доказів [12, 299; 13, 112], що має
методологічне значення для використання
матеріалів ОРД в кримінальному процесі.
Наукове поняття процесуального доказу
створює основу для визначення співвідно
шення його з матеріалами ОРД, що, як і до
кази у кримінальному процесі, також за
звичай містять фактичні дані та відомості
про їх джерела. І це викликає необхідність
установити природу останніх з метою ви
значення оптимальних шляхів їх викорис
тання для отримання окремих видів доказів
у кримінальному процесі.
Матеріали ОРД — це матеріально фіксо
вані джерела, що виникають у процесі
здійснення оперативнорозшукових за
ходів, які містять відомості (інформацію) про
ознаки злочину, причетних до нього осіб, а
також інші дані, що сприяють його розкрит
тю [10, 275].
Матеріали ОРД являють собою:
а) документи (їх копії), відповідно до ме
ти та завдань ОРД складені чи отримані

Кримінальний процес і криміналістика
уповноваженими на це особами у передба
чений законом та відомчими нормативно
правовими актами спосіб і зафіксовані у
визначеній ними формі на будьяких ма
теріальних носіях (паперових, аудіо, фото,
відеоплівках, магнітних дисках тощо), які
відображають фактичні дані про проти
правні діяння окремих осіб та груп, передба
чені Кримінальним кодексом України, про їх
джерела та інші обставини, що сприяють ви
криттю цих протиправних діянь, хід отри
мання даних про них;
б) будьякі предмети, рідини, гази (їх
копії, макети, зразки), властивості, якості й
стан яких об’єктивно пов’язані зі злочинною
діяльністю, що були знаряддям злочину й
зберегли на собі його сліди чи були об’єктом
злочинних дій розроблюваних осіб, гроші й
цінності, нажиті злочинним шляхом, та всі
інші матеріальні об’єкти, що можуть бути за
собами виявлення злочину, встановлення
фактичних обставин злочинної діяльності й
виявлення осіб, які до неї причетні; що мо
жуть бути використані як приводи та підста
ви для порушення провадження у кримі
нальній справі або проведення слідчих дій і
прийняття інших процесуальних рішень, а
також для отримання фактичних даних, що
можуть бути доказами у кримінальній справі
[10, 276].
Матеріали ОРД і процесуальні докази
мають єдину гносеологічну природу. За
своїм змістом матеріали ОРД подібні до
процесуальних доказів. І ті й інші містять
фактичні дані (відомості про факти злочинів,
осіб, які їх вчинили, відомості про джерела
цих фактичних даних та інші обставини, що
становлять предмет доказування у кримі
нальній справі). Разом із тим матеріали
ОРД, що містять фактичні дані, відрізняють
ся від доказів у кримінальному процесі за
своєю формою й джерелами цих фактичних
даних. Умови надходження фактичних даних
до кримінального процесу з відповідних
джерел, що в результаті кримінальнопро
цесуальної діяльності стають джерелами
процесуальних доказів, суттєво відрізня
ються від тих, що використовуються в ОРД.
Так, відповідно до ст. 65 Кримінальнопро
цесуального кодексу України (КПК України)
фактичні дані як інформаційну основу до

казів можна отримувати лише в установле
ному процесуальним законом порядку і ли
ше із вказаних ним джерел, що мають ви
черпний характер. При цьому вислів «у вста
новленому законом порядку» означає, що
дії, допустимі для отримання доказів, поря
док і умови їх проведення чітко регулюються
КПК України. Порушення такого порядку мо
же призвести до того, що процесуальні до
кази втратять свою сутність, будучи не виз
наними такими уповноваженими особами.
З огляду на це процесуальні докази
й матеріали ОРД мають різний рівень по
свідченості фактичних даних, що в них
містяться, через різну правову форму ма
теріалів ОРД і процесуальних доказів.
Відомості, що містяться у процесуаль
них доказах, призначені, як відомо, для всіх
заінтересованих у результаті справи осіб і
для суспільства в цілому. Матеріали ОРД,
що використовуються в інтересах криміна
льного судочинства, також, будучи «знан
ням не лише для себе», спочатку адресовані
здебільшого суб’єктам, які уособлюють
у кримінальному процесі функцію обвинува
чення, що дає можливість зробити висновок
про менш високий ступінь їх посвідченості.
Вказане не означає, що матеріали ОРД,
на відміну від процесуальних доказів, не по
винні бути вірогідними. Матеріали ОРД та
кож мають містити повноцінне й вірогідне
знання, але тимчасово призначене лише
для вузького кола осіб. При цьому особли
вий правовий статус матеріалів ОРД забез
печується їхньою особливою формою, ква
ліфіковано дешифрувати яку може, як пра
вило, лише фахівець у галузі ОРД. Таким у
сучасному кримінальному процесі має бути і
слідчий, і прокурор, і суд, а в окремих випад
ках і захисник. Наявність у матеріалах ОРД
такої форми об’єктивно обумовлена не
обхідністю якнайшвидшого виявлення відо
мостей про злочин, що готується або вчине
ний, і надійного їх збереження в інтересах
досудового слідства та суду. Остання з на
званих обставин забезпечує можливість по
дальшого фізичного контакту слідчого чи су
ду зі «слідами злочину» з метою їх пізнання,
що не завжди є можливим при проведенні
лише слідчих чи судових дій через обме
женість їхніх пошукових засобів.
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Важливим критерієм для розмежування
матеріалів ОРД і доказів є те, що перші мо
жуть бути отримані в тому числі й у ході пре
вентивної діяльності оперативнорозшуко
вих підрозділів (у момент підготовки чи вчи
нення злочину), а для других характерне
лише їх ретроспективне пізнання, що здійс
нюється переважно у формі кримінально
процесуального доказування.
Якщо процесуальні докази можуть бути
отримані здебільшого лише при проведенні
слідчих і судових дій, що здійснюються у чіт
ко визначеній процесуальній формі, то в
ОРД не встановлена докладна регламен
тація умов надходження фактичних даних до
оперативнорозшукової справи. Тому в разі
залучення матеріалів ОРД до кримінальної
справи особи, які ведуть кримінальний про
цес, а також інші учасники процесу не
завжди мають можливість їх процесуальної
перевірки, а отже, й перевірки гарантії віро
гідності отриманих на їх підставі доказів.
Фактичні дані, отримані в ході ОРД, мо
жуть стати процесуальними доказами лише
за умови, що вони матимуть усі ознаки ос
танніх. Зміст, форма матеріалів ОРД, вид
процесуального доказу, для отримання яко
го можуть використовуватися ті чи інші фак
тичні дані, що містяться в матеріалах ОРД,
визначають шляхи їх залучення до криміна
льного процесу. Наприклад, через допит
осіб, які проводили оперативнорозшуковий
захід, через протоколи з відповідними до
датками, складені уповноваженими органа
ми за результатами оперативнорозшуко
вого заходу, через проведення обшуку,
виїмки тощо. Основні труднощі використан
ня матеріалів ОРД у кримінальному процесі
полягають саме в тому, щоб надати відкри
тий, гласний характер джерелам фактичних
даних, що містяться в матеріалах ОРД,
і можливість їх перевірки всім учасникам
кримінального процесу (обвинуваченому,
потерпілому, їх захисникам та ін.), а також
забезпечити нерозкриття форм та методів
ОРД і конфіденційних стосунків, що станов
лять державну таємницю.
Встановлення
кримінальнопроце
суальним законодавством вимог щодо до
держання закону при отриманні доказів у
кримінальній справі та порядку, умов і
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послідовності провадження відповідних
слідчих чи судових дій як засобів їх отриман
ня є основною ознакою розмежування про
цесуальних доказів і матеріалів ОРД.
Фактичні дані, що містяться в матеріа
лах ОРД, не є змістом процесуальних до
казів, оскільки у кримінальнопроцесуаль
ному доказуванні використовуються не ті
фактичні дані, що здобуті в результаті опе
ративнорозшукової діяльності, а отримані в
межах кримінального процесу в ході доказу
вання, у тому числі й на підставі фактичних
даних, що містяться в матеріалах ОРД. Саме
ці дані й утворюють зміст доказів у кримі
нальній справі.
Відмінності фактичних даних, отриманих
у ході ОРД, від фактичних даних, що є змістом
процесуальних доказів, не дають підстав
відмовитися від ставлення до них як до відо
мостей, які не мають доказового значення.
Тому що за певних умов та відповідно до ви
мог кримінальнопроцесуального закону во
ни можуть бути використані для отримання
відповідних доказів у кримінальній справі.
Якщо джерелами доказів у кримінальній
справі є лише встановлені ч. 2 ст. 65 КПК Ук
раїни і їх перелік вичерпний, вони повинні бу
ти гласними й мати властивість можливості
їх перевірки на досудовому слідстві та в суді
з погляду повноти й вірогідності інформації,
що виходить від них, а також з точки зору
правильності й повноти відображення ними
тих відомостей, на які вони вказують, то в
ОРД такі вимоги до джерел фактичних даних
про злочин не ставляться. Їх коло практично
необмежене і охоплює як джерела фактич
них даних, що відповідно до вимог криміна
льнопроцесуального закону можуть стати
джерелами доказів, так і ті, які з причин не
можливості чи недоцільності розкриття
форм та методів ОРД чи конфіденційних
відносин не можуть набути статусу джерел
процесуальних доказів. Джерелом фактич
них даних в ОРД може бути будьяка особа,
якій стало відомо про обставини вчинення
злочину, чи особа, яка їх спостерігала. Те са
ме стосується й різних матеріальних об’єктів
речового походження, що стали носіями
відомостей про злочин чи осіб, які його вчи
нили, а також інших обставин, що сприяють
його розкриттю.

Кримінальний процес і криміналістика
Коло джерел фактичних даних в ОРД
значно розширюється завдяки тому, що в
процесі ведення оперативнорозшукової
справи оперативнорозшукові підрозділи у
низці випадків цілеспрямовано ще до вчи
нення злочину чи в момент його вчинення
створюють такі умови, за яких окремі факти
й сліди злочину, що вчиняється, чи вчинено
го злочину відбиваються в спеціально ство
рених пристроях, які дають можливість
якісного фіксування слідів злочинної діяль
ності. Отримані при цьому джерела фактич
них даних у вигляді предметів, документів та
інших матеріальних утворень із залишеними
на них слідами при вчиненні злочинів за пев
них умов відповідно до вимог кримінально
процесуального закону можуть стати дже
релами доказів у кримінальній справі.
Аналіз джерел фактичних даних, які
містяться в матеріалах ОРД, і джерел проце
суальних доказів дає підстави для висновку,
що вони мають як деякі спільні ознаки, так і
ознаки, за якими суттєво відрізняються.
Спільними їх ознаками є:
1) процес утворення джерел фактичних
даних, що містяться в матеріалах ОРД, і
джерел доказів (утворення їх «сховищами»
інформації про подію злочину й обставини
його вчинення) однаковий, він заснований
на одних і тих самих положеннях теорії відо
браження;
2) як в ОРД, так і в кримінальному судо
чинстві саме за допомогою джерел опера
тивнорозшукові підрозділи й органи, що
ведуть кримінальний процес (орган дізнан
ня, слідчий та суд), одержують фактичні дані
про злочин і обставини його вчинення;
3) джерелами фактичних даних, що
містяться в матеріалах ОРД, можуть бути
особи, які у кримінальному судочинстві ма
ють процесуальний статус свідка, потерпі
лого, підозрюваного, обвинуваченого й від
повідно до вимог кримінальнопроцесуаль
ного закону можуть створювати такі джерела
судових доказів, як показання свідка, пока
зання потерпілого, показання підозрювано
го, показання обвинуваченого;
4) джерелами фактичних даних, що
містяться в матеріалах ОРД, можуть бути
об’єкти документального походження, які у

кримінальному процесі можуть мати статус
протоколів з відповідними додатками, скла
деними уповноваженими органами за ре
зультатами оперативнорозшукових захо
дів, та інші документи;
5) джерелами фактичних даних, що
містяться в матеріалах ОРД, можуть бути
об’єкти речового походження (предмети то
що), що у кримінальному процесі можуть
мати статус речових доказів, додатків до
протоколів, складених уповноваженими ор
ганами за результатами оперативнорозшу
кових заходів.
Ознаки, за якими розрізняють джерела
фактичних даних, що містяться в матеріалах
ОРД, і джерела процесуальних доказів, є та
кими:
1) на відміну від джерел фактичних да
них, що містяться в матеріалах ОРД, джере
ла процесуальних доказів можуть бути лише
гласними;
2) якщо обставини, за яких те чи інше
джерело процесуальних доказів стало носієм
інформації про злочин, мусять бути відомі
особам, які ведуть кримінальний процес, а
також усім учасникам кримінального судо
чинства й за необхідності має бути мож
ливість їх перевірки, то до джерел фактичних
даних, що містяться в матеріалах ОРД, такі
вимоги не ставляться, враховуючи специфіку
оперативнорозшукової діяльності;
3) якщо для джерел процесуальних до
казів встановлено чітку процесуальну фор
му входження їх до кримінального процесу,
особливо для доказів у кримінальній справі
(ч. 2 ст. 65 КПК України), то для джерел фак
тичних даних, що містяться в матеріалах
ОРД, така форма законодавством не вста
новлена (навіть для отриманих у результаті
оперативнорозшукових заходів, що прово
дяться відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону України
«Про оперативнорозшукову діяльність» за
рішенням суду, і це є, на наш погляд, сут
тєвим недоліком, який в окремих випадках
стає на перешкоді їх використанню як до
казів у кримінальній справі);
4) органам, що ведуть кримінальний
процес, на відміну від суб’єктів, які прово
дять ОРД, не властива діяльність, спрямова
на на створення штучних умов, за яких у разі
вчинення злочину або його підготовки ті чи
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інші особи та об’єкти речового походження
стали б носіями інформації про обставини
його вчинення або підготовку.
Отже, попри гносеологічну схожість про
цесуальні докази й матеріали ОРД за право
вою природою відрізняються. Розуміння їх
гносеологічної та правової природи й інших
теоретичних засад доказового права і теорії
ОРД дає можливість виробити оптимальні
шляхи використання матеріалів ОРД для от
римання фактичних даних, які можуть бути
доказами у кримінальному процесі.
З урахуванням науково обґрунтованого
поняття доказів у кримінальному процесі як
єдності змісту і форми (фактичних даних та
їх джерел) можна зробити висновок, що
фактичні дані, отримані в результаті ОРД,
можуть стати доказами у кримінальній
справі за наявності таких умов:
1) вони мають відповідно до ст. 64 КПК
України перебувати у причинному зв’язку з
предметом доказування, а саме: встанов
лювати наявність чи відсутність події злочи
ну; винність обвинуваченого у вчиненні зло
чину й мотиви злочину; обставини, що впли
вають на ступінь і характер відповідальності
обвинуваченого, а також інші обставини, що
характеризують особу обвинуваченого; ха
рактер і розмір шкоди, завданої злочином, а
також розмір витрат закладу охорони здо
ров’я на стаціонарне лікування потерпілого
від злочину;

2) з метою забезпечення достовірності
вони можуть допускатися до кримінального
процесу лише в джерелах, указаних в ч. 2
ст. 65 КПК України;
3) введення до кримінального процесу
фактичних даних, отриманих у результаті
ОРД, має здійснюватися відповідно до пра
вового режиму, окремого для кожного виду
доказів;
4) необхідно забезпечити можливість
перевірки їх отримання (формування, зби
рання) в умовах кримінального судочинства.
У цьому контексті заслуговує на підтримку
закріплене у ст. 89 КПК РФ положення про
заборону використання в доказуванні ре
зультатів ОРД, якщо вони не відповідають
вимогам, висунутим до доказів криміналь
нопроцесуальним законодавством.
Підсумовуючи викладене, слід зазначи
ти, що чітке уявлення оперативних праців
ників, слідчих, прокурорів і суддів про
поняття та сутність матеріалів ОРД і кримі
нальнопроцесуальних доказів, про їх спів
відношення й засади використання для от
римання доказів у кримінальному процесі є
однією з передумов унеможливлення підви
щення ефективності кримінальної юстиції в
забезпеченні захисту прав, свобод та за
конних інтересів людини від злочинних по
сягань в Україні та порушення їх правоохо
ронними органами і судом під час провад
ження кримінального судочинства.
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утність і спрямованість кримінально
го процесу значною мірою визначає
діяльність щодо обвинувачення осо
би у вчиненні злочину. Відповідно, уся су
купність правових норм, що регламентують
дану діяльність, потребує впорядкування і
оформлення в єдиний правовий інститут. Це
завдання виконує інститут кримінального
переслідування, який відомий більшості
країн світу та дедалі сильніше привертає
увагу дослідників у сучасній Україні [1–6].
Він існує в межах функції обвинувачення і є
однією із сутнісних характеристик змагаль
ного кримінального судочинства.
Як свідчить історія, поняття «криміналь
не переслідування» вперше з’явилося у
Французькому кодексі кримінального роз
слідування 1808 року, де цей термін вживав
ся для позначення кримінальнопроце
суальної діяльності уповноважених органів і
осіб. У законодавстві Російської імперії Ста
тутом кримінального судочинства 1864 року
для позначення процедури обвинувачення у
вчиненні злочину було закріплено три най
менування: «судове переслідування», «кри
мінальне переслідування» і «переслідуван
ня», що вживалися інколи нарізно, інколи як
синоніми [7, 5]. Термін «переслідування»
слугував синонімом «розкриття злочину».
Після 1917 року, незважаючи на відмову від
більшості правових інститутів і категорій до
революційного часу, поняття кримінального
переслідування було збережене і вживалося
у радянських нормативних актах, починаючи
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з першого Кримінальнопроцесуального ко
дексу (КПК) та «Положення про прокурор
ський нагляд в УРСР» від 28 червня 1922 року,
де прокурор наділявся правом порушувати
кримінальне переслідування [6, 53]. У той
час воно вживалося у значенні провадження
у кримінальній справі, а також для позначен
ня процесуальної діяльності прокуратури.
Пізніше, після розширення повноважень
прокуратури щодо нагляду за дізнанням і
досудовим слідством і безпосереднього
керівництва ними, обмеження засад зма
гальності під час досудового розслідування,
концепція кримінального переслідування
зазнала занепаду. Процесуальна діяльність
стосовно викриття певної особи у вчиненні
злочину не відокремлювалась законодав
цем від діяльності з дослідження обставин
злочину. З прийняттям нового КПК у 1960 ро
ці поняття «кримінальне переслідування»
було відкинуто остаточно. Його реанімація в
країнах колишнього СРСР почалася у 90і ро
ки минулого століття, коли з оновленням кри
мінальнопроцесуального законодавства і
законодавства про прокуратуру КПК бага
тьох пострадянських держав (Росії, Грузії, Ка
захстану, Вірменії) відродили цей інститут.
При цьому кримінальне переслідування
може тлумачитися у широкому і вузькому
значеннях. У широкому сенсі воно визначе
не у п. 22 ст. 6 Модельного КПК для дер
жав – учасниць СНД як процесуальна діяль
ність, що здійснюється стороною обвину
вачення з метою встановлення діяння,
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забороненого кримінальним законом, і осо
би, що його вчинила, а також забезпечення
застосування до такої особи покарання чи
інших примусових заходів. Аналогічну дефі
ніцію містить п. 7 ст. 13 КПК Республіки Ка
захстан. У п. 17 ст. 6 КПК Республіки Вірме
нія кримінальне переслідування тлумачить
ся, як будьякі процесуальні дії, що
здійснюються органами кримінального пе
реслідування, а у визначених випадках – і
потерпілим, з метою встановлення особи,
що вчинила заборонене Кримінальним ко
дексом діяння, винності останньої у вчи
ненні злочину, а також забезпечення засто
сування до такої особи покарання чи інших
заходів примусу. Таким чином, поняття
«кримінальне переслідування» у широкому
розумінні охоплює всю процесуальну діяль
ність у кримінальній справі: встановлення
події і обставин злочину, особи, що його
вчинила, доведення винності останньої і її
покарання, тобто тотожне поняттю «провад
ження у кримінальній справі». У вузькому
сенсі кримінальне переслідування розгля
дається суто як кримінальнопроцесуальна
діяльність обвинувачення конкретної особи
у вчиненні злочину. Наприклад, у п. 55 ст. 5
КПК Російської Федерації воно окрес
люється, як процесуальна діяльність, що
здійснюється стороною обвинувачення з
метою викрити підозрюваного, обвинуваче
ного у вчиненні злочину. У цьому значенні
кримінальне переслідування полягає у ре
алізації обвинувальної функції шляхом
кримінальнопроцесуальної діяльності про
ти конкретної особи і відрізняється від іншої
процесуальної діяльності, спрямованої на
встановлення події і обставин злочину та
особи, яка його вчинила, що охоплюється
поняттям «розслідування злочину».
На сьогодні у законодавстві України
термін «кримінальне переслідування» не
закріплений. Однак запровадження цього
інституту передбачають проекти нового КПК
України, що є кроком назустріч побажанням
Ради Європи [8, 65]. Зокрема, у п. 26 ст. 6
проекту КПК України № 1233 від 13 грудня
2007 року записано, що кримінальне пе
реслідування – це процесуальна діяльність,
яка здійснюється прокурором, а у випадках,
передбаченим цим Кодексом, – і потерпі

лим чи його законним представником з ме
тою викриття, засудження та покарання
осіб, винних у вчиненні злочину [9]. Таким
чином, український законотворець окрес
лив впровадження кримінального переслі
дування у «вузькому значенні» і відділив йо
го від кримінального провадження, під яким
розуміється досудове і судове проваджен
ня, процесуальні дії у зв’язку із вчиненням
діяння, передбаченого Особливою части
ною Кримінального кодексу України (п. 27
ст. 6 проекту КПК України).
У тих державах, законодавству яких
відомий інститут кримінального пересліду
вання, центральним його суб’єктом є проку
рор. Відповідно до законів про прокуратуру
Росії, Грузії, Казахстану, Латвії та Литви
«прокуратура здійснює кримінальне пе
реслідування». Більше того, у світовій прак
тиці функція кримінального переслідування
є основною функцією прокуратури. Так, у
п. 2 Рекомендації № R (2000) 19 Комітету
міністрів державам – членам Ради Європи
«Про роль державного обвинувачення в сис
темі кримінального правосуддя» зазначало
ся, що в усіх системах державні обвинувачі
вирішують питання щодо порушення чи про
довження кримінального переслідування.
Парламентська асамблея Ради Європи у Ре
комендації № 1604 (2003) «Про роль проку
ратури в демократичному правовому
суспільстві» наголошує, що повноваження і
обов’язки прокурорів мають бути обмежені
кримінальним переслідуванням. Варто ска
зати, що у таких державах, як Австрія, Ал
банія, Аргентина, Італія, Німеччина, Франція
та багатьох інших діяльність прокуратури
обмежується саме функцією кримінального
переслідування.
У правових системах багатьох країн (зок
рема Росії) функція кримінального переслі
дування навіть поглинає функцію підтриман
ня державного обвинувачення. При цьому
кримінальне переслідування об’єднує такі
повноваження прокуратури, як нагляд за до
держанням законів органами, що проводять
дізнання і досудове слідство, та підтримання
державного обвинувачення [10, 27–28]. Фак
тично кримінальне переслідування дорівнює
участі прокурора у кримінальному судо
чинстві. В інших державах функція криміналь

53

ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ 1’2011
ного переслідування виділяється окремо по
руч з такими, як процесуальне керівництво
досудовим розслідуванням (Грузія), нагляд
за законністю оперативнорозшукової діяль
ності, дізнання і слідства (Казахстан), підтри
мання державного обвинувачення (Вірменія)
та ряд інших. Окремо про функції криміналь
ного переслідування, підтримання держав
ного обвинувачення в суді, опротестування
або підтримання протесту на рішення судів,
нагляду за слідством йдеться у згаданій вище
Рекомендації № R (2000) 19 «Про роль дер
жавного обвинувачення в системі криміналь
ного правосуддя».
Останній підхід можна вважати більш ви
правданим. Так, процесуальна діяльність
прокурора з доведення винності особи у
вчиненні злочину лише частково перети
нається з діяльністю зі спрямування досудо
вого слідства. Функція нагляду за за
конністю досудового слідства і дізнання вза
галі ставить перед прокурором набагато
ширші, ніж викриття особи, завдання. Зок
рема, за українським законодавством в кон
тексті прокурорського кримінального пере
слідування можна розглядати лише вико
нання вимог закону про невідворотність
відповідальності за вчинений злочин та опо
середковано запобігання незаконному
притягненню особи до кримінальної відпові
дальності. Решта ж завдань, сформульова
них у ст. 29 Закону України «Про прокурату
ру», до завдань кримінального пересліду
вання не належать.
Дискусійним є питання щодо включення
діяльності з підтримання державного обви
нувачення до функції кримінального пе
реслідування. Загалом така позиція досить
обґрунтована з огляду на те, що криміналь
не переслідування охоплює діяльність про
курора як на досудових, так і на судових
стадіях провадження у справі. Підтримання
державного обвинувачення – це логічний
розвиток досудового розслідування. Відмін
ність між ними полягає лише у тому, що на
досудових стадіях кримінальне пересліду
вання, крім прокурора, здійснюють також
органи дізнання і досудового слідства, а на
судових – єдиним суб’єктом кримінального
переслідування особи (тобто підтримання
проти неї державного обвинувачення) є
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прокурор. При цьому постає єдине запитан
ня: з якого моменту прокурор як суб’єкт
кримінального переслідування набуває ще й
статусу державного обвинувача [2, 47]?
Звичайно, у підтриманні державного обви
нувачення прокурор використовує якісно
інші, ніж на досудовому слідстві, методи і
тактику, однак кримінальнопроцесуальна
сутність цих інститутів тотожна. Можна ска
зати, що підтримання державного обвину
вачення – це квінтесенція кримінального пе
реслідування, невід’ємна частина і вища
форма його діалектичного розвитку. Таким
чином, розмежування кримінального пе
реслідування й підтримання державного об
винувачення є штучним і обумовлюється
швидше потребами законодавчої техніки,
ніж природою і завданнями цих функцій.
Кримінальне переслідування як функція
прокуратури включає діяльність прокурора з
моменту порушення кримінальної справи і
до виконання рішення суду. Її доцільно по
ділити на два етапи: прокурорське криміна
льне переслідування на досудових стадіях і
кримінальне переслідування на судових
стадіях провадження у справі.
1. Кримінальне переслідування на досу
дових стадіях включає:
1) порушення кримінальної справи сто
совно конкретної особи. Слід зауважити,
що, на думку деяких науковців, до появи
фігури підозрюваного розглядати процесу
альну діяльність як кримінальне пересліду
вання не можна [1, 86]. Однак саме цю про
цесуальну дію доцільно вважати початком
кримінального переслідування особи, якщо
вона відома на час порушення кримінальної
справи. Прокурор, наділений правом безпо
середньо порушувати кримінальну справу,
таким чином ініціює кримінальне пересліду
вання. Також, перевіряючи законність пору
шення кримінальної справи іншими суб’єк
тами кримінального переслідування – орга
ном дізнання і слідчим, він надає своєрідну
згоду на початок кримінального пересліду
вання. Таким чином, у будьякому разі про
курор стоїть біля витоків кримінального пе
реслідування особи у конкретній справі;
2) висунення проти особи підозри у вчи
ненні злочину, що здійснюється шляхом за
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тримання особи за підозрою у вчиненні зло
чину або застосування до особи запобіжно
го заходу до винесення постанови про при
тягнення її як обвинуваченого (ст. 431
КПК України). Етап висунення підозри є до
сить важливим у структурі кримінального
переслідування, адже передбачає певне,
нехай і початкове, оформлення обвинува
чення особи, аргументоване доказами, що
доводять винність конкретної особи у вчи
ненні злочину;
3) особисте розслідування кримінальної
справи прокурором, якщо у цьому є потре
ба, або особисте проведення чи участь у
проведенні слідчих дій, спрямованих на
встановлення і викриття особи, винної у вчи
ненні злочину. При цьому така діяльність або
окремі слідчі дії розглядатимуться в межах
кримінального переслідування, якщо вони
безпосередньо спрямовані на обвинувачен
ня конкретної особи;
4) пред’явлення особі обвинувачення
(притягнення особи як обвинуваченого).
Діяльність прокурора у цьому напрямі посі
дає важливе місце в структурі кримінально
го переслідування з огляду на те, що на етапі
притягнення як обвинуваченого вперше
формулюється обвинувачення проти кон
кретної особи у певному обсязі;
5) надання відповідних доручень і вка
зівок органам розслідування та вжиття
інших наглядових заходів з метою встанов
лення і доведення винності особи у вчиненні
злочину;
6) застосування до особи відповідних
запобіжних заходів та нагляд за їх застосу
ванням: перевірка протоколу затримання
підозрюваного у вчиненні злочину; обрання
прокурором запобіжного заходу, не пов’яза
ного з триманням під вартою; внесення по
дання до суду щодо обрання запобіжного
заходу у вигляді взяття під варту та продов
ження строків тримання під вартою тощо.
Слід зазначити, що застосування за
побіжних заходів є факультативним елемен
том у структурі прокурорського криміналь
ного переслідування і вживається лише за
необхідності;
7) затвердження обвинувального вис
новку і направлення кримінальної справи до
суду. Останній елемент кримінального пе

реслідування надзвичайно важливий з огля
ду на те, що на цьому етапі обвинувачення,
яке формувалося органами досудового
розслідування, перевіряється і схвалюється
прокурором, стаючи державним. Відтак, і
кримінальне переслідування набуває якісно
нової сутності, оформлюється остаточно і
офіційно затверджується державою в особі
прокурора.
2. Кримінальне переслідування на судо
вих стадіях:
1) підтримання державного обвинува
чення у суді першої інстанції, яке, в свою
чергу, включає: а) участь у попередньому
розгляді справи суддею; б) участь у судово
му слідстві; в) участь у судових дебатах
(проголошення обвинувальної промови та
обмін репліками зі стороною захисту тощо);
2) оскарження рішень суду в апеляцій
ному порядку (підготовка і внесення проку
рором апеляції на рішення суду першої
інстанції);
3) оскарження рішень суду у касаційно
му порядку (підготовка і внесення касаційної
скарги);
4) у виняткових ситуаціях кримінальне
переслідування може бути відновлене про
курором при перегляді судових рішень в по
рядку виключного провадження за новови
явленими обставинами.
Окремі дослідники розглядають як про
довження кримінального переслідування
діяльність прокурора щодо нагляду за вико
нанням вироків у кримінальних справах і го
ворять про те, що прокурор здійснює кримі
нальне переслідування при виконанні пока
рання [3, 90]. Така думка має сенс з огляду
на те, що лише при виконанні вироку
повністю завершуються правові відносини,
пов’язані із вчиненням особою певного зло
чину. При цьому мета кримінального пе
реслідування навіть ширша, ніж мета пока
рання (тобто кара, виправлення і запобіган
ня новим злочинам), оскільки включає в
себе охоронну функцію [5, 38]. Разом із тим
відбування покарання реалізується в межах
кримінальновиконавчих, а не кримінально
процесуальних правовідносин, воно є вже
результатом кримінального переслідування,
а не його окремим етапом, адже мети
кримінального переслідування – викриття
особи у вчиненні злочину – прокурор дося
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гає після набрання обвинувальним вироком
суду законної сили. Отже, нагляд прокурора
за виконанням судових рішень у криміналь
них справах не належить до кримінального
переслідування і є самостійною функцією
прокуратури.
Введення до законодавства України кон
цепції прокурорського кримінального пе
реслідування вимагає створення теоретич
них передумов і впровадження на практиці
єдиної системи органів дізнання і досудового
слідства, які здійснюють відповідну діяль
ність, спрямовану на доведення винності
особи у вчиненні злочину, під безпосереднім
наглядом і керівництвом прокурора, а також
формування єдиного механізму криміналь
ного переслідування в структурі криміналь
ного процесу. В результаті прокурор має по
стати як один із центральних суб’єктів у сфері
кримінального судочинства і безпосередньо
очолити систему кримінального пересліду
вання (оскільки суд обвинувальної діяльності
не здійснює). При цьому заслуговує на увагу
взаємодія прокурора з іншими органами і
особами, уповноваженими здійснювати кри
мінальне переслідування.
У структурі кримінального пересліду
вання прокурор безпосередньо взаємодіє з
іншими його суб’єктами: органами дізнан
ня, слідчими, потерпілими. Що ж до органів
дізнання і слідства, то прокурор здійснює
нагляд за додержанням законів у їхній діяль
ності (одним із аспектів якої є саме криміна
льне переслідування) і спрямовує її. Повно
важення прокурора в цій сфері досить ши
рокі і обмежуються лише процесуальною
самостійністю слідчого, визначеною ч. 2
ст. 114 КПК України. Таким чином, законо
давством слідчому надані певні гарантії про
цесуальної самостійності щодо ключових
питань кримінального переслідування.
З потерпілим прокурор взаємодіє на па
ритетних засадах, участь одного з цих
суб’єктів фактично унеможливлює участь у
кримінальному переслідуванні іншого. Зо
крема, у справах так званого приватного
обвинувачення потерпілий здійснює кримі
нальне переслідування самостійно і неза
лежно від прокурора, який за загальним
правилом у провадженні по таких справах
участі не бере. У справах публічного обвину
вачення потерпілий може продовжити кри
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мінальне переслідування, припинене проку
рором, у випадках, передбачених законом, у
тому числі при відмові прокурора від дер
жавного обвинувачення (ч. 3 ст. 264 КПК Ук
раїни). Однак при цьому залишається не
вирішеним питання, яким чином потерпілий
може брати участь у публічному криміналь
ному переслідуванні, зокрема як діяти, коли
під час провадження у справі виникають
певні суперечності чи конфлікт між позиція
ми прокурора і потерпілого. В силу принци
пу публічності прокурор здійснює криміна
льне переслідування незалежно від думки
зацікавлених осіб, зокрема потерпілого, то
му останній змушений підпорядковуватися
тій лінії кримінального переслідування, яку
обирає прокурор, навіть якщо він з нею не
згоден. Це певним чином обмежує права і
законні інтереси потерпілого в кримінально
му процесі, адже потерпілий є самостійним
учасником провадження у кримінальній
справі, має власну позицію та інтерес, що
можуть не збігатися з позицією офіційних
органів, і жодним чином, ні організаційно, ні
процесуально, не підпорядковується проку
рору. Тому питання щодо взаємодії прокуро
ра з потерпілим у межах кримінального пе
реслідування потребують вирішення і де
тальної законодавчої регламентації.
Отже, кримінальне переслідування є
перспективною і дуже актуальною функцією
прокуратури, яка відповідатиме історичним
традиціям прокуратури України та світовим
стандартам прокурорської діяльності. Од
нак для закріплення цієї функції за прокура
турою України замало лише створення
інституту кримінального переслідування в
новому КПК України. Оскільки повноваження
прокуратури України закріплені на консти
туційному рівні, необхідно внести відповідні
зміни до Конституції України. Крім того,
функція кримінального переслідування має
бути чітко сформульована і в Законі України
«Про прокуратуру», а саме: закріплено її ви
значення, предмет, завдання, повноваження
прокурора тощо, а також, у зв’язку з цим, ма
ють бути переглянуті, змінені й оновлені інші
функції прокуратури, насамперед підтри
мання державного обвинувачення та нагляду
за додержанням законів органами, які про
водять оперативнорозшукову діяльність,
дізнання і досудове слідство.
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Безперечно, із закріпленням криміналь
ного переслідування у вітчизняному законо
давстві саме ця функція визначатиме роль і
місце прокуратури в системі кримінального
судочинства України. Водночас функція
кримінального переслідування, яка в цілому

є виправданою і необхідною, не повинна
призвести до перетворення прокуратури
України на монофункціональний орган, об
межений лише діяльністю з кримінального
переслідування у сфері кримінального судо
чинства.
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Резюме
Розглядаються питання запровадження у законодавство України кримінального переслідування як
функції прокуратури. Досліджується історія кримінального переслідування та зарубіжний досвід викоC
нання прокуратурою цієї функції. Аналізується зміст функції кримінального переслідування, розгляC
дається взаємодія прокурора з іншими суб’єктами її реалізації, зокрема з потерпілим.
Андрей ЛАПКИН
УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ – ПЕРСПЕКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ УКРАИНЫ
Резюме
Рассматриваются вопросы имплементации в законодательство Украины уголовного преследоваC
ния как функции прокуратуры. Исследуется история уголовного преследования и зарубежный опыт
осуществления прокуратурой данной функции. Анализируется содержание функции уголовного преC
следования, рассматривается взаимодействие прокурора с другими субъектами ее реализации, в чаC
стности с потерпевшим.
Andriy LAPKIN
CRIMINAL PROSECUTION AS AN ADVANCED FUNCTION OF PROSECUTOR’S OFFICE OF UKRAINE
Summary
The issues of implementing to the legislation of Ukraine criminal prosecution as a prosecutorial function
are considered. The history of criminal prosecution and foreign experience of realizing this function by the
prosecutor’s office are examined. The essence of this function as well as interaction of a prosecutor with
other subjects including the victim is analyzed.
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ня помилок.
атеріали слідчопрокурорської і
судової практики свідчать, що са
ме грубі помилки, допущені під
час досудового слідства, призводять до не
достатності доказового матеріалу і нероз
криття злочину. Найбільше помилок у слідчій
та експертній діяльності допускається на
досудових стадіях. Зокрема – на стадіях по
рушення кримінальної справи і досудового
слідства [1, 15]. Заслуговують на увагу й по
милки, що допускаються при призначенні та
проведенні експертиз.
В етимологічному розумінні помилка –
це «неправильність у діях і думках» [2, 152].
Помилитися – значить припуститися помил
ки, обманутися. В юридичній літературі та
юрисдикційній практиці широко використо
вуються терміни «слідча помилка», «екс
пертна помилка» на позначення будьяких
погрішностей в роботі слідчих або експерт
них підрозділів. За характером і наслідками
вони належать до «загальних процесуальних
помилок». Під процесуальною помилкою
слід розуміти ненавмисне порушення про
цесуального закону, що виражається в не
виконанні або неналежному виконанні його
вимог слідчим, органом дізнання, експер
том [3, 215].
Негативний вплив процесуальних поми
лок на справу правосуддя відзначав ще Ганс
Гросс у своїй відомій праці «Настанова для
судових слідчих як система криміналістки»
(1892 рік), наводячи як приклад дві кримі
нальні справи про вбивства, у яких помилки
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слідчого вкрай ускладнили розкриття особ
ливо тяжких злочинів [4, 39].
Усуненню слідчих помилок приділяється
велика увага в наказах Генерального проку
рора України*, в тому числі і про притягнен
ня до дисциплінарної відповідальності окре
мих слідчих і прокурорів за допущені слідчі
помилки і недбалість у конкретних криміна
льних справах. Науковці також неодноразо
во висвітлювали окремі аспекти проблема
тики слідчих та експертних помилок. Про це
свідчать праці В.М. Абрамової, Р.С. Бєлкіна,
В.Д. Берназа, А.І. Вінберга, Г.Л. Грановсько
го, І.М. Каплунова, Н.С. Карпова, Н.І. Кли
менко, В.О. Коновалової, М.В. Костицького,
Л.В. Кочнєва, А.Ю. Краснобаєва, Г.Є. Ма
кушкіна, В.Т. Маляренка, А.Б. Марченка,
Н.А. Паліашвілі, А.К. Педенчука та інших уче
них, в роботах яких тією або іншою мірою
досліджувалися дані питання.
________________
* Див.: наказ Генерального прокурора України
від 19 вересня 2005 року № 4гн: «Про організацію
прокурорського нагляду за додержанням законів
органами, які проводять дізнання та досудове
слідство»; наказ Генерального прокурора України
від 19 вересня 2005 року № 4/2гн «Про ор
ганізацію прокурорського нагляду за додержан
ням законів спеціальними підрозділами та іншими
установами, які ведуть боротьбу з організованою
злочинністю»; наказ Генерального прокурора Ук
раїни від 19 вересня 2005 року № 5гн «Про ор
ганізацію участі прокурорів у судовому розгляді
кримінальних справ та підтримання державного
обвинувачення».

Кримінальний процес і криміналістика
Метою цієї статті є визначення типових
помилок, що допускаються при призначенні
та проведенні експертиз під час досудового
слідства. Негативний вплив згаданих по
грішностей та помилок на хід розслідування
злочинів зумовлює необхідність конкрети
зації можливостей та шляхів їх попереджен
ня й виправлення [5, 12].
Найпоширенішими помилками при приC
значенні експертиз є наведені нижче.
Непризначення всіх необхідних у справі
експертиз (як правило, це відбувається в
результаті помилок, допущених при прове
денні огляду місця події), втрата важливих
речових доказів. За даними дослідження,
проведеного Н.С. Карповим, непризначення
необхідних експертиз становить до 50,0%
загальної кількості основних недоліків у ви
користанні експертних можливостей [6, 67].
Слід пам’ятати, що саме на початковому
етапі розслідування успішне розкриття зло
чинів зазвичай залежить від правильного та
своєчасного рішення про призначення не
обхідного комплексу експертиз.
Затягування строків призначення та проC
ведення експертиз, результати яких не
обхідно було отримати на початку розсліду
вання. Несвоєчасне призначення необхідних
експертиз є дуже суттєвою помилкою. Адже
питання про час призначення дактило
скопічної або іншої експертизи має не тільки
процесуальне, а й тактичне значення, тому
що вибір відповідного моменту пов’язаний з
підготовкою необхідних для дослідження ма
теріалів та збереженням об’єктів, а також з
характером питань, які належить з’ясувати,
методами подальшого дослідження та інши
ми специфічними ситуаціями розслідування
певного виду злочинів. При своєчасному
проведенні експертиз у сукупності з іншими
слідчими діями вже на початковому етапі
розслідування можливо отримати, перевіри
ти та закріпити в матеріалах кримінальної
справи необхідну доказову інформацію.
Неправильне формулювання питань пеC
ред експертом або упущення суттєвих пиC
тань. За даними дослідження Н.С. Карпова,
неповнота постановки питань становить
близько 50,7% загальної кількості основних
недоліків у використанні експертних можли
востей [6, 67].

Формулювання питань, які не належать
до компетенції експерта. Відповідно до
Інструкції про призначення та проведення
судових експертиз та експертних дослі
джень експерт має повідомити в письмовій
формі особу або орган, яка (який) призна
чила (призначив) експертизу, про неможли
вість її проведення, якщо поставлене питан
ня виходить за межі компетенції експерта
(п. 2.1.3). Згідно з п. 4.13 згаданої інструкції
експерт за наявності в постанові про при
значення експертизи питань, що не стосу
ються предмета експертизи або не входять
до компетенції експерта, вказує причини, з
яких ці питання не вирішувались.
Надання недостатньої кількості зразків
для дослідження. Правила вилучення, віді
брання, упаковки й оформлення матеріалів,
у тому числі різних зразків для почеркознав
чої, трасологічної, балістичної, дактило
скопічної та інших видів судової експертизи,
які проводяться у науководослідних інститу
тах та лабораторіях судової експертизи
Міністерства юстиції України і Міністерства
внутрішніх справ України, а також бюро су
довомедичної експертизи, викладені у відо
мчих інструкціях і методичних посібниках.
Невідображення у постанові про приC
значення експертизи обставин справи, за
яких були виявлені та вилучені криміналі
стичні об’єкти.
Направлення на експертизу неякісних
об’єктів дослідження. Також іноді для дослі
дження об’єктів експертизи, зокрема ме
дичної документації, слідчі обмежуються
довідками або виписками, не вилучаючи
повністю медичну документацію, як цього
вимагає закон [5, 57].
Ігнорування клопотань учасників криміC
нального процесу про проведення експер
тизи (експертиз).
Неправильна оцінка висновків експерта
(експертів). Слідчому й суду необхідно вра
ховувати, що висновок експерта є одним із
видів доказів і має бути критично оцінений,
як і будьякий інший доказ, оскільки відпо
відно до закону ніякі докази для суду, проку
рора, слідчого й особи, яка проводить
дізнання, не мають заздалегідь встановле
ної сили (ч. 2 ст. 67 Кримінальнопроцесу
ального кодексу України). Вивчення слідчої
практики в ряді областей України дає
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підстави стверджувати, що в момент скла
дання обвинувальних висновків слідчі не
завжди аналізують доказові факти, встанов
лені експертами й відображені у висновках.
Часто дослідницька частина експертного
висновку взагалі не оцінюється, а до уваги
беруться лише висновки експерта. Такий,
м’яко кажучи, некритичний підхід до екс
пертного висновку створює небезпеку пере
кладання на експерта повноважень слідчого
і суду при оцінці дій конкретних осіб [8, 76].
Іноді висновок експерта тільки підшивається
до інших матеріалів кримінальної справи, і
якщо зазначається, що він наявний у справі,
то в описовій частині є лише посилання на
нього. Складаючи обвинувальні висновки,
деякі слідчі при характеристиці складу зло
чину зазначають, що у справі проводилася та
або інша експертиза, і тільки в довідці по
справі або в списках осіб, які підлягають вик
лику на судове засідання, називаються
прізвище й домашня адреса експерта, що
проводив експертизу. Натомість слідчі по
винні в обвинувальному висновку при описі
складу злочину в кожному випадку оцінити
висновок експерта як з погляду його науко
вої обґрунтованості, доведеності виявлених
фактів щодо кожного поставленого на
вирішення експертизи питання, так і з по
зиції дотримання процесуальних норм при
призначенні й проведенні судової експерти
зи. При цьому слід звертати увагу на непри
пустимість суперечності описової частини
дослідження експертизи її висновкам.
Типові помилки при проведенні експерC
тиз дослідники поділяють на такі основні
види: операційні, процесуальні, гносеоло
гічні. Розглянемо детальніше вказані види
помилок.
Недотримання експертами вимог чинC
ного законодавства та відповідних інструкC
тивноCметодичних документів щодо скла
дання й обґрунтування експертного виснов
ку. В актах відсутня мотивувальна частина;
на фактах, які суперечать іншим матеріалам
справи, не акцентується увага; не наводить
ся обґрунтування висновків (процесуальна
помилка) [9, 36].
Неправильно вказані у тексті висновку
реквізити досліджуваного документа, дата
надходження матеріалів, дата винесення ух
вали, номер справи, найменування доку
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мента, що є підставою проведення експер
тизи (операційна помилка).
Неточне формулювання питання або виC
яв ініціативи експерта без згоди слідчого,
що призводить до необґрунтованого виходу
за межі поставленого завдання або компе
тенції виконавця експертизи (процесуальна
помилка).
Непроведення перевірки достовірності
зразків, їх кількості; відсутня оцінка якості
цих зразків з погляду їх зіставленості з
досліджуваним об’єктом за загальними, ок
ремими ознаками, транскрипцією, умовами
виконання тощо; нез’ясування причин від
сутності вільних зразків – для почеркознав
чої експертизи (операційні або гносеологіч
ні помилки).
Недостатня точність у дослідженні й
описі ознак: розміру, розгону, нахилу, зв’яз
ності; не досліджуються ознаки просторової
орієнтації рухів – для почеркознавчої екс
пертизи (операційна помилка).
Недотримання умов застосування метоC
дик, проведення неточних вимірювань, до
пущення помилок у підрахунках (операційна
помилка).
Спрощення, суттєве скорочення опису
дослідження. Вказуються відповіді не на всі
поставлені питання (експерт пропускає
дослідження одного з об’єктів, особливо в
багатооб’єктних експертизах) [7, 63–66].
Наявність великої кількості помилок при
призначенні та проведенні експертиз свід
чить про необхідність постійної наукової
розробки даної проблематики та впровад
ження науковопрактичних рекомендацій,
спрямованих на усунення вказаних не
доліків на практиці. Ознайомлення слідчих
та експертів з типовими помилками дасть їм
можливість уникнути особистих прорахунків
при здійсненні професійної діяльності.
Перед винесенням постанови про при
значення експертизи необхідно чітко спла
нувати перелік питань, відповіді на які мають
доказове значення у кримінальній справі.
Для цього інколи перед складанням поста
нови необхідно порадитися з фахівцями і
обов’язково – з експертом щодо можливих
меж і коректності постановки питань. Це дає
змогу уникнути нерезультативності прове
деної експертизи та гарантує від отримання
відповідей на кшталт: «питання виходить за
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межі компетенції експерта», «питання не є
конкретним», «питання не стосується пред
мета експертизи» тощо.
З метою забезпечення єдиного підходу
при проведенні судових експертиз і підви
щення якості їх проведення та уникнення по
милок в цій діяльності слід керуватися
відповідними нормами КПК України, Зако
ном України від 25 лютого 1994 року «Про
судову експертизу», зокрема статтями 7, 8
цього Закону; наказом Міністерства юстиції
України № 53/5 від 8 жовтня 1998 «Про за
твердження Інструкції про призначення та
проведення судових експертиз та Науково
методичних рекомендацій з питань підго
товки та призначення судових експертиз та
експертних досліджень». Крім зазначеного,
надійною гарантією правильного формулю
вання запитань експерту є використання
посібників (збірників методичних листів) Ге
неральної прокуратури України*, в яких на
ведені майже усі можливі ситуативні питан
ня щодо того чи іншого виду експертизи.
Окремо хотілося б виділити процесу
альні можливості усунення помилок, допу
щених при проведенні експертиз, передба
чені статтями 75 і 201 КПК України.
Відповідно до ст. 75 КПК України у разі не
згоди з висновками експертизи особа, яка
проводить дізнання, слідчий, прокурор чи
суд мають право винести мотивовану поста
нову про призначення додаткової або по
вторної експертизи. Проведення додаткової
експертизи при цьому може доручатися то
му самому або іншому експерту (експер
там). У разі ж повторної експертизи її прове
________________
* Див.: Методичні розробки з питань органі
зації слідчонаглядової роботи та взаємодії з
іншими правоохоронними органами і експертни
ми органами при виявленні, розкритті та роз
слідуванні хабарництва; за заг. ред. Перча В.О.,
Гриненко В.В., Луканьової Г.А. – К., 2010. –
273 с. – С. 66–108; Методичні розробки уп
равління криміналістики Головного слідчого уп
равління ГПУ: інформаційноаналітичні матеріали
щодо організації належної взаємодії підпорядко
ваних органів з питань оперативного супровод
ження досудового слідства, використання сучас
них можливостей оперативнорозшукової діяль
ності у розкритті та розслідуванні злочинів; за заг.
ред. Перча В.О., Гриненко В.В., Луканьової Г.А. –
К., 2010. – 416 с.

дення доручається тільки іншому експерту
(експертам) і не може доручатися тому са
мому спеціалісту, що проводив первинну ек
спертизу. Положення ст. 201 КПК України
дають повноваження слідчому допитати ек
сперта з метою роз’яснення або доповнен
ня його висновків.
Виходячи зі змісту ст.ст. 25, 227–229 та
інших статей КПК України, наказу Генераль
ного прокурора від 19 вересня 2005 року
№ 4 «Про організацію прокурорського на
гляду за додержанням законів органами, які
проводять дізнання та досудове слідство»,
до повноважень прокурора, реалізація яких
сприяє виявленню слідчих помилок, можна
віднести:
1) право вимагати для перевірки кримі
нальні справи, документи, матеріали та інші
відомості про вчинені злочини, хід досудо
вого розслідування і встановлення осіб, які
вчинили злочини;
2) право брати участь у провадженні до
судового розслідування;
3) право перевіряти скарги на дії та рі
шення органів і посадових осіб, які здійсню
ють розслідування.
Універсальним повноваженням проку
рора також є його право давати письмові
вказівки, що можуть бути спрямовані на ви
явлення порушень законів, реагування на ці
порушення та запобігання їм, а також на
успішне розслідування злочинів у цілому.
Прокурор відповідно до повноважень, пе
редбачених ст. 227 КПК України, дає вказівки
слідчому щодо необхідності призначення ек
спертизи і має право особисто винести по
станову про призначення експертизи.
Здійснюючи нагляд за законністю досудово
го слідства у певній кримінальній справі,
прокурор може з власної ініціативи отрима
ти копію постанови про призначення екс
пертизи та ознайомитися з її змістом ще до
направлення експерту. Це дає йому змогу
не тільки виявляти помилки, що були допу
щені при призначенні експертизи, а й своє
часно реагувати на них.
Підсумовуючи зазначене вище, слід на
голосити, що прокурорський нагляд є одним
із найдієвіших засобів виявлення та усунен
ня помилок, що допускаються у досудовому
слідстві, зокрема при призначенні та прове
денні експертиз.

61

ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ 1’2011
Список використаних джерел:
1. М а л я р е н к о В. Найпоширеніші помилки та порушення законів, які допускаються при провад
женні дізнання і попереднього слідства / В. Маляренко// Право України. – 2001. – № 3. – С. 15–20.
2. К о н д а к о в Н.И. Логический словарьсправочник / Н.И. Кондаков. – 2е изд., испр. и доп. – М.:
Наука, 1975. – 720 с.
3. К л и м ч у к В.П. Понятие и виды процессуальных ошибок на этапе окончания предварительного
следствия / В.П. Климчук // Вопросы права в третьем тысячелетии: млы. межвуз. науч.практич. конф.
вузов МВД Республики Беларусь и России; под ред. А.Я. Гришко, Ю.С. Ефимчика, В.М. Козлова. –
Брянск. – Мн.: БФ МосУ МВД России, 2003. – С. 215–216.
4. Гр о с с Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики [Новое изд., пе
репеч. с изд. 1908] / Гросс Г. – М.: ЛексЭст, 2002. – 1088 с.
5. М а р ч е н к о А.Б. Слідчі помилки та шляхи їх подолання: дис. ... кандидата юрид. наук: 12.00.09 /
Марченко А.Б. – Луганськ, 2006. – 210 с.
6. К а р п о в Н.С. Теоретичні основи та практика використання передового досвіду органів
внутрішніх справ у протидії злочинній діяльності: моногр. / Карпов Н.С. – К.: Національна академія
внутрішніх справ України, 2000. – 124 с.
7. Б е л к и н Р.С. Понятие экспертных ошибок и их классификация / Р.С. Белкин, А.К. Педенчук // Об
щетеоретические, правовые и организационные основы судебной экспертизы: сб. научн. трудов. – М.:
ВНИИСЭ, 1987. – С. 59–66.
8. А б р а м о в а В.М. Экспертные ошибки: причины, последствия, профилактика: дисс. … кандидата
юрид. наук: 12.00.09 / Абрамова В.М. – К., 2004. – 260 с.
9. П е р в о м а й с ь к и й В.Б. Нагальні проблеми судовопсихіатричної експертизи станів залежності /
В.Б. Первомайський, В.Р. Ілейко, А.І. Цубера // Журнал психиатрии и медицинской психологии. –
1999. – № 2. – С. 35–38.
Ганна ЩЕРБАКОВА
ТИПОВІ ПОМИЛКИ, ЩО ДОПУСКАЮТЬСЯ ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ
ТА ПРОВЕДЕННІ ЕКСПЕРТИЗ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
Резюме
У статті міститься науковий аналіз типових помилок, що допускаються при призначенні та
проведенні експертиз під час досудового слідства та негативно впливають на хід розслідуванC
ня і розкриття злочинів, а також вказуються засоби їх попередження й усунення.
Анна ЩЕРБАКОВА
ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ, КОТОРЫЕ ДОПУСКАЮТСЯ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ
И ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗ ВО ВРЕМЯ ДОСУДЕБНОГО СЛЕДСТВИЯ
Резюме
В статье содержится научный анализ типичных ошибок, которые допускаются при назнаC
чении и проведении экспертиз на досудебном следствии и негативно влияют на ход расследоC
вания и раскрытия преступлений, а также указаны средства их предупреждения и устранения.
Ganna SCHERBAKOVA
TYPICAL BLUNDERS WHILE ORDERING
AND CONDUCTING EXPERT EXAMINATION AT PRE9TRIAL INVESTIGATION STAGE
Summary
The author makes a scientific analysis of typical blunders made while ordering and conducting
expert examination at preCtrial stage that influence negatively on crime disclosure and investigation.
It’s also told about the means of their removal.
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правових актів з питань виконання покарань.
умовах реформування органів кримі
нальної юстиції [1, 3], зокрема орга
нів та установ виконання покарань
(УВП) [2], нагальним є створення відповід
ної нормативноправової бази їх діяльності,
яка б, з одного боку, увібрала позитивні
результати вітчизняної практики, а з дру
гого, – відобразила найефективніші форми
та методи функціонування таких органів і
установ за кордоном [3, 268]. Проте, як по
казує вивчення сучасного стану правоохо
ронних органів, включаючи органи та УВП, їх
діяльність не повною мірою відповідає
міжнародним стандартам та вимогам демо
кратичного суспільства [4, 4]. Особливо
актуальним це питання є для кримінально
виконавчих інспекцій (КВІ), які в силу свого
правового положення займаються не лише
виконанням покарань, не пов’язаних із
позбавленням волі, здійсненням контролю
за поведінкою осіб, звільнених від відбуван
ня покарання з випробуванням, а також
звільнених від відбування покарання вагіт
них жінок і жінок, які мають дітей віком до
трьох років (ст. 13 Кримінальновиконавчого
кодексу України (КВК України)), але й залу
чені до виконання такого адміністративного
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стягнення, як громадські роботи, а також до
контролю за поведінкою осіб, звільнених від
відбування покарання умовнодостроково,
що не входить до кола їх повноважень.
Водночас, як вказано в ч. 2 ст. 19 Кон
ституції України, державні органи (у даному
випадку – КВІ) та їх посадові особи мають
діяти у спосіб, визначений Конституцією та
законами України. З огляду на це вибрана
тема дослідження є актуальною.
Як свідчить аналіз наукової літератури
та нормативноправових актів, що стосую
ться змісту кримінальновиконавчої діяль
ності та шляхів і форм її вдосконалення,
тією чи іншою мірою зазначена пробле
матика висвітлювалася такими науковцями
і практиками, як І.Г. Богатирьов, В.В. Васи
левич, А.П. Гель, О.М. Джужа, Т.А. Денисо
ва, І.В. Іваньков, П.В. Кочерган, В.М. Куц,
Т.В. Кушнірова, О.В. Лісіцков, В.О. Меркуло
ва, В.П. Пєтков, С.М. Сидоренко, А.Х. Степа
нюк, В.М. Трубніков, І.В. Штанько, Д.В. Ягу
нов, І.С. Яковець та інші. У контексті ж
системного підходу до вирішення завдань
щодо реформування органів виконання по
карань проблематика досліджена недостат
ньо, що й обумовило вибір теми цієї роботи.
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Як показало вивчення нормативнопра
вових джерел, що визначають зміст діяльно
сті КВІ, жоден із законів (КВК України, Закон
України «Про Державну кримінальновико
навчу службу України» тощо) не встановлює
завдань, пов’язаних із предметом адміністра
тивного права, тобто жодного стосунку до
реалізації норм Кодексу України про адміні
стративні правопорушення КВІ не мають.
У Кодексі також не визначено цей державний
орган як суб’єкт адміністративного права.
Є й інші проблеми правового та практич
ного характеру, детерміновані належним
нормативноправовим забезпеченням діяль
ності КВІ та деякими хибними, як видається,
теоретичними поглядами на шляхи їх вирі
шення. Показові у цьому контексті й запропо
новані різними відомствами концепції ре
формування Державної кримінальновико
навчої служби України (ДКВС України), жодна
із яких не наближена в ідеалі до об’єктивного
відображення соціальноправової природи
змісту діяльності КВІ. Так, Державним депар
таментом України з питань виконання по
карань (ДДУПВП) у 2010 році був розробле
ний власний проект Концепції державної
програми розвитку ДКВС України на період
до 2015 року. Проект був опублікований у
відомчій газеті «Закон і обов’язок» [5, 4–5],
яка, втім, не належить до офіційних видань, а
отже, не може бути доведена до макси
мальної кількості суб’єктів, заінтересованих
у реформуванні ДКВС України. Крім того,
наклад газети настільки малий (це значною
мірою обумовлено фінансовими проблема
ми), що годі говорити про всебічне і загаль
не обговорення опублікованого проекту
навіть у середовищі самого персоналу
органів та УВП. Водночас ознайомлення зі
змістом концепції дало підстави висловити
ряд зауважень по суті, запропонувавши
певні зміни і доповнення з цього приводу.
Із назви концепції слід вилучити слово
сполучення «Державна програма розвитку» і
назвати її таким чином – «Концепція розвитку
ДКВС України на період до 2015 року». Адже
термін «концепція» означає систему доказів
певного походження, систему поглядів на те
чи інше явище [6, 452], а «програма» –
наперед продуманий план якоїнебудь діяль
ності, роботи [6, 966]; перше більшою мірою
стосується визначення змісту управлінської
діяльності Президента України (наприклад,
указ Президента України від 25 квітня
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2008 року «Про затвердження Концепції
реформування Державної кримінально
виконавчої служби України» [7]), а друге –
діяльності Кабінету Міністрів України (зокре
ма, таку назву має Державна програма
покращення умов тримання засуджених та
осіб, взятих під варту, затверджена 13 серпня
2006 року постановою № 1090 [8]). З огляду
на це та керуючись положеннями теорії
управління й адміністративного права, варто
чітко визначити назву концепції.
У підрозділ концепції «Визначення
проблеми, на розв’язання якої спрямована
програма» необхідно внести наступні зміни:
1) в абзаці першому зазначити такі нор
мативноправові акти, як Кримінальнови
конавчий кодекс України (зокрема, ст. 1) [9] та
Закон України «Про Державну кримінально
виконавчу службу України», у ст. 1 якого за
значено, що ДКВС України є державним орга
ном формування і реалізації політики у сфері
виконання покарань [10]. Остання ж, у свою
чергу, є одним із підвидів внутрішньої політи
ки держави [11]. Саме це й обумовлює необ
хідність включити у зазначений підрозділ
нормативноправові джерела, що безпосе
редньо стосуються як розвитку ДКВС України,
так і реалізації указу Президента та Закону
України, про які йдеться у концепції. Крім
цього, якщо керуватись принципом верховен
ства права, закріпленим у ст. 8 Конституції
України [12], то спочатку варто говорити про
Закон, а потім – про укази та інші норма
тивноправові акти;
2) у цьому ж абзаці необхідно вико
ристати абревіатуру ДКВС України замість
запропонованої КВС, що логічно витікає зі
змісту Закону України про цей державний
орган;
3) другий абзац після словосполучення
«органів і установ виконання покарань та
слідчий ізолятор» викласти у наступній ре
дакції:
– недосконалість нормативноправово
го забезпечення кримінальновиконавчої
діяльності, переважно у сфері кримінальних,
кримінальнопроцесуальних та криміналь
новиконавчих правовідносин.
Це, зокрема, обумовлено наявністю су
міжних інститутів права, що закріплені в
Кримінальному кодексі України – звільнення
від покарання та його відбування (ст.ст. 74–
87 КК України), погашення та зняття суди
мості (статті 98–91 КК України), застосуван

Кримінально?виконавче право
ня примусових заходів медичного або ви
ховного характеру (статті 407–411 КПК Ук
раїни), а також процедур їх виконання
(статті 152–154 КВК України);
– недосконалість кримінальнопроцесу
ального законодавства, зокрема щодо
обрання запобіжного заходу у виді взяття
під варту на стадії дізнання, досудового
слідства та судового розгляду кримінальних
справ, що призводить до переповнення
слідчих ізоляторів (СІЗО), повернення справ
на додаткове розслідування або призупи
нення їх розгляду в суді через неявку в суд
підсудних та інших учасників кримінального
судочинства, а в кінцевому результаті – до
порушення вимог національного законодав
ства та міжнародноправових актів щодо
умов тримання ув’язнених під вартою.
Необхідність саме такого формулювання
викликана існуючою практикою з цих питань.
Тільки у 2009 році з порушенням процесу
альних строків, передбачених статтями 241,
256 КПК України, суди розглянули 5,8 тис.
справ, або 3,1% від усіх тих, провадження з
яких закінчено; залишалися нерозглянутими
39,6 тис. справ (17% від кількості тих, що
перебували у провадженні судів); 3,2 тис.
справ, у яких підсудні трималися під вартою,
залишилися нерозглянутими на початок
2010 року, впродовж 2009 року суди відклали
розгляд 145,8 тис. кримінальних справ, або
60,3% від кількості тих, що перебували в про
ваджені тощо [13, 22–23];
– відсутність таких УВП, як арештні доми,
що ускладнює проблеми діяльності СІЗО, у
яких тримаються засуджені до арешту;
– відсутність спеціалізованих виправних
колоній для відбування покарання засудже
ними до довічного позбавлення волі,
кількість яких щорічно зростає і досягла
майже 2 тис. осіб [13, 25];
– недосконала система забезпечення
охорони, нагляду та в цілому правопорядку в
УВП і СІЗО, особливо в частині створення
безпечних умов відбування покарання за
судженими та запобігання вчиненню ними
нових злочинів.
Такий підхід витікає зі змісту:
а) ст. 50 КК України «Поняття покарання
та його мета», де визначено, що однією з
цілей покарання є запобігання вчиненню
нових злочинів засудженими;
б) ст. 1 КВК України «Завдання кримі
нальновиконавчого законодавства України

та його мета», де закріплене завдання
запобігати злочинам;
в) ст. 102 КВК України «Режим у ви
правних колоніях», в якій визначені основні
елементи забезпечення правопорядку в
УВП;
г) ст. 10 КВК України «Право на безпеку
засуджених», що закріпила гарантії без
печних умов відбування покарання засудже
ними;
– недостатній загальний, освітній і про
фесійний рівень засуджених, який є не
тільки криміногенним чинником форму
вання їх злочинної поведінки, а й пере
шкодою у виправноресоціалізаційному
впливі, що здійснюється стосовно них
персоналом органів і УВП та іншими суб’єк
тами і учасниками кримінальновиконавчої
діяльності.
Так, у 2009 році (як і в попередні роки)
понад дві третини засуджених (103,3 тис.
осіб, або 70,6%) на час вчинення злочину
ніде не працювали й не навчалися та не
перебували на обліку в службі занятості
[13, 26];
– відсутність механізму реалізації ст. 16
Закону України «Про Державну кримі
нальновиконавчу службу України» та інших
нормативноправових актів з цих питань у
частині діяльності підприємств, органів і
УВП як казенних, на яких має розміщуватись
100% державного замовлення та перед
бачатись процедура реалізації виробленої
засудженими продукції, з урахуванням
особливостей оподаткування їх прибутку та
ринкової конкуренції;
– моральна, фізична й інша застарілість
основних засобів виробництва, відсутність
амортизаційних коштів для їх модернізації
та можливості для впровадження нових
технологій і процесів;
– непридатність існуючих житловопо
бутових об’єктів УВП до функціонування в
умовах сучасної кримінальновиконавчої
політики України [14] та відповідно до вимог
міжнародних стандартів поводження із за
судженими [15, 17];
– неналежні умови тримання ув’язнених
під вартою та засуджених у СІЗО, понад 90%
яких були споруджені ще на початку
ХХ століття [16, 7–16];
– невідповідність реальним умовам та
технічним вимогам інженернотехнічних,
спеціальних та інших засобів охорони і нагля
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ду, які використовуються у виправноресоціа
лізаційному процесі щодо засуджених;
– незадовільне фінансування діяльності
ДКВС України з державного бюджету та
відсутність відповідного механізму реаліза
ції Закону України «Про загальну структуру і
чисельність кримінальновиконавчої систе
ми України» у цій частині [17];
– неналежний стан охорони здоров’я
засуджених і ув’язнених під варту;
– низький рівень ефективності діяльності
КВІ, зокрема у частині забезпечення нагляду
за засудженими, звільненими від відбування
покарання з випробуванням, умовнодостро
ково та з інших підстав, визначених у законі, а
також щодо запобігання вчиненню зазначе
ними категоріями осіб нових злочинів;
– проблеми кадрового забезпечення ді
яльності ДКВС України, особливо у частині
добору, підготовки, перепідготовки та нав
чання персоналу у спеціалізованих центрах
підготовки та вищих навчальних закладах;
відсутність відомчого навчального закладу
ІІІ–ІV рівнів акредитації, навчальнонаукових
(аспірантур і докторантур) і наукових уста
нов, які б займалися науковометодичним
супроводом кримінальновиконавчої діяль
ності; відсутність відомчих медикосоціаль
них установ, санаторіїв, будинків відпочинку
тощо, які б займалися відновнопрофілак
тичною діяльністю;
– недосконалий судовий та відомчий
контроль, а також прокурорський нагляд за
дотриманням прав людини і громадянина
органами та УВП, формальна участь у цьому
процесі громадськості, зокрема тих об’єд
нань, у чиїх статутах як пріоритетне завдан
ня закріплене залучення у передбачених
законом випадках до виправноресоціалі
заційного процесу.
Зазначені та інші обставини обумовлю
ють потребу поновому концептуально
визначити зміст кримінальновиконавчої
політики України, шляхи, форми і засоби її
формування та реалізації у сучасних вітчиз
няних і міжнародних реаліях.
Підрозділ концепції «Аналіз причин
виникнення та обґрунтування необхідності їх
розв’язання програмним методом» варто
об’єднати з попереднім підрозділом з
огляду на їх логічний взаємозв’язок і
взаємодію. Також необхідно у цілому ско
ротити перший підрозділ, систематизувати
проблеми, що потребують вирішення,
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об’єднавши їх у певні кваліфікаційні блоки, а
саме: а) соціальнополітичний супровід
процесу розвитку та вдосконалення діяль
ності ДКВС України; б) нормативноправове
забезпечення кримінальновиконавчої ді
яльності; в) організаційноуправлінське,
кадрове, фінансове, технічне вирішення
зазначених завдань ДКВС України; г) здійс
нення контрольнонаглядових функцій з
означеної проблематики.
Такий підхід дасть змогу збільшити обсяг
методичнопрактичної частини концепції за
рахунок скорочення її фабули (вступу тощо).
Підрозділ «Мета програми» має бути
перейменований на «Мета концепції» (як
уже зазначено вище, концепція за своєю
соціальноправовою суттю не тотожна про
грамі). Крім того, поіншому варто сформу
лювати мету концепції, під якою слід розу
міти науковопрактичне обґрунтування
необхідності розвитку ДКВС України на
певний період, шляхів, форм і засобів
реалізації поставлених завдань та подо
лання існуючих проблем у кримінально
виконавчій діяльності.
Виходячи з аналізу раніше прийнятих
аналогічних концепцій, теорії управління,
методології та методики наукових дослі
джень [18, 58–59], слід було б закріпити у
документі такий підрозділ, як «Завдання
концепції». Серед яких, зокрема, необхідно
вказати: 1) обґрунтування потреби прий
няти концепцію з урахуванням сучасного
змісту кримінальновиконавчої політики та
стану її формування і реалізації [19, 36–49];
2) науковопрактичне доведення необхід
ності розвитку та вдосконалення ДКВС
України як одного із суб’єктів формування і
реалізації кримінальновиконавчої політи
ки [20, 324–325]; 3) визначення шляхів,
форм і засобів досягнення мети й реалізації
завдань концепції; 4) обґрунтування тер
мінів виконання заходів, передбачених у
концепції, їх виконавців та форм і видів
контролю за даним видом діяльності.
Підрозділ концепції «Визначення опти
мального варіанту розв’язання проблеми на
основі порівняльного аналізу можливих
варіантів» варто вилучити, оскільки за
змістом раніше затверджені концепції
такого структурного елемента не мали, а з
другого боку, такий вид прогнозування має
включати лише обґрунтовані (доказані,
доведені тощо) заходи.

Кримінально?виконавче право
Підрозділ концепції «Шляхи і способи
розв’язання проблеми, строк виконання
програми», виходячи із запропонованих
вище змін та доповнень, необхідно назвати
«Шляхи, форми і засоби досягнення мети та
реалізації завдань концепції» і викласти
наступним чином:
1) для обґрунтування необхідності роз
робки й затвердження концепції розвитку
ДКВС України необхідно здійснити:
– моніторинг стану органів і УВП, їхнього
потенціалу та можливостей у досягненні
мети покарання та реалізації завдань кримі
нальновиконавчого законодавства України.
Виконавець – ДДУПВП;
– для забезпечення дієвості і реальності
заходів, передбачених концепцією, до
розробки її експертної оцінки, наукового
обґрунтування та подальшого супроводу
залучити найбільш кваліфікованих науковців
у галузі кримінальновиконавчої діяльності і
практиків. Виконавець – ДДУПВП;
– скласти та обґрунтувати кошторис ви
трат (бізнесплан), пов’язаних із реалізацією
завдань концепції, який би включав різнома
нітні джерела фінансування та іншого ресурс
ного забезпечення, у тому числі кошти благо
дійних організацій, засуджених, їх близьких
родичів та інших осіб, які вони готові віддати
на добровільній основі та відповідно до чин
ного законодавства України. Виконавець –
ДДУПВП спільно з громадською радою;
– скласти науково обґрунтовані додатки
до концепції, які б включали розрахунки сил
і засобів, необхідних для її реалізації.
Виконавець – ДДУПВП спільно з іншими
учасниками реалізації концепції (науковці,
громадськість тощо);
– відповідно до нормативноправових
приписів з питань взаємодії залучити до
реалізації концепції інші органи держаної
влади та місцевого самоврядування, а
також об’єднання громадян і міжнародні
організації, що спеціалізуються на діяль
ності, пов’язаній з кримінальновиконав
чою. Виконавець – ДДУПВП;
2) до основних шляхів розвитку ДКВС
України належать ті, що не суперечать
чинному законодавству України, становлять
зміст кримінальновиконавчої діяльності і
взаємообумовлені як загальним процесом
реформування органів кримінальної юсти
ції [1, 3], так і вдосконаленням діяльності
правоохоронних органів [21];

3) основними засобами реалізації кон
цепції є: а) державні кошти та ресурси,
визначені в Державному бюджеті України для
фінансування діяльності ДКВС України;
б) кошти та ресурси місцевих органів дер
жавної виконавчої влади й органів місцевого
самоврядування, що виділяються для органів
і УВП у встановлених законом випадках та на
договірних засадах; в) кошти та ресурси
громадських організацій, включаючи міжна
родні, що надаються ДКВС України на добро
вільних засадах; г) інші кошти та ресурси, що
надходять у розпорядження і користування
ДКВС України на законних підставах;
4) основною реформою розвитку ДКВС
України є гласна діяльність цього державного
органу у співпраці з іншими органами дер
жавної влади і місцевого самоврядування та
учасниками кримінальновиконавчої діяль
ності, а також підконтрольність і підзвітність
органів і УВП у тій частині, що не суперечить
змісту оперативнослужбової діяльності та не
пов’язана із втручанням у відомчу і державну
таємниці.
Ввести новий підрозділ, назвавши його
«Етапи реалізації Концепції та їх обґрун
тування».
У підрозділ «Очікувані результати вико
нання концепції, визначення її ефектив
ності» внести наступні зміни:
1) перше речення абзацу першого
викласти таким чином:
– максимальне наближення діяльності
ДКВС України до вимог Європейських в’яз
ничних правил та інших міжнароднопра
вових актів з питань виконання покарань,
згоду на які відповідно до ст. 8 Конституції
України дала Верховна Рада України, і під
вищення соціальної ефективності функціо
нування органів і УВП, зокрема у частині
реалізації завдань, пов’язаних з криміналь
новиконавчою діяльністю;
– приведення законів та інших норма
тивноправових актів України у сфері вико
нання покарань у відповідність до їх анало
гів, що діють в європейському та міжнарод
ному праві та згоду на які дала Верховна
Рада України;
– забезпечення безпечних умов відбу
вання покарання засудженими, а також
виконання покарання персоналом ДКВС
України; своєчасне виявлення правопо
рушень і злочинів, запобігання їм з боку
засуджених та інших осіб;
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– створення наукових формувань, а в
кінцевому результаті – наукової установи,
які б супроводжували процес виконання усіх
передбачених законом покарань та в цілому
усі сфери діяльності, пов’язаної з реалі
зацією кримінальновиконавчої функції як
однієї з внутрішніх функцій держави.
Підрозділ «Обсяг фінансових, матеріаль
нотехнічних, трудових ресурсів, необхідних
для програми, та джерела фінансування»
вилучити, а його основні положення ви
користати у відповідних інших підрозділах,
про які йшлося вище.
Ввести новий підрозділ «Контроль та
звітність за виконанням положень концеп
ції» та викласти його у наступній редакції:
«Контроль за виконанням затверджених в
установленому порядку положень концепції
покладається на Кабінет Міністрів України
(загальний контроль) і на ДДУПВП (відомчий
контроль). Строки та форми звітності щодо
реалізації завдань концепції встановлю
ються суб’єктами контролю, виходячи з
етапів її виконання, визначених для досяг
нення її мети».
Аналогічні методологічні підходи можна
знайти й у проекті концепції розвитку ДКВС
України до 2015 року, розробленому Міні
стерством юстиції України [2]. Документ
також містить низку дискусійних положень,
що потребують доопрацювання і додаткової
аргументації.
Автори концепції пропонують покласти
на КВІ функції зі здійснення пробації поряд з
існуючими повноваженнями даного органу
виконання покарань (ст. 13 КВК України).
Така позиція висвітлюється і в роботах
деяких учених (І.Г. Богатирьова [22];
О.В. Беци [23]; Г.О. Радова [24] та інших).
Втім, якщо виходити зі змісту кримінально
виконавчих відносин, що виникають між
державою (органами та УВП) та особою,
засудженою до одного з передбачених
ст. 51 КК України покарань, у зв’язку з їх
виконанням і відбуванням (ст. 4 КВК України
«Підстави виконання і відбування покаран
ня») [25, 17–19], то слід визнати, що зазна
чені правові відносини припиняються з
моменту завершення відбування засудже
ним призначеного судом покарання (ст. 152
КВК України «Підстави звільнення від від
бування покарання»). З цього випливає, що
особа, звільнена від відбування покарання
на встановлених у законі підставах, після
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цього може бути суб’єктом будьяких інших
правових відносин (адміністративних, ци
вільних, господарських тощо), крім кримі
нальновиконавчих, звичайно, якщо не
вчинить нового злочину до зняття або
погашення судимості (ст.ст. 89–91 КК Украї
ни). А тому КВІ у теперішньому правовому
статусі (ст. 13 КВК України; ст. 13 Закону
України «Про Державну кримінальновико
навчу службу України»; Інструкція про ви
конання покарань, не пов’язаних з позбав
ленням волі [16] тощо) виконувати функції
пробації не може (ст. 19 Конституції України,
ст. 5 КВК України «Принципи кримінально
виконавчого законодавства, виконання і
відбування покарань», у яких закріплений
принцип законності) [26].
Якщо ж піти шляхом, запропонованим
авторами проекту концепції, то в такому
випадку слід внести зміни у ст. 13 КВК Украї
ни, статті 1, 13 Закону України «Про Державну
кримінальновиконавчу службу України» та
ряд інших нормативноправових актів, зазна
чивши, що на ДКВС України і КВІ зокрема,
крім виконання покарань, покладаються
функції, пов’язані зі здійсненням пробації.
Адже остання не є тотожною з кримінально
виконавчою функцією, на чому неодноразово
наголошували у своїх працях як вітчизняні
вчені [27–29], так і зарубіжні фахівці у галузі
кримінальновиконавчого права [30–32].
Міністерство юстиції України вже вкот
ре, посилаючись на резолюції Ради Європи,
членом якої є наша держава, що носять
рекомендаційний, а не обов’язковий ха
рактер (наприклад, Європейські в’язничні
правила) [33], наполягає на підпорядкуванні
ДКВС України своєму відомству, не
обґрунтовуючи в цілому необхідність такого
кроку. Нинішня практика виконання по
карань з часу створення ДДУПВП [34, 480],
як і історія їх застосування в Україні (тільки у
ХХ столітті ДКВС України дев’ять разів пере
ходила з одного відомства до іншо
го) [35, 8–9], показують, що будьяке під
порядкування даного органу державним
структурам, діяльність яких не пов’язана з
виконанням покарань, суттєвого ефекту не
дає. Зміни мають носити системний харак
тер і стосуватися не лише форми (у даному
випадку – підпорядкування Міністерству
юстиції України), а й змісту, тобто слід
залучити до процесу виконання покарань
максимально допустимі можливості не
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тільки держави, а й суспільства в ціло
му [36, 56]. Саме таким шляхом, зокрема,
пішли розробники аналогічної концепції в
Російській Федерації [37], чий досвід, на
нашу думку, варто врахувати при доопра
цюванні запропонованого Міністерством
юстиції України проекту концепції розвитку
ДКВС України до 2015 року.
При формуванні як розглянутих вище
проектів, так і інших, опублікованих останнім
часом у різних виданнях, не дотримані
формальні правила прогнозування, виве
дені в науці [38] та апробовані на практиці. А
саме – для побудови будьякого прогнозу
(доктрини, програми, концепції) слід мати
науково виважений емпіричний матеріал
(результати практики, досліджень тощо). У
жодному проекті не зазначені результати
моніторингу засуджених, які відбувають
покарання в органах і УВП, їх близьких
родичів, персоналу ДКВС України, насе
лення,
де
дислокуються
підрозділи
ДДУПВП, на чому постійно наголошують не
тільки фахівці з означеної проблемати
ки [39], а й авторитетні міжнародні та вітчиз
няні громадські організації [40] і що, власне,
має становити основу прогнозування роз
витку будьякого явища чи процесу.
Зазначені вище та інші недоліки можемо
знайти і в проекті концепції, розробленому
Міністерством внутрішніх справ України [21],
зокрема зовсім не згадується служба проба
ції, а також не виписані функції КВІ та її місце
і роль у структурі ДКВС України. Тобто у
даному випадку теж застосований однобіч
ний підхід до вирішення досить складних
проблем, пов’язаних з виконанням кримі
нальних покарань та з подальшою посткримі
нальною поведінкою колишніх засуджених.
Виходячи з викладеного і з метою
оптимізації діяльності, спрямованої на вдо
сконалення роботи органів та установ
виконання покарань, варто здійснити на
ступні заходи:

1. Доповнити ст. 5 Закону України «Про
наукову та науковотехнічну експерти
зу» [41] таким об’єктом дослідження, як
проекти концепцій розвитку органів кримі
нальної юстиції, що не тільки підвищить
рівень цих проектів, а й унеможливить
нецільове використання коштів з Держав
ного бюджету України, що виділяються для
реалізації поставлених завдань і цілей.
2. На рівні Міністерства юстиції України
видати наказ про Типове положення про під
готовку проектів нормативноправових актів і
їх експертизу, взявши за основу виведені в
науці методологічні підходи щодо форму
вання зазначених документів, а саме: а) емпі
ричне обґрунтування існуючих проблем на
основі вивчення середовища, явища, проце
су; б) науковий супровід реформ та їх забез
печення прогнозними висновками тощо;
в) фінансове, технічне, наукове забезпечення
концепцій, програм, доктрин; г) зв’язок цих
програм з іншими нормативноправовими
актами та в цілому з правовою системою;
ґ) можливість реалізації запропонованих
програм, виходячи з економічної, фінансової,
ресурсної ситуації в державі; д) взаємо
зв’язок, взаємодія і взаємообумовленість
законопроектів з міжнародною практикою.
3. На науковому, а надалі й на практич
ному рівні визначити такі категорії, як
«ефективність діяльності органів і УВП»,
«можливості реалізації завдань криміналь
новиконавчого законодавства органами та
УВП»; та ряд інших, що досі ні на доктри
нальному, ні на функціональному (практич
ному) рівнях не здійснено. Більше того, досі
не захищено жодної кандидатської або
докторської дисертації з означеної пробле
матики. Водночас саме визначення крите
ріїв ефективності діяльності органів і УВП,
тобто визначення результативності їхньої
роботи є визначальною проблемою, на
підставі якої мають розроблятися концепції,
про які йшлося у цій роботі.
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сучасних умовах однією з актуальних
проблем, довкола якої точиться дис
кусія з моменту проголошення неза
лежності України, є проблема організації
управління в містах із районним поділом,
яка й досі не дістала оптимального розв’я
зання як у теорії, так і в практиці місцевого
самоврядування. Йдеться насамперед про
доцільність існування місцевого самовряду
вання на рівні районів таких міст, що має су
проводжуватися створенням у них районних
у містах рад та їх виконавчих органів, покли
каних вирішувати питання місцевого зна
чення, які випливають з колективних потреб
жителів цих адміністративнотериторіаль
них одиниць. Необхідність постановки цієї
проблеми зумовлена внутрішньою супереч
ливістю відповідних положень Конституції
України [1], що визначають концептуальні
засади місцевого самоврядування в Україні,
у тому числі у містах з районним поділом.
Суперечності, які є результатом політичного
компромісу між прибічниками ліквідації
місцевого самоврядування та прихильника
ми збереження його елементів на рівні рай
онів у містах з районним поділом, дістали
відображення в тому, що Основний Закон
України, з одного боку, проголошуючи
місцеве самоврядування правом територі
альної громади міста, відносить питання ор
ганізації управління районами в містах до
компетенції міських рад (частини 1, 5
ст. 140), а з іншого – визнає територіальні
громади районів у містах суб’єктами права
комунальної власності (ч. 1 ст. 142) та вод
ночас передбачає, що районні у містах ради

У
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після набуття чинності Конституцією України
мають здійснювати свої повноваження
відповідно до закону (абзац третій п. 8
Розділу ХV «Перехідні положення»).
Тож не дивно, що зазначені супереч
ності відповідно відтворені й у Законі Ук
раїни «Про місцеве самоврядування в Ук
раїні», який чомусь не включив районні у
містах ради до обов’язкових елементів сис
теми місцевого самоврядування, визначе
ної у ч. 1 ст. 5 цього Закону [2]. У ньому лише
передбачено, що у містах з районним поді
лом за рішенням територіальної громади
міста або міської ради можуть утворюватися
районні в місті ради, які формують свої ви
конавчі органи та обирають голову ради,
який одночасно є головою її виконавчого
комітету (ч. 2 ст. 5). При цьому районні у
містах ради (у разі їх створення) та їх вико
навчі органи повинні відповідно до Консти
туції України і законів України здійснювати
управління рухомим і нерухомим майном та
іншими об’єктами, що належать до кому
нальної власності територіальних громад
районів у містах, формувати, затверджува
ти, виконувати відповідні бюджети та кон
тролювати їх виконання, а також здійснюва
ти інші повноваження, передбачені цим за
коном в обсягах і межах, що визначаються
міськими радами з урахуванням загаль
номіських інтересів та колективних потреб
територіальних громад районів у містах
(частинами 2, 3, 4 ст. 41). Та найбільш супе
речливими є положення ч. 5 ст. 6 та ч. 4 ст. 16
цього Закону, за змістом яких територіальні
громади районів у містах з районним

Адміністративне право
поділом діють як суб’єкти права власності не
залежно від створення районних у містах рад.
Адже у разі неприйняття міською радою
рішення про створення органів місцевого
самоврядування районів управління майном і
фінансовими ресурсами, які є у власності те
риторіальних громад районів у містах, здійс
нює міська рада, яка несе відповідальність
перед громадою відповідного району у місті,
що породжує чимало непорозумінь як теоре
тичного, так практичного характеру.
У такий спосіб автори цього закону, на
думку проф. М.І. Корнієнка, «не порушуючи
прав міських рад вирішувати питання ор
ганізації управління районами у містах, збе
регли на цьому рівні елементи самовряду
вання, гарантованого Конституцією Украї
ни» [3, 52], з чим можна погодитися лише
частково. Адже прийняття згаданого закону
ще більше загострило зазначену проблему,
оскільки він дозволив міським радам від
повідних міст вирішувати питання утворення
районних у містах рад на власний розсуд.
Тому дискусія, в якій нерідко відображалося
не лише прагнення побудувати ефективну
модель управління містом, засвідчила на
явність двох діаметрально протилежних по
зицій. Одні автори виступали за визнання
територіальних громад районів міст суб’єк
тами місцевого самоврядування та права
комунальної власності, що має супроводжу
ватися створенням районних у містах рад та
їх виконавчих органів, вбачаючи у них засіб
наближення влади до людей і їхніх проблем.
Інші ж (здебільшого міські голови), виходячи
з потреб управління містом як цілісним ор
ганізмом, вважають єдиним суб’єктом міс
цевого самоврядування лише міську тери
торіальну громаду, а тому виступають проти
визнання жителів районів міста територіаль
ною громадою, наділеною комунальною
власністю та правом обирати районні в
містах ради, розглядаючи їх як анахронізм у
системі управління містом. Більше того, де
які прибічники ліквідації районних у містах
рад, посилаючись на ч. 1 ст. 140 Конституції
України, яка, на їхню думку, гарантує право
на місцеве самоврядування лише тери
торіальній громаді міста, та на ч. 5 ст. 140
Основного Закону, за якою «питання органі
зації управління районами в містах належить
до компетенції міських рад», взагалі став
лять під сумнів легітимність існування ра
йонних у містах рад, а, отже, конституцій

ність положень Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», що передбача
ють можливість створення таких рад [4, 34].
Керуючись цими підходами, вони пропону
ють створити в районах міст лише виконавчі
органи, підпорядковані відповідним міським
радам [5, 9 і 16], або «територіальні структу
ри виконавчих органів загальноміського
рівня» [6, 9].
Помітною подією в цій полеміці стало
конституційне подання до Конституційного
Суду України про визнання неконституцій
ними норм Закону України «Про місцеве са
моврядування в Україні», що визначають те
риторіальні громади районів у містах та рай
онні в місті ради як окремі суб’єкти, наділені
правом самостійно здійснювати місцеве са
моврядування та бути самостійними суб’єк
тами права комунальної власності. Та хоч
Конституційний Суд України і визнав відпо
відні положення закону конституційними [7],
проте це питання і досі залишається відкри
тим, оскільки він одночасно визнав такими,
що відповідають Конституції України, і ті по
ложення Закону України «Про місцеве само
врядування в Україні», які передбачають
можливість неутворення районних у містах
рад, мотивуючи це тим, що ч. 1 ст. 142 та
абзац третій п. 8 Розділу ХV «Перехідні поло
ження» Конституції України змістовно не
пов’язані з ч. 5 ст. 140 Конституції України та
іншими статтями Основного Закону, зокре
ма його ст. 143, на які посилалися представ
ники суб’єкта права на конституційне по
дання. Проте між цими нормами, на думку
суду, немає суперечності, оскільки відпо
відно до ст. 146 Конституції України «інші пи
тання організації місцевого самоврядуван
ня, формування, діяльності та відповідаль
ності органів місцевого самоврядування
визначаються законом» [7, 5].
Визнання конституційними положень
Закону України «Про місцеве самоврядуван
ня в Україні», згідно з якими вирішення пи
тань утворення (неутворення) районних у
місті рад та їх виконавчих органів, визначен
ня обсягу та меж їх повноважень, управління
майном, яке є у власності територіальних
громад районів у містах (у разі неутворення
районних у містах рад), віднесено до повно
важень територіальної громади міста або
міської ради, створило, з одного боку, за
грозу суцільної ліквідації районних у містах
рад, а з іншого – передумови для перма
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нентних реорганізацій місцевої влади на
рівні районів залежно від розстановки полі
тичних сил у міських радах та інших суб’єк
тивних чинників політичного характеру, що,
звичайно, не сприятиме стабільності в
управлінні містами. Про це свідчить досвід
окремих міст, де міські ради почергово
приймали рішення то про ліквідацію, то про
відновлення районних у місті рад.
Саме тому сьогодні в містах з районним
поділом діють кілька моделей управління
районами. При цьому останнім часом у
практиці організації місцевого самовряду
вання багатьох таких міст простежується
тенденція до централізації управління
[3, 53], відображенням якої стала ліквідація
в них районних у містах рад як органів місце
вого самоврядування. Першим містом в Ук
раїні, де міська рада всупереч чинному за
конодавству України прийняла рішення про
ліквідацію районних у місті рад, став Львів
(1995 рік). Пізніше, скориставшись правом,
наданим Законом України «Про місцеве са
моврядування в Україні», відповідні рішення
прийняли Горлівська, Макіївська, Маріу
польська міські ради Донецької області, За
порізька, Миколаївська, Одеська та Сумська
міські ради. Перед черговими місцевими
виборами, що були призначені на 30 верес
ня 2010 року, районні в місті ради були
ліквідовані у Вінниці (червень 2009 року) та
Харкові (листопад 2009 року). Замість рай
онних у містах рад були утворені районні
адміністрації, які згідно з положеннями про
них є виконавчими органами зазначених
рад, створеними з метою реалізації функцій
міської ради на території відповідного
адміністративного району міста.
«Приклад» у цьому також продемонст
рувала столиця України – місто Київ, де рай
онні в місті ради згідно з рішенням Київської
міськради від 9 вересня 2010 року були
ліквідовані з 31 жовтня 2010 року. Прийнят
тю цього рішення передувало внесення
відповідних змін до Закону «Про столицю
України – містогерой Київ» [8], адже цей
Закон, на відміну від Закону «Про місцеве
самоврядування в Україні», не передбачав
можливості ліквідації районних у місті Києві
рад. За змістом цих змін районні в місті
Києві ради тепер також можуть утворювати
ся за рішенням територіальної громади
міста Києва, прийнятим шляхом проведення
місцевого референдуму, або за рішенням

74

Київської міської ради (абзац перший ч. 2
ст. 7). При цьому, якщо за Законом України
«Про місцеве самоврядування в Україні»
відповідні рішення територіальних громад
або міських рад мають бути прийняті не
пізніш як за шість місяців до дня проведен
ня чергових виборів, то за Законом України
«Про столицю України – містогерой Київ» –
до дня чергових виборів (абзац другий ч. 2
ст. 7).
На відміну від інших міст, де в районах
функціонують створені міськими радами ви
конавчі органи, в районах столичного міста
діють районні в місті Києві державні ад
міністрації, які підпорядковуються Київській
міській державній адміністрації, а в разі ут
ворення районних у місті Києві рад вони та
кож є підзвітними і підконтрольними відпо
відним радам як виконавчі органи таких рад,
хоча Конституція України, як відомо, не пе
редбачає існування районних у місті Києві
державних адміністрацій. При цьому їх голо
ви у разі неутворення районних у місті Києві
рад призначаються на посаду Президентом
України відповідно до Конституції України. У
разі ж утворення районної в місті Києві ради
на посаду голови районної в місті Києві дер
жавної адміністрації Президентом України
призначається особа, яка обрана головою
районної у місті Києві ради, що не узгод
жується з конституційним статусом глави
держави, повноваження якого визначають
ся виключно Конституцією України, а тому
при вирішенні таких питань він не може бути
зв’язаний з відповідним рішенням районної
в місті ради. Тож віднині управління района
ми міста Києва здійснюватимуть місцеві ор
гани виконавчої влади, підпорядковані
Київській міській державній адміністрації,
яка за змістом Конституції України відпо
відальна перед Президентом України і
Кабінетом Міністрів України. Той факт, що у
новій статті 101 Закону України «Про столи
цю України – містогерой Київ» вона фор
мально визначена виконавчим органом
Київської міської ради, який паралельно ви
конує функції державної виконавчої влади,
що є особливістю здійснення виконавчої
влади в місті Києві, не порушує її природи як
органу виконавчої влади, оскільки її голова
призначається Президентом України.
Внаслідок таких реформ сьогодні із
118 районів, на які поділяється територія
26 міст України, районні в місті ради як
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представницькі органи місцевого самовря
дування функціонують лише у 53 районах,
що потребує відповідної науковокритичної
оцінки з метою вироблення своєрідної ме
тодологічної основи для вирішення питань
організації управління у великих містах. Ад
же навряд чи можна визнати виправданою
існуючу практику, коли, наприклад, жителі
сіл, селищ та невеликих міст визнаються
носіями права на місцеве самоврядування,
а жителі міських районів, які за кількістю на
селення, соціальноекономічними та інши
ми показниками не поступаються містам об
ласного значення, не мають такого права.
Та, на жаль, ця обставина не враховується
прибічниками ліквідації місцевого самовря
дування на рівні районів міст з районним
поділом, яким «зрозуміло, що районні ради
в містах не потрібні» [9]. При цьому чомусь
не береться до уваги той факт, що районні в
місті ради не можуть вирішувати проблеми
мешканців того чи іншого району не стільки
через «безкінечні політичні спекуляції»,
скільки через те, що за чинним законодавст
вом України обсяг та межі повноважень рай
онних у місті рад та їх виконавчих органів, як
правило, визначаються міськими радами за
залишковим принципом.
Водночас наведені оцінки не бездоганні
і в теоретичному, і в правовому аспектах, у
тому числі з погляду відповідності Конститу
ції України, яка хоч і є суперечливою у цьому
питанні, проте, на нашу думку, не перед
бачає ліквідації районних у містах рад
[10, 54; 11, 161]. Це випливає із системного
аналізу багатьох її норм, що визначають за
сади місцевого самоврядування, причому
з’ясування їх реального змісту має здійсню
ватися на основі встановлення системного
зв’язку з нормами інших розділів Конститу
ції України. Насамперед відповідний зв’язок
існує між нормами Розділу ХІ «Місцеве са
моврядування» та нормами Розділу І «За
гальні засади», які, фіксуючи основи консти
туційного ладу в Україні, виконують роль ме
тодологічної першооснови для тлумачення
інших конституційних положень, у тому числі
з питань організації місцевого самовряду
вання. За змістом цього розділу доводиться
констатувати, що за своїм суспільно
політичним призначенням Конституція
України, яка проголосила Україну демокра
тичною, соціальною, правовою державою,
де визнається і гарантується місцеве само

врядування, об’єктивно не може орієнтува
ти на встановлення на законодавчому рівні
приписів, спрямованих на ліквідацію місце
вого самоврядування на рівні районів у
містах з районним поділом. Той факт, що
Конституція України визнала право на
місцеве самоврядування за територіальни
ми громадами сіл, селищ та міст, зовсім не
означає, що вона виключає можливість його
існування на рівні міських районів. У сучас
них умовах лише 26 міст України мають у
своєму складі райони, які є самостійними
адміністративнотериторіальними одиниця
ми, у зв’язку з чим Конституція України як
акт установчої влади народу, призначений
для визначення конституційного статусу ли
ше основних елементів системи місцевого
самоврядування, не може (і не повинна)
докладно регулювати всі аспекти його ор
ганізації. Ось чому Конституція України виз
начила принципові засади організації місце
вого самоврядування лише на рівні основних
адміністративнотериторіальних одиниць.
Що ж стосується особливостей його ор
ганізації та здійснення в районах міст з рай
онним поділом, то за змістом положень Кон
ституції України вони мають визначатися в
законі, який не може передбачати можли
вості неутворення районних у містах рад, як
це визначено в ч. 2 ст. 5 Закону «Про місцеве
самоврядування в Україні».
Зазначене повною мірою стосується і
передбаченого у ст. 41 цього Закону права
відповідних міських рад визначати обсяг і
межі повноважень районних у містах рад та
їх виконавчих органів, адже це право запе
речується змістом ч. 2 ст. 19 Конституції Ук
раїни, згідно з якою органи місцевого само
врядування, їх посадові особи зобов’язані
діяти лише на підставі, в межах повноважень
та у спосіб, що передбачені Конституцією
України та законами України. У правовому
аспекті це означає, що відповідні міські ради
не можуть визначати своїми рішеннями по
вноваження інших органів місцевого само
врядування. За Конституцією України всі по
вноваження органів місцевого самовряду
вання, в тому числі районних у містах рад,
мають визначатися передусім законом, що,
звісно, не виключає можливості їх перероз
поділу шляхом делегування.
Можливість ліквідації районних у містах
рад заперечується також змістом відповід
них положень Розділу ІХ «Територіальний
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устрій України» Конституції України, за яким
райони в містах є складовими елементами
системи адміністративнотериторіального
устрою, що має ґрунтуватися на засадах
поєднання централізації та децентралізації
(статті 132 та 133). Це поняття відображає
поділ території країни на відносно відокрем
лені складові частини, які в умовах унітарної
держави мають назву адміністративноте
риторіальних одиниць, що створюються з
метою реалізації функцій державного уп
равління на місцях, наближення влади до
громадян та залучення їх до управління дер
жавними справами. При цьому такий поділ
завжди супроводжується формуванням у те
риторіальних утвореннях відповідних місце
вих органів державної влади та/або органів
місцевого самоврядування, через які держа
ва здійснює свої завдання і функції на місцях.
Без створення цих органів, об’єктивна не
обхідність яких обумовлена неможливістю
управління державними справами з єдиного
центру, поділ території на відповідні частини
втрачає будьякий сенс.
З іншого боку, поділ на територіальні
одиниці супроводжується поділом на відпо
відні частини і такого цілісного соціального
утворення, як народ, який проживає в ме
жах території держави. Формуються тери
торіальні (місцеві) колективи, які за умов
демократичного політичного режиму виз
наються не тільки об’єктами державного
управління, а й первинними носіями колек
тивного права на місцеве самоврядування,
що здійснюється ними як безпосередньо,
так і через відповідні органи місцевого са
моврядування [11, 96–97].
Не є винятком і територія великих міст,
яка також поділяється на адміністративноте
риторіальні одиниці (райони, округи), що слу
гують просторовою основою функціонування
відповідних органів публічної влади. Необхід
ність поділу території великих міст на адмі
ністративнотериторіальні одиниці продикто
вана, як слушно відзначає М.І. Корнієнко, «ти
ми самими чинниками, що і поділ державної
території на окремі адміністративні одиниці»
[3, 51], серед яких на одному з чільних
місць – потреби децентралізації управління,
без якої будьяке велике місто (як і держава
в цілому) об’єктивно обійтися не може.
Проте природа децентралізації може
бути різною: в тих містах, де на рівні районів
функціонують обрані населенням представ

76

ницькі органи місцевого самоврядування,
діє демократична децентралізація, а в тих,
де замість них утворюються лише структурні
підрозділи виконавчих органів міських рад,
діє суто адміністративна (бюрократична)
децентралізація, яка в літературі зазвичай
позначається терміном «деконцентрація».
За умов такої децентралізації повноваження
з управління містами розподіляються між
органами, відносини між якими будуються
на засадах прямого організаційноправово
го підпорядкування, що, звісна річ, нічого
спільного з принципами місцевого самовря
дування не має.
У такому контексті очевидним є те, що за
умов демократичної держави, якою прагне
стати Україна, децентралізація державної
влади повинна мати своє продовження не
тільки на рівень великих міст, а й на рівень їх
районів, без яких такі міста об’єктивно
обійтись не можуть. Що передбачає створен
ня на цьому рівні відповідних органів само
врядування, наділених певними повноважен
нями та необхідними матеріальними і фінан
совими ресурсами, з метою вирішення
питань, що випливають з колективних потреб
та запитів місцевих жителів. Такий підхід вип
ливає зі змісту багатьох положень Консти
туції України, згідно з якими право громадян
брати участь в управлінні державними спра
вами повинно пов’язуватися з вирішенням
значної частки цих справ на всіх рівнях
адміністративнотериторіального устрою,
включаючи рівень районів у містах з район
ним поділом. Адже не слід думати, «що дер
жава, якщо вона демократична, може бути
децентралізованою, а велике місто з насе
ленням, яке іноді перевищує населення дея
ких європейських держав, не може» [3, 51].
Необхідність запровадження на рівні
районів у містах місцевого самоврядування
випливає зі змісту ч. 1 ст. 142 Конституції
України, яка визнала територіальні громади
міських районів суб’єктами права комуналь
ної власності, що має супроводжуватися
створенням відповідних органів, покликаних
здійснювати від їх імені та в їх інтересах уп
равління об’єктами цієї власності. З цих по
зицій логічно непослідовною є, наприклад,
норма ч. 4 ст. 16 Закону України «Про місце
ве самоврядування в Україні», за якою
міська рада здійснює управління майном та
фінансовими ресурсами, що є у власності
територіальних громад районів у містах, та
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несе відповідальність перед ними у разі, як
що територіальна громада міста або міська
рада не прийняла рішення про створення
органів місцевого самоврядування районів у
місті. Адже за цивільноправовою доктри
ною правомочності власника мають належа
ти виключно власнику, тобто територіальній
громаді району, яка має здійснювати їх як
безпосередньо, так і через утворені нею ор
гани, а не через відповідні міські ради.
І нарешті, до конституційних норм, що
виключають можливість ліквідації районних
у містах рад, належить припис абзацу тре
тього п. 8 Розділу ХV «Перехідні положення»
Конституції України, за змістом якого район
ні у містах ради після набуття нею чинності
мають здійснювати свої повноваження від
повідно до закону. У такий спосіб Основний
Закон не тільки зафіксував існуючі держав
ноправові реалії, а й передбачив обов’яз
ковість існування у системі місцевого само
врядування районних у містах рад, правовий
статус яких має визначатися законом. Адже
за усталеною державноправовою практи
кою в разі ліквідації або реорганізації раніше
створених органів держави чи органів місце
вого самоврядування в перехідних чи за
ключних положеннях відповідних законів, як
правило, передбачаються застереження, в
яких визначаються особливості функціону
вання таких органів у перехідний період, по
рядок та строки їх ліквідації чи реорганізації.
Тому очевидним є те, що якби Конституція
України і передбачала ліквідацію районних у
містах рад, то це мало б бути прямо відобра
жено в тексті її відповідного розділу з визна
ченням строку, до якого вони можуть здійс
нювати свої повноваження. Проте Основний
Закон такого строку щодо районних у містах
рад не встановив.
Отже, за результатами системного
аналізу відповідних положень Конституції
України, що визначають засади конституцій
ного ладу держави та основи територіальної
організації влади на місцях, доводиться кон
статувати, що місцеве самоврядування в
містах із районним поділом має пов’язува
тися не лише з міськими, а й із районними в
містах територіальними громадами, які, по
ряд із територіальними громадами сіл, се
лищ та міст, мусять визнаватися первинни
ми суб’єктами місцевого самоврядування в
Україні, що включає необхідність створення
як на міському, так і на районному в місті

рівнях представницьких та виконавчих ор
ганів місцевого самоврядування, поклика
них на основі відповідного розмежування
повноважень та матеріальнофінансових
ресурсів вирішувати питання економічного
та соціальнокультурного розвитку міста. У
зв’язку з цим відповідні положення ч. 2 ст. 5,
ч. 4 ст. 16, частин 2, 3, 4 ст. 41, п. 2 розділу V
Закону України «Про місцеве самоврядуван
ня в Україні», згідно з якими утворення рай
онних у місті рад та їх виконавчих органів,
визначення обсягу та меж їх повноважень,
управління майном, яке є у власності тери
торіальних громад районів у містах (у разі
неутворення районних у містах рад), відне
сено до повноважень територіальної грома
ди міста або міської ради, можна розцінити
як такі, що не повною мірою узгоджуються з
Конституцією України.
Виходячи зі змісту аналізованих поло
жень Конституції України, слід зазначити,
що питання організації управління в містах з
районним поділом потребує законодавчого
врегулювання на принципово іншій концеп
туальній основі, що виключала б потенційну
можливість ліквідації районних у містах рад
та їх виконавчих органів. Адже принцип де
мократичної організації влади вимагає ство
рення організаційноправових механізмів
участі громадян в управлінні державними
справами на всіх рівнях територіальної ор
ганізації держави, включаючи рівень міських
районів, об’єктивна необхідність яких зу
мовлена насамперед неможливістю уп
равління великим містом з одного центру.
У руслі такого підходу вважаємо, що
міські ради повинні вирішувати питання ор
ганізації управління районами в містах не
шляхом ліквідації районних у містах рад, а
шляхом розмежування повноважень, об’єк
тів комунальної власності між міським і рай
онними рівнями місцевого самоврядування
з метою оптимального поєднання цент
ралізації і децентралізації в управлінні
міським господарством. Іншими словами,
йдеться про закріплення на законодавчому
рівні такого організаційноправового ме
ханізму взаємовідносин між цими радами та
їх виконавчими органами, який, з одного бо
ку, забезпечував би єдність в управлінні
містом як єдиним цілісним організмом, а з
іншого – створював передумови для участі
жителів міських районів як безпосередньо,
так і через обрані ними органи у вирішенні
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питань загальноміського та районного зна
чення. На це орієнтують ст. 146 та абзац
третій п. 8 Перехідних положень Конституції
України, за змістом яких питання формуван
ня, діяльності та відповідальності органів
місцевого самоврядування на рівні районів
мають визначитися законом.
Відповідно до принципу субсидіарності
міські ради та їх виконавчі органи не повинні
брати на себе вирішення тих питань, які
успішно можуть вирішуватися районними в
містах радами та їх виконавчими органами.
Саме такий підхід створює передумови для
наближення влади до людей, коли обов’язки
щодо вирішення питань місцевого значення
мають, як правило, покладатися на найбільш
близькі до громадян органи влади. При цьо
му районні в містах ради та їх виконавчі орга
ни можуть бути наділені законом суто само
врядними повноваженнями, в межах яких
вони мають діяти самостійно, підпорядкову
ючись вимогам закону, і делегованими по
вноваженнями, за виконання яких вони ма
ють бути підзвітні і підконтрольні міським
радам та їх виконавчим органам. У разі нена
лежного виконання делегованих повнова
жень районними в містах радами можна бу
ло б передбачити механізм відкликання
міськими радами окремих делегованих по
вноважень, якщо вони здійснюються всупе
реч загальноміським інтересам. Крім того, в
законі слід передбачити договірний ме
ханізм перерозподілу певної частки (а не
всіх) повноважень між міською і районними
радами, що має супроводжуватися перероз
поділом відповідних матеріальних і фінансо
вих ресурсів, необхідних для їх здійснення. В
ідеалі відносини між містом у цілому і його
районами можуть будуватися на принципах
своєрідного федералізму.
У цьому сенсі своєрідним орієнтиром у
вирішенні питань організації влади у містах з
районним поділом можуть слугувати відпо
відні положення Закону УРСР від 7 грудня
1990 року «Про місцеві Ради народних депу
татів Української РСР та місцеве самовряду
вання», за яким районні в містах ради, поряд
з іншими місцевими радами, входили до си
стеми місцевого самоврядування, визнава
лись суб’єктами права комунальної влас
ності та були наділені відповідними повно
важеннями для самостійного вирішення
питань районного значення на відповідній
території.
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З метою унеможливлення ліквідації міс
цевого самоврядування в міських районах
потрібно внести відповідні зміни до Консти
туції України, за змістом яких особливості
здійснення місцевого самоврядування у рай
онах міст мають визначаються законом.
Звертаємо увагу на це саме тому, що в дея
ких конституційних законопроектах просте
жується тенденція до ліквідації районів у
містах як адміністративнотериторіальних
одиниць, що у своє чергу має супроводжува
тися суцільною ліквідацією районних у місті
рад та їх виконавчих органів, з чим навряд чи
можна погодитися. Адже визнання права на
місцевого самоврядування лише за терито
ріальними громадами міста означатиме про
сте переміщення централізму із загально
державного рівня на рівень міст із районним
поділом, за якого всі питання економічного та
соціальнокультурного розвитку районів ви
рішуватимуть міські ради та їх виконавчі орга
ни, очолювані міськими головами. А це не уз
годжується з принципом демократичної де
централізації влади, який є універсальним і
має поширюватися на всі рівні територіаль
ної організації держави, в тому числі на
рівень районів у містах, необхідність існуван
ня яких не заперечується навіть прибічника
ми ліквідації районних у містах рад.
Саме тому розвиток місцевого самовря
дування в містах з районним поділом має
пов’язуватися зі створенням відповідних
представницьких та виконавчих органів міс
цевого самоврядування не тільки на місько
му рівні, а й на рівні районів. При цьому ха
рактерною рисою місцевого самоврядуван
ня в таких містах, складовою частиною якого
має бути самоврядування на рівні їх районів,
є наявність особливих системних взаємо
зв’язків між міськими та районними в містах
радами, відмінних від взаємозв’язків між ор
ганами місцевого самоврядування, які функ
ціонують на інших рівнях територіальної ор
ганізації держави. Специфіка таких взаємо
зв’язків зумовлена потребами забезпечення
ефективного управління містом як єдиним
цілісним організмом.
З цих позицій аргументи, що зазвичай
використовуються для заперечення існуван
ня місцевого самоврядування на рівні
міських районів (зокрема необхідність за
безпечення злагодженого управління містом
як єдиним організмом з єдиного центру, не
можливість існування у складі міських тери

Адміністративне право
торіальних громад інших територіальних
громад, які мають право на місцеве само
врядування тощо), спростовуються хоча б
тим, що держава також є цілісним єдиним

організмом, але це не виключає розподілу
повноважень між центральними та місцеви
ми органами влади, створеними на різних
рівнях її територіальної організації.
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МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В РАЙОНАХ МІСТ З РАЙОННИМ ПОДІЛОМ
ЯК ФОРМА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВЕЛИКИМ МІСТОМ
Резюме
У статті обґрунтовується ідея, за якою місцеве самоврядування в містах з районним поділом має
пов’язуватися не лише з міськими, а й із районними в містах територіальними громадами, що включає
необхідність утворення на цьому рівні представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядуванC
ня, покликаних вирішувати питання соціальноCекономічного розвитку таких територіальних утворень.
Василий БОРДЕНЮК
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В РАЙОНАХ ГОРОДОВ С РАЙОННЫМ ДЕЛЕНИЕМ
КАК ФОРМА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ БОЛЬШИМ ГОРОДОМ
Резюме
В статье обосновывается идея, согласно которой местное самоуправление в городах с районным
делением должно связываться не только с городскими, но и с районными в городах территориальныC
ми общинами, что включает необходимость создания на этом уровне представительных и исполниC
тельных органов местного самоуправления, призванных решать вопросы социальноCэкономического
развития таких территориальных образований.
Vasiyl BORDENYUK
LOCAL GOVERNMENT IN THE CITY AREAS WITH DISTRICT DIVISION
AS A FORM OF DECENTRALIZATION OF MANAGEMENT IN A LARGE CITY
Summary
The main idea of the article is that local government in cities divided into districts must be connected not only
with the city, but also with district communities. It includes the need to create representative and executive bodC
ies of local selfCgovernment on this level that has to deal with social economic development of those territories.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
КОЛЕКТИВНО9ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН:
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Ключові слова: колективний договір; відповідальність за недотримання процедури колекC
тивних переговорів; відповідальність роботодавця; додаткові санкції за невиконання норм
колективного договору.
еред форм договірного регулюван
ня колективний договір порівняно із
контрактом та угодами є найбільш
ефективною формою. Договір як форма
соціального партнерства являє собою певну
процедуру розмежування, узгодження і
юридично значимого оформлення інтересів
соціальних партнерів у процесі найманої
праці, перерозподілу виробленого продук
ту, нормативноправового закріплення за
собів забезпечення, прийнятих сторонами
зобов’язань, напрацьованих ними правил
співробітництва.
Сторонами
колективнодоговірного
процесу відповідно до ст. 3 Закону України
«Про колективні договори і угоди» [1] є влас
ник або уповноважений ним орган (робото
давець) і один або кілька профспілкових ор
ганів чи інших уповноважених на представ
ництво трудовим колективом органів, а за їх
відсутності – представники працівників, ви
брані й уповноважені трудовим колективом.
Тобто другою стороною колективного дого
вору виступає трудовий колектив, який і ви
конуватиме взяті зобов’язання, а профспіл
кові органи є представниками трудового ко
лективу в процесі підготовчої роботи щодо
укладення колективного договору.
На відміну від інших угод, колдоговірна
процедура детально регламентована у чин
ному законодавстві про працю. Так, зміст
Закону України «Про колективні договори і
угоди» (далі – Закон) дає можливість виділи
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ти стадії колективнодоговірного процесу.
Перша стадія зводиться до колективних пе
реговорів та розробки проекту колективно
го договору. Ціллю колективних переговорів
відповідно до ст. 2 Конвенції № 154 «Про
сприяння
колективним
переговорам»
(1981 р.) [2, 1180–1184] є визначення умов
праці й зайнятості: регулювання відносин
між роботодавцями і працівниками; регулю
вання відносин між роботодавцями чи їх ор
ганізаціями і організацією чи організаціями
працівників. Таким чином, право на колек
тивні переговори практично виступає як
право на договірне регулювання трудових
відносин, оскільки їх кінцевою метою є укла
дання колективного договору, що містить
комплекс правових норм, які встановлюють
умови праці у даній організації, галузі, на те
риторії і правила взаємодії представників
працівників і роботодавців.
Право на колективнодоговірне регулю
вання трудових відносин визнано практично
усім світовим співтовариством. Наприклад,
Європейська соціальна хартія серед основ
них прав людини і принципів соціальної
політики називає право всіх працівників і ро
ботодавців вести переговори щодо умов
праці (ст. 6) [3, 572].
Право укладати колективнодоговірні ак
ти практично встановлює так звану авто
номію працівників і роботодавців, їх неза
лежність від держави. Розпочинаючи колек
тивні переговори, сторони мають на меті не

Трудове право
процес переговорів як такий, а досягнення
певних домовленостей і закріплення їх в уз
годженому документі. Можливість розробити
і підписати такий документ без участі дер
жавних органів, їх спеціального дозволу та
контролю й складає повноваження на укла
дання колективнодоговірних актів.
Для ведення колективних переговорів і
підготовки проекту колективного договору
сторони створюють комісію із уповноваже
них представників (ч. 5 ст. 10 Закону). Пере
говори закінчуються складанням кінцевого
проекту колективного договору, що підлягає
обов’язковому обговоренню. Після обгово
рення комісія доопрацьовує проект з ураху
ванням зауважень, пропозицій, доповнень.
Оновлений варіант проекту колективного
договору виноситься на затвердження за
гальними зборами (конференцією) трудово
го колективу. Після затвердження колдо
говір підписується представниками сторін,
при цьому вони самі визначають, хто саме
повинен його підписати.
Однак моментом підписання колектив
ного договору не закінчується процедура
соціальнотрудових відносин в організації.
Для сторін розпочинається нова стадія,
пов’язана з реєстрацією колективного дого
вору, внесенням до нього змін та доповнень,
що в ринкових умовах господарювання є ви
могою часу. Так, згідно зі ст. 15 КЗпП України
колективні договори підлягають повідомній
реєстрації місцевими органами державної
виконавчої влади.
Виконання колективного договору – най
важливіша стадія соціального партнерства
на рівні підприємства. Вона визначається
одночасно з контролем іншої сторони.
Процедура реалізації колективного дого
вору залежить від його змісту. Комітет екс
пертів по застосуванню конвенцій і рекомен
дацій МОП у своїй доповіді про свободу
об’єднання і колективних переговорах під
креслює, що реалізація принципу добровіль
ності переговорів можлива повною мірою ли
ше при створенні такої процедури, яка дозво
лила б сторонам вільно і самостійно дійти
згоди, в тому числі обговорювати всі питання,
пов’язані з умовами праці [4, 116]. Обмежен
ня кола дискусійних проблем може розгляда

тися як рішення, що заперечує Конвенції МОП
№ 98 «Про застосування принципів права на
організацію і на ведення колективних перего
ворів» (1949 р.) [2, 530–533].
На відміну від деяких держав, які припи
сують (Мексика, Ангола, Чилі) чи забороня
ють (Гвінея, Нігер, Тобаго) обговорення пев
них питань, законодавство України визнає
свободу їх вибору і обговорення одним із
основних принципів здійснення колективно
договірного регулювання. Так, відповідно до
ст. 7 Закону України «Про колективні догово
ри і угоди» сторони в межах своєї компе
тенції вправі самостійно визначати зміст ко
лективного договору.
Однак право сторін самостійно визнача
ти зміст колективного договору не є абсо
лютним. Законодавцем встановлено певні
обмеження щодо його реалізації. Пере
дусім – це заборона встановлювати умови,
що погіршують становище працівника
порівняно з чинним законодавством (ст. 5
Закону України «Про колективні договори і
угоди»). Таким чином, колективнодоговірне
регулювання може здійснюватися лише
відповідно до принципу in favorem, що є бе
зумовним досягненням вітчизняної право
вої системи. Жодна правова норма, вста
новлена державою, не може бути змінена чи
відкинута за домовленістю сторін, як це
інколи допускається в інших країнах [5, 9].
Державне регулювання (як законодавче, так
і підзаконне) виступає базовим мінімумом
трудових прав громадян.
Сьогодні найбільш неврегульованим є
питання щодо відповідальності за недотри
мання процедури колективних переговорів,
невиконання чи неналежне виконання умов
колективнодоговірного акта.
Протягом тривалого періоду (1947–
1993 рр.) питання про відповідальність сторін
колективних трудових відносин не порушува
лось, тому що колективний договір розгля
дався як акт швидше ідеологічного, ніж юри
дичного характеру і мав «внутрішнє» значен
ня. Однак з моменту законодавчого визнання
колективного договору й угоди регулярними
актами проблема відповідальності сторін на
буває актуальності й має декілька аспектів.
Насамперед необхідно зупинитися на
підставі та суб’єктах відповідальності.
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Підстава відповідальності прямо зале
жить від покладених на сторони договірного
процесу обов’язків. Це обов’язки стосовно
дотримання процедури колективних пере
говорів і щодо додержання умов укладеного
колективнодоговірного акта. Останні, в
свою чергу, поділяються на обов’язки з ви
конання нормативної частини і обов’язки з
виконання зобов’язальної частини.
Дотримання процедури колективних пе
реговорів покладено на обидві сторони,
точніше – конкретних осіб, які беруть участь
у переговорах (ст. 16 Закону України «Про
колективні договори і угоди»). Встановлення
адміністративної відповідальності за пору
шення процедури колективних переговорів
свідчить про активну роль держави, яка кон
тролює дотримання законодавства при
взаємодії соціальних партнерів і створює
додаткові стимули для добросовісної участі
в системі соціального партнерства. Подібне
втручання, особливо на етапі становлення
системи, необхідно визнати цілком обґрун
тованим. Однак чинне законодавство вста
новлює адміністративну відповідальність не
тільки за вказані вище порушення, а й за не
виконання умов колективного договору
(угоди). За порушення чи невиконання зо
бов’язань договірного акта з осіб, які пред
ставляють роботодавця чи профспілку і є
винними у невиконанні колективного дого
вору, стягується штраф.
Такий спосіб забезпечення зобов’язань
видається дещо дивним, тому що зобов’яза
ною стороною колективнодоговірного акта
є роботодавець, а не конкретна посадова
особа. Традиційна схема передбачає, що
підстава відповідальності – це невиконання
чи неналежне виконання зобов’язань суб’єк
том, на якого вони покладені. Він зазнає і не
сприятливих наслідків своєї протиправної
поведінки. Конструкція ж, запропонована за
конодавцем для випадків порушення колек
тивного договору, ґрунтується на тому, що
обов’язки покладаються на роботодавця, як
правило, – юридичну особу, а відповідаль
ність вводиться для посадових осіб –
працівників відповідної організації. Це прямо
суперечить загальновизнаній доктрині щодо
співвідношення юридичної особи та її
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працівника: дії працівників у процесі вико
нання ним трудових обов’язків вважаються
діями юридичної особи, і відповідальність за
них несе роботодавець.
У цьому зв’язку правомірно поставить
питання про введення відповідальності сто
рін за невиконання умов договірного акта.
Зазначимо, що законодавство іноземних
країни лише частково і зазвичай в межах са
ме цивільного права, торкається питання
відповідальності сторін колективного догово
ру. Так, наприклад, відповідно до ст. 59 Тру
дового кодексу Болгарії при невиконанні ко
лективного договору роботодавцем до нього
може пред’являтися позов профспілковою
організацією, а Трудовий кодекс Франції
містить норму (ст. 1353), що організації,
наділені цивільнопроцесуальною право
здатністю, члени яких пов’язані колдогово
ром, можуть пред’являти будьякі позовні ви
моги на користь своїх членів [6, 50–51] .
Законодавчі акти колишніх республік
СРСР, аналогічно українським законам, або
обходять це питання, або встановлюють
адміністративну відповідальність для осіб,
які представляють сторони [7]. Не отримала
окреслена проблема і доктринального роз
витку. Питання про відповідальність сторін
колективного (тарифного) договору належ
ним чином вивчалися лише на початку
ХХ століття, коли колективні договори стали
більш поширеними. В той час колдоговір
вважався різновидом цивільноправового
договору, отож і відповідальність сторін виз
началась у межах цивільного законодавства.
Так, О. Гюк виходив з того, що «... тариф
на угода є угодою двосторонньою, і пору
шення її розглядається за відповідними нор
мами цивільного права» [8, 94]. При цьому
потерпіла сторона вправі вимагати виконан
ня договору та відшкодування шкоди. Сут
тєве порушення договору може призвести
до його одностороннього розірвання [8, 95].
Приблизно такої ж позиції дотримувався
Л.С. Таль. Він вважав, що проти порушників
тарифної угоди можливий насамперед по
зов про виконання. Другий предмет позову –
відшкодування збитків [9, 42] . Вчений об
ґрунтовував і право профспілки як сторони
договору вимагати відшкодування збитків,
спричинених працівникам, «наскільки вони
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піддаються об’єктивній оцінці і незалежно
від того, порушено тільки особистий чи ра
зом з тим і професійний інтерес» [9, 51].
У наш час ідеї, висловлені згаданими вче
ними, можуть застосовуватися лише певною
мірою з урахуванням особливостей сучасного
колективного договору, угоди. Так, сучасний
колективний договір – це договір про працю, і
відповідальність, встановлена за його неви
конання, повинна мати трудоправовий харак
тер. Не потрібно переносити засоби цивіль
ноправового регулювання на колдоговір.
Однак загальновизнана концепція від
повідальності роботодавця у трудовому
праві навряд чи може бути застосована до
випадків порушення колективного договору.
Роботодавець за трудовим правом несе
відповідальність за шкоду, заподіяну здо
ров’ю працівника, і за шкоду, заподіяну
працівнику порушенням обов’язків за тру
довим договором. До того ж поняття шкоди у
трудовому праві не визначено з достатньою
точністю ні законодавством, ні наукою. В
цілому можна сказати, що шкода, заподіяна
працівнику, – це втрата чи зменшення за
робітку, «необґрунтоване зменшення належ
них працівнику грошових виплат» [10, 135].
Відповідальність роботодавця як сторо
ни трудових правовідносин пов’язується в
основному з незаконним позбавленням

працівника його робочого місця чи створен
ням перешкод для використання ним свого
права вільно розпоряджатися власними
здібностями до праці, а також з невиплатою
чи несвоєчасною виплатою заробітної пла
ти, тобто з порушенням фундаментальних
прав працівника. Ці права закріпленні у за
конодавстві. А колективні договори і угоди,
як правило, не містять положень щодо при
йому, звільнення, переведення на іншу ро
боту. Відповідно, і будьяке невиконання не
може призвести до таких наслідків, як втра
та робочого місця, заробітної плати тощо.
Із наведеного вище можна зробити вис
новок, що при порушенні колективного
договору шкода як така працівнику не спри
чиняється. А отже, згідно з існуючою докт
риною можливе лише примушення робото
давця до виконання зобов’язань і не більше
того. Чи повинно таке становище мати місце
і в майбутньому? Вважаємо, ні.
Враховуючи значимість колективнодо
говірного регулювання на сучасному етапі і
необхідність виконання договірних актів, мож
на запропонувати введення додаткових санк
цій за несвоєчасне або не у повному обсязі
виконання чи невиконання правових норм ко
лективного договору, угоди. Положення щодо
такого роду компенсацій мають бути врахо
вані в колективнодоговірних актах.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН КОЛЕКТИВНО9ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН:
СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ
Резюме
Розглядаються спірні питання правового регулювання та нормативного визначення
відповідальності сторін колективноCтрудових відносин. Проаналізовано історичний аспект та
міжнародний досвід щодо вирішення проблемних питань даного інституту. Запропоновано ввеC
дення додаткових санкцій за несвоєчасне або не у повному обсязі виконання чи невиконання
правових норм колективного договору, угоди.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНО9ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ:
РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Резюме
Рассматриваются спорные вопросы правового регулирования и нормативного определеC
ния ответственности сторон коллективноCтрудовых отношений. Проанализированы историчеC
ский аспект и международный опыт разрешения проблемных вопросов данного института.
Предлагается введение дополнительных санкций за несвоевременное или не в полном объеC
ме исполнение либо неисполнение правовых норм коллективного договора, соглашения.
Olena SEREDA
LIABILILTY OF CONTRACTING PARTIES OF COLLECTIVE CONTRACTUAL RELATIONS:
REALITY AND PERSPECTIVES
Summary
Disputable issues of legal regulating and normative determining liability of contracting parties of
contractual collective relationship are examined in the article. Historical aspect and international
experience of solving problematic issues of this institute were analyzed. Additional sanctions for
untimely or deficient execution of collective agreement or contract are
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РЕФОРМУВАННЯ КОНТРОЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ З ПРАВ ЛЮДИНИ*
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видь прийнятні справи.
90х роках минулого століття біль
шість країн Центральної та Східної
Європи набула членства в Раді
Європи та приєдналася до Європейської
конвенції з прав людини (Конвенція), тим
самим збільшивши кількість потенційних за
явників у декілька разів. Крім того, в листо
паді 1998 року набув чинності Прото
кол № 11 до Конвенції, який закріпив право
індивідуального звернення до Європейсько
го суду з прав людини (Суд) як обов’язкове
для всіх країн – учасниць Конвенції. Ці чин
ники призвели до того, що кількість звер
нень до Суду почала невпинно зростати.
Причому зростати такими темпами, що Суд
не може впоратися з тим обсягом справ, що
надходить на його розгляд. Суд, як часто ка
жуть у таких випадках, став заручником
власного успіху. Зокрема на нашу країну вже
у 1999 році поскаржилось близько 700 юри
дичних та фізичних осіб, притому що до Су
ду нині надходить понад 4 тисячі звернень
на рік. Усього сьогодні на розгляді в Суді пе
ребуває понад 120 тисяч справ, з яких
близько 10 тисяч – щодо України. Така ситу
ація, звичайно, вимагає шукати шляхи ре
формування Суду та вдосконалення його
діяльності таким чином, аби продовжувати
якомога ефективніше захищати права та
свободи людини, гарантовані Конвенцією.
___________________

У

* Викладена у статті точка зору є особистою
думкою автора і не відображає офіційну позицію
Суду чи його Секретаріату.

З метою вдосконалення контрольного
механізму захисту прав людини за Кон
венцією державами – членами Ради Європи
був прийнятий Протокол № 14 до Конвенції,
який набув чинності 1 червня 2010 року. Він
вніс певні зміни до процедури розгляду
справ у Суді. Аби краще зрозуміти суть но
вовведень, варто нагадати процедуру, яка
існувала до набуття чинності протоколом.
Отже, між листопадом 1998 року та
червнем 2010 року існувала процедура, за
якої Суд працював:
– у складі Комітету із трьох суддів, які
розглядали заяви, що не відповідали вимо
гам прийнятності, викладеним у Конвенції;
– у складі Палати із семи суддів, які пе
реважно розглядали обґрунтовані заяви, де
питання порушення прав, гарантованих
Конвенцією, вирішувалися, як правило, із
залученням уряду державивідповідача;
– у складі Великої палати із сімнадцяти
суддів, яка у виняткових випадках розгляда
ла особливо важливі та складні справи чи за
певних умов переглядала справи, прийняті
Палатою.
Практика останніх років, однак, засвід
чила необхідність удосконалення процеду
ри з тим, аби впоратися з великою кількістю
справ, які надходять щороку. Зміни з метою
прискорення та спрощення розгляду пев
них категорій справ дали Суду можливість і
надалі належним чином виконувати свої
функції.
Розгляд очевидно неприйнятних заяв.
Незважаючи на приголомшливу кількість
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заяв, що надходять на розгляд Суду, багато
з них визнаються неприйнятними через не
дотримання заявниками формальних умов
подання чи недостатню обізнаність щодо
змісту та обсягу компетенції Суду. Зокрема
Суд уповноважений розглядати лише скарги
щодо прав, гарантованих Конвенцією (ком
петенція ratione materiae); від осіб, які
стверджують, що стали жертвами порушен
ня з боку держави, яка є стороною Конвенції
(компетенція ratione personae). Крім того,
заява має стосуватися подій, що відбулися
після того, як держава приєдналася до Кон
венції (компетенція ratione temporis). Суд та
кож не розглядає анонімних звернень та за
яв, що подавалися на розгляд до іншої між
народної судової установи. Суд не розглядає
ті самі заяви повторно та може відхилити за
яву, якщо вирішить, що мало місце зловжи
вання правом на звернення до Суду через
використання заявником ненормативної
лексики, образ на адресу Суду чи уряду, так
само як і навмисне викривлення чи прихову
вання фактів, які мають значення для
вирішення справи. Нарешті, перш ніж звер
татися до Суду, заявникові слід вичерпати
внутрішньодержавні засоби правового захи
сту, якщо такі існують і є ефективними. Після
чого, якщо зусилля на національному рівні
виявилися марними, у заявника є шість
місяців на те, аби поскаржитися до Суду на
порушення своїх прав. Як уже було зазначе
но, переважна більшість заяв відхилялася і
продовжує відхилятися саме через недотри
мання вищезгаданих правил прийнятності.
Протокол № 14 запровадив додаткову
підставу для визнання скарги неприйнят
ною. Згідно з новим підпунктом (b) пункту 3
статті 35 Конвенції Суд може оголосити не
прийнятною заяву, якщо вважає, що «заяв
ник не зазнав суттєвої шкоди», однак лише у
випадках, коли «повага до прав людини, га
рантованих Конвенцією і Протоколами до
неї, не вимагає розгляду справи по суті, а
також за умови, що на цій підставі не може
бути відхилена жодна справа, яку національ
ний суд не розглянув належним чином». По
ложеннями Протоколу № 14 до цієї нової
підстави неприйнятності скарги було зроб
лене застереження: перші два роки після
набуття ним чинності лише Палата чи Вели
ка палата можуть вирішувати питання про
неприйнятність заяви за цим критерієм.
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Згадане застереження дозволить напрацю
вати практику Суду щодо змісту і меж засто
совування цієї підстави для неприйнятності
заяв. І така практика поступово нароб
ляється. Наведемо декілька прикладів.
У справі «Міхай Іонеско проти Румунії»
заявник скаржився на відсутність доступу до
касаційного суду. Розглянувши цю справу,
Суд встановив, що оскаржувана судова про
цедура стосувалася незначної суми в
90 євро. Приймаючи рішення про відхилен
ня скарги, Суд також врахував той факт, що
законодавство, яке обмежувало право заяв
ника на доступ до касаційного суду, вже
змінилося. Суд зазначив, що він вже неод
норазово розглядав питання, пов’язані із
процесуальними порушеннями, на які скар
жився заявник. Нарешті, Суд зауважив, що
справа заявника на національному рівні бу
ла розглянута принаймні однією судовою
інстанцією. Взявши до уваги всі ці обстави
ни, Суд відхилив скаргу заявника на підставі
нового критерію неприйнятності.
В іншій справі, «Корольов проти Росії»,
заявникові не виплачували суму в 22,5 руб
ля, присуджену судовим рішенням. З огляду
на незначну суму та на те, що Суд уже неод
норазово вирішував справи про невиконан
ня судового рішення, заяву відхилено на під
ставі нового критерію.
Справи, неприйнятні за іншими крите
ріями, з набуттям чинності Протоко
лом № 14 розглядаються одним суддею, на
томість раніше, як уже зазначалося, вони
розглядалися Комітетом із трьох суддів
(Комітет). Таке нововведення викликане ба
жанням зменшити кількість суддів, що бе
руть участь у розгляді неприйнятних заяв.
Слід підкреслити, що тут ідеться лише про
розгляд заяв, які є вочевидь неприйнятни
ми. Якщо у судді, який розглядає справу, ви
никають сумніви щодо неприйнятності тієї
чи іншої заяви, він має повноваження пере
дати таку справу на розгляд Комітету чи Па
лати (п. 3 ст. 27 Конвенції). Ще одним важли
вим положенням щодо одноособового роз
гляду справ є п. 3 ст. 26 Конвенції, зміненої
Протоколом № 14, яка вказує: «коли суддя
засідає одноособово, він не розглядає жод
ної заяви проти Високої Договірної Сторо
ни, від якої цього суддю було обрано». Не
обхідність введення такої норми є вочевидь
зрозумілою, однак одразу ж виникає інше

Міжнародне право
питання: яким чином суддя може розгляда
ти справу, якщо він часто не знає правової
системи та законодавства країни, проти
якої спрямовано заяву, та не розуміє мови,
якою заява викладена? Відповідь дає п. 2
ст. 24 Конвенції: «Коли Суд засідає у складі
одного судді, Суд користується допомогою
доповідачів, які здійснюють свої функції під
керівництвом Голови Суду. Вони входять до
складу Секретаріату Суду». Передбачені
цією нормою доповідачі обираються серед
найбільш досвідчених юристів Секретаріату
та затверджуються Головою Суду. Саме до
повідачі мають допомагати судді у розгляді
неприйнятних справ та надавати необхідні
роз’яснення щодо фактів та правового кон
тексту тієї чи іншої справи.
Як уже зазначалося вище, суддя, який
розглядає справу одноособово, може пере
дати її на розгляд Комітету із трьох суддів,
що у свою чергу може одноголосно визнати
таку заяву неприйнятною. У цьому питанні
Комітет виконує фактично ту ж саму
функцію, яку виконував до набуття чинності
Протоколом № 14 щодо всіх очевидно не
прийнятних заяв.
Як рішення одного судді, так і рішення
Комітету в таких справах не може бути ос
каржене, і про нього заявника повідомляють
листом.
Розгляд очевидно прийнятних заяв. Най
суттєвішим нововведенням Протоколу № 14
стало визначення нової категорії – справ, які
є вочевидь прийнятними. Це стало відповід
дю на велику кількість заяв з одного й того
самого питання, щодо якого Суд уже напра
цював усталену практику. Наведемо прикла
ди, що стосуються України. Рішення Суду, в
яких констатувалося порушення прав, гаран
тованих Конвенцією, з боку нашої держави, у
більшості випадків стосувалися двох питань:
невиконання судових рішень, за якими
боржником виступала держава в особі своїх
органів та установ, та надмірної тривалості
судового розгляду у цивільних та криміналь
них справах. Отже, тепер у таких справах
Суд сповіщає уряд та заявника, що, на його
думку, справа стосується усталеної практики
Суду. Уряд може заперечити на це, однак за
перечення не є вирішальними для Суду, який
може продовжити розгляд справи у Комітеті.
Заявнику в таких справах одразу пропо
нується висунути свої вимоги щодо компен

сації матеріальної та моральної школи і су
дових витрат. Отримавши вимоги заявника
та відповідь уряду, який може погодитись із
прийнятністю заяви та не надавати своїх за
уважень, Комітет приймає рішення щодо
прийнятності та суті справи (пп. (b) п. 1 ст. 28
Конвенції). Таке рішення приймається одно
голосно, а його копія надсилається сторо
нам у справі (на відміну від рішень про не
прийнятність, переданих від одного судді).
Крім того, рішення по суті, винесені Коміте
том, є остаточними і не можуть, як рішення
по суті, винесені Палатою, бути оскаржені до
Великої палати.
Треба також зазначити, що в справах за
значеної категорії, як правило, сторонам
пропонується процедура дружнього врегу
лювання, передбачена Конвенцією. У разі
згоди обох сторін угода про дружнє врегу
лювання затверджується Судом. Якщо заяв
ник не погоджується на дружнє врегулюван
ня, уряд може підписати односторонню дек
ларацію, яка теж затверджується Судом. У
разі дружнього врегулювання Комітет вилу
чає справу з реєстру справ окремою ухва
лою, виконання якої контролює Комітет
міністрів Ради Європи.
На відміну від одноособового розгляду
справ, де суддя, обраний від країни, не мо
же розглядати справи проти цієї країни, та
від розгляду справ у Палаті, де участь
національного судді є обов’язковою, до
складу Комітету, який розглядає справу,
національний суддя може і не входити. Од
нак п. 3 ст. 28 Конвенції передбачає мож
ливість залучення національного судді до
розгляду справи у Комітеті, до складу якого
він зазвичай не входить, замість одного із
членів Комітету.
Розгляд справ Палатою Суду. Палата
розглядає справи, які порушують серйозні
аспекти процедури та права, а також нові
питання неприйнятності заяв, наприклад
згаданий вище запроваджений Протоко
лом № 14 критерій неприйнятності при
відсутності суттєвої шкоди для заявника. За
старою системою Палата мала розглядати
питання прийнятності заяви і тільки після
цього переходити до розгляду справи по
суті, хоча, як виняток, вона могла також роз
глянути питання щодо прийнятності та щодо
суті одночасно. Така «виняткова» процедура
застосовувалася все частіше і частіше, а
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відтак із прийняттям Протоколу № 14 саме
одночасне рішення щодо прийнятності та
суті заяви стало нормою, в той час як окре
ма ухвала щодо прийнятності – винятком
(п. 1 ст. 29 Конвенції).
До складу Палати, як уже зазначалося,
обов’язково входить суддя, обраний від
країни, проти якої подана заява. Якщо на
ціональний суддя не має можливості взяти
участь у розгляді справи, до її розгляду залу
чається суддя ad hoc, якого обирає Голова
Суду із списку, поданого заздалегідь відпо
відною країною (п. 4 ст. 26 Конвенції). Хоча
такий принцип існував і раніше, за старою
системою суддя ad hoc призначався держа
вою в конкретній справі, в той час як зараз,
за Протоколом № 14, держава має завчасно
надати список із декількох суддів ad hoc і
вже сам Суд визначається з тим, який із за
пропонованих суддів ad hoc братиме участь
у розгляді тієї чи іншої справи.
У переважній більшості випадків справи,
що розглядаються Палатою, направляються
урядові, який висловлює свою точку зору
щодо прийнятності заяви та наявності пору
шення прав, гарантованих Конвенцією. На
відміну від справ, що розглядають Комітети,
у цих справах заявникові надається мож
ливість висунути свої заперечення на заува
ження уряду.
Рішення палати щодо суті можуть бути
оскаржені урядом чи заявником у Велику па
лату Суду протягом трьох місяців після про
голошення такого рішення, причому трьох
місячний термін рахується не від дати
відправлення скарги, а від дати її отримання.
Хоча склад Палати після набуття чин
ності Протоколом № 14 залишився незмін
ним – сім суддів, передбачено можливість
зменшити їх кількість до п’яти в разі виник
нення такої потреби. Це нововведення до
дає гнучкості в організації діяльності Суду
без необхідності у майбутньому вносити
зміни до тексту самої Конвенції. Відповідне
рішення може прийняти Комітет міністрів
Ради Європи одностайно і на визначений
термін за клопотанням пленарного засідан
ня Суду (п. 2 ст. 26 Конвенції).
Розгляд справ Великою палатою. Вели
ка палата розглядає справи у виняткових ви
падках, коли справа порушує важливі питан
ня тлумачення Конвенції чи якщо її вирішен
ня може призвести до суттєвої зміни в
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попередній практиці Суду з певного питан
ня. На цих підставах Палата Суду може пе
редати справу на розгляд Великої палати за
власною ініціативою. Рішення по суті, вине
сене Палатою, як зазначено вище, також
може бути оскаржене до Великої палати
сторонами у справі. В останньому випадку
передача справи на розгляд Великої палати
не є автоматичною, а залежить від Колегії з
п’яти суддів, які вирішують, слід передавати
справу на розгляд чи ні. Якщо Колегія
відмовляє в передачі справи на розгляд Ве
ликої палати, оскаржуване рішення Палати
стає остаточним. Наскільки прискіпливо
відбирають справи на розгляд Великої пала
ти, можна судити з того факту, що, незважа
ючи на велику кількість оскаржень рішень
Палати як заявниками, так і урядом, жодна
справа проти України не була передана на
розгляд Великої палати за більш ніж тринад
цять років чинності Конвенції в Україні.
Змінами, внесеними Протоколом № 14,
до компетенції Великої палати Суду було до
дано право вирішувати, у виняткових випад
ках, чи виконала держава – учасниця Кон
венції остаточне рішення Суду.
Виконання рішень Суду. Контроль за ви
конанням державами рішень Суду покладе
но на Комітет міністрів Ради Європи. Ця
стадія процедури, передбаченої Кон
венцією, також зазнала змін. Раніше Комітет
міністрів здійснював нагляд лише за вико
нанням рішень Суду (judgment), але проце
дура контролю не передбачала нагляду за
виконанням ухвал Суду (decision). Тому за
попередньою процедурою дружнє врегулю
вання затверджувалося рішенням і справа
вилучалась із реєстру. Однак в інших випад
ках Суд вилучав справу із реєстру ухвалою,
а не рішенням. Як зазначено в поясню
вальній нотатці до Протоколу № 14, прий
няття рішення проти держави несло в собі
негативне забарвлення і певною мірою ус
кладнювало досягнення угоди про дружнє
врегулювання між сторонами. З огляду на
це тепер Конвенція передбачає, що в разі
досягнення дружнього врегулювання «Суд
вилучає справу з реєстру шляхом винесен
ня ухвали», а Комітет міністрів «здійснює на
гляд за виконанням умов дружнього врегу
лювання, викладених в ухвалі» (пункти 3 та 4
ст. 39 Конвенції).

Міжнародне право
Крім того, до Конвенції були внесені нові
положення, обумовлені практичною не
обхідністю зробити систему нагляду за ви
конанням рішень Суду більш ефективною.
Оскільки виконання рішення Суду часто пе
редбачає не тільки індивідуальні заходи
(тобто заходи з відновлення прав заявника,
на користь якого прийнято рішення, та ви
плати йому компенсації шкоди та витрат),
але і заходи загального характеру, покликані
запобігти схожим порушенням у майбутньо
му шляхом зміни законодавства чи практики
на національному рівні. Як приклади заходів
загального характеру, застосованих на ви
конання рішень Суду в нашій державі, можна
вказати запровадження апеляційного роз
гляду справ про адміністративні правопору
шення, скасування інституту перегляду
справ у порядку нагляду в цивільному та
кримінальному процесах, законодавче вре
гулювання процедури затримання осіб з ме
тою екстрадиції.
Однак, на відміну від індивідуальних за
ходів, заходи загального характеру, яких
треба вжити на виконання рішення Суду, не
є завжди очевидними. Тому, аби запобігти
ситуації, коли завершенню процедури вико
нання рішення заважають розбіжності між
державою та Комітетом міністрів у розумінні
рішення Суду і шляхів його виконання, ст. 46
Конвенції була доповнена новими пункта
ми 3, 4 та 5, що передбачають можливість
залучення Суду до процедури виконання.
Пункт 3 статті 46 передбачає, що коли
виконання рішення ускладнюється пробле
мою його тлумачення, Комітет міністрів мо
же просити Суд дати відповідне роз’яснен
ня. Для того, щоб за роз’ясненнями зверта
лися лише у виняткових випадках, Конвенція
вимагає рішення про таке звернення прий
мати двома третинами голосів Комітету
міністрів.
Пункти 4 та 5 статті 46 передбачають
можливість для Комітету міністрів, так само
двома третинами голосів, передати на роз
гляд Суду питання про невиконання держа
вою остаточного рішення Суду, а також
наділяють Суд компетенцією остаточно
встановлювати, чи рішення можна вважати
виконаним.
Слід зазначити і той факт, що іноді сам
Суд вказує, які заходи вважалися б доречни
ми в контексті виконання того чи іншого його

рішення. З огляду на велику кількість одно
типних справ, що перебувають на розгляді,
Суд може дійти висновку, що порушені у них
питання обумовлені наявністю структурної
проблеми, і застосувати процедуру так зва
ного пілотного рішення. Після прийняття та
кого рішення Суд призупиняє розгляд ана
логічних скарг та надає державі певний час
на вжиття заходів з виправлення ситуації та
вирішення структурної проблеми, яка при
зводить до масових порушень того чи іншого
права, гарантованого Конвенцією.
Перше пілотне рішення щодо України
було прийняте 15 жовтня 2009 року у справі
«Іванов проти України», яка стосувалася вже
згадуваного невиконання остаточних судо
вих рішень національних судів. Суд тоді за
значив, що невиконання судових рішень за
лишається нерозв’язаною проблемою в
Україні незважаючи на численні (понад 300)
випадки, в яких Суд знайшов порушення са
ме з цього питання, і дав державі один рік на
вирішення цієї проблеми шляхом вжиття
відповідних законодавчих та адміністратив
них заходів, в тому числі створення ефек
тивних механізмів захисту на національному
рівні. Розгляд аналогічних справ, яких на той
час було понад 1400, призупинявся на вка
заний однорічний термін. Згодом цей
термін було продовжено ще на півроку.
Питання діяльності суддів. До прийняття
Протоколу № 14 судді обиралися на шість
років з правом переобрання. За новими
правилами (ст. 23 Конвенції) суддя оби
рається на термін у дев’ять років, але без
права бути переобраним. Такі зміни мали на
меті зміцнення гарантії незалежності та не
упередженості суддів. Оскільки раніше пе
реобрання залежало від того, чи держава,
від якої був обраний той чи інший суддя,
включить його кандидатуру до нового спис
ку із трьох суддів, поданого на розгляд Пар
ламентської Асамблеї, існував ризик впливу
з боку держави на суддю, який хотів пере
обиратися.
Можливість приєднання Європейського
Союзу до Конвенції. До ст. 59 були внесені
зміни, які надають можливість Європейсько
му Союзу (ЄС) стати стороною Конвенції. Як
відомо, в рамках ЄС країни передали остан
ньому частину своїх суверенних прав у пев
них галузях і, відповідно, мають дотримува
тися рішень ЄС у цих галузях. Однак у дея
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ких справах, де втручання у права, гаранто
вані Конвенцією, безпосередньо випливало
із необхідності виконувати рішення органів
ЄС, поставало питання контролю за дотри
манням прав людини у сферах, які регулю
валися правом ЄС. Як приклад можна наве
сти справу «Босфорус Аервейз» проти
Ірландії», де йшлося про арешт літака на
підставі рішення ЄС, яке, в свою чергу, ґрун
тувалося на рішенні Ради безпеки ООН у
контексті санкцій, введених проти колиш
ньої Югославії. У цій справі Суд не знайшов
порушення права власності заявника на тій
підставі, що, доки не доведене інше, Суд ви
ходить з того, що захист основних прав та
свобод правом ЄС можна вважати еквіва
лентним захисту, гарантованого контроль
ним механізмом Конвенції. Однак уже тоді
було зрозуміло, що така презумпція не може
існувати завжди і бажано, аби контроль Суду
поширювався й на ті галузі, які сьогодні є у
виключній компетенції ЄС. Набуття чинності
Протоколом № 14, який передбачає мож
ливість приєднання ЄС до Конвенції, та, з
іншого боку, прийняття країнами ЄС Ліса
бонського договору, який передбачає
приєднання ЄС до Конвенції, відкрили шлях
до такого приєднання, яке тепер є лише пи
танням часу.

Подальше реформування. Реформуван
ня контрольного механізму Конвенції не об
межується Протоколом № 14 і не завер
шується з його прийняттям. Суд постійно
шукає шляхи оптимізації своєї роботи, аби
приділяти більшу увагу тим справам, де
йдеться про серйозні порушення прав лю
дини. Триває також і обговорення подаль
шого реформування на політичному рівні. У
лютому 2010 року в місті Інтерлакен, Швей
царія, відбулася конференція на високому
рівні, яка прийняла декларацію та план дій
щодо подальшого реформування та оп
тимізації контрольного механізму Конвенції.
Конференція, серед іншого, нагадала дер
жавам про їхній обов’язок захищати права
людини і про те, що Суд в цьому питанні має
здійснювати лише допоміжну функцію, за
кликала Суд максимально використовувати
свої процесуальні можливості та знайти
шляхи зменшення кількості неприйнятних
заяв і створення ефективного механізму
відсіювання таких заяв, вказала на важли
вість належного та швидкого виконання
рішень Суду.
На виконання Інтерлакенської декла
рації в Секретаріаті Суду вже створено
спеціальний відділ щодо відсіювання воче
видь неприйнятних заяв.

Дмитро ТРЕТЬЯКОВ
РЕФОРМУВАННЯ КОНТРОЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ З ПРАВ ЛЮДИНИ
Резюме
Стаття описує зміни, внесені до Європейської конвенції про захист прав людини ПротокоC
лом № 14, який набув чинності 1 червня 2010 року.
Дмитрий ТРЕТЬЯКОВ
РЕФОРМИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНОГО МЕХАНИЗМА
ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА
Резюме
Статья описывает изменения, внесенные в Европейскую конвенцию о защите прав челоC
века Протоколом № 14, который вступил в силу с 1 июня 2010 года.
Dmytro TRETYAKOV
REFORM OF CONTROL MECHANISM OF EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS
Summary
The article describes the changes introduced to the European Convention on Human Rights by
the Protocol No. 14 which came into force on 1 June 2010.

90

СУДОУСТРІЙ ТА СУДОЧИНСТВО
Ігор САМСІН,
суддя Верховного Суду України,
Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України,
кандидат юридичних наук,
заслужений юрист України

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ШЛЯХ
ВІД ДЕКЛАРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОСТІ СУДДІВ
ДО ЇХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
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арламентарії, судді, науковці і юрис
типрактики, які є учасниками судо
вої реформи, прагнули одного і
того самого: позбавити судову систему сте
реотипів, що негативно впливали на її авто
ритет у суспільстві.
Судова, як і будьяка система органів
державної влади, – це передусім люди, які її
утворюють. Прописані в новому Законі Ук
раїни «Про судоустрій і статус суддів» ме
ханізми реалізації судової влади, інакше ка
жучи, відправлення судочинства, не мають
реального змісту без належної кваліфікації
носіїв судової влади, адже правосудність,
тобто законність і обґрунтованість судового
рішення – основний критерій ефективності
юстиції.
Цікаво, що у своїх рішеннях Європейсь
кий суд з прав людини, розглядаючи справи
про порушення права на справедливий суд,
хоча і не називає прямо низьку кваліфікацію
судді причиною порушення такого права,
але в багатьох випадках опосередковано
вказує на це. У зазначеному контексті особ
ливий інтерес викликає відома справа «Ря
бих проти Росії» (до речі, спір у національній
інстанції стосувався справедливої індексації
вкладів громадян в Ощадбанку, які «розта
нули» в 1991–1992 роках), де Євросуд кон
статував порушення права на справедливий
суд у зв’язку із п’ятиразовим скасуванням
рішення суду першої інстанції вищестоящим

П

судом, що стало причиною правової невиз
наченості протягом значного періоду часу.
Очевидно, що до цього негативного яви
ща призвело не що інше, як багаторазові по
милки у застосуванні процесуального чи ма
теріального законодавства (принаймні за
офіційною версією). Враховуючи викладене,
особлива увага у вдосконаленні судової си
стеми має приділятись освіті та кваліфікації
суддів.
З прийняттям у липні минулого року но
вого Закону України «Про судоустрій і статус
суддів» нарешті було запроваджено і зако
нодавчо оформлено інститут спеціальної
підготовки професійних суддів.
Міжнародні експерти, які вивчали поло
ження Концепції удосконалення судового
устрою, ще у 2006 році вказували на не
обхідність створення окремого незалежного
навчальнотренувального закладу, що за
безпечував би первинну спеціальну підго
товку кандидатів у професійні судді, вико
нання програм періодичного підвищення
кваліфікації суддів, а також створив умови
для постійного і безперервного процесу їх
самоосвіти.
На сьогодні впевнено можна стверджу
вати: таку рекомендацію Україна повністю
виконала, принаймні висловила на законо
давчому рівні свій намір щодо її виконання.
Так би мовити, відбулась декларація про
фесійності суддів як одного з пріоритетів
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реформування судової системи та визнання
цієї ознаки невід’ємним атрибутом ефек
тивного судочинства.
З огляду на це необхідно звернути увагу
на підхід, закріплений у багатьох документах
Ради Європи, зокрема у протоколі Ліса
бонської конференції 1995 року, відповідно
до змісту якого необхідність розширення і
вдосконалення методів навчання нерозривC
но пов’язується із повагою і сприянням інтеC
лектуальній незалежності суддів.
Справді, працюючи над моделлю націо
нальної суддівської освіти як окремого на
пряму підготовки в межах юридичної освіти,
необхідно, на нашу думку, орієнтуватись на
те, щоб отримані знання та навички забез
печили таку «інтелектуальну незалежність»
суддів.
Що мається на увазі під незвичним по
няттям «інтелектуальна незалежність суд
ді»? Здавалося б, у судді є законодавство і у
прийнятті процесуальних рішень він пови
нен керуватись винятково ним. Тобто інте
лектуально суддя залежний від волі законо
давця, навіть якщо із тим чи іншим норма
тивним приписом не погоджується.
Це так. Але водночас у судді є підпоряд
кування значно вищого рівня – підпорядку
вання принципу верховенства права, в ос
нові якого лежить загальнолюдське розумін
ня соціальної справедливості. Тому якщо
закон не відповідає критерію справедли
вості, він не може виступати засобом ви
рішення соціального конфлікту. В такому ви
падку суддя має шукати правові інтелекту
альні способи обґрунтування власного
рішення, наприклад: звертаючись до прак
тики Європейського суду з прав людини,
аналізуючи правові позиції Верховного Суду
України і касаційних судів, досліджуючи
рішення Конституційного Суду України, оз
найомлюючись із положеннями доктрини
тощо. Іншими словами, інтелект судді не по
винен бути заангажований певними рамка
ми і стереотипами, які існують у національ
ній правовій системі та обмежують можли
вості реалізації принципу верховенства
права.
Йдеться про можливість судді тлумачи
ти принцип верховенства права, виходячи із
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особливостей спору, переданого на його
вирішення. Це так звана «інституціоналіза
ція верховенства права», яка є можливою
через розуміння і забезпечення природних
прав людини, чому сприяє відповідна мо
дель організації державної влади, заснова
на на демократичному конституційному по
рядку [1].
Вважаємо, адекватним розумінням
«інтелектуальної незалежності судді» є таке
розуміння, що розглядає цю іманентну озна
ку як здатність судді за допомогою власних
інтелектуальних спроможностей знайти і
обґрунтувати логічно правосудне рішення
за наслідками розгляду спору, що відповідає
принципу верховенства права.
Це означає: поперше, – суддя повинен
вміти критично оцінювати правові позиції,
які обґрунтовуються сторонами, і розгляда
ти справу не за нав’язаним сценарієм, а в
ключі власного бачення; подруге, – думка
колег для судді є, звичайно, цінною і важли
вою, але не визначальною, оскільки він має
свої аргументи, побудовані на вмінні інтер
претувати закон; потретє, – зміст рішення у
справі відповідає законам формальної
логіки, повинен бути зрозумілим і однаково
сприйматись усіма, хто ознайомлюється із
його текстом.
Для того, щоб змінити стереотипи мис
лення суддів, а це є вкрай необхідним для
досягнення прийнятних стандартів ефек
тивності судочинства і передбачуваності за
стосування закону та єдності судової прак
тики, потрібно запровадити нову методику
навчання.
Колеги з Російської Федерації в кон
тексті проблеми суддівської освіти постави
ли питання щодо формування стандарту
юридичної освіти «третього покоління», який
має засновуватись на професійному під
ході. Однак для якісної підготовки суддів
ських кадрів спеціальна підготовка має бу
дуватися за аналогією з ординатурою в
сфері медицини [2].
Вбачається, бажаного результату можна
досягти за допомогою запровадження спе
ціального курсу в рамках спеціальної підго
товки суддів, присвяченого методології тлу
мачення актів законодавства. Це має бути

Судоустрій та судочинство
лекційний курс, до складу якого слід вклю
чити також і практичні заняття.
Передусім необхідно вказати, що мето
дологія тлумачення нормативноправових
актів не визнає будьякого суддівського
розсуду, суддя завжди підпорядкований
принципу верховенства права. І тоді, коли
він жорстко не зв’язаний конкретними пра
вовими нормами, суддя не має права на
власний розсуд, а повинен максимально
прагнути усвідомити, якого рішення від ньо
го вимагає принцип верховенства права у
конкретній ситуації. Це стосується і тих ви
падків, коли закон надає суду (судді) певно
го права для посилання на власний життє
вий досвід або коли в ньому вживаються
оціночні поняття.
Методологія тлумачення покликана від
повісти на запитання: як зрозуміти закон і
правильно його застосовувати, а в кінцево
му підсумку – обґрунтувати рішення, що
відповідає принципу верховенства права?
Проблема тлумачення правових актів не
є новою для юридичної практики. В історії
європейської культури «мистецтво тлума
чення текстів та інших проявів думки»
посідало чільне місце. Назва дисципліни про
вміння тлумачення – герменевтика – похо
дить від гр. hermeneia, що в перекладі озна
чає тлумачення, пояснення [3, 17–22].
«Нині ця (герменевтика) унікальна, уні
версальна та специфічна методологія гума
нітарних наук як мистецтво інтерпретування
суспільних явищ спроможна надати новий
імпульс розвитку наукової думки для розв’я
зання сучасних нагальних проблем, саме з її
допомогою відбувається унікальне продук
тивне
інтерпретаційне
співвіднесення
суб’єкта з об’єктом пізнання» [4].
Як наука юридична герменевтика дає
можливість встановлювати певні правила
щодо тлумачення правових норм, суб’єктів
тлумачення, можливості використання в пра
возастосовній практиці власне тлумачень
норм права, вимагаючи при цьому спеціаль
них правових знань, правильного розуміння
правових сутностей, категорій та інститутів.
Особливість герменевтики права випли
ває з багатозначності слів, що складають
текстуальну форму правової норми, багато
манітності значень норми залежно від роз

ташування у правовому акті. Одвічною ж ди
лемою тлумачення є уникнення буквального
тлумачення актів законодавства з тим, щоб
позбавити норми права здорового глузду, і
водночас заборона заміни волі законодавця
волею особи, яка здійснює тлумачення. Кла
сичний приклад прояву цієї дилеми втілено у
резолюції акта про помилування «Казнить
нельзя помиловать», оскільки відсутність
розділового знаку призвела до неможли
вості однозначного її трактування, прямого
роздвоєння вказівки та можливої повної
втрати смислового значення. Дію смислу
влучно охарактеризував П. Рікер: «... дія
смислу, у відповідності з яким будьякий ви
раз, що має змінне значення, означає одну
річ, в той же час і іншу річ, не перестаючи оз
начати першу» [5].
Сучасне законодавство України різних
галузей відзначається ускладненою струк
турою, наявністю колізій між окремими по
ложеннями загального та спеціального ха
рактеру, некоректним вживанням термінів
загальноюридичного значення, стилістико
лінгвістичними недоліками.
Зазначений перелік проблем чинного
законодавства значно скоротився б (при
наймні в правозастосовному аспекті), якби
існувала системно опрацьована і науково
обґрунтована методологія тлумачення нор
мативноправових актів, побудована з ура
хуванням особливостей, які обумовлені спе
цифікою певної відповідної галузі законо
давства.
В усьому світі для правозастосовної
діяльності судів узагальнена та однорідна
практика вирішення спорів має не менше
значення, ніж саме законодавство, що за
стосовується судами.
Структурно спеціальнонавчальний курс
з методології тлумачення актів законодавст
ва повинен складатись із двох частин. У пер
шій частині, присвяченій загальнотеоретич
ним проблемам, викладатимуться основні
механізми тлумачення законодавства з ура
хуванням практики Європейського суду з
прав людини та кращого світового досвіду
Німеччини, США, Франції. Друга частина
матиме спеціальний характер і розкривати
ме особливості тлумачення актів законодав
ства окремих галузей.
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Важливо розуміти, що у прагненні якіс
них змін судової системи потрібно розпочи
нати зі зміни підходу до її кадрового забез
печення і професійного рівня. Виключно у
такий спосіб, на наш погляд, можна відроди
ти повагу до судової влади у суспільстві че
рез довіру до кожного її представника.

Отож шлях від законодавчої декларації
професійності суддів до справжньої їх інте
лектуальної незалежності мусить розпочи
натись із пізнання та засвоєння носіями су
дової влади методології тлумачення актів
законодавства.
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OСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ПІЗНАННЯ
ПРИ БРИГАДНОМУ МЕТОДІ РОЗСЛІДУВАННЯ
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дним із основних завдань організації
розслідування кримінальної справи
при застосуванні бригадного методу
є, зокрема, забезпечення умов для безпосе
реднього сприйняття всіх доказів у справі
кожним членом слідчооперативної групи
(СОГ), що визначає ряд особливостей про
цесу пізнання у кримінальній справі. Усунен
ня цього недоліку або мінімізація негативних
наслідків – це, на нашу думку, запорука ус
пішного розслідування кримінальної справи
при використанні бригадного методу.
Деякі проблемні аспекти задекларованої
теми щодо взаємодії слідчого та органу діз
нання в складі слідчооперативної групи в різ
ний час були об’єктом дослідження науков
ців, зокрема: С.В. Бажанова, О.В. Бауліна,
О.Р. Бєкіна, І.Д. Гончарова, О.Я. Дубинського,
В.С. Зеленецького, Н.С. Карпова, В.В. Кова
льова, Г.А. Кокуріна, В.П. Корж, О.М. Ларіна,
Є.Д. Лук’янчикова, Л.М. Лобойка, О.Р. Михай
ленка, В.В. Пивоварова, Д.П. Письменного,
М.А. Погорецького, О.Р. Ратінова, С.В. Слінь
ка, М.Є. Шумила та ін.
Що ж стосується організаційних, мето
дичних і тактичних особливостей діяльності
СОГ, то їх досліджували і фахівці у галузі
криміналістики: Ю.П. Алєнін, В.П. Бахін,
Р.С. Бєлкін, В.О. Коновалова, В.Г Лукаше
вич, Ю.В. Шепітько та ін. Проте ряд питань
щодо особливостей процесу пізнання чле
нами СОГ залишились поза увагою, інші не
одержали в теорії чи на практиці аргументо

О

ваного вирішення і мають дискусійний ха
рактер.
Робота в слідчооперативній групі і
пізнавальна діяльність, що супроводжує її,
відрізняються специфічними особливостя
ми. Адже застосовуючи інший метод розслі
дування, слідчий самостійно допитує всіх
свідків, обвинувачених і потерпілих, оглядає
місце події, речові докази, документи тощо.
Виняток становить лише незначна група до
казів, зібраних працівниками органів дізнан
ня чи іншим слідчим в порядку ч. 3 ст. 114
Кримінальнопроцесуального кодексу Ук
раїни (КПК України). Звісно, внутрішнє пе
реконання слідчого формується в більш
сприятливих умовах, коли всі доказові фак
ти зібрані і досліджені ним особисто. При
груповому методі розслідування безпосе
реднє сприйняття керівником і кожним чле
ном групи всіх доказів у справі унеможлив
люється, що ускладнює можливість їх пра
вильної оцінки. Така особливість процесу
пізнання при застосуванні групового методу
потребує спеціального розгляду, у зв’язку з
чим варто зупинитись передусім на деяких
питаннях цієї проблеми.
Пізнання у кримінальному судочинстві є
одним із різновидів цього процесу в цілому.
Від усякого іншого пізнання воно відріз
няється лише предметом (об’єктом) [1, 10;
2, 6], що його Р.С. Бєлкін визначає як «такі
події, вчинки людей, стосовно яких існує
припущення, що вони суспільно небезпечні,
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злочинні» [3, 100]. Пізнання в кримінально
му процесі підпорядковується загальним
гносеологічним закономірностям і здійсню
ється за законами матеріалістичної теорії
відображення. Специфічна тут лише та об
ставина, що слідчий пізнає подію, яка мала
місце в минулому.
Теоретичне пізнання та пізнання у кримі
нальному процесі відрізняються за своїм
предметом і методом. Предмет теоретично
го пізнання безмежний, його становлять
нові сутності, закономірності розвитку при
роди та суспільства. Предмет процесуаль
ного пізнання обмежений приписами кримі
нального і кримінальнопроцесуального за
кону, він пов’язаний не з новими, а вже
пізнаними сутностями і виражений в таких
поняттях, як подія злочину, вина й інші об
ставини, що підлягають доказуванню в кри
мінальній справі [4, 201–202].
Ю.М. Грошевий вважає, що пізнання у
кримінальній справі, здійснюване особою,
яка проводить розслідування, прокурором і
суддями, не може розцінюватися як проміж
не між буденним та науковим. Не можна
відносити його і до наукового. Воно являє
собою специфічний різновид соціального
пізнання, що умовно можна назвати процесу
альним, або судовим, у результаті якого
об’єкт одержує специфічний тип соціально
го знання, обумовлений особливостями
об’єкта пізнання і процесуальних засобів
його володіння [5, 17–19]. Ф.Н. Фаткуллін
також вбачає у процесуальному доказуванні
самостійний різновид пізнання зовнішнього
світу, що «умовно могло б називатися
слідчосудовим пізнанням» [6, 19–20]. На
думку В.С. Зеленецького, суть пізнання у
кримінальному процесі найбільш точно відо
бражає поняття «кримінальнопроцесуаль
не пізнання дійсності» [7, 73–76].
Недоступність для безпосереднього
сприйняття слідчим події злочину дала під
стави деяким авторам стверджувати, що в
судовому дослідженні взагалі відсутня мож
ливість сприйняття без опосередкованої
ланки між відчуттям і об’єктивною реаль
ністю, тобто можливість безпосереднього
чуттєвого сприйняття [8, 3]. Ми вважаємо:
визначені (навіть обмежені) елементи пред
мета доказування (наприклад, матеріальні
наслідки і предмет злочинного посягання,
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знаряддя і засоби вчинення злочину) роб
лять можливим безпосереднє сприйняття
при судовому дослідженні. Твердження, що
елементи безпосереднього сприйняття ма
ють місце в ході розслідування слідчим
справи про вчинення в минулому злочину,
підтримується М.С. Строговичем, В.Я. До
роховим, В.С. Ніколаєвим та іншими авто
рами [9, 90; 10, 37].
Наведені положення важливі для з’ясу
вання особливостей процесу пізнання при
бригадному методі розслідування. Якщо
слідчий, працюючи самостійно, як вже за
значалось, особисто сприймає всі доступні
для безпосереднього сприйняття фактичні
обставини злочину, то при груповому методі
розслідування не всі члени групи (в тому
числі й керівник) і не завжди мають таку
можливість, тому що в групі існує певний
розподіл обов’язків і кожен із її учасників
має свою ділянку роботи.
Наприклад, розслідуючи справу про
вбивство, слідчий виїжджає на місце події,
оглядає труп, виявляє й фіксує сліди, нако
пичує досить важливі для подальшого роз
слідування факти. Таке безпосереднє
сприйняття слідів злочину і обстановки, в
якій його було скоєно, недоступне нікому із
членів групи, створеної вже після огляду
місця події. Адже визначена кількість учас
ників групи приєднується до розслідування
тільки на цьому етапі.
Відсутність можливості безпосередньо
го сприйняття слідів злочину членами групи
необхідно компенсувати. Вважаємо, що всі
учасники групи, діяльність яких спрямована
врештірешт на пізнання злочину, що стано
вить предмет розслідування, повинні бути
повно і всебічно поінформовані про резуль
тати слідчих дій своїх колег, які безпосеред
ньо сприймали певні факти й обставини, що
стосуються розслідуваного злочину.
Абсолютна обізнаність усіх членів групи
з усіма відомими обставинами справи – не
обхідна умова активної і повноцінної участі в
розслідуванні, тому що відсутність безпосе
реднього сприйняття певних (особливо –
важливих) обставин злочину перешкоджає
побудові версій та їх перевірці. Саме тому
повноцінна діяльність групи можлива лише
за наявності добре організованої взаємної
поінформованості між усіма членами групи.

Прокурорська та слідча практика
Звичайно, інформаційний процес піз
нання в даному випадку матиме опосеред
кований характер. Ця властивість підси
люється, якщо інформація передається від
одного слідчого до другого чи оперативного
працівника, кожен яких безпосередньо не
сприймав змісту інформації про фактичні
обставини, а отримав їх від певного джере
ла. У даному випадку має місце немовби
подвійне опосередкування: отримання да
них з будьякого джерела (перша опосеред
кована ланка, якщо не враховувати самого
джерела, перший «канал зв’язку» за тер
мінологією теорії інформації [11, 28]) і пере
дача відомостей у виді спеціально обробле
ної інформації іншому члену групи (другий
«канал зв’язку», що також опосередковує
сприйняття фактичних даних слідчим, який
особисто не проводив відповідні слідчі чи
процесуальні дії). А.І. Трусов пише, напри
клад, що з точки зору поняття інформації за
соби доказування (показання свідків тощо),
якщо під ними розуміти шлях руху від пер
шопочаткового об’єкта до адресата, явля
ють собою своєрідні інформаційні канали чи
системи зв’язку.
У правовій літературі поширена думка,
що слідчі дії, спрямовані на отримання до
казів, є чуттєвим пізнанням: оцінка доказів –
логічне (раціональне) пізнання [12, 124; 13,
4]. Ця теорія неточна, оскільки передусім
різко розмежовує чуттєве пізнання й абст
рактне мислення, тоді як чуттєве і логічне
взаємопов’язані, тому що сприйняття являє
собою єдність безпосереднього та опосе
редкованого. Як пише П.Н. Копнін, «людське
пізнання в усіх своїх формах і проявах стано
вить єдність чуттєвого й раціонального, без
одного із цих моментів немає людського
знання» [14, 190].
Що ж стосується носіїв інформації, за
допомогою яких встановлюються факти
злочину, то хоч вони й сприймаються слід
чим безпосередньо, факти, що містяться в
інформації, опосередковуються. Ось чому
принцип безпосередності в кримінальному
процесі не збігається з гносеологічним по
няттям безпосереднього чуттєвого сприй
няття, адже полягає тільки в особистому і
безпосередньому сприйнятті особою, яка
здійснює провадження у справі, доказів від

джерела доказової інформації (наприклад,
від свідкаочевидця) [1, 55–57; 15, 69].
Особливістю пізнання при груповому
розслідуванні є та обставина, що безпосе
редність як принцип кримінального процесу
при використанні такого методу досудового
розслідування має ще більш обмежене за
стосування, ніж це буває взагалі на даній
стадії процесу, порівняно із судовим розгля
дом. Деякі процесуалісти не вважають прин
цип безпосередності таким, що діє на досу
дових стадіях [16, 12, 139]. Нам видається
таке вирішення неточним. Вимога безпосе
редності сприйняття доказів із їх джерел
розповсюджується і на слідчого, хоча, зви
чайно, через специфіку досудового слідства
(відсутність безпосередності, наявність ок
ремих доручень і групового методу розслі
дування) сфера його застосування обмеже
на. У даному контексті маємо визнати
слушність позиції М.С. Строговича [17, 123],
який вважає, що хоча принцип безпосеред
ності і не визначає побудови досудового
розслідування, він в ньому міститься.
За таких умов кожен член групи і її
керівник можуть не знати повністю резуль
татів розслідування всієї справи, що, в свою
чергу, викликає ряд негативних наслідків
(некоординовані дії окремих членів групи,
порушення необхідної послідовності в ро
боті, проблеми в доказуванні тощо)
Подібна ситуація недопустима. Випра
вити її може тільки належне взаємне інфор
мування про хід розслідування, що здійсню
ється всіма членами групи.
Носіями інформації є засоби доказуван
ня (протоколи слідчих дій, речові докази),
які повинні бути в розпорядженні всіх членів
групи. У зв’язку із цим необхідно зазначити:
весь хід розслідування документується, до
того ж цей процес ретельно регламентова
ний у законі і покликаний забезпечити
достовірні знання, надійність доказового
матеріалу, обґрунтованість висновків та
рішень, можливість аналізу доводів, підстав
і аргументів. Як зазначає А.Р. Ратінов, не
обхідність передачі й використання знань
іншими потребує надійного обґрунтування,
підтвердження, переконання: «У судовому
доказуванні пізнання супроводжується
спеціальною діяльністю, що підтверджує
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правильність отриманих знань і прийнятих
рішень» [18, 107].
Звичайно, під необхідною передачею
знань іншим мається на увазі насамперед
суспільство в цілому (суспільний суб’єкт),
який є адресатом інформації. Але при
розслідуванні адресатом інформації її спо
живачем виступає і сам суб’єкт пізнання –
слідчий, який здійснює конкретні слідчі дії, а
при груповому провадженні кримінальної
справи адресати, які використовують цю
інформацію як відправну точку чи необхідні
дані для розслідування, що проводиться в
межах однієї справи.
Для того, аби адресат, особливо слідчий
(член групи), який не сприймав особисто із
першоджерела відповідне знання, а отри
мав його від іншого слідчого, міг належним
чином оперувати цим знанням, воно повин
но бути істинним і достовірним. Ці поняття,
значною мірою збігаючись (обидва вони оз
начають правильне відображення дійсності
знанням), водночас відрізняються тим, що
істинність – це відповідність знання конкрет
ному об’єкту, тоді як достовірність – обґрун
тованість, доведеність знання.
У кримінальному судочинстві процес до
казування суворо регламентований відповід
ними правовими нормами. Так, наприклад,
Н.А. Якубович [19, 298] визначає доказуван
ня як «здійснювану в процесуальних формах
діяльність органів розслідування і суду, … по
збиранню, закріпленню, перевірці і оцінці
фактичних даних, необхідних для встанов
лення істини у кримінальній справі і вирішен
ня завдань кримінального судочинства». Пи
тання про значення похідних (копій) речових
доказів у кримінальному процесі розглядав
А.І. Вінберг [20, 20–21], який підкреслює, що
далеко не всі первинні речові докази можуть
дійти до суду в їх першопочатковому вигляді і
в цьому випадку єдиною можливістю дослі
дити важливі для справи обставини – зверну
тись до похідних речових доказів.
Необхідність такої суворої регламентації
викликана, зокрема, тим, що вся без винят
ку інформація в процесі доказування так чи
інакше багаторазово проходить через «ка
нал зв’язку», в якому особлива роль нале
жить психіці людини. Як пише А.І. Трусов, ця
особливість даної інформаційної системи
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містить можливість порушення ізоморфізму
між повідомленнями на вході і виході «кана
лу зв’язку», тобто отримання знання, що
різко відрізняється від дійсності [11, 29].
Якщо на своєму шляху інформація прохо
дить через передавальні ланки (свідокоче
видець, слідчий, який проводить допит,
інший слідчий – член групи), то при недотри
манні вимоги засвідчення знання воно може
бути так перекручене, що втратиться його
істинність. Таким чином, у багатоступінчас
тості пізнання (множинність опосередкувань,
в тому числі вплив психіки декількох людей)
криється небезпека отримання неістинних
(неправдивих) даних, у зв’язку з чим дотри
мання вимоги достовірності (посвідченості)
набуває особливого значення.
Засобами інформації виступають і ре
чові докази, які також повинні бути встанов
лені (посвідчені), тому що досліджуваний
предмет може мати силу речового доказу
тільки в тому випадку, якщо його вилучення і
процесуальне закріплення проведені у вста
новленому законом порядку.
Копії процесуальних документів і речо
вих доказів також можуть виступати засоба
ми інформації. Будучи моделями, вони, зви
чайно, відрізняються від оригіналу, що, од
нак, не виключає їх пізнавального значення.
(Питання про значення похідних (копій) ре
чових доказів в кримінальному процесі роз
глядав А. Вінберг [20]. На його думку, дале
ко не всі первинні речові докази можуть
дійти до суду в їх початковому вигляді і в
цьому випадку єдина можливість дослідити
важливі для справи обставини – звернутись
до похідних речових доказів.)
Модель – також засіб інформації, хоча і
такий, що не дає нам знання про предмет у
всіх деталях, сторонах і особливостях,
оскільки ми конструюємо модель так, щоб у
ній відобразилась потрібна нам в даному ви
падку сторона предмета чи явища. При ви
користанні моделі (копії, зліпка тощо) не
обхідно враховувати достовірність оригіна
лу, а також точність копії.
Особливе значення для слідчого має
звукозапис, що зроблений при проведенні
слідчої дії і є додатком до протоколу відпо
відної слідчої дії. Адже відомості про факти
передаються головним чином через мову
(усну і письмову), до того ж мові в криміна
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льному процесі, одним із принципів якого є
усність, відводиться важливе місце.
З точки зору сімеотики* мова – це фор
ма існування інформації. Але оскільки мова
(усна і письмова) може містити викривлен
ня, необхідний постійний контроль за до
триманням гарантії достовірності при її ви
користанні.
Відомо, що мова, її зміст, форма й інші
особливості перебувають у прямій залеж
ності від інтелекту, освіти, словникового за
пасу, психічного складу і стану того, хто роз
мовляє, а також від інших причин, що визна
чають в кожній конкретній ситуації його
можливість висловитись за допомогою мови.
З одного боку, допитуваний не завжди спро
можний чітко і лаконічно викласти власну
думку. Він може неправильно зрозуміти за
питання слідчого або свідомо ухилятись від
прямої відповіді, давати заплутані і супереч
ливі показання.
З другого боку, слідчий не завжди пра
вильно формулює запитання і розуміє від
повідь. Захоплений висунутим припущен
ням, він нерідко чує у відповіді тільки те, що
йому хотілося б почути. За таких умов про
токол, складений слідчим під час допиту, як і
написаний допитуваним власноруч, може
містити інформацію, яка не повною мірою
відображає дійсність. Але і в цьому випадку,
коли протокол повністю відповідає показан
ням допитуваного, його зміст – лише кон
спективний виклад змісту показань.
Стаття 170 КПК України, що регламентує
порядок протоколювання допиту свідка,
пропонує слідчому показання свідка та
відповіді на поставлені йому запитання ви
кладати «за можливості дослівно». Таким
чином, закон враховує труднощі, а в окре
мих випадках і неможливість дослівного
фіксування показань. У випадках отримання
суперечливих показань, коли чітке письмове
фіксування всіх протиріч в показаннях дуже
важливе, конспективний виклад показань
являє собою суттєвий недолік, тому що
втрачається певна частина інформації.
Особливо це проявляється при груповому
методі розслідування. Ознайомившись із
таким протоколом, слідчі, які не були при
сутніми під час допиту, не отримують
цілісного враження про нього і правильність
обраної слідчим тактики, про поведінку до

питуваного, його добросовісність і прав
дивість. Адже таке враження, як один із еле
ментів, що впливає на оцінку доказів, має
особливо важливе значення на першому
етапі розслідування, при висуненні версій.
Необхідно також зазначити, що неза
конні або неправильні прийоми допиту (по
становка навідних запитань, погрози тощо),
які могли спонукати допитуваного до дачі
тих чи інших показань, в протоколі допиту не
відображаються і тому також залишаються
поза увагою інших слідчих, які використову
ють ці показання в подальшій роботі у кримі
нальній справі.
Нарешті протокол, складений слідчим,
носить відбиток його стилю, може містити
формулювання і вирази, не притаманні лек
сикону допитуваного, а іноді навіть не зро
зумілі йому. Стилізація протоколу нерідко
викривляє зміст показань допитуваного, на
дає їм іншого відтінку чи змістовного за
барвлення, якого в усній мові не було.
Надійну гарантію забезпечення досто
вірності протоколу допиту, його відповід
ності змісту показань допитуваного ми бачи
мо у звукозаписі**. Передусім він має важли
ве значення для членів групи і її керівника, які
не були присутніми на допиті і тому не зна
ють про його деталі, обстановку тощо. Зву
козапис тим більш необхідний для тих членів
групи, які працюють на відстані від основно
го місця розслідування і позбавлені можли
вості особистого контакту зі своїми колега
ми. Звичайно, звукозапис повинен бути до
стовірним. Саме для цього існують досить
детально регламентовані в КПК України про
цесуальні гарантії. Про засвідчення звукоза
пису робиться запис і в протоколі проведен
ня відповідної слідчої дії. Однак тут виникає
зворотний зв’язок, оскільки звукозапис на
буває одночасно засвідчувального характе
ру і для протоколу слідчої дії. Застосування
звукозапису збільшує можливість ретельної
перевірки доказів особою, яка провадить
розслідування, в тому числі й іншими члена
ми групи. Показання перевіряються шляхом
________________
* Сімеотика – наука про знаки і знакові сис
теми.
** Тут ми розглядаємо значення звукозапису
тільки як гарантію достовірності змісту відпо
відного протоколу.
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здійснення низки інших слідчих дій, через
зіставлення їх з іншими доказами і
дослідженням даних показань. При цьому
перевіряються як самі факти, про які давав
показання допитуваний, так і умови й мето
ди отримання від нього цих показань. Саме
останнє (умови і методи отримання пока
зань), як уже зазначалося, в протоколі не
відображається.
Особливість застосування звукозапису
полягає в тому, що він дає можливість фіксу
вати весь хід допиту, детально вивчити по
казання допитуваного, встановити логічний
зв’язок і порядок між ними, відповідність за
писів у протоколі усному викладу тих фактів
і обставин, що були предметом допиту. Ви
користання магнітофону полегшує деталі
зацію тих чи інших питань, допомагає слід
чому, який особисто не брав участь, чіткіше
осмислити поведінку допитуваного, проана
лізувати правильність обраної тактики допи
ту, виявити помилки і прогалини, які не
обхідно усунути.
Усі ці властивості звукозапису дали
підстави деяким процесуалістам зробити
висновок, що вказаний спосіб сприяє забез
печенню більш повного здійснення принципу
безпосередності. Цю думку поділяють, зок
рема, Г.М. Миньковский [21, 51], М.П. Хило
бок [22, 115].
Заперечуючи проти такої оцінки звуко
запису, А.Р. Ратінов обґрунтовує це тим, що
принцип безпосередності має два аспекти:
сприйняття доказів безпосередньо особою,
яка провадить кримінальну справу, і
обов’язкове звернення до першоджерела

інформації, до якого прослуховування фо
нограми не має відношення [23, 18].
Остання точка зору видається нам більш
обґрунтованою, проте варто уточнити: про
слуховування звукозапису створює так зва
ний «ефект присутності», який хоч і не
замінює ефекту безпосередності сприйнят
тя, однак допомагає більш повно осмислити
показання допитуваного, відчути дух і атмо
сферу допиту, певною мірою заповнити
прогалину, що утворилась у зв’язку із тим,
що слідчий (частіше член чи керівник брига
ди) безпосередньо не сприймав докази.
«Ефект присутності» не може замінити без
посереднє сприйняття показань тому, що в
безпосередньому сприйнятті беруть участь
усі органи чуттів людини (як мінімум – зір і
слух), тоді як відтворення фонограми сприй
мається тільки на слух, що обмежує можли
вості для оцінки показань. За допомогою
звукозапису можна сприйняти лише інфор
мацію у формі мови, тоді як при безпосе
редньому допиті спілкування з джерелом
інформації здійснюється у вигляді таких ко
мунікативних зв’язків (поряд із мовою), як
міміка, жестикуляція, дії, знаки.
Таким чином, при бригадному розсліду
ванні процес пізнання може бути найбільш
ефективним лише за умови максимально
досконалої організації взаємоінформова
ності всередині бригади. Адже головною
метою тут є забезпечення всіх слідчих яко
мога достовірнішими відомостями, що на
лежать до предмета доказування, яке про
вадиться кожним зі слідчих зокрема, і всією
бригадою в цілому.
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Андрій ПАЛЮХ
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ПІЗНАННЯ ПРИ БРИГАДНОМУ МЕТОДІ РОЗСЛІДУВАННЯ
Резюме
Аналізуються проблеми пізнання під час доказування при застосуванні бригадного меC
тоду розслідування. Акцентується увага на спеціальному розгляді процесу пізнання при
бригадному методі. Зроблено висновок, що найбільш ефективно при такому методі розслідуC
вання процес пізнання може бути здійснений лише за умови максимально досконалої орC
ганізації взаємоінформування всередині бригади.
Андрей ПАЛЮХ
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПОЗНАНИЯ ПРИ БРИГАДНОМ МЕТОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
Резюме
Анализируются проблемы познания в ходе доказывания при использовании бригадноC
го метода расследования. Акцентируется внимание на специальном рассмотрении процесса
познания при бригадном методе. Сделан вывод, что наиболее эффективно при этом методе
расследования процесс познания может быть осуществлен лишь при условии максимально
усовершенствованной организации взаимоинформирования внутри бригады.
Andriy PALUKH
PECULIARITIES OF COGNITION PROCESS IN GROUP METHOD OF INVESTIGATING
Summary
The issues of cognition in proving when using a group method of investigation are analyzed in the
article. Special attention is paid to the fact that peculiarity of cognition process needs separate conC
sideration. The conclusion is made that most effectively this method of investigation could be realized
in condition of well organized information exchange inside the group.
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ПЕРЕВІРКИ ДОДЕРЖАННЯ ЗАКОНІВ
ПРО ОРЕНДУ ОБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ
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ПРИ ВИКОНАННІ БЮДЖЕТІВ ЗА ДОХОДАМИ
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власність.

Б

ез перебільшення можна стверджува
ти, що основу функціональної діяль
ності будьякої держави і суспільства
становить її бюджет, який забезпечує еко
номічну незалежність та безпеку країни, ма
теріальну гарантованість прав і свобод люди
ни та громадянина. Оскільки механізм фор
мування бюджету приводиться в дію на
підставі відповідних законів та інших норма
тивноправових актів, то вказані обставини
обумовлюють надзвичайну значимість такого
напряму прокурорської діяльності, як проку
рорський нагляд за додержанням і застосу
ванням законів, спрямованих на формуван
ня доходної частини бюджету.
Відповідно до п. 9 Розділу ХV «Перехідні
положення» Конституції України і статей 19–
28 Закону України «Про прокуратуру» проку
ратура здійснює нагляд за додержанням і
застосуванням законів – до введення в дію
законів, що регулюють діяльність державних
органів щодо контролю за додержанням за
конів. Дія цих положень не обмежена в часі,
і тому є перспектива тривалого існування
цієї функції прокуратури, тим більше що її
скасування не сприяло б стабілізації обста
новки у країні і зміцненню правопорядку.
На жаль, проблематика організації про
курорського нагляду за додержанням за
конів про формування доходної частини бю
джету досі не знайшла всебічного висвіт
лення у вітчизняній юридичній літературі. На
дисертаційному рівні в Україні це питання
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взагалі не досліджувалося. Єдиною ґрунтов
ною працею, присвяченою безпосередньо
аналізу вказаного напряму прокурорської
діяльності, є кандидатська дисертація ро
сійського науковця Ю.Г. Насонова на тему
«Прокурорський нагляд за додержанням
законів про формування доходної частини
бюджету», що була захищена ще у 2003 році.
На сучасному етапі в літературі недостатньо
розроблені теоретичні засади та рекомен
дації щодо забезпечення прокурорами
ефективного захисту державних інтересів
при виконанні законів про формування до
ходної частини бюджету. Зазначені обстави
ни свідчать про актуальність дослідження
цих питань і визначають мету пропонованої
публікації.
Перш за все слід окреслити зміст понять
«прокурорський нагляд» та «предмет проку
рорського нагляду». В юридичній літературі
термін «прокурорський нагляд» вживається
у трьох значеннях: як державна діяльність
спеціально уповноважених органів, як га
лузь юридичної науки та як навчальна дис
ципліна. Для цілей нашої роботи ми викори
стовуємо перше значення цього поняття.
На думку авторів Юридичної енцикло
педії, прокурорський нагляд – це вид діяль
ності прокуратури, суть якого полягає у
здійсненні нагляду за додержанням і засто
суванням законів [1, 162]. Однак більш влуч
ним є визначення, запропоноване Т.В. Кор
няковою, яка вказала, що під прокурор
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ським наглядом слід розуміти різновид дер
жавної діяльності, спрямованої на забезпе
чення законності і зміцнення правопорядку,
здійснюваної у вигляді функцій, закріплених
у Конституції України та у межах повнова
жень, передбачених законом [2, 13]. На наш
погляд, визначення прокурорського нагляду
необхідно дати безпосередньо у тексті но
вого Закону України «Про прокуратуру».
Стосовно предмета прокурорського на
гляду у ст. 19 Закону України «Про прокура
туру» передбачено, що предметом нагляду
за додержанням і застосуванням законів є:
1) відповідність актів, які видаються всіма
органами, підприємствами, установами,
організаціями та посадовими особами, ви
могам Конституції України та чинним зако
нам; 2) додержання законів про недотор
канність особи, соціальноекономічні, полі
тичні, особисті права і свободи громадян,
захист їх честі і гідності, якщо законом не пе
редбачений інший порядок захисту цих
прав; 3) додержання законів, що стосуються
економічних, міжнаціональних відносин,
охорони навколишнього середовища, мит
ниці та зовнішньоекономічної діяльності.
Звернемо також увагу, що відповідно до
положень вказаного Закону прокуратура
здійснює нагляд за додержанням саме за
конів, а не підзаконних правових актів. З ог
ляду на це не можна погодитися з думкою
деяких учених, що прокуратура здійснює на
гляд також за додержанням підзаконних
актів [3; 4; 5]. Проте в ряді випадків до пред
мета нагляду можуть включатися норматив
ноправові акти, які відповідно до Консти
туції України мали силу законів (наприклад,
указ Президента України «Про спрощену си
стему оподаткування, обліку та звітності
суб’єктів малого підприємництва» від 3 лип
ня 1998 року № 727/98, який відповідно до
п. 4 Розділу ХV Конституції України мав силу
закону). При цьому прокурори можуть ціка
витися додержанням підзаконних актів (по
станов, положень) для встановлення причин
порушень законів та умов, що сприяли цим
порушенням.
Що ж входить до предмета прокурор
ського нагляду за додержанням законів, які
регулюють виконання дохідної частини бюд
жету? Для відповіді на це запитання необ
хідно звернутися до положень Бюджетного
кодексу України та статей 2, 6 Закону Ук

раїни «Про Державний бюджет на 2010 рік»,
у яких вказано перелік доходів бюджету (до
ходи загального та спеціального фондів).
Відповідно до п. 37 ст. 2 Бюджетного кодек
су України до надходжень бюджету нале
жать: доходи бюджету, повернення кредитів
до бюджету, кошти від державних (місцевих)
запозичень, кошти від приватизації держав
ного майна (щодо державного бюджету),
повернення бюджетних коштів з депозитів,
надходження внаслідок продажу/пред’яв
лення цінних паперів. При цьому під дохода
ми бюджету слід розуміти податкові, непо
даткові та інші надходження на безпово
ротній основі, справляння яких передбачено
законодавством України, включаючи транс
ферти, плату за адміністративні послуги,
власні надходження бюджетних установ
(п. 23 ст. 2 Бюджетного кодексу України).
Отже, в цілому надходження до бюдже
тів можна класифікувати наступним чином:
податки, збори та інші обов’язкові платежі,
які сплачуються до державного та місцевих
бюджетів; доходи від реалізації та викорис
тання державного майна (у тому числі при
ватизації державного майна); кошти, які
одержує держава у зв’язку з виконанням
міжнародних угод тощо.
Таким чином, можемо стверджувати, що
до предмета прокурорського нагляду за до
держанням законів, які регулюють виконан
ня бюджетів за доходами (як Державного
бюджету України, так і місцевих бюджетів),
входять наступні закони: 1) Бюджетний ко
декс України; 2) Податковий кодекс України,
основні положення якого набули чинності з
1 січня 2011 року і який є спеціальним пра
вовим актом, призначеним для регулювання
зазначених правовідносин (безумовно, він
суттєво впливає на існуючу систему право
вих норм, тому аналіз цього нормативно
правового акта потребує окремого науково
го дослідження); 3) закони, що регулюють
порядок нарахування і сплати фізичними й
юридичними особами податків, зборів та
інших обов’язкових платежів до бюджетів,
питання справляння яких не є предметом
Податкового кодексу України, а також зако
ни, що визначають повноваження держав
них органів у цій сфері; 4) щорічні закони
про державний бюджет України; 5) закони
про приватизацію об’єктів державної влас
ності; 6) закони, які визначають порядок пе
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редачі в оренду об’єктів державної (кому
нальної) власності; 7) інші закони, що регу
люють відносини щодо обсягів та порядку
надходжень до бюджетів.
Які ж завдання стоять перед органами
прокуратури на цій ділянці роботи? У цілому
завдання прокурорського нагляду сформу
льовані в ст. 4 Закону України «Про прокура
туру». Більш детально для прокурорського
нагляду за додержанням законів, що регу
люють виконання доходної частини бюдже
ту, можна виділити також загальні та галу
зеві завдання. До загальних завдань нале
жать: виявлення та припинення порушень
законодавства про державну власність,
приватизацію, оподаткування (це в першу
чергу способи одержання інформації, її опе
ративний аналіз та надання відповідної пра
вової оцінки); встановлення причин та умов,
що сприяли правопорушенням; вжиття за
ходів щодо захисту державних інтересів та
притягнення до відповідальності винних
осіб. Галузеві завдання залежать від стану
законності на конкретній ділянці наглядової
діяльності. До них, наприклад, належать: ви
явлення порушень законодавства про орен
ду державного (комунального) майна з боку
уповноважених органів; виявлення пору
шень закону при створенні державних
підприємств, наділенні їх майном та вне
сенні державного майна в статутні фонди
господарських товариств; виявлення та усу
нення порушень при розподілі коштів, одер
жаних в результаті приватизації державного
майна та від здачі в оренду об’єктів держав
ної власності тощо [6, 97].
У цій статті зупинимося лише на такому
різновиді прокурорського нагляду за додер
жанням законів, що регулюють формування
доходної частини бюджету, як нагляд за до
держанням законів при розподілі грошових
коштів, отриманих в результаті передачі
об’єктів державної (комунальної) власності
в оренду.
Про важливість цього напряму проку
рорського нагляду свідчать хоча б такі фак
ти. Відповідно до Закону України «Про Дер
жавний бюджет на 2010 рік» доходи від
оренди цілісних майнових комплексів та
іншого державного майна мали становити
650 млн грн (у 2009 році – 555,5 млн грн, у
2008 році – 550 млн грн, у 2007 році –
310 млн грн) [7; 8; 9;10]. Тому не дивно, що
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наказом Генерального прокурора України
«Про організацію прокурорського нагляду за
додержанням і застосуванням законів щодо
захисту прав і свобод громадян, державних
та публічних інтересів» від 19 вересня
2005 року № 3гн нагляд за додержанням за
конів у сфері державної та комунальної
власності віднесено до пріоритетів діяль
ності органів прокуратури (як і в цілому на
гляд за додержанням бюджетного законо
давства).
Основними законодавчими актами, що
регулюють правовідносини у сфері оренди
об’єктів державної та комунальної влас
ності, є закони України «Про оренду держав
ного та комунального майна», «Про особли
вості
правового
режиму
діяльності
Національної академії наук України, галузе
вих академій наук та статусу їх майнового
комплексу», «Про управління об’єктами
державної власності», «Про місцеве само
врядування», «Про особливості передачі в
оренду чи концесію об’єктів централізова
ного водо, теплопостачання і водовідве
дення, що перебувають у комунальній влас
ності», Господарський кодекс України,
Цивільний кодекс України та Бюджетний ко
декс України. Серед актів підзаконного ха
рактеру слід передусім назвати постанови
Кабінету Міністрів України «Про Методику
розрахунку і порядок використання плати за
оренду державного майна» від 4 жовтня
1995 року № 786 (з відповідними змінами і
доповненнями), «Деякі питання оплати
оренди державного майна» від 25 березня
2009 року № 316, «Про затвердження По
рядку надання Кабінетом Міністрів України
згоди на передачу в оренду цілісних майно
вих комплексів державних підприємств» від
8 квітня 2009 року № 317 та «Про затверд
ження Положення про порядок і умови на
дання пільг щодо орендної плати орендарям
майна державних підприємств» від 29 люто
го 1996 року № 271. Крім того, правові нор
ми, що регулювали вказані правовідносини
у визначених роках, містилися у законах Ук
раїни «Про Державний бюджет на 2007 рік»,
«Про Державний бюджет на 2008 рік», «Про
Державний бюджет на 2009 рік» та ін.
Як уже зазначалося, доходи від здачі в
оренду державного та комунально майна
(тобто орендна плата) є одним із джерел по
повнення державного та місцевих бюджетів.
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Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України
«Про оренду державного та комунального
майна» методика розрахунку, пропорції роз
поділу між відповідним бюджетом, орендо
давцем і балансоутримувачем та порядок
використання орендної плати визначають
ся: 1) Кабінетом Міністрів України; 2) орга
нами, уповноваженими Верховною Радою
Автономної Республіки Крим; 3) органами
місцевого самоврядування. Щодо методики
розрахунку орендної плати (та пропорцій її
розподілу) за використання державного
майна, то дане питання досить чітко врегу
льоване діючим законодавством, зокрема
постановою Кабінету Міністрів України від
4 жовтня 1995 року № 786. Що ж стосується
комунального майна, то на практиці можуть
виникати проблемні моменти.
Так, 13 березня 2007 року Севасто
польська міська рада, керуючись положен
нями законів України «Про оренду держав
ного та комунального майна», «Про Держав
ний бюджет на 2007 рік» та «Про місцеве
самоврядування в Україні», ухвалила рішен
ня № 1617 (далі – Рішення), відповідно до
якого розмір орендної плати за використан
ня майна, що перебуває у комунальній влас
ності, встановлювався згідно з методикою
розрахунку орендної плати, визначеної для
обчислення розміру орендної плати за вико
ристання державного майна, затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України від
4 жовтня 1995 року № 786 (з відповідними
змінами і доповненнями). Вказаним Рішен
ням також передбачено, що 50% орендної
плати, одержаної від здачі в оренду нерухо
мого майна, підприємства, установи, ор
ганізації (в чиєму оперативному управлінні
чи повному господарському віданні перебу
ває вказане майно), зобов’язані перерахо
вувати до місцевого бюджету.
Статтею 21 Закону України «Про оренду
державного та комунального майна» перед
бачено, що розмір орендної плати може бути
змінено за погодженням сторін або на вимо
гу однієї із сторін у випадках, встановлених
законодавчими актами України. Таким чи
ном, вказане вище Рішення зобов’язало по
садових осіб підприємств, установ, ор
ганізацій, за якими на правах оперативного
управління чи господарського відання
закріплене передане в оренду комунальне
майно, переглянути укладені договори орен

ди (у частині підвищення орендної плати) та
забезпечити перерахування 50% одержаної
орендної плати до місцевого бюджету.
Однак у деяких випадках спробам вказа
них посадових осіб підприємств, установ та
організацій переглянути розмір орендної
плати чинився значний опір з боку суб’єктів
господарювання, які орендують об’єкти ко
мунальної власності, і вирішення цих питань
переносилося до судових інстанцій. Заува
жимо, що рішення Господарського суду
м. Севастополя та Севастопольського апе
ляційного господарського суду не завжди
ґрунтувалися на Законі. Для прикладу можна
навести рішення Господарського суду м. Се
вастополя від 2 лютого 2009 року (справа
№ 50205/048), відповідно до якого Фонду
комунального майна Севастопольської
міської ради відмовлено в позові до ВАТ «Го
тель Севастополь» щодо зобов’язання това
риства внести зміни у договір оренди (у
зв’язку з прийняттям Севастопольською
міською радою рішення, яким передбачено
іншу методику розрахунку орендної плати).
Вказане рішення було скасоване тільки
7 квітня 2009 року Севастопольським апе
ляційним господарським судом. Також
15 січня 2009 року Вищим господарським
судом України були скасовані рішення щодо
відмови в позові КП СМР «Аррікон» до
ТОВ «Страна Дельфиния» про внесення змін
у договір оренди майна (справа № 5020
2/100), а 22 січня 2009 року вказаним судом
були скасовані рішення щодо відмови в по
зові Фонду комунального майна Севасто
польської міської ради до СПД Августинович
про спонукання до внесення змін у договір
оренди (справа № 50202/135) [11].
Чим же керувалися суди, відмовляючи у
задоволенні вказаних вище позовів? Від
мовляючи в задоволенні позовних вимог
Фонду комунального майна Севастополь
ської міської ради (чи комунальних підпри
ємств) до суб’єктів господарювання щодо
зобов’язання їх внести зміни у договори
оренди (у зв’язку з прийняттям Севасто
польською міською радою іншої методики
розрахунку орендної плати), суди виходили
з того, що методика розрахунку орендної
плати, визначена для розрахунку розміру
орендної плати за використання державно
го майна, затверджена постановою Кабінету
Міністрів України від 4 жовтня 1995 року
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№ 786 (з відповідними змінами і доповнен
нями), не може застосовуватися до право
відносин у сфері оренди комунального май
на, а Кабінетом Міністрів України не розроб
лено такої методики для комунального
майна. Рішенням же Севастопольської
міської ради від 13 березня 2007 року
№ 1617 не було затверджено відповідну ме
тодику для об’єктів комунальної власності.
Відтак суди доходили висновку про відсут
ність законодавчих актів, які б визначали ме
тодику розрахунку орендної плати за корис
тування об’єктами комунальної власності.
Проте з такими висновками не можна пого
дитися. Зокрема ч. 2 ст. 19 Закону України
«Про оренду державного та комунального
майна» передбачено, що органи місцевого
самоврядування уповноважені розробляти
методику розрахунку орендної плати за ви
користання комунального майна. Рішенням
же Севастопольскої міської ради від 13 бе
резня 2007 року № 1617 встановлено, що
методика розрахунку орендної плати за ви
користання об’єктів комунальної власності
визначається відповідно до методики, роз
робленої Кабінетом Міністрів України для
об’єктів державної власності. Таким чином,
вказаним рішенням Севастопольської
міської ради визначено методику розрахун
ку орендної плати за використання об’єктів
комунальної власності (хоча ці правові нор
ми і носять бланкетний характер). Такої ж
правової позиції дотримується Вищий гос
подарський суд України, який у своїх рішен
нях зазначав, що рішення від 13 березня
2007 року № 1617 прийняте Севастополь
ською міською радою в межах своєї компе
тенції і цим рішенням Севастопольська
міська рада правомірно визначила порядок
встановлення орендної плати для об’єктів
комунальної власності з використанням ме
тодики, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 4 жовтня 1995 року
№ 786 (з відповідними змінами і доповнен
нями) для об’єктів державного майна.
У ході прокурорських перевірок слід виз
начити, з якого часу необхідно було застосо
вувати підвищені орендні ставки та в якому
розмірі не отримано грошові кошти в резуль
таті того, що застосовувалися не нові, а
«старі» ставки орендної плати (зазначені пе
ревірки доречно проводити із залученням
працівників органів Контрольноревізійної
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служби України чи інших спеціалістів). Якщо
незастосування підвищення орендної плати
спричинене бездіяльністю посадових осіб
комунальних підприємств, установ та орга
нізацій, то в такому випадку необхідно виз
начити наявність в їхніх діяннях ознак злочи
ну, передбаченого ст. 367 Кримінального
кодексу України (КК України). Так, наприк
лад, вироком Кузнецовського міського суду
Рівненської області (справа № 177/09) від
29 травня 2009 року начальника планово
економічного відділу управління освіти вико
навчого комітету Кузнецовської міської ради
визнано винним у скоєнні злочину, передба
ченого ч. 1 ст. 367 КК України за те, що він, бу
дучи службовою особою, неналежно викону
ючи свої службові обов’язки, протягом знач
ного періоду часу не ініціював перегляд
орендної плати щодо низки договорів, укла
дених із суб’єктами господарювання, в ре
зультаті чого орендна плата нараховувалася
у значно заниженому розмірі. Внаслідок та
ких діянь до спеціального фонду міського бю
джету м. Кузнецовська не надійшли кошти в
сумі 31,4 тис. грн. [11].
Аналогічна кримінальна справа розслі
дувалася також у 2009 році прокуратурою
Нахімовського району м. Севастополя сто
совно посадових осіб відділу освіти Нахі
мовської районної державної адміністрації
м. Севастополя (нині кримінальну справу
направлено для розгляду по суті з обвину
вальним висновком до Нахімовського
районного суду м. Севастополя). Однак
перш ніж порушувати кримінальну справу за
такими фактами, потрібно ретельно вивчити
всі обставини, у зв’язку з якими відповідним
посадовим особам не вдалося підвищити
орендну плату. У будьякому випадку проку
рору слід вжити всіх заходів для того, щоб у
судовому порядку вирішити це питання
(звернутися з відповідним позовом до Гос
подарського суду чи внести апеляційне (ка
саційне) подання на відповідні рішення гос
подарських судів, якими відмовлено в позо
вах про внесення змін до договорів оренди).
При проведенні перевірок з цих питань
необхідно також звертати увагу на те, що
посадові особи підприємств, установ, ор
ганізацій державної та комунальної форми
власності зобов’язані перераховувати пев
ний відсоток доходів (50% для державного
майна), одержаних від здачі в оренду дер
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жавного та комунального майна, до держав
ного та місцевих бюджетів, як це передбаче
но постановою Кабінету Міністрів України
від 4 жовтня 1995 року № 786 (зі змінами та
доповненнями) та відповідними рішеннями
органів місцевого самоврядування, які виз
нають методику, затверджену вказаною по
становою Кабінету Міністрів України, такою,
що застосовується для визначення розра
хунку орендної плати за використання
об’єктів комунальної власності.
Проте деякі посадові особи з тих чи
інших міркувань (або з інших причин, зокре
ма через незнання законодавства України)
«забувають» перераховувати до відповідно
державного чи місцевого бюджету частину
доходу, одержаного від здачі в оренду
об’єктів державної (комунальної) власності.
Вважаємо, що органи прокуратури мають
оперативно виявляти такі порушення та вжи
вати відповідні заходи прокурорського реа
гування для усунення виявлених порушень.
Важливо зазначити, що в п. 17 вказаної
методики встановлено напрями та цілі вико
ристання коштів, що надходять як плата за
оренду державного, а також комунального
майна, якщо методика застосовується для
регулювання відносин оренди комунального
майна.
Одним із основних завдань прокурора
району є організація належного інфор
маційного забезпечення районних прокура
тур. Інформацію про установи та підпри
ємства державної (комунальної) власності,
які мають в оперативному управлінні (госпо
дарському віданні) об’єкти державної (кому
нальної) власності, можна одержати у відпо
відних регіональних відділеннях Фонду дер
жавного майна. У цих же фондах слід
з’ясувати, чи здійснювали вони перевірку
відповідних установ та підприємств з питань
оренди, і витребувати матеріали перевірки.
Інформацію про наявність порушень можна
також отримати в органах Контрольно
ревізійної служби України, ознайомившись
із відповідними актами перевірок. Крім того,
необхідно направити запити безпосередньо
керівникам вказаних установ та підприємств
щодо обсягів одержання коштів від оренди
державного (комунального) майна та їх пе
рерахування до бюджетів.
Наприклад, у 2010 році прокуратурою
Ленінського району м. Севастополя поруше

но кримінальну справу за фактом зловживан
ня посадовими особами комунального
підприємства А. своїм службовим станови
щем за ознаками злочину, передбаченого
ч. 2 ст. 364 КК України. Підставою для пору
шення кримінальної справи послужило те,
що керівництво підприємства, одержуючи від
суб’єктів господарювання значні суми коштів
за оренду майна, що перебувало в комуналь
ній власності (та одночасно в господарсько
му віданні цього підприємства), умисно не
перераховувало до місцевого бюджету 50%
від суми надходжень. Досудове слідство у
справі триває. Щодо схожого діяння вже ви
несено вирок Дзержинським районним су
дом м. Кривий Ріг (справа № 1579/2009) від
10 грудня 2009 року, згідно з яким директора
комунального житлового підприємства № 9
визнано винним у скоєнні злочину, передба
ченого ч. 1 ст. 367 КК України. Неналежно ви
конуючи свої службові обов’язки, директор
протягом значного періоду часу не забезпе
чив виконання рішень органів місцевого са
моврядування, відповідно до яких підпри
ємство було зобов’язане перераховувати всі
кошти, одержані від здачі в оренду об’єктів
комунальної власності, до місцевого бюдже
ту, внаслідок чого до міського бюджету
м. Кривий Ріг не надійшли грошові кошти в
розмірі 64,7 тис. грн. [11].
Підсумовуючи викладене вище, можна
зробити ряд висновків.
Термін прокурорський нагляд за додерC
жанням законів про виконання бюджетів за
доходами слід вживати як такий, що означає
різновид державної діяльності, здійснюва
ної органами прокуратури в межах повнова
жень, передбачених законом, спрямованої
на забезпечення додержання законів з пи
тань мобілізації до бюджетів надходжень в
обсягах та порядку, визначених законом.
До предмета прокурорського нагляду за
додержанням законів про виконання бюд
жетів за доходами (як Державного бюджету
України, так і місцевих бюджетів) входять
наступні закони: 1) Бюджетний кодекс Ук
раїни; 2) закони, які регулюють порядок на
рахування і сплати фізичними та юридични
ми особами податків, зборів та інших
обов’язкових платежів до бюджетів, а також
закони, що визначають повноваження дер
жавних органів у цій сфері; 3) закони про
приватизацію об’єктів державної (комуналь
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ної) власності; 4) закони, що визначають по
рядок передачі в оренду об’єктів державної
(комунальної) власності; 5) інші закони, які
регулюють відносини щодо надходження до
бюджетів інших платежів та порядку їх
мобілізації на рахунках в органах Державної
казначейської служби України.
Нагляд за додержанням законів щодо
розподілу грошових коштів, отриманих у ре
зультаті передачі об’єктів державної (кому
нальної) власності в оренду, є різновидом
прокурорського нагляду за додержанням
законів про виконання бюджетів за дохода
ми. Важливість цієї ділянки роботи обумов
лена значними обсягами коштів, які щорічно

належить перераховувати до державного та
місцевих бюджетів.
Найпоширенішими порушеннями законо
давства про оренду державного (комунально
го) майна з боку посадових осіб державних
(комунальних) підприємств, установ, органі
зацій та органів Фонду державного майна є їх
бездіяльність щодо перегляду умов укладе
них договорів, збільшення орендної плати (у
зв’язку зі зміною методики її розрахунку) та
неперерахування коштів (відповідної їх части
ни), одержаних від оренди цих об’єктів, до
державного чи місцевих бюджетів. Зазначені
порушення призводять до ненадходження
значних сум коштів до цих бюджетів.
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ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ПРИ ВИКОНАННІ БЮДЖЕТІВ ЗА ДОХОДАМИ
Резюме
Стаття присвячена аналізу такого аспекту прокурорської діяльності, як здійснення нагляду
за додержанням законів при виконанні бюджетів за доходами; дається визначення цього виду
нагляду, його предмета, завдань та різновидів. Обґрунтовується теза, що нагляд за додержанC
ням законів при розподілі грошових коштів, отриманих в результаті передачі об’єктів державної
(комунальної) власності в оренду, є складовою частиною вказаного виду прокурорського наC
гляду, окреслюються найпоширеніші порушення законів про оренду державного (комунальноC
го) майна, способи їх усунення та притягнення до відповідальності винних осіб.
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Людмила ЩЕННИКОВА
ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОВ ОБ АРЕНДЕ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
(КОММУНАЛЬНОЙ) СОБСТВЕННОСТИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ ПРОКУРОРСКОГО
НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОВ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ ПО ДОХОДАМ
Резюме
Статья посвящена анализу такого аспекта прокурорской деятельности, как осуществление
надзора за соблюдением законов при исполнении бюджетов по доходам; дано определение
этого вида надзора, его предмета, задач и разновидностей. Обосновывается тезис, что надзор
за соблюдением законов при распределении денежных средств, полученных в результате пеC
редачи объектов государственной (коммунальной) собственности в аренду, является составC
ной частью указанного вида прокурорского надзора, перечислены наиболее распространенC
ные нарушения законов об аренде государственного (коммунального) имущества, способы их
устранения и привлечения к ответственности виновных лиц.
Lyudmyla SHCHENNIKOVA
CHECKING ABIDANCE OF LAWS ON LEASING OF GOVERNMENT (MUNICIPAL) PROPERTY AS A
PART OF PROSECUTORIAL OBSERVANCE OF LAWS ON EXECUTING BUDGETS OF INCOMES
Summary
The article is dedicated to the analysis of such kind of prosecutorial activity as supervision of law
observance on executing budgets of incomes. The definition of this kind of prosecutorial supervision,
its subject, different tasks and types are given. The author grounds the statement that supervision on
abidance of laws on distribution of funds from leasing of government (municipal) property is its conC
stituent part. The typical violation, ways of their removal and prosecuting are described.

Олег ШЕМЯКІН,
начальник відділу нагляду
за додержанням законів при провадженні ОРД та дізнання
Головного управління нагляду за додержанням законів
на транспорті та підприємствах оборонної промисловості
Генеральної прокуратури України,
старший радник юстиції

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
ЯК ПРОБЛЕМА НАУКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
Ключові слова: юридична особа; корупційне правопорушення; континентальна система
права; англосаксонська правова сім’я; уповноважена особа; корупційні злочини.

К

орупція є одним із основних чинників
негативного впливу на всі сфери
суспільного життя. Як зазначають
провідні вчені, корупція і злочинність у сфері
економіки досягли такого рівня, що почали
визначати характер і напрями реалізації ре
форм не тільки у сфері економіки, а й в сис
темі державної розбудови і правоохоронної
діяльності [1, 3]. Тому пошук нових нетра
диційних шляхів протидії корупції і злочин
ності вельми актуальний. Одним із них є
встановлення кримінальної відповідальності

юридичних осіб за вчинення корупційних
злочинів.
В українському законодавстві така
спроба була зроблена прийняттям 11 черв
ня 2009 року Закону України «Про відпові
дальність юридичних осіб за вчинення ко
рупційних правопорушень» [2]. Отже, в ук
раїнській правовій реальності постала
проблема визнання суб’єктом злочину юри
дичної особи. Незважаючи на використання
в назві Закону терміна «правопорушення»,
дана відповідальність згідно зі ст. 2 згадано
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го Закону була передбачена виключно за
вчинення таких злочинів: ст. 209 «Лега
лізація (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом», ч. 1 або ч. 2 статей
2354 «Комерційний підкуп», 2355 «Підкуп
особи, яка надає публічні послуги», стаття
ми 364 «Зловживання владою або службо
вим становищем», 365 «Перевищення влади
або службових повноважень», 368 «Одер
жання хабара», 369 «Пропозиція або даван
ня хабара» і 376 «Втручання в діяльність су
дових органів» Кримінального кодексу
України (КК України). У цій же статті вказано,
що підставою для притягнення юридичної
особи до відповідальності є вчинення від її
імені та в її інтересах керівником такої юри
дичної особи, її засновником, учасником чи
іншою уповноваженою особою самостійно
або у співучасті одного з вищезгаданих
злочинів. Отже, фактично юридична особа
була визначена додатковим, «вторинним»
суб’єктом корупційних злочинів.
Незважаючи на те, що із введенням у
дію Закону України «Про визнання такими,
що втратили чинність, деяких законів Ук
раїни щодо запобігання та протидії корупції»
від 21 грудня 2010 року зазначений вище
Закон втратив чинність, сам факт його прий
няття свідчить, що суспільство не байдуже
ставиться до вирішення проблем притяг
нення юридичних осіб до відповідальності
за корупційні правопорушення.
Враховуючи небезпечність корупційної
злочинності для України на сучасному етапі
її розвитку, а також рівень науковотеоре
тичної розробленості всіх аспектів цього пи
тання та потреб практики, наукові дослі
дження відповідальності юридичних осіб є
надзвичайно актуальними і заслуговують на
більш пильну увагу з боку українських на
уковців.
Проблеми протидії корупції та її впливу
на розвиток інституційних перетворень в
економіці й соціальнополітичній сфері Ук
раїни досліджувалися в роботах багатьох
науковців, а саме: Л.В. БагрійШахматова,
О.О. Дудорова, А.П. Закалюка, О.Г. Кальма
на, В.М. Куца, О.М. Литвака, В.Ю. Мейту
са, М.І. Мельника, Є.В. Невмержицького,
А.В. Савченко, Є.Д. Скулиша, М.І. Хавроню
ка та інших. Однак реформування законо
давства щодо відповідальності юридичних
осіб за вчинення корупційних правопору
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шень з урахуванням зарубіжного досвіду та
українських традицій правозастосування в
них не розглядалося.
З огляду на це метою статті є досліджен
ня можливостей реформування законодав
ства щодо встановлення відповідальності
юридичних осіб за вчинення корупційних
правопорушень з урахуванням зарубіжного
досвіду та українських традицій правозасто
сування.
Для української правової реальності
інститут кримінальної відповідальності юри
дичних осіб за вчинення корупційних право
порушень абсолютно новий. Ані в криміналь
ному праві Російської імперії, ані, тим біль
ше, в кримінальному праві УРСР і СРСР така
відповідальність не передбачалась. Уперше
на доктринальному рівні питання криміналь
ної відповідальності юридичних осіб постало
після визнання на Нюрнберзькому процесі
злочинними таких нацистських організацій,
як НСДАП, СС, СД, гестапо тощо [3]. Водно
час деякі вчені, аналізуючи природу випадків
визнання організацій злочинними та винни
ми у вчиненні злочинів проти миру і людя
ності, зазначали, що санкції, які застосову
ються до юридичних осіб, слід називати
заходами безпеки, а не кримінальною відпо
відальністю юридичних осіб [4].
З переходом пострадянських держав до
ринкової економіки постало питання можли
вості настання кримінальної відповідаль
ності стосовно юридичної особи за злочини,
вчинені її керівниками або засновниками в
інтересах даної юридичної особи.
У Конвенції Організації Об’єднаних
Націй «Проти корупції» (ст. 26) від 11 грудня
2003 року, а також у Кримінальній конвенції
«Про боротьбу з корупцією» від 27 січня
1992 року (ст. 18) зазначається: держави,
що підписали цю Конвенцію, вживатимуть
таких законодавчих та інших заходів, які мо
жуть бути необхідні для забезпечення
відповідальності юридичних осіб за перед
бачені цією Конвенцією кримінальні злочи
ни – давання хабара, зловживання впливом
та відмивання доходів, – вчинені на їхню ко
ристь будьякою фізичною особою, яка
діяла незалежно або як представник того чи
іншого органу юридичної особи та обіймає
керівну посаду у цій юридичній особі із вико
ристанням: представницьких повноважень
юридичної особи чи повноважень приймати
рішення від імені юридичної особи; чи по
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вноважень здійснювати контроль за діяль
ністю юридичної особи.
Ряд дослідників вказують на необхід
ність введення такого інституту в криміналь
не законодавство України. Так, Л.І. Шехов
цева, поділяючи думку про встановлення
кримінальної відповідальності юридичних
осіб, зазначає такі переваги її встановлення:
1) значна кількість злочинів вчинюється че
рез юридичні особи, цивільна відповідаль
ність не дає тих процесуальних гарантій, які
наявні при кримінальному переслідуванні;
2) на юридичні особи може накладатися
штраф, що значно перевищуватиме макси
мальний розмір штрафу для фізичної особи;
3) не є правильним те, що кримінальну
відповідальність за діяння, вчинені на ко
ристь юридичної особи, несуть лише фізичні
особи; 4) велике значення може мати і сам
факт засудження юридичної особи; 5) якщо
наша держава хоче набути членство в Євро
пейському Союзі, то потрібно ввести кримі
нальну або квазікримінальну відповідаль
ність юридичних осіб, як це зроблено в бага
тьох європейських державах [5].
Із цією аргументацією складно погоди
тися, оскільки інститут кримінальної відпо
відальності юридичних осіб, на думку прак
тично всіх радянських та значної частини
російських і українських учених, суперечить
основним принципам кримінального права:
принципу індивідуалізації кримінальної від
повідальності; винної та особистої відпо
відальності як невід’ємної ознаки злочину;
вольового характеру діяння як складової
об’єктивної сторони злочину.
Однак це не означає, що кримінальне
законодавство не потребує удосконалення,
тим більше, що досвід деяких зарубіжних
країн демонструє можливість кримінальної
відповідальності юридичних осіб. Водночас
варто зауважити, що такий принцип отри
мав визнання лише на початку буржуазної
епохи (та й то в державах континентальної
системи права).
У Руській правді (Коротка редакція, Прав
да Ярославичів) передбачалась відпові
дальність верви (сільської громади) за при
ховування вбивці (п. 19) [6]. У Салічній
правді (джерело права франкської держави
у VIІ–Х ст.ст.) відповідальність за вбивство на
товпом могла покладатися на всіх учасників,
незалежно від того, чи брали вони участь
власне у вбивстві (§ XXI – § ХХШ) [7, 5–6].

Однак варто підтримати твердження
А.В. Савченка про те, що впровадженню
інституту кримінальної відповідальності
юридичної особи перешкоджає насамперед
інертність мислення, коли кримінальна
відповідальність традиційно пов’язується з
фізичною особою, а це не повною мірою
відображає складність ситуації [8, 524–530].
Так, сформульована у Законі «Про від
повідальність юридичних осіб за вчинення
корупційних правопорушень» підстава на
кладення такої відповідальності – вчинення
від імені та в інтересах юридичної особи
керівником такої юридичної особи, її за
сновником, учасником чи іншою уповнова
женою особою самостійно або у співучасті
будьякого із згаданих вище злочинів. Знач
ною мірою це формулювання збігається із
ст. 207 Примірного КК США, яка встановлює
кримінальну відповідальність юридичної
особи у випадках, якщо:
1) передбачений злочин визначається
не кодексом, а спеціальним статутом;
2) злочин було вчинено шляхом невико
нання покладеного на корпорацію спеціаль
ного обов’язку або дозволу, було вчинено
згідно з наказом, виконано або допущено
радою директорів або агентомкерівником
високого рангу [4, 36–37].
Стаття 1212 КК Франції передбачає, що
юридичні особи, за винятком держави, під
лягають кримінальній відповідальності
згідно з положеннями статей 1214–1217
(ці статті визначають поняття «виконавець
злочину», «співучасть» та «замах») у випад
ках, передбачених законом або регламен
том [8, 524–530].
Частина 1 § 14 КК ФРН передбачає по
ширення закону, який визначає необхідними
для караності окремі ознаки чи особливості
особи (наприклад, керівник підприємства),
на іншу особу, якщо вона діяла як: 1) повно
важний орган юридичної особи або член та
кого органу; 2) повноважний представник
торговельного товариства; 3) законний
представник іншої особи. §75 КК ФРН виз
начає, що злочинні дії ставляться в вину
юридичній особі, якщо особа діяла: 1) як
представницький орган юридичної особи
або член такого органу; 2) як керівник не
правомочного об’єднання або член правлін
ня такого об’єднання; 3) як член повного
торговельного товариства; 4) будучи повно
важним представником або займаючи ке
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рівну посаду як особа, яка має генеральну
довіреність від торговельного підприємст
ва, що є юридичною особою, або від осіб,
вказаних у пунктах 2, 3.
Таким чином, наведене у ст. 2 згаданого
Закону положення подібне до аналогічних
законів іноземних держав. Проте слід заува
жити, що вперше інститут кримінальної від
повідальності юридичної особи було запро
ваджено в країнах «загального права» – анг
лосаксонській правовій сім’ї понад 100 років
тому. Для більшості країн цієї правової сім’ї
характерна відданість правовим традиціям,
високі правова свідомість і культура. Саме
тому для них не становить загрози нечіткість,
а в деяких випадках – оціночність ряду нор
мативних визначень, зокрема і в сфері кримі
нальної відповідальності юридичних осіб.
Інкорпоровані в джерела кримінального
права країн континентальної системи права,
такі визначення значно уточнюються – до
статньо порівняти лише відповідні статті
кримінального законодавства ФРН та Фран
ції з Примірним Кримінальним кодексом
США. Але ж Примірний КК США є докумен
том, спеціально розробленим для викорис
тання Інститутом американського права, на
відміну від досить хаотичного законодавст
ва окремих штатів. Отже, французькі та
німецькі законодавці знайшли можливість
адаптувати інститут кримінальної відпо
відальності юридичних осіб до своєї право
вої системи шляхом удосконалення його
нормативноправового регулювання.
Що ж маємо сьогодні в Україні? При
низькому рівні культури, і правової зокрема,
що існує наразі в нашій державі, в тому числі
і серед працівників органів кримінальної юс
тиції, будьяка, навіть найкорисніша норма
може використовуватись для протизаконно
го тиску на юридичних осіб, зокрема для
здійснення рейдерства. При цьому, на жаль,
реального контролю над законністю вине
сення рішень судів в Україні фактично не
існує, а постанова у справі стосовно юри
дичної особи, як зазначалося у Законі Ук
раїни «Про відповідальність юридичних осіб
за вчинення корупційних правопорушень»,
могла бути переглянута лише в апеляційно
му порядку та за нововиявлених обставин.
Складність в оскарженні постанов судів не
одмінно сприятиме пошуку юридичними
особами можливостей неправового вирі
шення даного питання.
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Саме тому будьяка неточність, будь
яке недосконале формулювання норми,
особливо кримінальноправової, лише під
вищить рівень зловживань в органах кримі
нальної юстиції, сприятиме дедалі більшому
розповсюдженню корупційних проявів.
Серед таких недосконалих формулю
вань слід виокремити наступні. Приміром, у
визначенні підстави притягнення до відпо
відальності юридичної особи згадується та
ка дефініція, як вчинення «від її імені та в
її інтересах» одного зі згаданих вище зло
чинів. Передусім дивує, яким саме чином
можна вчинити злочин від імені певного
суб’єкта права – неважливо, природного чи
штучно створеного. Адже, як правило, під
приємства, установи чи організації не дають
уповноваженим особам довіреність на вчи
нення злочину. Тому складно довести, що
винна фізична особа діяла саме «від імені»
юридичної особи. Однак при значному рівні
корумпованості органів кримінальної юс
тиції така дефініція може бути використана
для тиску на юридичних осіб, навіть якщо
вчиненим їх службовою особою було завда
но шкоди самій юридичній особі.
Те саме фактично стосується такої озна
ки відповідальності, як вчинення злочину «в
інтересах» юридичної особи. Інтереси юри
дичної особи закономірно випливають з ме
ти її діяльності, що визначається установчи
ми документами юридичної особи, відпо
відно до ч. 3 ст. 88 Цивільного кодексу
України, ч. 2 ст. 57 Господарського кодексу
України та інших актів законодавства Ук
раїни. Навряд чи можна побачити установчі
документи юридичних осіб, в яких би зазна
чалось, що метою даного підприємства, ус
танови, організації є вчинення злочину. Са
ме тому, враховуючи крайній формалізм
українського правосуддя, довести факт вчи
нення злочину в інтересах юридичної особи
(навіть якщо вона отримала від вчинення
цього злочину матеріальну вигоду або інші
переваги) досить важко.
Крім того, слід зауважити, що за своїм
змістом поняття «юридична особа» в англо
саксонській правовій системі суттєво відріз
няється від аналогічного поняття у правовій
системі України. В США та Великій Британії
юридична особа приватного права – це, як
правило, підприємницька організація. У цьо
му ж законі до числа юридичних осіб приват

Прокурорська та слідча практика
ного права входили також ряд непід
приємницьких (некомерційних) організацій –
громадські об’єднання, релігійні організації,
політичні партії, споживчі кооперативи тощо.
Тож недоцільно було б через, напри
клад, вчинення злочину ігуменом монастиря
фактично обмежувати всіх монахів у ре
алізації права на свободу совісті. Водночас
навіть незначні штрафи для некомерційної
організації можуть стати обмеженням у її
діяльності. Для релігійних організацій Ук
раїни проблема впорядкування юридичної
відповідальності є ще більш актуальною че
рез міжконфесійні сутички, в яких сторони
вдаються до не зовсім правомірних засобів
протистояння.
Норми Закону України «Про відповідаль
ність юридичних осіб за вчинення корупцій
них правопорушень» не відповідали консти
туційним засадам судочинства. У консти
туційному поданні Верховного Суду України
зазначалося, що цей Закон взагалі не відпо
відає ст. 129 Конституції України щодо про
цедури притягнення до відповідальності.
Цілий ряд необхідних положень в ньому про
сто були відсутні. В Законі не передбачали
ся обов’язкові процесуальні заходи, не
обхідні для розгляду справи в суді. Зокрема,
не визначено особливості його дії в часі,
просторі; поняття, а також особливості вини
юридичної особи у вчиненні правопорушен
ня; обставини, які виключають винність; об
ставини, які обтяжують або пом’якшують
відповідальність юридичної особи, тощо.
Так, у ч. 1 ст. 9 цього Закону встановлю
валося, що провадження у справах стосовно
юридичних осіб мало здійснюватися відпо
відно до цього Закону. Таким чином, він по
винен містити усі процесуальні норми для
здійснення провадження у таких справах.
Разом із тим у Законі не встановлювався по
рядок відводу (самовідводу) судді, секрета
ря судового засідання, а також інших учас
ників процесу; подачі та оцінки доказів; за
стосування технічних засобів тощо.
Слід зазначити, що це тільки ті прогали
ни, що є очевидними навіть для студентів,
які хоча б поверхнево ознайомлені з основа
ми процесуального законодавства. Таким
чином, вказаний Закон – це яскравий при
клад того, як загалом позитивнопрогресив
ну ідею можна зганьбити, викривити

поспішним науково і практично необґрунто
ваним втіленням у законодавстві.
З огляду на наведене вище слід зазна
чити, що встановлення відповідальності
юридичних осіб за вчинення корупційних
правопорушень сприятиме удосконаленню
кримінального законодавства в цілому. А це
потребує детального, комплексного, сис
темного реформування різних галузей
вітчизняного законодавства. Зокрема роз
роблення теоретичної моделі загальних
засад кримінальної відповідальності юри
дичних осіб; визначення, за які конкретно
злочини може встановлюватись їх відпо
відальність; внесення змін до положень
Конституції України, норм Кримінальнопро
цесуального кодексу України, адміністра
тивної та інших галузей вітчизняного зако
нодавста; слід також розібратися у питаннях
правових гарантій захисту юридичних осіб
від свавілля окремих чиновників, незакон
них спроб захоплення бізнесу.
Таким чином, запровадження інституту
відповідальності юридичних осіб у націо
нальне законодавство в жодному разі не по
винно стати спонтанним і недостатньо про
думаним кроком [9].
Що стосується юридичних осіб, то до
цільно було б встановити таку їх відпо
відальність за вчинення корупційних зло
чинів, що поєднувала б особисту відпові
дальність винного, який вчинив корупційний
злочин, і накладення цивільноправових
стягнень на юридичну особу у виді штрафу,
заборони займатися певним видом діяль
ності, ліквідації юридичної особи. А підста
вою для цієї відповідальності має бути
вчинення керівником, засновником, іншою
особою, уповноваженою діяти від імені юри
дичної особи, злочину, передбаченого пев
ною статтею, якщо в результаті вчинення
цього злочину юридичною особою було от
римано матеріальну чи іншу вигоду, покра
щено її становище на ринку або отримано
інші незаконні пільги чи переваги. Не можуть
бути суб’єктами відповідальності непід
приємницькі юридичні особи приватного
права, що є неприбутковими. Також необ
хідно більш ретельно регламентувати поря
док притягнення до відповідальності і про
вадження у справах стосовно юридичних
осіб.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
ЯК ПРОБЛЕМА НАУКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
Резюме
На підставі аналізу чинного вітчизняного законодавства та вивчення зарубіжного досвіду
аналізуються можливості встановлення кримінальної відповідальності юридичних осіб за вчиC
нення корупційних правопорушень. Звертається увага на необхідність більш ретельного розC
роблення теоретичної моделі загальних підстав кримінальної відповідальності юридичних осіб
та можливостей впровадження інституту кримінальної відповідальності юридичних осіб у
національне законодавство.
Олег ШЕМЯКИН
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
КАК ПРОБЛЕМА НАУКИ УГОЛОВНОГО ПРАВА
Резюме
На основании анализа действующего отечественного законодательства и изучения заC
рубежного опыта анализируются возможности установления уголовной ответственности юриC
дических лиц за совершение коррупционных правонарушений. Обращается внимание на неC
обходимость более тщательной разработки теоретической модели общих оснований уголовC
ной ответственности юридических лиц и возможностей внедрения института уголовной
ответственности юридических лиц в национальное законодательство.
Oleg SHEMYAKIN
LEGAL ENTITIES LIABILITY AS A PROBLEM OF CRIMINAL LAW
Summary
On the basis of current national legislation analysis and foreign experience studying the posC
sibility of establishing criminal liability of legal entities for corruption crimes is analyzed in the article.
The necessity of more accurate development of theoretical grounds of legal entities criminal liability
and possibilities of implementing this institute to national legislation are considered.
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ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
Валерій КРАВЧУК
аспірант кафедри теорії
держави і права
Національної академії прокуратури України

УГОДА ПРО ВИЗНАННЯ ВИНИ
ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ
У СФЕРІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
(іноземний досвід та пропозиції для України)
Ключові слова: повноваження прокурора; ефективність кримінального переслідування;
функціональні моделі прокуратур; угода про визнання вини.
ьогодні головним завданням Україн
ської держави є реформування дер
жавного механізму, до складу якого
входить прокуратура України – один з основ
них правоохоронних органів. Для суттєвого
вдосконалення інституту прокуратури не
обхідно звернути особливу увагу на функ
ціональне призначення діяльності прокурор
ської системи як такої. Серед українських
науковців поширені дискусії з приводу місця
прокуратури у механізмі сучасної держави.
Проте першочергове значення, на нашу дум
ку, має все ж функціональний елемент її вдо
сконалення в умовах сьогодення та майбут
нього. Про актуальність цього питання свід
чить те, що: поперше, в умовах оптимізації
та удосконалення механізму держави недо
пустимим є необґрунтоване дублювання
функцій органів державної влади; подруге,
є потреба у підвищенні ефективності
функціонування апарату держави; потретє,
існує необхідність вироблення чіткого ме
ханізму взаємодії органів державної влади.
Доцільно зазначити, що функціонування
інституту прокуратури є відносно нетрива
лим. Активна форма його становлення відбу
лася лише близько 150 років тому, але вже за
такий час інститут прокуратури запровадже
ний, зі своїми особливостями, майже в усіх
країнах світу. У процесі цього розвитку з’яви
лися цілі прокурорські системи.
Аналіз прокурорських систем найбільш
розвинених країн світу, переважно як при
клад позитивного досвіду, вказує, що
дослідники не завжди глибоко вникають у

С

сутність тієї чи іншої прокурорської системи.
Тому метою даної статті є оцінка особливос
тей діяльності прокурорських систем Сполу
чених Штатів Америки (США) та деяких країн
Європи, визначення переваг, недоліків
їхнього функціонування та основних засад
підвищення ефективності у сфері криміна
льного переслідування. При цьому особливу
увагу варто спрямувати на виокремлення
позитивного досвіду для реформування віт
чизняної системи органів прокуратури.
У світовій прокурорській практиці скла
лись три основні функціональні моделі про
куратури: з домінуючою функцією – кримі
нальне переслідування (США, Франція,
Німеччина, Італія); з домінуючою функцією –
нагляд за законністю (КНР, Куба, В’єтнам,
Російська Федерація); змішана функціо
нальна модель, що зводиться до наявності
двох вказаних основних функцій (країни
пострадянського простору) [1, 83].
Також науковці класифікують проку
рорські системи на монофункціональні та
поліфункціональні, залежно від обсягу функ
цій, які покладаються на прокуратуру. Більш
ефективною, як вказує аналіз світової прак
тики, є діяльність монофункціональних про
курорських систем, а особливо прокуратур
з домінуючою функцією кримінального пе
реслідування. Кримінальне переслідування
тут слід розглядати як діяльність з порушен
ня кримінальної справи, встановлення та за
тримання особи й застосування щодо неї
запобіжних заходів, пред’явлення обвину
вачення, складання обвинувального вис
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новку, направлення справи до суду та під
тримання державного обвинувачення в суді
[2, 71; 3, 13].
Зокрема, у США прокурор є централь
ною фігурою в управлінні кримінальним су
дочинством, оскільки приймає найбільш
важливі рішення щодо його провадження.
Перед прокурором стоїть завдання правової
оцінки та кваліфікації фактів, представлених
поліцією. Крім того, у процесі обвинувачен
ня особи прокурор має зібрати широке коло
доказів, взяти до уваги ступінь шкоди, за
подіяної злочином, визначити відповідне
покарання щодо конкретного злочину або
особи злочинця.
В ідеалі будьяка особа, обвинувачена у
вчиненні злочину, в США має право на спра
ведливий і швидкий суд (день у суді).
Сутність приписів законодавства така, що
держава має довести провину поза всякими
розумними сумнівами, обвинувачений має
право бути судимим судом присяжних –
своїх однолітків, і неупереджені судді мусять
ретельно зважити на всі факти під час вине
сення вироку.
Проте реальність від цього ідеалу кри
мінального судочинства значно відріз
няється. У переважній кількості випадків
для обвинуваченого «день в суді» – кілька
хвилин, які полягають у визнанні своєї вини.
Тобто у США діє складна система суду при
сяжних, і лише 10% обвинувачених отриму
ють право її використовувати. Для біль
шості ж правосуддя здійснюється шляхом
укладення угод про визнання вини в обмін
на обіцянку зниження розміру покарання
або застосування більш м’якого покарання
[4]. Головну функцію у цій системі викону
ють саме органи прокуратури.
Найсуттєвішою особливістю прокурор
ських повноважень у США є їх дискрецій
ність, тобто наявність повноважень проку
рора, які він застосовує на власний розсуд.
При правильному їх використанні такі по
вноваження значно сприяють здійсненню
правосуддя, проте створюють і великий по
тенціал для зловживання зі сторони обвину
вачення.
Система кримінального судочинства у
США дедалі більше тяжіє до угоди про виз
нання вини як до способу вирішення кримі
нальних справ. Кримінальне переслідування
та угоди про визнання вини лежать в основі
влади прокурора у США. Перший формаль
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ний обов’язок прокурора – визначити, чи
потрібно особу обвинувачувати у вчиненні
злочину, і якщо так, яке звинувачення
потрібно пред’явити. Втім, не владні повно
важення у сфері кримінального пересліду
вання роблять прокурорську систему США
центральним елементом у здійсненні судо
чинства, а швидше владні повноваження
щодо звільнення від переслідування, навіть
за умов достатності доказів для нього [5,
700–704].
Угода про визнання вини – це договір з
державою, зміст якого полягає у тому, що
обвинувачений визнає себе винним у менш
тяжкому злочині, відмовляється від суду
присяжних, від інших процесуальних прав та
отримує менше покарання, уникаючи судо
вого розгляду в повному обсязі та за більш
тяжким обвинуваченням, згідно з яким йому
загрожує можливість присудження суворі
шого покарання [6, 28–29].
Угода про визнання вини укладається
між обвинувачуваним і прокурором. Проку
рори ж сьогодні у США мають більше ніж
колинебудь важелів, щоб змусити обвину
вачуваного укласти таку угоду. Такими важе
лями, зокрема, виступають: велика дифе
ренціація покарання; обвинувачення особи
у вчиненні декількох злочинів одночасно;
обвинувачення особи у вчиненні злочину
без належних доказів (прокурорська тактика
ведення переговорів); необмежена мож
ливість зняття обвинувачення, що недостат
ньо підтверджене доказами, на більш пізніх
етапах кримінального переслідування. Вка
зані повноваження прокурора дають йому
невичерпну можливість впливу на обвинува
ченого під час ведення переговорів з приво
ду укладення угоди про визнання вини. При
цьому захист має досить обмежений доступ
до матеріалів кримінальної справи на етапі
переговорів і не в змозі перевірити реаль
ний потенціал обвинувачення. Додатковий
важіль впливу є у прокурора щодо осіб, які
мають певну кількість судимостей, і тих, які
вчинили злочин за обставин, що обтяжують
покарання [7, 10; 8, 26–27].
Очевидно, що угода про визнання вини
є домінуючим інститутом кримінального
процесу у США, не елементом, доповнен
ням до системи кримінального правосуддя,
а власне є цією системою. Аналізуючи її
ефективність, слід виділити основні перева
ги та недоліки.

Трибуна молодого вченого
Для обвинувачуваного перевагами ук
ладення угоди про визнання вини є: звіль
нення від кримінального переслідування;
уникнення невизначеності суду; криміналь
на відповідальність за менш тяжкий злочин;
у деяких випадках – застосування альтерна
тивного або зниження покарання.
Переваги угоди про визнання вини для
прокурора: дає змогу уникнути судових вит
рат; знижує навантаження прокуратури
(знімає тягар переслідування чи доказуван
ня вини «поза всякими розумними сумніва
ми»); робить свій внесок в ефективність си
стеми кримінального правосуддя (понад
90% cправ вирішуються в ході переговорів з
прокурором) [9, 2–3]; є доречною, коли по
терпілий хоче уникнути публічного суду; усу
ває перспективу подальших апеляцій; за
безпечує елемент визначеності.
Проте угода про визнання вини має і
низку недоліків, до яких належать наступні:
веде до маніпулювання судовою системою
й можливості уникнути дотримання право
вих та конституційних принципів; створює
потенціал для зловживання владою з боку
прокурорів і суддів; сприяє зниженню ролі
захисника, який може віддати перевагу
своїм власним інтересам, а не інтересам об
винуваченого [10, 14]; призводить до того,
що правопорушники отримують м’яке пока
рання; збільшує ризик судової помилки;
найбільшого тиску зазнають обвинувачені,
які можуть бути невинними.
Таким чином, інститут прокуратури у
США наділений значним обсягом повнова
жень у сфері кримінального правосуддя, що
з точки зору принципів справедливості та
рівності є невиправданим. Проте така про
курорська система є ефективною у боротьбі
зі злочинністю, у тому чисті організованою, у
забезпеченні повного та своєчасного роз
криття злочинів, економії державних ре
сурсів.
У прокурорських системах країн конти
нентального права угода про визнання вини
також має місце, проте є низка принципових
відмінностей. Прокурорські повноваження у
країнах континентального права обмежені
законом, виходячи з принципів доцільності
та законності, на яких ґрунтуються проку
рорські повноваження при здійсненні
кримінального переслідування. Наприклад,
у країнах, які дотримуються принципу
доцільності, прокурори наділені високим

ступенем автономії у прийнятті рішень
(Франція, Нідерланди), а в країнах, які до
тримуються принципу законності, навпаки,
прокурори зобов’язані здійснювати кримі
нальне переслідування, коли достатньо до
казів для доведення вини особи, і тут не мо
же бути мови про суспільний інтерес для
прийняття рішення прокурором (Німеччина,
Італія) [8, 30–31].
Прокурорська система у Німеччині ха
рактеризується тим, що, на відміну від США,
прокурор наділений мінімальним обсягом
дискреційних повноважень, а точніше, вони
майже відсутні. За такої функціональної мо
делі німецький прокурор не може приймати
рішення про кримінальне переслідування на
власний розсуд, а керується принципом за
конності, що зобов’язує його порушувати
кримінальне переслідування у кожному кон
кретному випадку, щодо усіх правопоруш
ників (за винятком випадків, встановлених
законодавством, наприклад, дрібного пра
вопорушення). Саме винятки з цього прави
ла зробили можливим розвиток у Німеччині
інституту угоди про визнання вини [5, 675].
Угода про визнання вини в Німеччині ре
алізується у трьох формах:
1. Прокурор може звільнити обвинува
чуваного від кримінальної відповідальності
за злочин невеликої тяжкості, якщо усунена
заподіяна шкода і громадський інтерес не
вимагає подальшого кримінального пере
слідування.
2. Угода здійснюється у кримінально
процесуальному порядку, полягає у підго
товці прокурором документа, в якому
міститься обвинувачення особи у вчиненні
злочину і визначається покарання за нього.
За цією формою угоди про визнання вини
покарання може включати лише штрафні
санкції, позбавлення волі на строк до одного
року, обмеження спеціального права (на
приклад, права керування автомобілем) і
конфіскацію прибутків, одержаних у резуль
таті вчинення злочину. Прокурор має отри
мати дозвіл від судді, щоб документ набув
юридичної сили, після чого він передається
обвинувачуваному, який протягом 14 днів
приймає пропозицію прокурора або віддає
перевагу судовому розгляду своєї справи на
загальних підставах.
3. Угода про визнання вини втілюється
шляхом ведення переговорів між прокуро
ром та обвинуваченим (і його захисником).
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Така форма угоди, на відміну від попередніх,
не заміняє суд. Проте перевага для проку
рора полягає у тому, що визнання вини мо
же скоротити тривалість судового розгляду,
а перевага для обвинуваченого – у тому, що
прокурор може висунути обвинувачення у
менш тяжкому злочині, а також у подальшо
му застосуванні більш м’якого покарання [8,
35–38].
У Німеччині відмова обвинуваченого від
укладення угоди про визнання вини не є
підставою для посилення суворості пока
рання, як у США. Прокурори не використо
вують можливість застосування суворішого
покарання для тиску на обвинувачуваного у
спонуканні його до укладення угоди про
визнання вини.
На основі принципу законності діє і про
курорська система Італії, обов’язкове кримі
нальне переслідування являє собою тради
ційну спадщину цієї країни. Навіть у Консти
туції Італії одне з положень закріплює
принцип обов’язкового кримінального пе
реслідування [11, 441]. Прокуратура тут та
кож є одним із основних суб’єктів криміна
льного правосуддя, проте прокурорські по
вноваження значно обмежені судовим
контролем. Ймовірно, це пояснюється тим,
що судова і прокурорська системи в Італії
інституційно пов’язані між собою, прокура
тура є частиною судової влади [12, 1].
У прокурора в Італії немає, як у США, не
обмежених повноважень щодо укладення
угоди про визнання вини. На формування
інституту угоди про визнання вини в Італії
суттєво вплинуло положення ч. 1 ст. 6 Євро
пейської конвенції про захист прав людини
та основоположних свобод, яка гарантує,
що будьяка особа, обвинувачена у вчиненні
злочину, «має право на справедливий і
публічний розгляд її справи упродовж розум
ного строку незалежним і безстороннім су
дом, встановленим законом». Тому в систему
кримінального правосуддя Італії у 1988 році
було запроваджено лише ряд спрощених
процедур судового розгляду. Наприклад,
згідно з італійським законодавством обме
женою формою угоди про визнання вини
можна вважати applicazione della pena su
richiesta delle parti, що перекладається як
«застосування покарання на прохання сто
рін». Згідно з цим положенням, прокурор і ад
вокат можуть узгодити покарання, що має бу
ти призначене, і просити суддю прийняти цю
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пропозицію. Така пропозиція дає змогу змен
шити діапазон можливого покарання для об
винуваченого, вирок не зараховується у су
димість. Суттєвими відмінностями італійської
системи від США є те, що ці процедури обме
жені колом справ і не заміняють судовий роз
гляд [13, 14; 11, 438].
Прокурорська ж система Франції діє на
основі принципу доцільності. Прокурори не
зв’язані необхідністю в усіх випадках прова
дити кримінальне переслідування, керую
чись лише необхідністю підтримувати суво
ре обвинувачення. У Франції прокурори є
посадовими особами судової влади, і голов
ний обов’язок прокуратури полягає у швид
кому визначенні справедливого обвинува
чення й представленні його перед судом. Це
положення закріплено у французькому кри
мінальнопроцесуальному кодексі і надає
прокурору можливість не порушувати кри
мінальну справу навіть за наявності доказів,
достатніх для доведення вини обвинувачу
ваного. Внаслідок чого у Франції, як і в США,
більшість фактів про вчинення злочинів, за
реєстрованих у прокуратурі, не закінчують
ся судовим розглядом. За різними оцінками
від 50% до 80% таких фактів, доведених до
відома прокурорів, вирішуються на стадії
провадження [8, 30–31].
Прокурор у Франції наділений широкими
повноваженнями у сфері укладення угоди
про визнання вини, і це дає можливість уник
нути перевантаження судової системи.
Однак процес укладення угоди про визнання
вини має свої особливості. Процедура виз
нання вини може застосовуватися для
кримінальних проступків, за які передбачено
покарання у виді штрафу або позбавлення
волі на термін не більше 5 років, а також тяж
ких злочинів, вчинених з необережності. Об
винуваченому надається можливість укласти
угоду про визнання вини або відмовитися від
цієї процедури протягом 10 днів. Порядок ук
ладення угоди передбачає дві основні умо
ви: обов’язкове ведення протоколу перего
ворів і обов’язкова участь захисника.
Після досягнення згоди між сторонами
справу розглядає голова окружного суду
або призначений ним суддя. Скорочена су
дова процедура проходить дві стадії: заслу
ховування обвинувачуваного суддею; уп
равління кримінальним обвинуваченням
(фактично це судовий контроль укладеної
угоди про визнання вини). Проте, на відміну
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від Італії та й, певною мірою, Німеччини,
суддя не схвалює угоду, укладену між проку
рором і обвинувачуваним, а затверджує по
карання. Таким чином покарання набирає
юридичної сили [13, 7–9].
Пошук більш ефективних і справедливих
способів вирішення кримінальних справ,
діяльності органів кримінального пересліду
вання, у тому числі прокуратури, є основою
шляху до верховенства права. Досвід дея
ких країн (зокрема, Грузії, Боснії та Герцего
вини) показує, що навіть запровадження
змін, які здаються переважно технічними і
процедурними, може серйозно вплинути на
зростання ефективності у провадженні
кримінальних справ та економії процесуаль
них ресурсів [14, 417].
Одним із шляхів зміцнення прокурор
ської влади у системі кримінального судо
чинства є запровадження інституту угоди про
визнання вини. Цей крок, безперечно, здатен
забезпечити значно більшу ефективність
прокурорської системи будьякої країни.
Ключовими перевагами цього підходу слід
вважати насамперед зниження відсотку не
розглянутих справ, а також легітимізацію
компромісу між прокурором та обвинувачу
ваним, розширення принципу індивіду
алізації покарання, закладення потенціалу до
поступового зниження кількості кримінально
виконавчих установ, слідчих ізоляторів, ізо
ляторів тимчасового тримання тощо.
В Україні діє принцип законності кримі
нального судочинства, якому підпорядко
вується і вся прокурорська система. Проте
повноваженнями порушити кримінальне пе
реслідування наділені не лише органи про
куратури, а й органи дізнання, слідчі інших
правоохоронних відомств. Згідно зі ст. 6 та
ст. 111 Кримінальнопроцесуального ко
дексу України (КПК України) кримінальне
переслідування має тривати до настання
обставин, що виключають провадження у
кримінальній справі, або закінчення строків
давності. Таким чином, прокурорська систе

ма України більше зв’язана принципом за
конності, ніж прокурорські системи Німеч
чини чи Італії.
Крім того, за нинішніх законодавчих ре
алій запровадження інституту угоди про
визнання вини і надання органам прокурату
ри повноваження у цій сфері є неможливим
з таких причин:
– це суперечить ч. 1 ст. 62 Конституції
України (вина особи встановлюється обви
нувальним вироком суду);
– виникає конфліктність із завданнями
кримінального судочинства (згідно зі ст. 2
КПК України кожен, хто вчинив злочин, має
бути притягнений до відповідальності);
– постає суперечність із принципами
кримінального судочинства, наприклад зма
гальності і диспозитивності, що закріплені у
ст. 161 КПК України. Адже визнання обвину
ваченим своєї вини може бути покладено в
основу обвинувачення лише при підтверд
женні цього визнання сукупністю доказів,
що є у справі (ч. 2 ст. 74 КПК України);
– виникає небезпека неоднозначного
сприйняття цього інституту суспільством.
Підсумовуючи викладене, зазначимо,
що ефективність діяльності органів прокура
тури України необхідно підвищувати, в тому
числі шляхом посилення їх повноважень у
сфері кримінального переслідування. Щодо
запровадження інституту угоди про визнан
ня вини є низка проблем, проте потрібно
враховувати як недоліки, так і переваги цієї
процедури у вирішенні кримінальних справ.
Про доцільність впровадження такої проце
дури у кримінальне судочинство України мо
жуть свідчити, поперше, вичерпані можли
вості підвищення ефективності існуючої
системи кримінального судочинства; по
друге, очевидне відставання у розвитку
вітчизняного кримінального судочинства
порівняно з іншими країнами, в тому числі
європейськими; потретє, перевантаження
органів прокуратури та слідства; почетвер
те, перевантаження судової системи.
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Д

ілова репутація юридичної особи була
і залишається предметом активних
наукових досліджень у частині визна
чення обсягу даного поняття, його суттєвих
ознак, правових механізмів захисту тощо.
Практика ділових взаємин суб’єктів приват
ного права підтверджує прикладну акту
альність відповідних питань. Адже нерідко
виникають деліктні й договірні правопору
шення, які суттєво впливають на репутацію
насамперед суб’єктів господарювання. А від
науковотеоретичного обґрунтування ци
вільноправових форм охорони ділової ре
путації юридичної особи залежить зрештою
ефективність господарської та іншої діяль
ності юридичної особи.
Питання цивільноправових форм охо
рони ділової репутації юридичної особи у
наукових дослідженнях найчастіше розгля
даються лише побіжно. Тому метою статті є
розкриття цивільноправових форм охорони
ділової репутації на підставі узагальнення
існуючого стану законодавчого забезпечен
ня, судової практики та наукових пошуків у
досліджуваній сфері.
Насамперед звернемо увагу на наукові
дослідження, що стосуються поняття «ци
вільноправова охорона». У цьому напрямі
варто відзначити вітчизняного дослідника
В.І. Бобрика, який пропонує тлумачити по
няття «цивільноправова охорона» через
«систему заходів, передбачених цивільним
законодавством, спрямованих на забезпе
чення неприпустимості свавільних та інших
неправомірних втручань» у певну сферу
діяльності особи [1]. Видається, що буде не
зовсім правильно визначати цивільнопра
вову охорону лише як «систему заходів»,
оскільки це поняття включає в себе не лише
активні дії, спрямовані на недопущення не

правомірних втручань. Цивільноправова
охорона передбачає і механізми «статично
го» недопущення порушень шляхом визнан
ня права, встановлення гарантій для його
(права) реалізації тощо.
Спробуємо визначити зміст поняття
«цивільноправова форма охорони ділової
репутації юридичної особи». Для цього зга
даємо, що охорона спрямовується на недо
пущення порушення, а також і на відновлен
ня порушеного права, тобто на захист. Що
має робити юридична особа для недопу
щення порушення свого права на ділову ре
путацію або для захисту вже порушеного
права? Спершу вона використовує перед
бачену цивільним законодавством мож
ливість реалізації права на ділову репутацію
шляхом її «підтримання», куди можуть бути
включені як активна інформаційна діяль
ність, спрямована на підтримання власної
ділової репутації (наприклад, рекламна кам
панія), так і «пасивне» формування ділової
репутації у повсякденній діяльності.
При порушенні ж права на ділову репу
тацію юридична особа може застосувати
передбачені законом заходи захисту, зокре
ма: звернутися до органів державної влади,
уповноважених здійснювати процедури
відновлення порушеного права; звернутися
до суду; застосувати засоби самозахисту. Із
зазначених заходів цивільноправовими
можна назвати самозахист порушеного
права на ділову репутацію і звернення до су
ду. Разом з тим, варто зазначити, що і звер
нення до уповноважених органів державної
влади, і звернення до суду, і самозахист
права на ділову репутацію мають самостій
ний характер з власним передбаченим пра
вовим механізмом реалізації. Тому їх можна
визначити як форми охорони ділової репу
тації юридичної особи.
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Основною для надійної охорони ділової
репутації юридичної особи видається така
цивільноправова форма, як матеріальне за
кріплення і гарантування відповідного права.
Адже визнання такого права за юридичною
особою шляхом його закріплення у цивільно
му законодавстві, встановлення матеріаль
них гарантій недоторканності цього права є
базою для усіх інших форм цивільноправо
вої охорони. Без наявності норм, які визнача
ють обсяг ділової репутації і процедури її ре
алізації, неможлива реалізація будьяких
форм охорони ділової репутації, оскільки бу
де відсутній власне предмет такої охорони.
Тому основою цивільноправової охорони
ділової репутації юридичної особи є ма
теріальне закріплення і гарантування ділової
репутації юридичної особи.
Наступною формою охорони ділової ре
путації є судовий захист. На перший погляд
він видається формою цивільнопроцесу
ального захисту. Однак варто згадати, що
гарантії судового захисту цивільних прав,
зокрема і права юридичної особи на ділову
репутацію, закріплені саме у Цивільному ко
дексі України (ЦК України) як джерелі цивіль
ного права. Тому судовий захист ділової ре
путації юридичної особи визнаємо цивільно
правовою формою її охорони. Судовий
захист є найоптимальнішим засобом віднов
лення порушеного права юридичної особи
на ділову репутацію і відшкодування завда
них збитків, оскільки забезпечується дер
жавним примусом. Однак судовий захист
ділової репутації юридичної особи як форма
охорони останньої характеризується низ
кою проблем теоретичного і практичного ха
рактеру, на які необхідно звернути увагу.
Насамперед погодимося з думкою
Г.П. Тимченка про те, що «судова форма за
безпечує реалізацію специфічного за
змістом і функціями конституційного права
на судовий захист як фундаментального
процесуального засобу захисту цивільних
прав. Вона максимально пристосована до
вирішення спорів, пов’язаних з порушенням
або можливістю порушення суб’єктивних
прав і охоронюваних законом інтересів, а
суди загальної юрисдикції (цивільні та гос
подарські) складають систему цивільної
юрисдикції, предметом діяльності якої є
спір про право цивільне» [2]. Як бачимо, не
залежно від суб’єктного складу спорів
(зокрема і таких, що пов’язані із діловою ре
путацією юридичної особи) основою відне
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сення відповідних справ до цивільної юрис
дикції є наявність спору про право цивільне
(у нашому випадку – право юридичної особи
на ділову репутацію). Така позиція додатко
во аргументує правильність віднесення су
дового захисту до однієї із форм цивільно
правової охорони ділової репутації юридич
ної особи. Але визначення такої форми
охорони ділової репутації юридичної особи
як судовий захист не вирішує проблеми
підвідомчості та підсудності відповідних
спорів. На підтвердження цієї думки наведе
мо приклади із судової практики.
Судова палата у цивільних справах Вер
ховного Суду України 23 травня 2002 року
розглянула скаргу такого змісту. Ухвалою
судді Жовтневого районного суду м. Одеси
від 1 лютого 2001 року відмовлено
ТОВ «БлекСіСервіс» у прийнятті позову про
захист честі і гідності, відшкодування мо
ральної шкоди з підстав, передбачених
ст. 136 Цивільного процесуального кодексу
України (ЦПК України). У касаційній скарзі
ТОВ порушується питання про скасування
ухвали судді як такої, що не відповідає вимо
гам ЦПК України. Судова палата у цивільних
справах Верховного Суду України вважає,
що касаційна скарга підлягає задоволенню,
а ухвала судді – скасуванню з таких підстав.
Відмовляючи у прийнятті позову, суддя ви
ходив із того, що такий спір слід вирішувати
у господарських судах. З таким висновком
судді Судова палата у цивільних справах
Верховного Суду України не погодилась,
оскільки відповідно до роз’яснень, викладе
них у п. 5 постанови Пленуму Верховного
Суду України від 28 вересня 1990 року № 7
«Про застосування судами законодавства,
що регулює захист честі, гідності і ділової
репутації громадян та організацій», у випад
ках поширення відомостей, що принижують
репутацію організації, остання, якщо вона є
юридичною особою, має право звернутися
до суду з вимогами про їх спростування не
залежно від того, якою особою (фізичною чи
юридичною) поширено ці відомості. Зазна
чене роз’яснення узгоджується з вимогами
ст. 7 Цивільного кодексу України.
Оскільки суддя постановив ухвалу, яка
суперечить вимогам чинного ЦПК України і
роз’ясненням Пленуму Верховного Суду
України з питань про захист честі, гідності та
ділової репутації, ухвала підлягає скасуван
ню з направленням матеріалів у суд першої
інстанції для вирішення питання про прий

Трибуна молодого вченого
няття позовної заяви виходячи з вимог
статей 137 і 138 ЦПК України. Судова палата
у цивільних справах Верховного Суду Ук
раїни ухвалу судді Жовтневого районного
суду м. Одеси від 1 лютого 2001 року скасу
вала, а матеріали справи повернула в суд
першої інстанції для вирішення питання про
прийняття позовної заяви [3].
Як бачимо, у 2002 році позиція Судової
палати у цивільних справах Верховного Су
ду України була такою: у випадках поширен
ня відомостей, що принижують репутацію
організації, остання, якщо вона є юридич
ною особою, має право звернутися до суду
з вимогами про їх спростування незалежно
від того, якою особою (фізичною чи юридич
ною) поширено ці відомості.
Подібна правова позиція закріплена у
постанові Верховного Суду України від
31 березня 1995 року № 4 «Про судову прак
тику в справах про відшкодування мораль
ної (немайнової) шкоди», у якій зазначено,
що відповідно до ст. 24 ЦПК України спори
про відшкодування моральної (немайнової)
шкоди підвідомчі суду, якщо хоча б однією зі
сторін у них є громадянин (фізична особа).
Суду підвідомчі також спори між юридични
ми особами про відшкодування моральної
(немайнової) шкоди, якщо ці вимоги взає
мопов’язані з іншими вимогами, вирішення
яких віднесено до відання суду загальної
юрисдикції (наприклад, про спростування
поширеної інформації та відшкодування у
зв’язку з цим заподіяної моральної шкоди).
Підсудність справ даної категорії визна
чається за правилами ст. 125 ЦПК України,
тобто за місцем знаходження відповідача,
крім випадків, коли позивачеві надано зако
ном право вибору підсудності [4].
Звернемо увагу і на позицію Вищого
господарського суду України стосовно
практики вирішення спорів, пов’язаних із
діловою репутацією. Вищим господарським
судом України проаналізовано практику за
стосування господарськими судами законо
давства про інформацію (справи стосовно
ділової репутації юридичної особи здебіль
шого потрапляють у цю категорію). У таких
справах проблемним є не лише визначення
підвідомчості і підсудності, а й трактування
фактичних обставин відповідних справ про
право цивільне. Вищим господарським су
дом України, зокрема, визнається, що право
на спростування недостовірної інформації
належить не лише фізичним, але й юридич

ним особам у передбачених законом випад
ках, а тому спори зазначеної категорії під
відомчі господарським судам на загальних
підставах [5]. Така позиція вже є дис
кусійною і не співвідноситься з проаналізо
ваними вище позиціями судових інстанцій.
Варто зазначити, що господарські суди
нерідко не приймають до розгляду справи
про захист ділової репутації та спростування
недостовірної інформації. Так, місцевий гос
подарський суд, з яким погодився госпо
дарський суд апеляційної інстанції, відмовив у
прийнятті позовної заяви про захист ділової
репутації та спростування недостовірної
інформації. Судові рішення з посиланням на
статті 1, 12, п. 1 ч. 1 ст. 62 Господарського про
цесуального кодексу України (ГПК України)
мотивовано тим, що господарським судам
непідвідомчі спори зазначеної категорії.
Скасовуючи відповідні судові рішення з
передачею справи на розгляд суду першої
інстанції, Вищий господарський суд України
обґрунтував свою позицію наступними по
ложеннями. У ст. 299 ЦК України зазначено,
що фізична особа має право на недоторкан
ність своєї ділової репутації і може зверну
тися до суду з позовом про її захист.
Відповідно до ч. 1 ст. 91 ЦК України юридич
на особа здатна мати такі ж цивільні права
та обов’язки (цивільну правоздатність), як і
фізична особа, крім тих, які за своєю приро
дою можуть належати лише людині. Право
на недоторканність ділової репутації – одне
з особистих немайнових прав фізичної осо
би, що забезпечують її соціальне буття. Це
право за своєю природою може належати
не лише фізичній, але й юридичній особі.
За приписами ч. 1 ст. 277 ЦК України фізич
на особа, особисті немайнові права якої по
рушено внаслідок поширення про неї та
(або) членів її сім’ї недостовірної інформації,
має право на відповідь, а також на спросту
вання цієї інформації. За своєю правовою
природою право на спростування недо
стовірної інформації, передбачене ст. 277
ЦК України, належить не лише фізичним,
але й юридичним особам, оскільки це право
може бути використане господарюючим
суб’єктом (підприємцем) як спосіб судового
захисту щодо поширення інформації, яка
шкодить його діловій репутації.
Згідно зі ст. 277 ЦК України спростуван
ня недостовірної інформації здійснюється
особою, яка поширила інформацію. Спрос
тування недостовірної інформації здійсню
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ється у такий же спосіб, у який вона була по
ширена. Відповідно до ч. 1 ст. 16 ЦК України
кожна особа має право звернутися до суду
за захистом свого особистого немайнового
або майнового права та інтересу. Частиною
другою цієї статті визначено способи захис
ту цивільних прав та інтересів.
З огляду на положення зазначеної норми
та принцип диспозитивності у господарсько
му судочинстві позивач має право вільно оби
рати способи захисту порушеного права чи
інтересу і, зокрема, визначати відповідача за
своїми вимогами тощо. Таким чином, згідно з
позицією Вищого господарського суду Ук
раїни обраний позивачем спосіб захисту його
порушеного права відповідає способу, що
встановлений у ст. 277 ЦК України.
Вищий господарський суд України також
посилається у своєму рішенні на п. 6 поста
нови Пленуму Верховного Суду України від
28 вересня 1990 року № 7 «Про застосуван
ня судами законодавства, що регулює за
хист честі, гідності і ділової репутації грома
дян та організацій», де зазначено: відповіда
чем у справі про захист честі і гідності може
бути фізична або юридична особа, яка поши
рила відомості, що порочать позивача; якщо
позов пред’явлено про спростування відо
мостей, опублікованих у пресі або пошире
них іншими засобами масової інформації (по
радіо, телебаченню), як відповідачі притягу
ються автор та відповідний орган масової
інформації (редакція, агентство, інший ор
ган, що здійснив випуск інформації). При
публікації або іншому поширенні відомостей
без позначення автора орган масової інфор
мації за вимогою суду зобов’язаний назвати
особу, яка надала відомості, про спростуван
ня котрих пред’явлено позов.
Позивачами і відповідачами в судовому
процесі господарських судів можуть бути
підприємства та організації, зазначені у ст. 1
ГПК України, тобто підприємства, установи,
організації, інші юридичні особи, громадя
ни, які здійснюють підприємницьку діяль
ність без створення юридичної особи і в ус
тановленому порядку набули статусу суб’єк
та підприємницької діяльності.
Відповідно до ст. 2 ГПК України госпо
дарський суд порушує справи за позовними
заявами, зокрема, підприємств та органі
зацій, які звертаються до господарського
суду за захистом своїх прав та охоронюва
них законом інтересів. Відповідно до ч. 1
ст. 21 ГПК України сторонами в судовому
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процесі – позивачами і відповідачами – мо
жуть бути підприємства та організації, за
значені у ст. 1 цього Кодексу.
Більше того, у постанові від 30 листопа
да 2004 року у справі № 18/62 Верховним
Судом України з посиланням на приписи
ст. 124 Конституції України, ст. 22 Закону
України «Про судоустрій України», ста
тей 24, 236 та 254 ЦК України, ст.ст. 1 та 21
ГПК України викладено правову позицію,
відповідно до якої сторонами у господарсь
кому судочинстві можуть бути підприємства
та організації, зазначені у ст. 1 ГПК України,
а отже усі спори між юридичними особами
підвідомчі господарським судам, крім ви
нятків, прямо визначених законом.
У п. 9 інформаційного листа Вищого гос
подарського суду України від 28 березня
2007 року № 018/184 «Про деякі питання
практики застосування господарськими су
дами законодавства про інформацію» за
значено, що за змістом приписів ст. 91
ЦК України право на спростування недо
стовірної інформації, передбачене ст. 277
ЦК України, належить не лише фізичним,
але й юридичним особам у передбачених
законом випадках, у тому числі як спосіб су
дового захисту проти поширення інфор
мації, що шкодить діловій репутації господа
рюючого суб’єкта (підприємця) (постанова
Вищого господарського суду України від
25 вересня 2007 року № 44/10507) [5].
На нашу думку, подвійна підвідомчість
справ про захист ділової репутації юридич
ної особи судам загальної юрисдикції і гос
подарським судам не сприятиме ефек
тивній охороні ділової репутації. Адже, по
перше, досить часто важко визначити
однозначно суб’єкта (юридичну чи фізичну
особу), який завдав своїми діями шкоди
діловій репутації юридичної особи; подру
ге, визначення підвідомчості лише у залеж
ності від суб’єктного складу спричиняє
подвійне трактування і правозастосування
фактично одних і тих же норм цивільного
права про ділову репутацію судами загаль
ної юрисдикції та господарськими судами.
Тому вирішенням проблеми може бути ви
ключення справ про захист ділової репутації
юридичної особи з підвідомчості госпо
дарських судів із залишенням їх у підвідо
мчості судів загальної юрисдикції незалеж
но від суб’єктного складу.
Перейдемо до розгляду останньої ци
вільноправової форми охорони ділової ре
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путації юридичної особи – самозахисту
відповідного права. Інститут самозахисту
цивільних прав став новелою українського
цивільного законодавства з прийняттям у
2004 році ЦК України. Відповідно до
ЦК України особа наділяється правом на са
мозахист свого цивільного права та права
іншої особи від порушень і протиправних по
сягань. Самозахистом вважається застосу
вання особою засобів протидії, які не забо
ронені законом і не суперечать моральним
засадам суспільства. Визначено, що спосо
би самозахисту мають відповідати змісту
порушеного права, характеру дій, якими во
но порушене, а також наслідкам, до яких
призвели ці порушення. Способи самозахи
сту можуть визначатися законом чи догово
ром або обиратися самою особою, виходя
чи із зазначених обставин порушення ци
вільного права [6]. Якщо застосовувати
самозахист як форму цивільноправової
охорони ділової репутації, то способи само
захисту залежатимуть від дій порушника,
спрямованих на приниження ділової репу
тації юридичної особи. Оскільки такі дії пе
реважно пов’язані з негативними інфор
маційними впливами на юридичну особу, її
працівників, контрагентів, конкурентів тощо,
то і способи самозахисту можуть полягати у
незабороненій правом інформаційній діяль

ності юридичної особи, репутація якої пост
раждала, спрямованій на відновлення діло
вої репутації. Це можуть бути публікації і
повідомлення у ЗМІ, на інтернетресурсах,
публічні виступи тощо.
Таким чином, підсумовуючи викладене,
виділяємо наступні цивільноправові форми
охорони ділової репутації: форма матеріаль
ного закріплення і гарантування ділової репу
тації; форма судового захисту ділової репу
тації; форма самозахисту ділової репутації.
При розгляді судової форми охорони
ділової репутації запропоновано розглянути
питання щодо виключення справ про захист
ділової репутації юридичної особи з підвідо
мчості господарських судів із залишенням їх
у підвідомчості судів загальної юрисдикції
незалежно від суб’єктного складу. Це дасть
змогу виключити подвійне трактування і
правозастосування фактично одних і тих же
норм цивільного права про ділову репутацію
судами загальної юрисдикції та господар
ськими судами.
Перспективами подальших досліджень
у цьому напрямі визначаємо дослідження
способів захисту права на ділову репутацію
юридичної особи у межах визначених у цій
роботі цивільноправових форм охорони
ділової репутації юридичної особи.
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господарським судом України): лист Вищого господарського суду від 12 листопада 2008 року № 01
8/676 // Вісник господарського судочинства. – 2009. – № 1. – С. 25.
6. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – С. 461.
Олександра ХОРТЮК
ЦИВІЛЬНО9ПРАВОВІ ФОРМИ ОХОРОНИ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Резюме
Проаналізовано цивільноCправові форми охорони ділової репутації юридичної особи: матеріальC
ного закріплення і гарантування ділової репутації; судового захисту ділової репутації; самозахисту
ділової репутації.
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Александра ХОРТЮК
ГРАЖДАНСКО9ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ОХРАНЫ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Резюме
Проанализированы гражданскоCправовые формы охраны деловой репутации юридического лиC
ца: материального закрепления и гарантирования деловой репутации; судебной защиты деловой реC
путации; самозащиты деловой репутации.
Oleksandra KHORTIUK
CIVIL AND LEGAL FORMS OF PROTECTING BUSINESS REPUTATION OF LEGAL ENTITY
Summary
The author analyses civil and legal forms of protecting business reputation of legal entity such as: mateC
rial consolidation and guaranteeing business reputation; legal remedies of business reputation; selfCdefense
of business reputation.
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Петро ДІХТІЄВСЬКИЙ,
доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри конституційного і адміністративного права
Київського національного авіаційного університету

МОНОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАННЯ ПРОКУРОРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ У СВІТЛІ СУЧАСНОГО СВІТОВОГО ДОСВІДУ
Правоохоронна система України має відпо
відати актуальним вимогам та потребам сього
дення. На сучасному етапі розвитку нашої держа
ви серед юристівпрактиків, а також і серед на
уковців точаться дискусії про шляхи модернізації
прокурорської діяльності в Україні та її актуально
го реформування. З огляду на це монографія Гри
цаєнка Л.Р. «Прокурорська діяльність в Україні у
світлі сучасного світового досвіду»* особливо акту
альна, адже в ній представлено ґрунтовне наукове
дослідження основних проблемних питань роботи
прокуратури в Україні, проаналізоване відповідне
чинне законодавство, внесені пропозиції стосовно
перегляду його окремих положень. Автор моно
графії дослідив особливості прокурорської діяль
ності в національних правових системах за
рубіжних країн, що, безумовно, є значним внеском
у розвиток вітчизняної правової науки.
Зміст книжки цілком відповідає потребі
всебічного дослідження окресленої проблемати
ки. В першому розділі автор висвітлює теоретичні
основи конституційноправової природи інститу
ту прокуратури. І на особливу увагу в ньому за

____________
* Грицаєнко Л.Р. Прокурорська діяльність в
Україні у світлі сучасного світового досвіду:
моногр. / Грицаєнко Л.Р. – Вінниця: ДП «Держав
на картографічна фабрика», 2009. – 576 с.
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слуговує п. 1.1. «Понятійнокатегоріальний апа
рат дослідження інституту прокуратури», що має
неабияку наукову цінність. Другий розділ присвя
чений історії виникнення інституту прокуратури в
світі, у тому числі в Україні. В третьому – дослі
джується інститут прокуратури у національних
правових системах зарубіжних країн. Останній,
четвертий, розділ присвячений суто проблемам
конституційноправового статусу та основним
функціям прокуратури України.
Автором всебічно висвітлюється проблема
місця прокуратури в системі органів державної
влади. Він критично підходить до існуючих у науці
концепцій конституційноправового статусу проку
ратури на сучасному етапі розвитку української
державності та доходить висновку, що «... прокура
тура, не будучи віднесеною до законодавчої, вико
навчої і судової гілки влади, водночас виконує у
державному механізмі особливу роль …» (ст. 426)
«... і немає необхідності відносити її до тієї чи
іншої гілки влади ...» (ст. 427), оcкільки це може
призвести до порушення рівноваги в системі
стримувань та противаг на користь однієї з них.
Позитивною ознакою монографічного дослі
дження є те, що воно відрізняється також при
кладним характером. Монографія Грицаєнка Л.Р.
буде цікавою для широкого кола читачів, оскільки
присвячена проблемним питанням прокурорської
діяльності в Україні.

ВІТАЄМО ЮВІЛЯРА
55 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МИКОЛИ РУДЕНКА
Щиро вітаємо з 55річним ювілеєм відомого науковця та практика,
доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України, по
чесного працівника прокуратури України, почесного працівника Госпо
дарського суду України, завідувача кафедри правосуддя Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна Миколу Васильовича
Руденка.
Народився Микола Васильович 7 березня 1956 року у місті Костюко
вичі Могильовської області Білорусі.
У 1978–1982 роках навчався на судовопрокурорському факультеті
Харківського юридичного інституту імені Ф.Е. Дзержинського (нині –
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава
Мудрого»).
Протягом 1982–2004 років працював в органах прокуратури: ста
жистом, помічником, заступником прокурора м. Сєверодонецька Лу
ганської області; старшим викладачем кафедри загального нагляду
Харківської філії Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Прокуратури СРСР; прокурором
відділу прокуратури Луганської області.
У 1990–2000 роках очолював в Українській РСР лисичанськорубіжанську природоохоронну проку
ратуру.
У жовтні 2000 року був призначений на посаду завідувача кафедри нагляду за додержанням і засто
суванням законів новоствореного Інституту Генеральної прокуратури України з підвищення кваліфікації
прокурорськослідчих кадрів та науковопрактичних розробок з питань організації роботи на основних на
прямках прокурорської діяльності (м. Київ), а у вересні 2002 року – проректора з наукової роботи цього
інституту. В грудні 2002 року був призначений на посаду проректора з наукової роботи Академії прокура
тури при Генеральній прокуратурі України – заступника управління по підготовці і підвищенню кваліфікації
прокурорськослідчих працівників.
Службу в органах прокуратури Микола Васильович вдало поєднував із науковою діяльністю, працюю
чи над кандидатською дисертацією, яку успішно захистив у Харківському юридичному інституті
імені Ф.Е. Дзержинського в 1989 році, та докторською дисертацією, яка була захищена ним у 2001 році
в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого.
У 1997 році ювіляру присвоєно вчене звання доцента, а 2002 року – професора. Старший радник
юстиції (1994). Академік Міжнародної кадрової академії (2004). Заслужений юрист України (2006).
М.В. Руденко – автор 250 наукових та навчальнометодичних праць з проблем прокурорської діяль
ності, цивільного, господарського та адміністративного процесуального права, організації судових та
правоохоронних органів.
Колектив Національної академії прокуратури України, редакційна колегія «Вісника Національної
академії прокуратури України» щиро вітають Миколу Васильовича Руденка з ювілеєм і бажають йому
міцного здоров’я, творчої наснаги, невичерпного оптимізму.

ЖИТТЯ АКАДЕМІЇ
ХРОНІКА МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
У період з січня по березень 2011 року в
Національній академії прокуратури України відбу
лись такі події міжнародного характеру.
13 січня, 7 і 17 лютого та 16 березня юри
дичний радник Посольства США в Україні,
керівник проекту боротьби з корупцією Джон
Енгстром виступив перед слухачами Інституту
підвищення кваліфікації кадрів Національної ака
демії прокуратури України з лекцією «Криміналь
не переслідування та розслідування складних
злочинів: міжнародний досвід протидії корупції».
Під час проведення лекцій розглядались питання

ролі прокуратури у кримінальному судочинстві,
методи розслідування корупційних злочинів та
спеціальні слідчі дії, співробітництво зі спеціаль
ними державними службами фінансового моніто
рингу, захист свідків у кримінальному судочин
стві, а також наводились приклади з практики ро
боти органів прокуратури в США. Наприкінці
лекцій відбулись жваві дискусії, лектор дав від
повіді на численні запитання слухачів.
З 29 січня по 19 лютого перший проректор
Академії – директор ІПКК Микола Якимчук та
проректор з наукової роботи Академії – директор
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НДІ Ігор Козьяков перебували з навчальним візи
том у Сполучених Штатах Америки за програмою
міжнародних відвідувачівлідерів, що здійсню
ється Державним департаментом США. До складу
делегації увійшли також представники Національ
ної академії Служби безпеки України, Дніпропет
ровського і Львівського державних університетів
внутрішніх справ.
На початку візиту члени української делегації
відвідали столицю Сполучених Штатів Америки Ва
шингтон, де зустрічались з представниками Дер
жавного департаменту США, Департаменту юс
тиції США, Дослідницького форуму керівників уп
равлінь поліції, а також відвідали Академію ФБР.
Під час зустрічей відбулося ознайомлення з феде
ральною системою урядування в США, системою
кримінального правосуддя, міжнародними нав
чальними програмами підготовки правоохоронців,
методологією підготовки і практичного навчання
майбутніх агентів ФБР, заходами щодо покращен
ня правоохоронної діяльності та професіоналізму
через дослідження і програми підвищення квалі
фікації (Інститут вищого командування в поліції).
Надалі побували з візитом в Управлінні поліції
округу Несо (НьюЙорк), Коледжі кримінального
правосуддя імені Джона Джея Університету
Темпл, регіональному управлінні ФБР та Центрі
кримінального правосуддя у Філадельфії, Ака
демії для підготовки поліцейських кадрів штату та
Інституті колегії правників штату Пенсільванія, уп
равлінні федеральної прокуратури, федераль
ному суді та офісі федеральних адвокатів у
Мічігані, на факультеті права державного універ
ситету Уейн, Національному центрі по захисту
прав, управлінні поліції та поліцейській академії
міста Колумбія (штат Південна Кароліна), Центрі
підготовки федеральних правоохоронних органів
у Брансвіку (штат Джорджія).
Члени делегації отримали можливість озна
йомитись із підготовкою правоохоронців на рівні
району і в університетах, підготовкою поліцей
ських кадрів на рівні штату, з діяльністю феде
ральної прокуратури США та підвищенням квалі
фікації прокурорів, взаємодією між судовою си
стемою та прокуратурою, роллю адвокатури у

кримінальному судочинстві, університетськими
програмами з юриспруденції, кримінології та кри
мінального правосуддя, курсами підвищення
кваліфікації правників на рівні штату, з діяльністю
по підвищенню кваліфікації Національної асоціації
регіональних прокурорів.
На завершення візиту членів делегації запро
сили до Центру підготовки федеральних правоохо
ронних органів, який готує кадри для правоохорон
них органів понад 80 федеральних відомств.
9 лютого Національну академію прокуратури
України відвідав експерт Ради Європи, директор
програми «Теорія і практика прав людини» Бір
мінгемського університету (Великобританія) Дже?
ремі МакБрайд у супроводі представника Про
грами Ради Європи «Прозорість та ефективність
судової системи України» Олексія Гоцула. Дже?
ремі МакБрайд є автором книги «Європейська
конвенція з прав людини та кримінальний про
цес», переклад якої українською мовою нещодав
но виданий за сприяння Проекту Ради Європи
«Боротьба з жорстоким поводженням і безкар
ністю». Під час зустрічі проректор Академії – ди
ректор ІПК Олександр Толочко поінформував
гостя про діяльність навчального закладу в сфері
підготовки майбутніх прокурорів, зокрема вивчен
ня ними положень цієї конвенції та практики її за
стосування Європейським судом з прав людини.
18 березня на базі Національної академії
прокуратури України відбувся регіональний на
вчальний семінар для працівників прокуратур Жи
томирської, Київської, Чернігівської областей,
міста Києва і Військової прокуратури Центрально
го регіону України щодо ефективного розсліду
вання заяв про жорстоке поводження. Участь у
семінарі взяли експерт Ради Європи Юрій Зай?
цев, старший прокурор відділу міжнароднопра
вового управління Генеральної прокуратури Ук
раїни Максим Воротинцев та старший прокурор
відділу Головного управління підтримання держав
ного обвинувачення в судах Генеральної прокура
тури України Дмитро Лобань.
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