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ПЕРЕДМОВА

Якщо суспільство зневірилось в обіцянках і твердженнях політиків, 
державних діячів, державних службовців усіх гілок влади і всіх рівнів, 
то, можливо, воно дослухається до думки класиків світової літератури. 
Зокрема Оноре де Бальзака, який застерігав, що відсутність довіри до 
судової влади є початком кінця громадянського суспільства.

Відповідно до офіційних статистичних даних у 2008 році до судів 
загальної юрисдикції України для розгляду в першій інстанції надійшло 
9,9 млн справ і матеріалів, що на 14,7 % більше, ніж у 2007 році, і на 
56,8 % більше порівняно з 2004 роком, що свідчить про стійку тенден-
цію щорічного збільшення навантаження на суддів.

Незважаючи на суттєві зміни у процесуальному законодавстві, зу-
мовлені впровадженням судового контролю за рішеннями слідчих ор-
ганів, апеляційної форми перегляду рішень судів першої інстанції та 
самостійної адміністративної юрисдикції протягом 1999–2009 років, 
щорічний показник стабільності судових рішень істотно не відрізня-
ється. Так, у 2008 році в апеляційному порядку було скасовано і зміне-
но: 5,7 % вироків, 2,6 % рішень у цивільних справах, 7,2 % постанов з 
адміністративних справ і 3 % процесуальних документів місцевих гос-
подарських судів.

Наведені показники свідчать про сталу тенденцію до стабільності 
правосуддя, однак його авторитет досяг критичної позначки, що має 
активізувати пошук шляхів для підвищення ефективності і дієвості 
всієї судової системи.

Станом на 2009 рік в Україні на 46 млн населення припадало 7 403 
професійних судді (один суддя – більше ніж на 6 000 населення). 
У Російській Федерації на 141 млн населення – 30 000 професійних 
суддів (один суддя – на 4 700 населення) – це на рівні найвищих по-
казників на душу населення серед країн Європи.

Доводиться констатувати, що на початку третього тисячоліття, не-
зважаючи на активізацію процесів демократизації суспільних відносин, 



Передмова

9

практично в усіх державах Східної Європи стрімко впав рівень довіри 
до влади взагалі і судової влади зокрема. То чи не нашкодило автори-
тету правосуддя впровадження в законодавство теорії поділу влади і 
виокремлення судової діяльності в окрему гілку державної влади? Чи 
головним чинником у цій ситуації є непослідовність у проведенні ре-
форм, їх незавершеність? А правова держава – це міф чи реальність?

Відповіді на ці та багато інших подібних запитань очікує суспіль-
ство. Не слід сподіватись, що окреме монографічне дослідження про-
блем правової реформи може претендувати на отримання статусу ви-
черпного джерела відповідей на питання, які накопичувались не одне 
десятиріччя. Чіткі відповіді на поставлені запитання можна отримати 
лише після стабілізації суспільно-політичних, економічних, правових 
процесів у державі. Жодна держава, перебуваючи в умовах нестабіль-
ності і в стадії тривалих реформ, не може розраховувати на повністю 
позитивну оцінку суспільства. Разом з тим мінімізувати негативні яви-
ща і знизити рівень незадоволення громадян таким станом можна за 
рахунок розробки наукових доктрин і концепцій реформування як у 
цілому, так і окремих галузей права.

У контексті судово-правової реформи цілком справедливо набула 
поширення точка зору, що незадовільний пореформений стан судової 
системи зумовлений відсутністю чіткої програми розбудови судової 
влади.

Проголошення на конституційному рівні України правовою держа-
вою явно випередило впровадження конкретних механізмів такої дер-
жави, адаптованих до сучасності. Активно розпочаті перетворення без 
чіткої визначеності щодо їх черговості і комплексного, синхронного 
реформування не тільки судоустрійного законодавства, а й суміжних 
галузей права призвели до розбалансування у законодавчому забезпе-
ченні діючих владних структур.

Концепція судово-правової реформи в Україні (1992 рік) і Консти-
туція України створювали передумови для проведення реформи з ура-
хуванням інтеграції держави в єдиний правовий простір Європи. Про-
голошення головним напрямом правової політики імплементації у на-
ціональне законодавство міжнародних правових стандартів виявилося 
декларацією про наміри, не підкріпленою ґрунтовними науковими до-
слідженнями щодо механізмів імплементації.

На доктринальному рівні загальновизнано, що для сучасного стану 
розвитку суспільних відносин найбільш привабливими є три форми 
правової інтеграції:
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а) пряма – визнання внутрішнім правом держави міжнародно-
правових договорів та інших актів як невід’ємної складової національ-
ного законодавства;

б) опосередкована – прийняття нормативно-правових актів 
з урахуванням міжнародно-правових стандартів, загальновизнаних 
принципів;

в) безпосередня – впровадження у національне законодавство не 
лише стандартів, а й конкретних інститутів, окремих міжнародно-
правових механізмів.

Відповідно до статуту ООН і Віденської конвенції про право між-
народних договорів (1969 року) Україна зобов’язана виконувати чинні 
договори, учасницею яких вона є, і дотримуватись усіх загальновизна-
них норм міжнародного права. Згідно із Законом України «Про право-
наступництво України» від 12 вересня 1991 року № 1543-XII [592] 
державою були підтверджені зобов’язання за міжнародними договора-
ми й угодами, укладеними Українською РСР, а також правонаступництво 
за договорами Союзу РСР, які не суперечать Конституції України.

У подальшому обов’язок України дотримуватись міжнародно-
правових стандартів розвинутий спеціальними законами: «Про дію 
міжнародних договорів на території України» (1992 року), «Про між-
народні договори України» (1994 року). Діюча на той час конституцій-
на норма проголошувала, що «чинні міжнародні договори, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною на-
ціонального законодавства України» (стаття 9). Це положення у не-
змінному вигляді закріплено і Конституцією України (1996 року).

Органи Ради Європи на підставі аналізу політико-правової ситуації 
в Україні неодноразово вказували на необхідність більш ефективного 
впровадження у національне законодавство міжнародних стандартів, 
наголошували, що незалежне та неупереджене правосуддя є передумо-
вою існування демократичного суспільства, яке керується верховен-
ством права (пункт 13 Резолюції № 1549 (2007) Парламентської Асамб-
леї Ради Європи «Про функціонування демократичних інституцій в 
Україні» від 19 квітня 2007 року).

Радою ООН з прав людини 12 червня 2008 року Україні надані 
конкретні рекомендації, зокрема і в галузі судочинства:

– продовжити роботу щодо зміцнення незалежності судових орга-
нів та приборкання корупції в судовій системі;

– забезпечити повну та ефективну відповідність національного 
законодавства та правозастосовної практики, особливо у сфері освіти 
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й засобів масової інформації, а також зобов’язань України як сторони 
міжнародно-правових документів;

– виконати рекомендації конвенційних органів ООН стосовно як-
найшвидшого запровадження окремої системи ювенальної юстиції 
(правосуддя для дітей та молоді) відповідно до європейських та між-
народних стандартів;

– якнайшвидше розглянути питання ратифікації Римського статуту 
Міжнародного кримінального суду.

Статтею 49 Угоди про заснування Європейського Союзу передба-
чено, що будь-яка європейська держава може подати заявку на вступ до 
Європейського Союзу. Для того щоб стати членами Європейського Со-
юзу, перспективні кандидати повинні забезпечити у своїх державах 
належні умови для розвитку демократії, верховенства права, дотриман-
ня прав людини, зокрема і повагу до меншин; реально працюючу рин-
кову економіку, спроможність виконувати зобов’язання, зумовлені 
членством у Союзі.

Реальним кроком України в інтеграційні процеси є схвалення 
Верховною Радою України Загальнодержавної програми адаптації 
законодавства України до законодавства Європейського Союзу (вере-
сень 2003 року).

Співробітництво між країною-членом ЄС та країною-бенефіціаром 
з метою підвищення стандартів у різних сферах управління, включаю-
чи судоустрій, а також наближення національного законодавства і 
практики його виконання до стандартів ЄС передбачено багатьма між-
народними програмами, зокрема проектом Твінінг «Підтримка Акаде-
мії суддів України».

Стан виконання Угоди про партнерство і співробітництво між Укра-
їною та ЄС, зокрема у сфері судової реформи та імплементації у націо-
нальне законодавство загальновизнаних стандартів, викликає постій-
ну стурбованість у західних партнерів і офіційних структур євроспіль-
ноти.

Достатньо поширена точка зору, що ніяких європейських стандартів 
щодо судоустрою не існує і кожна країна самостійно визначає шляхи 
побудови судової системи [384, с. 57].

З метою спростування цього стереотипу, а також пошуків шляхів 
для побудови національної моделі судової влади і виникла потреба 
детально проаналізувати висновки вчених і юристів-практиків, які до-
сліджували проблеми не лише судочинства, судоустрою, а в першу 
чергу влади взагалі.
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У цьому контексті ключовим слід визнати визначення М. О. Коло-
колова, що поняття функції державної влади повністю охоплює понят-
тя «функції влади судової», оскільки судова влада є складовою держав-
ної влади і суди діють у межах покладених на них повноважень для 
досягнення загальнодержавних цілей, проголошуючи свої рішення 
іменем держави.

Особливостям функціонування судової влади, проблемним питан-
ням правової держави, зокрема реалізації принципу поділу влади на 
підставі аналізу практики державного управління, присвячені сучасні 
роботи вчених: В. Б. Авер’янова, Т. Г. Андрусяка, С. І. Василюка, 
С. П. Головатого, Р. Ф. Гринюка, А. П. Зайця, О. В. Зайчука, Г. Коваль-
чука, М. І. Козюбри, А. М. Колодія, В. В. Копєйчикова, Л. І. Кривенко, 
Е. Б. Кубка, Н. М. Оніщенко, П. М. Рабіновича, В. Ф. Сіренка, О. В. Скрип-
нюка, В. С. Стефанюка, А. О. Селіванова, В. М. Селіванова, В. Є. Ско-
морохи, М. В. Цвіка, В. І. Тимошенко, В. М. Шаповала, В. Я. Тація, 
Ю. С. Шемшученка.

В останній час, у пореформені роки, проблемам організації роботи 
судів приділяли увагу: В. Ф. Бойко, В. П. Бондаренко, Т. В. Варфоломєєва, 
О. М. Виноградова, І. А. Войтюк, В. В. Городовенко, Ю. М. Грошевий, 
В. О. Євдокимов, І. І. Ємельянова, В. Я. Карабань, С. В. Ківалов, 
І. Б. Коліушко, В. В. Костицький, О. Ю. Костюченко, В. В. Кривенко, 
В. Т. Маляренко, І. Є. Марочкін, М. І. Мельник, В. І. Мілованов, 
В. В. Молдован, Л. М. Москвич, Г. М. Омельяненко, М. В. Оніщук, 
В. В. Онопенко, А. Й. Осетинський, В. М. Палій, О. М. Пасенюк, 
П. Ф. Пилипчук, С. В. Подкопаєв, С. В. Прилуцький, Д. М. Притика, 
М. В. Руденко, І. О. Русанова, А. О. Селіванов, В. В. Сердюк, Н. П. Сиза, 
Н. В. Сібільова, М. І. Сірий, В. С. Смородинський, В. С. Стефанюк, 
А. А. Стрижак, В. І. Шишкін, С. Г. Штогун, О. О. Якименко та багато інших.

Більшість із них – це практичні працівники, причому переважно 
судді, значна частина науковців – молоді вчені.

Процесу становлення судової влади, формування різнобічних 
аспектів статусу суддів у Російській Федерації присвячені роботи 
О. Б. Абросімової, С. С. Алексєєва, В. І. Анішіної, М. С. Бондаря, 
А. Д. Бойкова, Л. В. Бойцової, С. В. Бородіна, М. В. Вітрука, В. В. Єр-
шова, В. М. Жуйкова, В. Д. Зорькіна, М. І. Клєандрова, О. Е. Кутафіна, 
М. А. Колоколова, Є. Колесникова, В. В. Лазарєвої, В. М. Лебедєва, 
М. Н. Марченко, І. Б. Михайловської, Т. Г. Морщакової, С. А. Пашина, 
І. Л. Петрухіна, В. І. Радченко, Н. В. Радутної, В. А. Ржевського, 
В. М. Савицького, Ю. Н. Стецовського, Н. М. Селезньової, Ю. М. Ста-
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рилова, Ю. О. Тихомирова, Б. М. Топорніна, Н. М. Чепурнової, 
В. Є. Чиркіна, В. Ф. Яковлєва та ін.

Питання судового управління та окремі аспекти функцій управлін-
ня аналізуються в роботах: Є. О. Агєєвої, А. П. Альохіна, Н. І. Глазу-
нової, В. Єлізарова, А. Кожухова, В. К. Колпакова, Є. М. Мурадьян, 
В. В. Цвєткова, В. Е. Чиркіна, А. Б. Агапова, Г. В. Атаманчука, Д. М. Бах-
раха, Б. П. Єлісєєва, Л. С. Жиліної, Б. М. Лазарєва, Ю. В. Тихонравова, 
Г. А. Туманова.

Як в Україні, так і в Російській Федерації є поодинокі приклади 
системного аналізу отриманих названими вченими висновків з метою 
їх впровадження в законодавство про судоустрій.

Д. Притикою запропонована конкретна модель організаційно-
правового забезпечення діяльності господарських судів за умови 
їх входження до єдиної судової системи України [537].

Важливе значення для порівняльного аналізу мають роботи провід-
них юристів Європи та інших держав СНД: М. Р. Абалкаїрова, А. Бара-
ка, У. Бернхема, Л. Л. Гарлицького, Є. Г. Мартинчика, Ф. Рено, Г. Халмаї, 
К. Хессе, А. Шайо.

Досить плідними для теорії судової влади є результати наукових 
досліджень і висновки вчених інших галузей права, зокрема кратоло-
гії, теорії держави і права, соціології, судової етики, психології, управ-
ління: А. Авторханова, Т. Адорно, Л. Ароцкера, Л. Балабанової, 
О. Бандурки, Г. Горського, Д. Дворкіна, В. Желтова, С. Максимова, 
Н. Нижник, Н. Ней, П. Таранова, Т. Парсонса, Л. Осипової, А. Файоля, 
В. Халіпова і багатьох інших.

Значний вплив на сучасних дослідників мають висновки класиків 
світової юридичної думки, які використані під час порівняльного ана-
лізу різних епох і різних правових систем.

На сучасному етапі розвитку суспільства суттєвий внесок у станов-
лення судової влади вносять конституційні суди держав СНД. Аналіз 
їх практики в Україні, Росії, Білорусі, Азербайджані, Казахстані пере-
свідчує в тому, що суттєві корективи у подальшу розбудову судової 
влади внесені під час здійснення конституційного судочинства і діяль-
ності найвищих судових органів держав.

Незважаючи на величезну теоретичну базу, проведене дослідження 
підтвердило відсутність в Україні науково обґрунтованих моделей по-
дальшого реформування:

– організаційного забезпечення судової діяльності;
– спеціалізованої системи підготовки і перепідготовки юристів для 

судової системи;
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– процедури наділення повноваженнями професійного судді;
– судового адміністрування;
– системи юрисдикцій;
– механізмів розмежування функцій судових органів;
– структури судової влади (системи судів);
– органів колегіального управління структурами судової влади;
– системи суддівського самоврядування;
– механізмів впровадження у національне законодавство 

міжнародно-правових стандартів.
Ці напрями визнані головними складовими судового управління і є 

предметом розгляду монографії. Отримані у ході дослідження висновки, 
на думку автора, закладають передумови для побудови системи управ-
ління судами, яка відповідає постулатам правової держави і надає 
можливість підвищити ефективність правосуддя і його авторитет у 
суспільстві.

Прикладне значення для законотворчого і правозастосовного про-
цесу мають пропозиції щодо вдосконалення понятійного апарату, удо-
сконалення структури судових органів, рекомендації стосовно системи 
локальної нормотворчості та інші, сформульовані у кожному розділі 
роботи, а також авторський варіант Концепції завершального етапу 
судово-правової реформи в Україні на 2010–2015 роки.
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РОЗДІЛ 1 
СУДОВА ВЛАДА У ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ

§ 1. Правова держава: філософсько-правові аспекти влади

Більшість сучасних конституцій лише декларують прагнення країн 
до побудови правової держави (серед них, наприклад, Азербайджан, 
Болгарія, Іспанія та ін.). При цьому держави, що вже проголосили себе 
правовими1, у новітніх конституціях не розкривають поняття цього 
статусу, покладаючись не стільки на його очевидність, скільки на мож-
ливість заповнення такого пробілу на рівні національних наукових 
доктрин. У деяких європейських конституціях взагалі відсутня будь-яка 
згадка не лише про реалізований статус правової держави, але й про 
прагнення до її побудови (Австрія, Бельгія, Латвія, Франція, Данія, 
Естонія, Німеччина).

Конституція України, проголосивши Україну демократичною, со-
ціальною, правовою державою (стаття 1), заклала передумови для по-
будови держави, головним призначенням якої є максимально повне 
забезпечення юридичними засобами охорони і захисту прав людини і 
громадянина за рахунок зв’язаності держави правом [871, с. 36].

Проте всім зрозуміло, що від конституційної декларації до реального 
втілення в життя пролягає довгий і тернистий шлях, що складається з 
декількох етапів. У першу чергу, це розробка національної доктрини 
правової держави, її вдосконалення (модернізація) з урахуванням потреб 
суспільства. Другий етап – законодавче забезпечення дії всіх без винятку 
принципів (основ) правової держави. Найголовнішим етапом є втілення 
досконалої законодавчої бази в усі сфери діяльності державних органів, 
громадських організацій та інших суб’єктів соціуму.

1 Разом з Україною – Росія, Албанія, Вірменія, Білорусь, Португалія, Румунія.
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Практично на всіх цих трьох етапах діє система конституційного 
судового контролю, що оперативно вносить корективи як у доктриналь-
ні (базові) принципи, так і в конкретні норми права.

Незважаючи на багатовікову історію теорії правової держави, у 
світовій юридичній думці відсутня єдність поглядів щодо шляхів 
втілення цієї концепції в діючі моделі державного ладу. Більшість 
сучасних дослідників багато уваги приділяє аналізу середньовічних 
поглядів на процес її створення на базі ідей правової держави, крити-
куючи ті або інші постулати Платона, Арістотеля, Гоббса, Локка, 
Руссо, Монтеск’є, не роблячи при цьому спроб адаптувати їх вчення 
до реалій сьогоднішнього часу (див., напр.: [838, с. 517–527; 239, 
с. 40–48] та ін.).

Слід визнати, що основою сучасної доктрини правової держави є 
вчення філософів минулого, доповнене та модернізоване вченими-
юристами. Еволюція головних доктринальних положень та їх характер-
ні риси на основних етапах розвитку суспільства з урахуванням націо-
нальних особливостей певною мірою досліджені як у роботах, при-
свячених окремим питанням, так і в працях загальнофілософського 
характеру. При цьому абсолютно правильно звертається увага на 
об’єктивну реальність існування декількох концепцій правової держа-
ви та робиться закономірний висновок про те, що в суспільстві, яке не 
досягло високого рівня правового розвитку, немає підстав навіть вести 
мову про побудову правової держави [719, с. 5–35].

Разом з тим для повноти розкриття сутності правової держави вар-
то мати на увазі і політичні аспекти [37], що розкривають як зміст по-
нять «держава» і «право», так і їх взаємовідносини. Ураховуючи при 
цьому, що держава, політика та управління є способами впровадження 
в життя права як втілення справедливості [120, с. 47].

Щодо України цілком очевидним є, що правова держава – наша 
мета, до досягнення якої країна в останні роки, безумовно, значно про-
сунулася. Але сказати, що ми цієї мети вже повністю досягли, жоден 
відповідальний громадянин, на жаль, не може [210, с. 264; 200].

Труднощі побудови державності в країнах СНД, які проголосили 
себе правовими державами, головним чином визначені декількома за-
гальними для всіх пострадянських країн факторами. По-перше, нена-
лежним рівнем розвитку правової свідомості суспільства, по-друге – 
відсутністю досвіду розробки і впровадження законодавчої бази, яка б 
відповідала стандартам правової держави, а по-третє – відсутністю 
офіційно затверджених (прийнятих) на державному рівні національних 
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доктрин і концепцій побудови і подальшого розвитку моделей держави, 
закріплених у національних конституціях.

Проблеми сучасного праворозуміння головних постулатів цього 
вчення багато в чому пояснюються відсутністю результатів наукових 
досліджень на рівні висновків і рекомендацій щодо законодавчого за-
безпечення дії принципів правової держави на сучасному етапі розвитку 
кожної країни.

Президент Національної академії правових наук України В. Я. Тацій 
зазначає, що правова наука не завжди пропонує науково-практичні 
моделі нормативного врегулювання тих або інших галузей права, які б 
повною мірою відповідали міжнародним стандартам, і насамперед, 
стандартам захисту прав, основоположних свобод та інтересів людини 
і громадянина [754, с. 3–18].

Слід зазначити, що останні дослідження українських учених ви-
різняються детальним аналізом історії поглядів на правову державу і 
докладністю висновків та пропозицій для реального наповнення кон-
ституційних положень, що декларують правову державу [152].

Політико-правовий аналіз стану реалізації в державі положень 
статті 1 Конституції України дає підстави для висновку про необхідність 
невідкладної розробки національної наукової доктрини, а потім і кон-
цепції побудови правової держави в Україні (за окремими самостійни-
ми напрямами).

Розробка єдиної для всіх держав СНД доктрини на рівні офіційно 
затвердженої концепції як програми правового розвитку суспільства 
неможлива з огляду на особливості історичного і культурного розвитку, 
стану дотримання в конкретних державах демократичних, політичних 
і правових традицій [335].

Проте це зовсім не свідчить про відсутність загального фундаменту 
для вчених держав СНД і неможливість скоординованих досліджень 
для розробки модельної доктрини сучасної правової держави, що може 
бути використана для прийняття національних концепцій у кожній із 
пострадянських країн1.

На думку вчених-кратологів, у світовій кратологічній думці найбільш 
помітний слід залишили мислителі й учені Арістотель, Платон, Цице-

1 Російські дослідники вважають, що однією з основних (зовнішніх) функцій 
конституційної доктрини є рецепція у вітчизняну конституційно-правову матерію 
правових цінностей, загальних принципів права, державно-правових інститутів за-
рубіжних країн, їх адаптація до російської специфіки; імплементація загальновизна-
них принципів і норм – на базі верховенства Конституції Російської Федерації й 
непорушності державного суверенітету (див.: [612, с. 43]).
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рон, Полібій, Макіавеллі, Т. Гоббс, Дж. Локк, Г. В. Лейбніц, І. Кант, 
В. Парето, Г. Моска, Ж. Ж. Руссо, М. Вебер, К. Маркс, Ф. Енгельс, 
В. І. Ленін, М. К. Михайловський, П. Б. Струве, Б. М. Чичерін, 
С. А. Котляревський, П. А. Сорокін та ін. [779, с. 672].

Фундаментом (основою) для продовження комплексних політико-
правових досліджень у цьому напрямку є творча спадщина видатних 
філософів і юристів Російської імперії: Н. Н. Алексєєва, І. Ю. Андрієв-
ського, М. О. Бердяєва, Ю. С. Гамбарова, В. М. Гессена, О. Д. Градов-
ського, М. П. Драгоманова, О. Ф. Кістяківського, М. М. Ковалевського, 
Ф. Ф. Кокошкіна, М. М. Коркунова, М. І. Лазаревського, Й. В. Михай-
ловського, П. І. Новгородцева, М. І. Палієнка, В. В. Сокольського та 
багатьох інших.

У сучасній юридичній літературі маємо багато робіт, які містять сис-
темний аналіз усього спектра точок зору згаданих учених і порівняльну 
характеристику їх висловлень. Є всі підстави погодитися з тим, що автори 
доктрини правової держави в редакції ХIХ століття, не погоджуючись у 
багатьох деталях, були єдині в головному – в тому, що основними принци-
пами правової держави є наявність певних меж прояву державної влади, 
її обмеженість конституцією і підзаконність; панування об’єктивного 
(позитивного) права, солідарність народу й влади; усунення анархії та 
елементів дезорганізації суспільства (див., зокрема: [758, с. 21–63]).

Вироблені багато сторіч тому підходи до визначення ознак (крите-
ріїв), відповідно до яких правовою називається держава, що визнає 
обов’язковими для себе (як уряд) створювані ним же (як законодавцем) 
юридичні норми. Правова держава у своїй діяльності, у здійсненні 
урядових і судових функцій зв’язана й обмежена правом, стоїть під 
правом, а не поза і не над ним [134, с. 11].

У свою чергу, В. С. Соловйов, також абсолютизуючи право, саме 
через право окреслював основні ознаки влади, заявляючи, що «право 
повинне мати в суспільстві дійсних носіїв або представників, досить 
могутніх для того, щоб видавані ними закони і проголошені судження 
могли мати силу примусову. Таке реальне втілення права називається 
владою».

Таким чином, виділяється:
1) влада видавати обов’язкові для всіх закони;
2) влада судити згідно із цими загальними законами про приватні 

справи та провини;
3) влада примушувати всіх і кожного до виконання як судових ви-

років, так і всіх законних мір.
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«Ці три різні влади – законодавча, судова і виконавча – суть тільки 
особливі форми прояву єдиної верховної влади, у якій зосереджується 
все позитивне право суспільного цілого як такого» [719, с. 549–560].

У радянські часи на етапах побудови держави диктатури пролета-
ріату і розвиненого соціалізму теорія правової держави дійсно не була 
настільки актуальною і фактично не визнавалася соціалістичною право-
вою доктриною. Але після прийняття резолюції ХІХ Всесоюзної пар-
тійної конференції КПРС (1988 рік) про необхідність побудови соціа-
лістичної правової держави відновлюються публікації і наукові дослі-
дження з цієї проблематики [321, с. 44–57; 344, с. 15]. Із цього часу 
декларуються п’ять головних принципів соціалістичної правової дер-
жави: панування закону; зв’язаність законом держави та її органів; 
непорушність свободи особи, її прав та інтересів; взаємовідповідаль-
ність держави й особистості; наявність ефективних форм контролю і 
нагляду за реалізацією в суспільстві законів та інших нормативно-
правових актів.

Сучасне розуміння концепції самообмеження держави правом, за-
коном характеризується багатоаспектністю підходів1. Так, німецькі 
конституціоналісти вважають, що «правова держава як конституційна 
структура Основного Закону є формою обмеження державної влади» 
[803, с. 101]. Разом з тим у публікаціях юристів Західної Європи можна 
зустріти обґрунтування, що з погляду логіки самообмеження держави 
є абсурдом [629]. Одним з перших українських учених на проблемність 
у застосуванні цього принципу в державному устрої звернув увагу 
В. В. Копєйчиков [298, с. 16].

Крім того, в основу класичної концепції правової держави серед 
інших покладені принципи верховенства, незалежності та самостійнос-
ті державної влади на території держави, забезпечення цілісності та 
недоторканності території, державного суверенітету, які є основними 
складовими Вестфальської системи, що формується вченими з 1648 
року [207].

За останні два десятиліття наведені принципи одержали нове змі-
стовне навантаження, деякі з них істотно змінилися за своєю правовою 
суттю, інші змінили правове значення, одержали нову інтерпретацію. 

1 У цьому контексті більш продуктивною для побудови сучасних моделей влади 
виглядає теорія самообмеження держави, обґрунтована Гансом Кельзеном і розви-
нена Георгом Єллінеком (див., напр.: [233, с. 309, 336], яка одержала розвиток, а по 
суті була адаптована до сучасності в роботах А. А. Матюхіна, авторству якого на-
лежить одна з лаконічних формул: «правова держава виступає як форма самообме-
ження влади» ([379, с. 219–220], див. також: [830; 332, с. 4–8]).
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У першу чергу це стосується заміни принципу верховенства закону на 
верховенство права, а також виділення деяких із них у самостійну групу.

Слід зазначити, що вже до початку нового століття (і тисячоліття) 
були вдалі спроби на дисертаційному рівні застосувати класичне вчен-
ня про правову державу до конкретних умов розвитку державності 
в Україні [188].

Сьогодні основні суперечки тривають навколо класифікації всіх 
принципів правової держави, визначення серед них головних ознак і 
узгодження основних понять (визначень). Так, В. В. Лазарєв до голов-
них ознак відносить ідею народного суверенітету. А. П. Заєць, посила-
ючись на висновок Венеціанської комісії Ради Європи від 7–8 березня 
1997 року, серед найважливіших елементів правової держави перера-
ховує найвищу юридичну силу конституційних норм, їх пряму дію, 
принцип поділу влади [190, с. 116–117]. О. В. Скрипнюк уважає най-
більш важливими з них зв’язаність державної влади правом і його па-
нування в усіх без винятку сферах життя; відповідність закону праву, 
наявність ефективних форм контролю і нагляду за здійсненням законів, 
верховенство конституції, незалежність судової влади [710, с. 11]. 

У свою чергу, О. Р. Михайленко говорить про систему ознак право-
вої держави, не виділяючи серед них головні та другорядні, разом з тим 
справедливо зауважуючи, що у світі ще не створено жодної дійсно 
правової держави [390, с. 76–78]. Але найпоширенішим у цьому кон-
тексті є визнання таких ознак принципами [417, с. 131–133].

Зауважимо, що й у межах однієї юридичної (соціально-філософської) 
школи відсутня єдність у формуванні переліку головних ознак правової 
держави, їх класифікації, а також є істотні розбіжності у використанні 
понятійного апарату.

Так, С. І. Максимов до основних ознак правової держави у першу 
чергу відносить верховенство природних і невідчужуваних прав люди-
ни і громадянина, верховенство правового закону, зазначаючи, що закон 
є найвищим джерелом права і що не кожний, а лише той, що не супе-
речить правам і свободам людини й громадянина, може бути правовим 
[354, с. 23]. Навпаки, Н. П. Осипова веде мову про ознаки правової 
держави, виділяючи серед головних: гармонійне сполучення публічно-
го й окремого; демократизм як принцип формування і діяльності орга-
нів влади та будь-яких політико-правових інститутів; дотримання на 
практиці стандартів громадянського суспільства і міжнародних стан-
дартів прав і свобод людини [479].

Досить поширеною є точка зору, найбільш аргументована та об-
ґрунтована Хайєком і по суті така, що протиставляє соціальну державу 
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правовій, тому що цілі правової держави можуть бути досягнуті завдя-
ки всілякому обмеженню державного втручання в життєдіяльність ін-
дивідів, а в соціальній державі, саме навпаки, державне регулювання 
соціальних процесів повинне поглиблюватися [790, с. 64–100].

В Україні також загальновизнано, що між поняттями «правова» і 
«соціальна» держава немає абсолютної тотожності. Сучасна держава 
проявляється в трьох іпостасях: як демократична, правова і соціальна 
держава. Однак є всі підстави погодитися з підсумковим висновком, що 
розвинена правова держава не може відбутися, якщо вона не стане со-
ціальною державою [211, с. 47].

Розгорнутий аналіз співвідношення цих понять дається українськи-
ми вченими [710]1. Цьому питанню останнім часом приділено увагу і 
у дисертаційних дослідженнях [140]. Можна виділити і вузькоспеціаль-
ні роботи, присвячені лише питанню про це співвідношення ([181, 
с. 4–5]; про співвідношення понять «демократична», «соціальна», «пра-
вова» держава також див.: [120, с. 120–144; 238]).

Останнім часом застосовується кілька методологічних підходів до 
класифікації головних ознак правової держави. У більшості з них авто-
ри відходять від системи конституційних норм і викладають їх у ви-
гляді комплексного, узагальненого визначення у формі конкретних 
правил поведінки держави та особи.

Так, Т. Г. Андрусяк до групи соціально змістовних ознак правової 
держави відносить: закріплення в законодавстві основних прав людини, 
панування законів, які виражають волю більшості, реалізацію принци-
пу – особі дозволено все, що не заборонено законом, а державним ор-
ганам – тільки те, що прямо передбачено законом; високий рівень за-
гальної правової культури громадян, наявність взаємовідповідальності 
особистості і держави [19].

Обмеженість рамками дослідження не дає можливості навіть для 
простого перерахування всього наявного в літературі спектра точок зору 
та висловлень щодо правової держави. Однак і наведене дає підстави 
для висновків, що сутнісною основою теорії правової держави та основ-
них критеріїв відмежування її від інших видів є:

1) відповідність діючої моделі влади принципам демократії;
2) ступінь реалізації (втілення) теорії поділу влади в системі органів 

державної влади;
3) реальність (або декларативність) дії принципу верховенства права.
1 Наскільки все є непростим у відмежуванні правової держави від соціальної 

див., напр.: [355, с. 73–81].



Розділ 1. Судова влада у правовій державі

22

Багатоаспектністю, всебічністю і глибиною аналізу характеризу-
ються сучасні дослідження теоретичних основ влади як феномену, як 
явища, що визнається найбільш суперечливим та непередбачуваним у 
суспільному житті, незважаючи на єдність, що намітилася, щодо визна-
чення основних критеріїв або головних ознак влади як:

– здатності соціальних систем (органів та їх посадових осіб) розпо-
ряджатися ким-небудь, впливати на конкретних людей, спільноти (колек-
тиви), інститути за допомогою права, авторитету, волі, примусу;

– державного, громадського, політичного, економічного, духовно-
го та іншого панування над людьми;

– системи відповідних державних або інших управлінських органів;
– забезпеченості відповідними повноваженнями;
– єдиноначальності – одноособового розпорядження долями (мо-

нарх, диктатор);
– впливу і здатності підкоряти собі ([779, с. 12–13]; те ж цитується 

В. В. Желтовим [183])1.
Спираючись на вчення Платона, Спінози, Гегеля, Гоббса, інших 

мислителів, сучасні дослідники продуктивно розвивають їх ідеї стосов-
но діючих моделей влади [8]. При цьому практичне значення для за-
конодавчого процесу мають не тільки рекомендації щодо відмежування 
правової держави від інших типів (у тому числі від тоталітарної, лібе-
ральної, республіканської, монархічної, демократичної тощо) [183].

Край дискусії щодо побудови системи ознак (принципів) правової 
держави може покласти лише чітка наукова доктрина й офіційне за-
твердження концепції, що буде виконувати роль програми як наукових 
досліджень, так і законодавчого процесу в країні. Доцільно структуру 
такої концепції (програми) побудувати відповідно до конституційних 
принципів (основ, норм), які безпосередньо забезпечують дію тих або 
інших ознак правової держави.

Визначальне значення для розробки цих документів повинна мати 
практика конституційної правотворчості. Як випливає із судової прак-

1 Тут слід зауважити, що висновки сучасних вчених кратологів повною мірою 
кореспондуються з результатами, одержаними у минулому і позаминулому століттях 
(див., напр.: [116; 48]; [148] – одна з перших всеохоплюючих збірок, у тому числі з 
нормативними актами старовини з питань влади; [313] – на с. 312 автор із захватом 
цитує Б. Констана: «Вічний принцип, який має бути проголошений: – Немає необ-
меженої влади на землі – ні влади народу, ні тих, хто називає себе його представни-
ками, ні влади монарха, ні влади закону, який, будучи виразом волі монарха або на-
роду – залежно від форми правління, має бути поміщений у ті ж межі, як і сама 
влада, що дає його»; [215; 261]).
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тики Росії, Конституційний Суд Російської Федерації вніс істотний 
внесок у національну доктрину правової держави1.

Аналіз впливу Конституційного Суду України на формування пра-
вової держави здійснив П. Б. Євграфов, який зазначив, що Конститу-
ційний Суд України, визнаючи закони, інші нормативно-правові акти 
або їх окремі положення неконституційними, – удосконалює чинну 
систему законодавства, позбавляє її «ветхих» актів і юридичних норм 
[186, с. 36–41].

Визнаючи модель правової держави однією з форм організації (функ-
ціонування) громадянського суспільства, варто мати на увазі, що на межі 
другого і третього тисячоліть вона є домінуючою і сприйнятою більшістю 
держав світу лише з певними кореляціями, які визначені національними 
традиціями та станом розвитку суспільства у тій або іншій країні.

Всебічний аналіз положень Конституції України дає підстави по-
будувати систему конституційних норм, які безпосередньо відтворюють 
визнані міжнародним правом стандарти правової держави, і класифі-
кувати їх за правовою природою на п’ять груп (детальний аналіз див.: 
[75, с. 73–83]).

У практиці конституційного судочинства практично кожна з ознак, 
включених у цю систему, одержала своє значеннєве навантаження та 
додаткову інтерпретацію.

Слід зазначити, що в більшості випадків Конституційний Суд Укра-
їни лише ґрунтується на конституційних нормах, визнаючи їх окремі 
положення принципами правової держави, тим самим не беручи на себе 
відповідальність щодо формулювання окремих ознак (принципів), не 
проголошених Конституцією України. Разом з тим детальний аналіз 
конституційного судового права2 дає підстави твердити, що в певних 
випадках у рішеннях Конституційного Суду України проголошені окре-

1 Відсутність дефініції «правова держава» у конституціях і законах компенсу-
ється сьогодні органами конституційного правосуддя. У декількох рішеннях Консти-
туційного Суду України розкриваються окремі аспекти цього понятійного апарату. 
Конституційний Суд Російської Федерації взяв на себе відповідальність і зробив 
спробу повного та всебічного формулювання цього феномену в Постанові Консти-
туційного Суду Російської Федерації [524], де виклав, що «правова держава за самою 
своєю суттю може визнаватися такою лише за умови, що вона забезпечує безпеку 
громадян, охорону і захист їх прав та законних інтересів, ефективне поновлення у 
правах. Тому в Росії, як правовій державі, людина, її права і свободи є найвищою 
цінністю, а їх визнання, дотримання і захист – обов’язком держави».

2 У даному контексті мається на увазі, що є підстави для визначення правових 
позицій Конституційного Суду України джерелом права, що може називатися судовим 
правом (авторська позиція). Детальне обґрунтування див.: [93, с. 15–18].
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мі положення, які є самостійними, додатковими ознаками (принципами) 
правової держави (див., напр.: [651]).

У сучасних моделях державного ладу процес добудування системи 
стандартів правової держави без участі органів конституційного контролю 
практично неможливий. Інтерпретаційний правовий акт як одне із джерел 
права найповніше розкриває внутрішній дух правової норми та оператив-
но впливає на процеси законотворчості в державі. Разом з тим ця колек-
тивна інтелектуальна «творчість» повинна використовуватися для розроб-
ки фундаментальних принципів подальшого законотворчого процесу.

Варто звернути увагу на те, що всі три наведених основних крите-
рії не лише нерозривно пов’язані один з одним, але й узгоджуються з 
підходом до системи взаємин суспільства та держави, сформульованим 
К. Марксом через один з основних інститутів демократії: «свобода по-
лягає в тому, щоб перетворити державу з органу, що стоїть над суспіль-
ством, на орган, цьому суспільству цілком підлеглий» [366, 
с. 26]. З урахуванням цього додаткового критерію варто мати на увазі, 
що суспільство використовує владний державний апарат в інтересах 
більшості, тим самим виправдовуючи реалізацію владних повноважень 
судових і правоохоронних органів із застосуванням примусу 
(у визначених законом випадках) і насильства заради досягнення сус-
пільно значущих цілей.

У разі визнання наведеної складової влади не викликає заперечень 
визначення Вебером цього інституту (більшістю визнане як класичне): 
«Влада означає будь-яку можливість проводити усередині даних соці-
альних відносин власну волю навіть всупереч опору, незалежно від того, 
на чому така можливість ґрунтується» [102].

У контексті цього дослідження є всі підстави взяти за основу визна-
чення Н. Р. Нижник, яка прийшла до обґрунтованого висновку, що 
державна влада – це система повноважень і засобів, використовуваних 
для здійснення від імені суспільства захисту і реалізації загальних 
(обов’язкових для всіх) інтересів, узгодження загальних і приватних 
інтересів, функцій регулювання й розв’язання конфліктів, що виникають 
у суспільстві [418, с. 145].

У наявній багатій теоретичній спадщині можна виділити дві групи 
крайніх (протилежних) точок зору. Від спрощеного розуміння правової 
держави як держави, в якій панує Право, і до більш реалістичної, що 
ототожнює категорію правової держави з міфом1.

1 Найбільш цілісно і лаконічно ця оцінка викладена в малодоступному збірнику 
[97, с. 42–56].
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«Правова держава» – це термін німецького походження; англійський 
аналог цього ж поняття означає «принцип панування права». Тобто 
правова держава – це держава, що тримається не на силі як такій, не на 
праві, а на силі права. Це означає, що всі найбільш важливі політичні 
рішення та дії громадян, публічні й приватні, за винятком хіба що осо-
бистої сфери, регулюються правом. Саме цей принцип лежить в осно-
ві поняття правової держави.

Відповідь на питання: правова держава – міф або реальність? – 
остаточно й безповоротно дасть час1. Тут лише як підсумковий висно-
вок можна запропонувати таке визначення.

Правова держава – теоретична і практична модель управління 
суспільством, у якому реалізація владних повноважень органів 
держави та посадових осіб базується на демократичних принципах, 
що забезпечують пріоритет прав і законних інтересів особистості, 
регламентується чіткою завершеною системою законодавства із 
втіленням у правозастосовній діяльності принципу верховенства 
права та здійснюється на основі самостійності і незалежності за-
конодавчої і виконавчої (управлінської), судової функцій держави, 
побудованих із застосуванням механізмів взаємних стримувань і 
противаг.

Визначення в авторській інтерпретації виглядає досить громіздким. 
Разом з тим створює реальні передумови для побудови такої моделі 
держави та іменування її правовою.

§ 2. Роль і місце теорії поділу влади в сучасних доктринах 
правової держави

Практично всі конституції країн СНД підкріплюють постулат про 
правову державу спеціальними нормами, що вже само по собі є кон-
кретними кроками в напрямку створення конституційних основ для 
побудови моделі державного управління, що відповідає вимогам право-
вої держави.

Так, у статті 6 Конституції України закріплюється, що державна 
влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, ви-
конавчу та судову. Багато подальших конституційних положень не лише 
закріплюють, але й розвивають теорію поділу влади.

1 Авторські висновки із цього приводу – після більш детального аналізу інших 
основних складових цієї правової категорії.
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Генезис теорії поділу влади досить повно простежений сучасними 
дослідниками [224]. При цьому, з урахуванням особливостей авторських 
підходів, практично поряд з ретроспективним аналізом робилися спро-
би адаптувати ті або інші положення вчення до сучасної моделі укра-
їнської і російської держав.

Проаналізувавши основні етапи історичного розвитку державності та 
влади на українських землях з часів Київської Русі до наших днів, відомий 
український історик і політик В. Литвин дійшов цікавого висновку, що з 
часів Середньовіччя реально існували лише дві влади – духовна і світська, 
і по суті жодних реальних кроків, щоб на законодавчому рівні закріпити 
класичну тріаду влади, не робилося аж до проголошення Україною неза-
лежності. Тому як тоді, так і в сучасний період мову можна вести лише про 
проблеми взаємодії гілок влади [348]. На доктринальному рівні (а серед 
юристів панує повна єдність щодо визнання теорії поділу влади однією зі 
складових вчень про правову державу, причому ще із часів Арістотеля)1 
починають формуватися три основні групи концепцій.

Перша – формалізована, що підносить інститут поділу влади до 
абсолюту, у спрощеному вигляді сходить до того, що в державі, яка 
належить до цієї моделі, три гілки влади діють як три паралельні, що 
не перетинаються і не впливають одна на одну2.

Дуже оригінальний підхід до необхідності поділу влади шляхом 
дроблення її триєдності і функціонування їх незалежно одна від одної 
висловив А. Шопенгауер при дослідженні проблем етики. Уважаючи 
при цьому державу охоронною установою, філософ визнає за необхід-
не «охорону проти охранителя», тобто необхідність забезпечення пу-
блічного права [854, с. 282–283].

За визначенням В. Єршова, модель влади, що спирається на теоре-
тичну базу, сформульовану Д. Лільберном і Т. Джефферсоном та їх 
послідовниками, що абсолютизують принципи рівноваги, незалежнос-
ті, взаємного стримування і контролю, належить до «гнучкої» моделі. 
Практично реалізація цієї форми поділу влади в багатьох державах і за 
всіх часів доводить: зосередження абсолютної влади у якомусь одному 
органі в остаточному підсумку призводить до встановлення тоталітар-
них режимів [179, с. 69–72].

1 Створюється враження, що Шарль Монтеск’є з його «Духом законів» в юри-
дичній літературі останніх двох десятиліть є автором, що цитується на рівні класиків 
марксизму-ленінізму в радянський період історії.

2 Це авторська оцінка. Виглядає досить радикально. Разом з тим дає чітке уяв-
лення про особливості цього концептуального напрямку, детально проаналізованого 
у 70–80-х роках минулого століття (див.: [1; 39]).
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Відомий український конституціоналіст В. М. Шаповал виходить з 
того, що традиційне тлумачення ідеї поділу влади передбачає формаль-
но максимальну ізольованість кожного з вищих державних органів 
держави (органів виконавчої, судової влади і парламенту) та йменуєть-
ся «твердим» поділом влади [831, с. 29–37].

У свою чергу, автор дослідження, в якому обґрунтовується біблій-
не походження теорії поділу влади, справедливо вважає, що цей ін-
ститут у разі його належної реалізації в конкретній моделі державно-
го устрою при наявності механізмів стримування і противаг створює 
такий державно-правовий механізм, що «перемелює» надмірно амбі-
ційні наміри щодо влади, а значить, забезпечує свободу громадян [36, 
с. 36]. Характерно, що теза про необхідність одночасного поділу й 
взаємодії влади була підкреслена Верховним Судом США при роз-
гляді справи Президента США Р. Ніксона. У рішенні суду говориться: 
«Конституція пропонує, щоб гілки влади були одночасно відокремле-
ні одна від одної та взаємозалежні, були автономними й взаємодіючи-
ми одна з одною» [884].

Сучасні молоді дослідники звертають увагу на необхідність роз-
різняти систему стримувань і противаг і механізм стримувань і проти-
ваг гілок влади, зазначаючи при цьому, що протидія гілок влади є осо-
бливістю сучасного етапу розвитку суспільства [185, с. 92–93].

Друга група концепцій виходить передусім з того, що поділ вла-
ди – це суто теоретична модель і проголошення, тобто закріплення її 
на конституційному рівні, має декларативний характер.

Одним із перших найбільш конструктивних критиків сучасними 
дослідниками визнається Жан Жак Руссо, який взагалі негативно ста-
вився до теорії поділу влади і як альтернативу пропонував втілити в 
життя ідею народного суверенітету, відповідно до якої демократичною 
можна визнати лише державу, у якій всі закони приймаються на рефе-
рендумах [680, с. 167–377].

Слід мати на увазі, що ще в 1901 році М. М. Коркунов звертає 
увагу на те, що дещо перекручене розуміння теорії поділу влади піш-
ло через не зовсім правильний переклад вчення Монтеск’є, який 
стосовно наведених трьох основних функцій держави вживав термін 
«separation» – тобто «відокремлення», а не «division des pouvoirs», що 
у буквальному перекладі може означати поділ [300, с. 352]. Особливий 
інтерес становлять і, як і раніше, є актуальними пропозиції М. М. Кор-
кунова «замінити вчення про поділ влади вченням про спільність 
володарювання» [300, с. 360].
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Серед сучасних підходів звертає на себе увагу точка зору професора 
М. В. Цвіка, який вважає, що в нинішніх умовах поділ влади є ідеалом. 
Для практичного його втілення в життя необхідно відтворити сам право-
вий механізм здійснення поділу влади; передбачити заборону втручання 
кожної з гілок влади в компетенцію інших, застосування позаправових 
способів тиску та неприпустимість створення і функціонування структур, 
що дублюють функції інших гілок влади [810, с. 61].

Водночас, не погоджуючись з точкою зору про «кризу» теорії поді-
лу влади в державі, деякі науковці підкреслюють, що цей принцип може 
по-різному втілюватися, через те що «він передбачає не лише формаль-
ний поділ влади, а й функціональні рамки влади, і баланс між владою» 
[189, с. 47].

Третя концепція обґрунтовує, що влада в державі єдина і непо-
дільна, а розділяються лише функції, основними серед яких є законо-
давча, виконавча, судова.

Цей напрям почав набувати своїх контурів у роботах учених XIX 
століття. Зокрема, П. І. Новгородцев указував на єдність і неподільність 
верховної влади в тому розумінні, що вона ні за яких умов не може до-
пустити іншої влади, яка б стояла не те щоб над нею, а навіть поруч із 
нею [420, с. 67].

І в наш час, як і раніше, є значна кількість прихильників точки зору 
М. М. Коркунова, який вважав, що державна влада за своєю природою не 
допускає поділу, і при цьому обґрунтовував тезу про необхідність сприй-
няття теорії «сучасного володарювання», відповідно до якої має бути: 
розподіл функцій між органами державної влади, спільна реалізація 
основних функцій декількома органами та виконання одним державним 
органом різних функцій у встановленому порядку [301, с. 261–265].

Основоположник української моделі теорії правової держави 
Б. О. Кістяківський звертав увагу на необхідність дотримання принци-
пу «зв’язаності» влади правом, підкреслюючи, що всі дії влади в сучас-
ній державі обумовлені й регулюються правом [240, с. 349].

Його сучасник В. В. Соколовський стверджував, що виглядає не-
логічним і не витримує жодної критики вчення про поділ влади, дове-
дене деякими вченими до крайнощів. Тому що з поділом влади нічого 
спільного не має розподіл функцій державної діяльності між підлегли-
ми верховній владі органами. Виходячи із цього, влада верховна не 
тільки єдина і неподільна, а й безперервна [718, с. 237].

У наші дні Т. Я. Хабрієва і В. Є. Чиркін звертають увагу на те, що 
мислителі, які висунули ідею поділу влади, не визначили самого по-
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няття «гілки влади» і фактично донині воно відсутнє у цілісному ви-
гляді. Їх розуміння «гілки влади» зводиться до того, що це відокремле-
на організаційно-функціональна структура в єдиному механізмі здій-
снення державної влади.

Автори вказують також на раніше наведене рішення Верховного 
Суду США у справі Президента Р. Ніксона, у якому проголошено: 
«Конституція приписує, щоб гілки влади були одночасно розділені і 
взаємозалежні, були автономними і взаємодіючими одна з одною». Тому 
концепція взаємодії влади породила ідею субсидіарності гілок влади, 
сприйнятої в Європейському Союзі [796, с. 234–236].

На думку науковців, державна влада здійснюється на основі її єд-
ності і поділу державної влади на гілки законодавчу, президентську 
(у президентсько-парламентських республіках), виконавчу, судову, 
контрольну; взаємодії галузей влади та органів держави, системи стри-
мувань і противаг, субсидіарності (взаємодопомоги) [796, с. 244].

Не викликає серйозних заперечень твердження, що принцип поділу 
влади у сьогоднішній Росії «визнаний, конституційно закріплений і тією 
чи іншою мірою застосовується в побудові та функціонуванні держав-
них інститутів» [796, с. 174].

Аналіз спектра думок із цього приводу дає підстави для висновку 
про достатню підтримку точки зору про те, що категорія поділу влади 
умовна, оскільки державна влада, маючи самостійні гілки і втілюючись 
(реалізуючись) через діяльність різних видів органів, як носій сувере-
нітету є єдиною і неподільною і при цьому підпорядкованою інтересам 
держави і людини. Тому необхідно мову вести про поділ не влади, а її 
функцій і повноважень між державними органами, які становлять єди-
ну систему [810, с. 61].

Останнім часом з’явилися роботи, що містять детальний і всебічний 
аналіз опублікованих джерел і додатково обґрунтовують єдність і не-
подільність судової влади та роль у цій тріаді Конституційного Суду і 
судів загальної юрисдикції [373, с. 159–171]. Як справедливо зауважу-
ють харківські вчені, уявлення про функціональну специфіку і відо-
собленість кожної з галузей влади не дають підстав для заперечення 
постулату про цілісність державної влади [11, с. 11].

Сучасні українські дослідження пропонують досить повні аналізи 
стану реалізації принципу поділу влади на доктринальному рівні [373, 
с. 316]. Однак загальним недоліком всіх цих робіт є відсутність систем-
ного зіставлення доктринальних підходів з реальною законодавчою 
базою, а головне – із правозастосовною практикою. І це попри те, що 
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дослідження збагачені детальним аналізом сучасних проблем у реалі-
зації принципу поділу влади [20].

На початковому етапі державного будівництва в Україні досить 
плідною (і привабливою) виглядала ідея прийняття «Закону про владу»1, 
що у помітно спрощеному вигляді була покладена в основу тимчасової 
конституційної угоди між Верховною Радою і Президентом України, 
укладеної влітку 1995 року [151, с. 100].

Є всі підстави погодитися з точкою зору, що до внесення змін до 
Конституції України особливість української моделі поділу влади по-
лягала в тому, що вона у своїх головних рисах і не дуалістична, і не 
парламентська [385, с. 136–155]2. Тому було досить широке поле для 
досліджень і формулювання науково обґрунтованих визначень діючої 
моделі влади в Україні.

У всій цій дискусії судова влада практично не згадується3 – бороть-
ба йде за пріоритет трьох інших: виконавчої, законодавчої і президент-
ської. Хоча більшість цих поділів фактично не визнавала. Крім того, є 
всі підстави приєднатися до точки зору, що найбільш радикальні ви-
словлення щодо архаїчності для сучасних моделей державного устрою 
середньовічного принципу поділу влади зводяться до того, що 
кон’юнктурні теоретичні побудови Дж. Локка і Ш. Монтеск’є, які були 
спрямовані проти абсолютної влади монархічної аристократії та здава-
лися прогресивними в часи становлення капіталізму, зараз, перенесені 
на сучасний лад, створюють умови для нестабільності, узурпації, про-
тистоянь, обмежують розвиток демократії.

Тому варто визнати, що нині потрібно розділяти не владу, а функції 
здійснення єдиної державної влади. Крім законодавчої, виконавчої і 
судової є всі підстави виділити також:

а) установчу і контрольну;
б) інформаційну, організаційно-господарську, виховну [143, 

с. 83–94].
1 Таким чином, в Україні на законодавчому рівні перші спроби розділити владу 

були зроблені ще в 1994 році внесенням законопроекту «Про владу і місцеве само-
врядування». Перший його детальний аналіз див.: [700; 317].

2 Щодо дуалістичного або «американського» типу поділу влади: варто звертати 
увагу на наявну при цьому можливість «втручання» виконавчої влади в законодавчу 
сферу в процесі реалізації.

3 Значну увагу з’ясуванню понятійного апарату в кожній галузі права, у тому 
числі і шляхом розкриття сутнісного значення визначень судової влади й правосуддя, 
приділяють учені харківської правової школи, обґрунтовано пропонуючи при цьому 
розуміти під правосуддям спосіб реалізації судової влади (див.: [485, с. 57; 702, 
с. 186–196]).
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Результати наукового аналізу причин протистояння в Україні гілок 
влади (на початковому етапі законодавчої та виконавчої, а десь із 2006 
року – і судової) дійсно свідчать про «вичерпаність можливостей і ре-
сурсів розвитку влади в рамках чинної конституційної моделі в Україні» 
[96, с. 27–29]1.

Тут доречно навести застереження голови Конституційного Суду 
Російської Федерації, який неодноразово заявляв про те, що Конститу-
ція – занадто серйозний і небезпечний предмет, для того щоб ставати 
об’єктом гри [207, с. 55].

У цьому контексті є всі підстави підтримати і думку про те, що рі-
шення Конституційного Суду сприяють зміцненню принципу поділу 
влади і верховенства Конституції2, її ролі як вищого легітимуючого акта, 
а Суд при цьому виконує роль як офіційного тлумача, так і охоронця 
конституційного принципу поділу влади [207, с. 55].

Спроби досягнення компромісу шляхом зближення крайніх точок 
зору на прикладну роль у сучасному світі цієї теорії3 обґрунтовуються 
саме системним тлумаченням конституційних основ регулювання про-
блем побудови системи влади. Закріплення в Конституції України по-
ділу влади полягає в тому, що державна влада:

– як цілісний (інтегрований) прояв волі народу – реалізується через 
відповідні види державних органів. Їх повноваження розподілені таким 
чином, що у встановлених Конституцією межах зазначені органи само-
стійні в реалізації своєї компетенції та взаємодіють між собою за допо-
могою системи взаємних стримувань і противаг [6, с. 10–16]4.

Слід зазначити, що українська національна доктрина правової дер-
жави і концептуальні підходи до теорії поділу влади розвивалися пара-

1 Свідченням імпульсивності і синусоїдальності розвитку українського політи-
куму є те, що з домінуванням у соціумі тієї або іншої політичної сили негайно «про-
буджуються» процеси оновлення конституційних основ держави аж до прийняття 
нової конституції. Якоюсь мірою роль стримуючого фактора в цьому процесі в Укра-
їні в 2007 році відіграло Рішення Конституційного Суду України в справі № 6-рп від 
16.04.2008 (справа про прийняття Конституції і законів України на референдумі), у 
якому чітко сформульована правова позиція [645].

2 Дуже яскраво й образно дається визначення місця і ролі органів конституцій-
ного контролю в національній системі поділу влади одним із суддів Конституційно-
го Суду Російської Федерації (див.: [66, с. 239]).

3 Досить широко вживаним у цьому зв’язку став термін «атрибут правової дер-
жави» (див.: [791, с. 110]).

4 Ця позиція професора В. Б. Авер’янова ілюструється практикою конститу-
ційного правосуддя 2007–2008 років, протягом яких Президентом України була 
зупинена дія, зі зверненням до Конституційного Суду України, 57 урядових по-
станов (див.: [17]).
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лельно із процесом конституційної нормотворчості, що давало можли-
вість оперативного «взаємозбагачення» і корегування курсів як наукових 
досліджень, так і законопроектної роботи.

Як образно і ємно зауважив М. М. Марченко, доктрина – вторинне 
неформальне джерело права [374, с. 111].

У цьому контексті переконливим виглядає висновок про те, що чим 
тісніше співробітництво «конституцієдавців» і вчених, що ведуть фун-
даментальні дослідження проблем влади, тим реальніші передумови 
для прийняття стабільних конституційних актів1.

Таке співробітництво повинне бути узаконене спеціальними дер-
жавними програмами (офіційно затвердженими)2, що має виключити 
кампанійщину відносно «прийняття» нових конституцій і внесення до 
неї «термінових» доповнень і змін, що, як правило, порушують баланс 
влади3.

Аналіз конституційного процесу в Україні в 1990–2009 роках свід-
чить про те, що конкретна «законотворчість» значно випереджала ро-
боту над національною доктриною побудови системи влади, що дає 
підстави для висновку про необхідність «добудування» багатьох док-
тринальних положень під конкретні вже діючі конституційні інститути. 
У результаті законотворчих функцій цей поділ відповідно до Консти-
туції України в редакції 2004 року є всі підстави ідентифікувати з мо-
деллю «конституційного модерну»4.

Конституційна теза про те, що державна влада в Україні здійсню-
ється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову (частина 
1 статті 6), розвивається і реально забезпечується такими конституцій-
ними положеннями:

1) держава гарантує свободу політичної діяльності, не забороненої 
Конституцією і законами (частина 4 статті 15);

1 Ще краще, якщо до складу розробників Основних Законів будуть входити не 
тільки політики, а й учені, що мають конкретні результати досліджень, і найбільш 
досвідчені правозастосовники з усіх структур владної піраміди.

2 Варто визнати недостатню ефективність впровадження в законотворчий процес 
результатів фундаментальних досліджень за державною програмою «Судова влада 
і проблеми її формування та функціонування», що завершилася ще в 2002 році (див.: 
[703, с. 79–89]).

3 Відсутність в Україні інституту конституційної поправки також є дестабілізу-
ючим чинником. Яскравим прикладом може бути провадження в Конституційному 
Суді України в справі про внесення змін до статей 85, 118, 119, 133, 140, 141, 142, 
143 Конституції України [109].

4 Про етапи у розвитку конституційного права див.: [684, с. 93–97; 331, с. 13–42; 
222, с. 50–61; 371, с. 250–280; 832, с. 235–266].
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2) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх 
посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень 
та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (части-
на 2 статті 19)1;

3) конституційною забороною на суміщення функцій «законодавця» 
і посадової особи в структурах судової та виконавчої влади (частина 2 
статті 78):

4) закріпленням (детальним) конституційних повноважень Верхов-
ної Ради України за рахунок таких інститутів:

– парламент – єдиний орган законодавчої влади (стаття 75);
– за загальним правилом – припинення повноважень народного 

депутата тільки парламентом (стаття 81);
– порядок роботи Верховної Ради встановлюється так само й Регла-

ментом (частина 6 статті 83);
– організаційно-контрольних повноважень (стаття 85);
– вичерпного переліку правових категорій, установлюваних ви-

ключно законами (стаття 92);
– права обнародування Закону за підписом голови Верховної Ради 

України після подолання вето Президента України (частина четверта 
статті 94)2.

Механізм стримувань і противаг у Конституції України забезпе-
чується:

1) правом Президента України:
а) призначення позачергових виборів до Верховної Ради України 

(частина 2 статті 77, частина 2 статті 90, пункт 8, частина 1 статті 106);
б) правом вето (стаття 94);
в) «контролю» за діяльністю Кабінету Міністрів України в силу 

частини другої статті 113 Конституції;
г) призупиняти нормативно-правові акти Кабінету Міністрів 

України;
2) правом Верховної Ради України:
а) на розгляд питання про відповідальність Кабінету Міністрів 

України та прийняття резолюції про недовіру (стаття 85);
б) на реалізацію функцій парламентського контролю та відповід-

ного реагування;
1 Це положення звужене правовими позиціями Конституційного Суду України, 

який неодноразово проголошував, що Президент України діє тільки відповідно до 
повноважень, установлених Конституцією України (див., напр.: [660; 641]).

2 Про контрольні функції Верховної Ради України детальніше див.: [77, с. 139–
143].
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в) кадрових призначень і ускладненим механізмом звільнення з 
посади суддів, генерального прокурора та ін.;

г) на імпічмент Президентові (стаття 111);
д) вимагати звіту уряду (частина 2 статті 113);
3) обов’язком Кабінету Міністрів України керуватися не тільки за-

конами, а й постановами Верховної Ради України та указами Президен-
та України (частина 3 статті 113);

4) процедурою призначення та звільнення з посади Прем’єр-міністра 
України Верховною Радою України за поданням Президента України, 
на підставі пропозиції коаліції депутатських фракцій (частини 2 і 3 
статті 114);

5) консолідованим механізмом призначення на посаду глав місцевих 
державних адміністрацій (Президентом за поданням Кабінету Міністрів 
України) (стаття 118);

6) закріпленням Основним Законом Кабінету Міністрів України – ви-
щим органом у системі органів виконавчої влади (частина 1 статті 113).

Інститут президентства, який не входить у жодну з гілок влади і 
конституційно не закріплений як самостійна (четверта) влада, є резуль-
татом комплексної імплементації в національне законодавство окремих 
його положень з найбільш відомих моделей1.

Існуюче конституційне унормування системи, структури та основ 
діяльності судів в Україні дає досить підстав для дискусії про існуван-
ня як самостійної судової влади2.

Принагідно зауважимо, що на підставі аналізу британського до-
свіду конституціоналізації принципу поділу влади В. М. Шаповал 
цілком обґрунтовано доходить висновку про те, що головним спонука-
ючим фактором для його визнання офіційною доктриною є необхідність 
забезпечити дію іншого принципу – принципу незалежності судів [832, 
с. 549].

1 Події в Україні 2004–2009 років свідчать, що саме це обумовило політичну 
нестабільність і протистояння в українському суспільстві. Багато в чому це було 
обумовлено наявністю широкого кола владних повноважень Президента України, 
встановлених, зокрема, статтею 106 Конституції України, та задекларованим пере-
ходом на парламентсько-президентську республіку.

2 Більш детальний аналіз – у подальших розділах цієї роботи. Тут слід лише 
зазначити, що значна кількість монографічних, дисертаційних та інших досліджень 
основ судової влади та її основних інститутів припадає на першу половину 90-х 
років минулого сторіччя. Тому неоднозначність і половинчастість багатьох висновків 
пояснюються нестабільністю систем владних структур у державах пострадянського 
простору. Це стосується й робіт [178; 494].
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Короткий системний аналіз сучасних концепцій і наведених кон-
ституційних положень дає підстави для висновку про те, що Конститу-
цією України фактично забезпечується поділ, самостійність у реалізації 
основних функцій державної влади – законодавчої, виконавчої, судової, 
контрольної.

§ 3. Сучасні моделі реалізації принципу верховенства права. 
Особливості його дії у правосудді

Українська Конституція, передбачивши, що в Україні визнається та 
діє принцип верховенства права (стаття 8), створила реальні передумо-
ви для створення законодавчої бази, що відповідає вимогам (стандар-
там) правової держави. Це в першу чергу обумовлено імперативним 
характером конституційних норм.

У Російській Федерації цей принцип на конституційному рівні не 
знайшов свого закріплення в такому чіткому і неоднозначному викладі 
(формулюванні), його закріплення виглядає декларативно і не відобра-
жає сутнісний зміст повною мірою1. Унаслідок цього досить поширеною 
є думка, що ототожнює загальновизнаний принцип верховенства (па-
нування) права із правовою державою2.

Оцінюючи перші етапи правової реформи в Україні, більшість за-
рубіжних «спостерігачів» звертали увагу на те, що «реалізація принци-
пу верховенства права в Україні прямо залежить від успішності пере-
ходу від командно-адміністративної системи радянського періоду до 
демократичних форм, в основі яких поважне ставлення до рішень суду» 
[794, с. 105].

Проаналізувавши концепцію «панування права» в інтерпретації 
А. Дайсі, авторитетний український конституціоналіст В. М. Шаповал 
на прикладі британського досвіду дійшов висновку, що прихильники 
політико-правового підходу ототожнюють «панування права» з понят-
тям свободи демократії, законності та правопорядку, при цьому вико-

1 Так, частина перша статті 15 Конституції Російської Федерації сформульована 
в такий спосіб: «Конституція Російської Федерації має вищу юридичну чинність, 
пряму дію та застосовується на всій території Російської Федерації. Закони та інші 
правові акти не повинні суперечити Конституції Російської Федерації».

2 Найбільш легке і просте визначення див.: [207, с. 138]. У цьому аспекті недо-
статньо аргументованим виглядає висновок С. П. Головатого про те, що принцип 
верховенства права і правова держава не зв’язані між собою (див.: [138, с. 1400]).
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ристовують формулювання, за якими визначити юридичний зміст 
цього принципу неможливо [832, с. 541].

Відсутність єдності у розумінні, здавалося б, простого словосполу-
чення – будь то «панування права» або «верховенство права» – обумов-
лена внутрішньою багатоаспектністю самого цього поняття, а також 
постійними змінами підходів і акцентів при його аналізі, обумовленими 
прогресом у розвитку людства.

Тут доречні Гегелівські підходи, що спираються на висновок про 
те, що «визначення», які виникають у процесі розвитку поняття, з одно-
го боку, самі суть поняття, з другого – оскільки поняття є по суті ідея, 
вони виступають у формі наявного буття [132, с. 87].

Не викликає заперечень поширена думка про те, що існує майже 
стільки різних визначень верховенства права, скільки і людей, які його 
захищають або пропагують.

Сучасні літературні джерела переповнені детальним аналізом по-
глядів на роль права в побудові державності все тих же древніх мисли-
телів: Платона, Арістотеля, Цицерона, Юстиніана, Фоми Аквінського; 
філософів і вчених-юристів Середньовіччя і наших днів: Ф. Хайєка, 
Д. С. Мілле, Дж. Локка, Д. Юма, І. Канта, Ш. Монтеск’є, А. Гамільтона, 
Т. Гоббса, А. Дайсі.

І на підставі цієї емпіричної бази розкривається зміст верховенства 
права, виходячи із трьох його значень:

1) правових обмежень верховної (урядової) влади;
2) захисту суспільства від зловживань державної влади;
3) формальної законності (обумовленості дій всіх суб’єктів право-

відносин нормами законів) [747, с. 14–161].
Більшість українських учених, у тому числі С. П. Головатий, 

А. П. Заєць, Н. І. Козюбра, А. М. Колодій, Л. І. Кривенко, В. Ф. Пого-
рілко, О. В. Скрипнюк, стоять на точці зору, що принцип верховенства 
права є головною і визначальною ознакою правової держави.

Значний обсяг системного аналізу містить тритомник Сергія Голо-
ватого, у якому наведене зіставлення найбільш поширених концепцій 
давнини з конституційними основами сучасності, сформульовані ви-
сновки, які виглядають найбільш повними й аргументованими, про те, 
що верховенство права – це термін, придатний для передачі в узагаль-
неному вигляді поєднання ідеалів і досягнутого на практиці юридич-
ного досвіду щодо принципів, інститутів, механізмів і процедур, які 
мають істотне, важливе значення для захисту особистості від сваволі 
влади держави і які дають особистості можливість мати людське до-
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стоїнство. Верховенство права – це сучасний Закон Природи [139, 
с. 1630–1632]1.

Хоч яким досконалим здавалося б це визначення на перший погляд, 
воно, як і багато інших, є уразливим. По-перше, у ньому проглядають-
ся елементи ідеалізації примату прав людини та применшення ролі і 
значення держави. По-друге, воно не дає однозначних відповідей на 
цілу низку питань. У тому числі і щодо співвідношення принципів 
верховенства права та верховенства закону.

Так, автор у цьому разі також бере за основу вчення А. Дайсі, який 
виділяє три основних елементи (ознаки верховенства права):

1) як противага сваволі влади;
2) як рівність всіх членів суспільства перед законом;
3) як верховенство духу права, тобто основоположні свободи не є 

наслідком норм конституцій, а навпаки [138, с. 620].
Доктринальний підхід А. Дайсі щодо ознак верховенства права по-

діляється більшістю дослідників. Що ж стосується використання його 
в побудові механізмів системи стримувань і противаг і забезпеченні 
прав людини і громадянина, як і принципу рівності, то вони закріплю-
ються у сучасних конституціях.

Значно складніше з побудовою конкретних моделей застосування 
права з пріоритетом загальносоціальних цінностей над нормами, за-
кріпленими законами.

Хоча і у цьому питанні є достатній спектр точок зору, у тому числі 
і на рівні концепцій «правового закону» (див., напр.: [414, с. 105–107])2  
і «правильного права»3.

Менш радикальним, а внаслідок цього і більш продуктивним ви-
глядає визначення верховенства права «як сполучення (поєднання) 
вимог, які забезпечують підпорядкування діяльності всіх без винятку 
державних інститутів потребам реалізації і захисту прав людини, а по-
друге, як пріоритетність цих прав перед всіма іншими цінностями де-
мократичної, соціальної, правової держави» [5, с. 266].

1 Після вдумливого аналізу сутності запропонованого визначення виникає ре-
зонне запитання: а навіщо людьми побудована модель державної влади, від якої 
потрібно захищатися та брати на озброєння взагалі ж суто теоретичний принцип 
верховенства права?

2 Спочатку, за Кантом, під «правовим законом» розумілися взагалі писані 
нормативно-правові акти, прийняті законодавчим органом держави (тобто позитив-
не право), тим самим проводилося їх розмежування зі звичаями та нормами моралі 
(див.: [225, с. 233]).

3 Основоположник ідеї – П. І. Новгородцев (див., зокрема: [421]).
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Що стосується співвідношення понять «верховенство права» і «вер-
ховенство закону», то на етапі визнання вчення про правову державу 
радянською правовою доктриною вони фактично ототожнювалися, хоча 
водночас, як правило, йшлося про верховенство закону (див.: [755, 
с. 158–175]).

Нині можна вважати загальновизнаним, що принцип верховенства 
права не тотожний верховенству закону. Принцип верховенства закону 
більш конкретний і при цьому слід виходити з того, що кожний закон, 
який підлягає застосуванню, відповідає праву – тобто є правовим [191, 
с. 7–18]1.

У спробах розмежування принципів верховенства права і верхо-
венства закону ключовою є всі підстави визнати позицію харківських 
учених, які звертають увагу на те, що розгляд верховенства права без 
урахування принципу верховенства Конституції – це шлях до безза-
коння і вседозволеності, а применшення ролі і значення принципу 
верховенства закону створює передумови для прийняття несправед-
ливих, негуманних, недемократичних законів [752, с. 10–11]. Форму-
люючи визначення верховенства права, слід також мати на увазі досить 
поширену й всебічно обґрунтовану Р. Дворкіним позицію, що «до 
складу права, поряд з нормами (правилами), входять і моральні прин-
ципи» [161].

Характерно, що багато європейських юристів часто демонструють 
спрощене розуміння верховенства як ієрархічної побудови системи 
нормативно-правових актів, посилаючись при цьому на вживання тер-
міна саме в цьому контексті в рішеннях Суду Європейського співтова-
риства (див., зокрема: [133, с. 242])2.

Визнання принципу верховенства права в установчих документах 
двох головних міжнародних співтовариств3 виключає дискусійність 
щодо віднесення його до переліку основних міжнародно-правових 

1 Разом з тим є всі підстави прислухатися і до більш прагматичної точки зору, 
що застерігає від безпідставного захоплення концепцією «правового» і «неправо-
вого закону» і поглядами, що повністю виключають із правової доктрини принцип 
верховенства закону (див.: [845, с. 68]).

2 При цьому професор Матіас Гердеген зауважує, що спірним залишається пи-
тання, що розуміти під верховенством права Співтовариства: його пріоритетну 
«чинність» або пріоритетність у правозастосуванні стосовно норм національного 
права. Узагалі ж, швидше за все тут йдеться про верховенство закону, а наведене 
різночитання обумовлене «кострубатістю» перекладу.

3 Так, у преамбулі і статті 3 Уставу Ради Європи закріплено, що всі члени ради 
Європи визнають принцип верховенства права [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу: /http://pravo.kulichki.com/megd2007/bz05/d cm05129.htm
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стандартів. Принцип верховенства права істотно збагачений практикою 
Європейського суду з прав людини, що в узагальненому вигляді пра-
вильно розуміється в декількох аспектах.

1. Як спосіб, що виключає свавілля і антидемократичне правління, 
і спосіб, що відображає організацію життя суспільства на правових 
основах.

2. Як прояв природного права в сучасних правових системах 
(принципи справедливості, пропорційності, рівності, цілеспрямова-
ності та ін.).

3. Як основний критерій визначення неправових законів і основної 
гарантії справедливості державних рішень, у першу чергу судових.

4. Як спосіб організації належної правової системи (принцип право-
вої визначеності; заборона неправомірної дискреції і допустимості 
зворотної чинності нормативно-правових актів, незалежна судова вла-
да та судовий контроль) [840, с. 138].

На пріоритетність інституту судового контролю Європейський суд 
постійно звертає увагу, формуючи власну доктрину верховенства 
права1.

Становить інтерес те, що офіційна американська доктрина вважає 
верховенство права таким, яке базується на п’яти основних принципах:

– у державі формується уряд народу, керований народом і існуючий 
для народу;

– закріплюються поділ влади і принципи взаємозв’язку між законо-
давчою, виконавчою та судовою владою;

– обмеженого уряду та федералізму;
– наявності системи представницької демократії;
– судового розгляду незалежною системою судових органів – як 

центрального механізму проведення конституційних законів у життя 
[400, с. 14].

Як видно, тут також все дуже затеоретизировано й зовсім не роз-
кривається сутність принципу в діяльності структур судової влади.

У всіх проектах Конституції України, представлених у першій по-
ловині 90-х років минулого століття для всенародного обговорення, 
також декларувався принцип верховенства закону. Тим самим сприй-
малася доктрина радянських учених, що сформувалася до 1988 року.

1 Так, у справі «Клас та інші проти ФРН» правова позиція сформульована в такий 
спосіб: «Принцип верховенства права означає, що втручання органів виконавчої 
влади в права окремих суб’єктів повинне перебувати під ефективним контролем, що, 
як правило, повинен забезпечуватися судовим контролем» [637, с. 168–178].
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У той час С. С. Алексєєв, коментуючи резолюцію XIX Всесоюзної 
конференції КПРС, говорить про те, що жоден державний орган, по-
садова особа, колектив, партійна або громадська організація, жодна 
людина не звільняється від обов’язку підкоритися закону. У «верхо-
венстві закону» автор виділяє три моменти:

– ключові відносини в економіці, політиці, соціально-культурному 
житті регулюються законом;

– загальність закону, і у першу чергу для владних структур;
– панування закону, побудованого на засадах, ідеалах і устоях сус-

пільства.
Зв’язаність держави правом С. С. Алексєєв відносить до інших 

принципів [12, с. 88–89].
І лише багато в чому завдяки активній позиції групи народних де-

путатів С. Головатого, М. Сироти, В. Гошовської та їх прихильників 
уже в процесі внесення поправок до варіанта проекту, прийнятого за 
основу, у сесійному залі парламенту було досягнуто розуміння щодо 
істотної різниці в цих двох принципах1. Наслідком компромісу стала 
конституційна норма, яка проголошує, що «в Україні визнається і діє 
принцип верховенства права» (частина перша статті 8).

Системний аналіз найбільш поширених визначень «верховенства 
права» і «верховенства закону» у зіставленні з їх унормуванням у су-
часних конституціях дає підстави не для їх протиставлення або ототож-
нення, а для обґрунтування висновку про те, що верховенство закону 
як принцип є головною складовою верховенства права.

Про це в першу чергу свідчать норми Конституції України, що за-
кріплюють ієрархію нормативно-правових актів у державі і пряму дію 
конституційних норм. При цьому Конституція України має найвищу 
юридичну силу, а закони та інші нормативно-правові акти приймають-
ся на її основі і повинні їй відповідати (частина друга статті 8)2.

Велике значення для забезпечення правопорядку в державі має 
конституційне положення, відповідно до якого ніхто не може бути при-

1 Див. стенограму пленарного засідання Верховної Ради України від 25 червня 
1996 року (засідання 103, ранкове). Зокрема: В. А. Гошовська: «Світова практика 
застерігає проти ототожнення права і закону. Право є узагальненим вираженням волі 
народу, нації, а державний закон часто буває вираженням тільки волі парламентської 
більшості...»; С. П. Головатий: «Правовою державою може бути тільки та держава, 
в основі якої є принцип верховенства права». У результаті 25-го за рахунком голо-
сування – 333 голоси за редакцію статті 8 Конституції України.

2 Слід зазначити, що протягом 1996–2008 років у парламенті неодноразово ро-
билися спроби розвинути і деталізувати це конституційне положення шляхом прий-
няття Закону України «Про нормативно-правові акти».
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мушений робити те, що не передбачено законодавством (частина перша 
статті 19)1.

Наведені положення ілюструють дію принципу верховенства права 
за рахунок конституційних основ, що закріплюють верховенство (голов-
ну роль) закону.

До цієї групи варто також віднести конституційні норми:
– закони не мають зворотної дії в часі (частина перша статті 58);
– ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідаль-

ності одного виду (частина перша статті 61);
– закріплення на конституційному рівні принципу презумпції не-

винуватості (частини перша, друга статті 62);
– неприпустимість обґрунтування обвинувачення на доказах, до-

бутих незаконним шляхом (частина третя статті 62).
Крім того, значна кількість конституційних норм прямо (не через 

принцип верховенства закону) створюють передумови для реального 
забезпечення дії принципу верховенства права. Це стосується норм 
розділу II Конституції України «Права, свободи та обов’язки людини і 
громадянина».

А в першу чергу – вироблених міжнародним правом постулатів, 
імплементованих у Конституцію України:

– права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними, їх 
конституційний перелік – не є вичерпним (стаття 21, частина перша 
статті 22);

– конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути 
скасовані, а при прийнятті нових законів – не допускається звужен-
ня змісту та обсягу існуючих прав і свобод (частини друга і третя 
статті 22)2.

Проблемні питання забезпечення основоположних прав і свобод 
людини, установлених іншими статтями цього розділу Конституції, 
досить повно висвітлені в юридичній літературі. Аналіз цих публікацій 
дає підстави зробити висновок лише про недостатність дослідженості 

1 Інститут «законодавство» і його співвідношення із законом вимагає подальшо-
го вдосконалення на доктринальному рівні. У практиці конституційного правосуддя 
також є один приклад спроби дати визначення цих понять (див.: [663]).

2 Про що неодноразово проголошується в рішеннях Конституційного Суду 
України (див.: [652; 643]). На прикладі цього комплексного конституційного прин-
ципу можна проілюструвати одну із принципових відмінностей «верховенства 
права» від «верховенства закону». У випадку виникнення невідповідності тих або 
інших положень закону, що підлягає застосуванню, кожним правозастосовником, і в 
першу чергу судом, має бути застосований принцип верховенства права, і положен-
ня закону повинне бути визнане таким, що не підлягає застосуванню.
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механізмів правозастосування принципу верховенства права в практи-
ці вітчизняного правосуддя.

З проголошенням на конституційному рівні правила, відповідно до 
якого права і свободи людини і громадянина захищаються судом і при 
цьому кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи 
бездіяльності органів влади та їх посадових осіб (частини перша і дру-
га статті 55), виникла реальна можливість продемонструвати застосу-
вання цього принципу ділом. При цьому для багатьох правовідносин 
реалізовувався принцип прямої дії норм Конституції України. У 1996–
1998 роках судами України напрацьована певна практика розгляду справ 
цієї категорії. Шляхи вирішення проблемних питань були запропоно-
вані Верховним Судом України [566]1.

Ця конституційна декларація розвинена спеціальними положення-
ми розділу VIII Конституції України. Зокрема, закріпленням правила, 
що юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виника-
ють у державі (частина друга статті 124), і встановленням переліку 
конституційних основ судоустрою (частина третя статті 129).

На відміну від України в Російській Федерації більш чітко на консти-
туційному рівні регламентовані функції судів щодо здійснення судового 
контролю над співвідношенням верховенства права і закону. Відповідно 
до Конституції Російської Федерації (частина друга статті 120) суд при 
розгляді конкретних справ самостійно перевіряє відповідність підзакон-
них актів закону і у випадках невідповідності між ними повинен бути 
застосований принцип верховенства закону, тобто рішення суду має бути 
засноване на законі. При наявності підстав для сумніву, що чинним за-
коном порушуються конституційні права і свободи громадян, суд (будь-
який без винятку) має право призупинити розгляд справи і прямо звер-
нутися з відповідним запитом до Конституційного Суду Російської 
Федерації.

1 По суті, у цьому акті вперше подається визначення принципу верховенства 
права, адаптованого до судочинства: «Відповідно до статті 8 Конституції України в 
Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституційні права і свободи 
людини і громадянина є безпосередньо діючими. Вони визначають мету і зміст за-
конів та інших нормативно-правових актів, зміст і напрямок діяльності органів 
влади та забезпечуються захистом правосуддя. Виходячи із цього принципу та га-
рантування Конституцією судового захисту конституційних прав і свобод судова 
діяльність повинна бути спрямована на захист цих прав і свобод від будь-яких по-
сягань шляхом забезпечення своєчасного та якісного розгляду конкретних справ» 
(пункт перший). Верховний Суд України також зазначив, що відповідно до статті 22 
Конституції України закріплені в ній права і свободи людини і громадянина не є ви-
черпними.
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У судів України можливість на пряме звернення до Конституційного 
Суду України відсутня. Установлено механізм звернення лише через 
Пленум Верховного Суду України (частина друга статті 150 Конституції 
України). Таке конституційне унормування не є дискримінаційним. 
Навпаки, воно створює передумови для більш широкого застосування 
принципу верховенства права при прийнятті рішень у конкретних справах.

Важливе значення для подальшого доопрацювання і вдосконалення 
офіційної доктрини верховенства права мають правові позиції консти-
туційних судів практично у всіх державах Європи. Продуктивною щодо 
цього є й практика Конституційного Суду України, який постійно під-
креслює, що принцип верховенства права, втілений у правове поле, є 
безумовною ознакою правової держави (див.: [657], а також [667]1).

Неординарний погляд на суть цього принципу мають деякі судді 
Конституційного Суду України. Так, М. І. Козюбра вказує, що в понятті 
верховенства права зосереджені наукова істина та цінності добра і спра-
ведливості, правові ідеали (давнини й сьогодення), практичний досвід, 
правові ідеї і почуття, досягнення науки й здорового глузду [259, с. 20].

Наведений аналіз дає підстави стверджувати, що українська акаде-
мічна наука під верховенством права абсолютно правильно розуміє 
принцип, що є принципом природного права, як сукупність ідеальних, 
духовних і вищою мірою справедливих понять про право й акцентує 
увагу на тому, що в державі реально діє не ідеальне, а позитивне право, 
виражене в законах та інших джерелах [845, с. 77].

Дисертаційне дослідження С. П. Головатого містить глибокий і 
всебічний аналіз ідеалів, їх історичну ретроспективу, але, на жаль, не 
дає відповідей на прикладні насущні питання, яким чином кожний 
суб’єкт правозастосування в правоохоронних і судових органах повинен 
використовувати ці фундаментальні теоретичні напрацювання2.

1 В абзаці 2 пункту 4.1 закріплюється, що «Верховенство права – це панування 
права в суспільстві. Верховенство права вимагає від держави його втілення в право-
творчу та правозастосовну діяльність, зокрема в закони, які за своїм змістом повинні 
бути пронизані насамперед ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо. 
Одним із проявів верховенства права є те, що право не обмежується тільки законо-
давством як однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема 
норми моралі, традиції, звичаї і т. п., легітимізовані суспільством» [667, с. 324].

2 У властивому йому категоричному стилі С. П. Головатий закликає представни-
ків вітчизняної науки залишити будь-які спроби пояснити це явище з позитивістських 
підходів і безапеляційно заявляє, що «верховенство права» – це термін, придатний 
для передачі в узагальненому вигляді «об’єднання ідеалів і досягнутого на практиці 
юридичного досвіду щодо принципів, інститутів, механізмів і процедур, які є архі-
важливими для захисту людини від свавільної влади держави і які наділяють осо-
бистість можливістю мати людське достоїнство» [137, с. 37–38].
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Виходячи з конкретної ситуації, визначальними для судової прак-
тики залишаються правові позиції найвищих судових органів, що мають 
у цьому контексті статус норм судового права, та судів, які орієнтують 
на те, що конституційні права і свободи людини і громадянина є безпо-
середньо діючими, і саме з урахуванням цього повинен оцінюватися 
зміст законів та інших нормативно-правових актів при здійсненні пра-
восуддя по всіх категоріях справ і судами всіх рівнів і юрисдикцій.

§ 4. Теоретичні, соціальні, законодавчі, організаційно-
правові основи, що є критерієм для віднесення 

судової діяльності до влади

В аспекті розуміння судової діяльності як однієї з владних функцій 
державної влади слід проаналізувати соціально-правовий зміст судо-
устрійних принципів та інститутів, що характеризують здійснення право-
суддя як прояв влади. Як уже зауважувалося, у сучасних дослідженнях 
про владу В. Ф. Халіпова та В. В. Желтова найбільш скромні висновки 
і поверхові характеристики стосуються її судової складової.

Водночас вироблені кратологією концептуальні підходи та конкрет-
на методологія розкриття основних понять і сутнісних параметрів 
владних інститутів можуть бути використані як основа для характерис-
тики судової влади. У першу чергу це стосується сфери і середовища 
реалізації повноважень, особливостей суб’єктного складу, характерис-
тики об’єктів та механізмів впливу.

Для більш детального, поглибленого аналізу та формулювання 
сутнісних особливостей судової влади доцільно взяти за орієнтир 
Веберівське визначення влади, яке визнане як класичне й зводиться 
до того, що влада означає будь-яку можливість проводити всередині 
кожної соціальної системи волю владних суб’єктів, навіть всупереч 
опору (протидії), незалежно від того, на чому така можливість засно-
вана [102, с. 206].

У контексті діяльності судової влади звертають на себе увагу її від-
мітні особливості. Головна серед них та, що через рішення судів реалі-
зується процес підпорядкування суб’єктів, які підпадають під їх юрис-
дикцію, не судам і суддям, а загальним суспільним інтересам. Примус 
через реалізацію призначених судами покарань також здійснюється від 
імені держави, але в інтересах усього суспільства.

У цьому випадку суди здійснюють легалізацію владної волі держа-
ви, використовуючи механізми, установлені самою ж державою через 
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систему чинних законів. Як справедливо звертається увага в літературі, 
на різних етапах розвитку державності істотну питому вагу мали до-
слідження, що обґрунтовували роль держави як машини насильства, 
диктатури правлячого класу [826, с. 108–115].

У будь-якій досконалій моделі держави примус до дотримання умов 
соціального договору, вищою формою якого є конституції і розгалуже-
на законодавча база, що забезпечує їх дію, легалізується через суб’єктивні 
вердикти.

Саме тому судова влада повинна мати мандат на цю діяльність «най-
вищої проби». У цьому зв’язку доречно мати на увазі, що народ не може 
бути вільним, якщо він не є верховним законодавцем [672, с. 3–6]. 
У цьому випадку «засновником» не тільки самої системи судової влади, 
але й основ її діяльності є активна частина повнолітніх громадян, що 
делегували своє право на правотворчість спеціально створеним органам 
законодавчої влади, а забезпечення режиму законності і вирішення 
конфліктів – судовій системі.

Щодо цього певний інтерес для подальших поглиблених досліджень 
становить позиція судді М. О. Колоколова, який вважає, що «природою 
судової влади, її джерелом є народ. Народ, нація одночасно й об’єкт і 
специфічний суб’єкт, тому що існування державної влади та однієї з її 
складових – судової – поза народом, нацією абсолютно неможливе. Тому 
що сам народ, самі нації – її джерела» [265, с. 104–106].

«Народність» судової влади, як і багато інших її характерних рис, поки 
не одержали свого відображення у формулюваннях, що розкривають це 
родове поняття. Певною мірою це обумовлено тим, що радянська правова 
доктрина визнала сам цей термін (народ з правовою державою) лише на-
прикінці 80-х років минулого сторіччя. Практично весь радянський період 
роль і значення судової діяльності всіляко принижувалися і не лише в за-
конотворчому процесі, а й у правозастосовній діяльності1.

На законодавчому рівні на пострадянському просторі цей термін 
почав відроджуватися з декларацій про державний суверенітет2.

1 Аналіз причин див., напр.: [92, с. 18–22], а більш детально: [734, с. 5–57]. При-
мітно, що термін «судова влада» уживається в найпершому акті Ради народних ко-
місарів. Однак весь процес подальшого судоустрійного законодавства в СРСР віді-
йшов від первісного визначення (див.: стаття 7 Декрету «Про суд» від 22 листопада 
1917 року [444]).

2 Див. Декларацію про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року 
№ 55-XII [164]. Так, пунктом 13 Декларації «Про державний суверенітет РРФСР» 
від 12 липня 1990 року [426] проголошено: «Поділ законодавчої, виконавчої й су-
дової влади є найважливішим принципом функціонування РРФСР як правової 
держави».
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Надалі термін «судова влада» знаходить своє відображення у всіх 
конституціях країн СНД без розкриття його сутності. Як правило, при 
декларуванні принципу поділу влади або, як у Росії, і при найменуван-
ні конституційного розділу, що регламентує основи правосуддя1.

У нормах законів про судоустрій поняття «судової влади» також не 
розкривається2. Характерно, що цей недолік повторюють і всі законо-
проекти 2000-х років, попри те, що юридична наука, формулюючи су-
часну доктрину, приділяє досить велику увагу розкриттю змісту основ-
них інститутів судової діяльності.

Значним є внесок у розробку понятійного апарату судової влади, 
у тому числі й розкриття її сутності, вчених кафедри правоохоронних 
і судових органів Національної юридичної академії України імені 
Ярослава Мудрого [368, с. 126] та інших дослідників; [768, с. 124; 701, 
с. 33–35].

У фундаментальному дослідженні Інституту держави і права Росій-
ської академії наук міститься детальний аналіз, ретроспектива вдоско-
налення розуміння судової влади різними юридичними школами. Ви-
словлено і конструктивну критику у зв’язку з однобічністю підходів, 
продемонстрованих більшістю авторів. У результаті цього аналізу ви-
явлені три основних підходи до розкриття поняття судової влади:

1) структурний – через систему судових органів (І. Я. Фойницький, 
Ю. А. Дмитрієв, Г. Г. Черемних та ін.);

2) функціональний – через реалізацію системи повноважень, по-
кладених на суд (С. В. Познишев, В. П. Божьєв та ін.);

3) змішаний – який робить спробу об’єднати структурний та функ-
ціональний підхід в одному визначенні [740].

Є всі підстави погодитися з В. А. Лазарєвою і підтримати її визна-
чення, що характеризує судову владу як винятково владне право судів 
на вирішення виникаючих у суспільстві конфліктів правового характе-

1 Варто мати на увазі, що в останні роки відновилася дискусія щодо правильно-
сті такого найменування розділу конституції. Виходячи з етимології слів «суд», 
«судити», що відбивають лише незначну частку функцій і повноважень органів 
правосуддя й асоціюються тільки з покаранням, продуктивним, з посиланням на 
міжнародний досвід, виглядає пропозиція іменувати розділ Конституції Російської 
Федерації не «судова влада», а, наприклад, «правозастосовна влада» [779, с. 220].

2 І це незважаючи на те, що більшість цих галузевих законів у СНД починають-
ся зі статті 1 «Судова влада». А далі в кращому випадку йде констатація: «судова 
влада реалізується шляхом здійснення правосуддя у формі цивільного, господарсько-
го, адміністративного, а також конституційного судочинства судами загальної юрис-
дикції і Конституційним Судом України» (див. пункт 3 статті 1 Закону України «Про 
судоустрій України» [605]).
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ру шляхом здійснення в особливій процесуальній формі правосуддя та 
прийняття обов’язкових для виконання рішень [337, с. 26–31].

На перший погляд недоліком цього визначення є применшення саме 
структурного елементу, тобто ролі конкретної діючої моделі судо-
устрою. Однак в іншій своїй роботі автор акцентує увагу на необхід-
ності виділяти в цьому визначенні два моменти – змістовний, що по-
лягає у тому, що судова влада – це повноваження з вирішення конфлік-
тів, і організаційний, що полягає в тому, що це повноваження належить 
винятково судам [336, с. 49–56].

Сьогодні існують і визначення, що розкривають сутність судової 
влади через реалізацію основної функції – правосуддя спеціально ство-
реною самостійною і незалежною гілкою державної влади, побудова-
ною на основі системи стримувань і противаг [364, с. 54–56].

Таке визначення, що враховує контрольну функцію судів, усуває 
недоліки попереднього, що зводиться лише до вирішення соціальних 
конфліктів у суспільстві. Разом з тим і воно вимагає істотної доробки 
та модернізації вже стосовно процесів у суспільному житті, що відбу-
ваються наприкінці першого десятиліття ХХІ століття.

Однозначно слід визнати правильною методологію розкриття зміс-
ту поняття «судова влада» одночасно через структуру органів і викону-
вані ними функції. Така формула може бути використана як базова 
абсолютно для всіх моделей судових систем.

Виходячи із цього, стосовно судової системи України, що діє від-
повідно до закону про судоустрій 2001 року, формулюючи визначення 
судової влади, варто враховувати:

1) структуру судів трьох юрисдикцій – загальної (цивільну і 
кримінальну)1, спеціалізованих (господарську, адміністративну); кон-
ституційне судочинство;

2) систему органів, що забезпечують формування судів:
а) суддівське самоврядування (з’їзди, конференції, ради суддів, 

кваліфікаційні комісії);
б) Вища рада юстиції;
3) систему організаційного забезпечення судової діяльності (Дер-

жавна судова адміністрація та її структури на місцях)2.
1 Що стосується плутанини при вживанні як родового поняття терміна «суди 

загальної юрисдикції», то її немає в Росії, оскільки визначено, що крім судів загаль-
ної юрисдикції, які включають і військові суди, там діють арбітражні суди, Консти-
туційний Суд Російської Федерації і конституційні (статутні) суди суб’єктів Федера-
ції (детальніше див.: [415, с. 17]).

2 Детальний аналіз того, яким чином вписується у систему судової влади струк-
тура, що входить до виконавчої влади, – у наступних розділах роботи.
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Маючи перед собою повну структуру органів, що входять до системи1, 
та уявлення про виконувані кожною структурою функції, не становить 
труднощів сформулювати вичерпно повне визначення поняття судової 
влади. Єдине, що ще залишається, так це доповнити його обов’язковими 
та факультативними ознаками, які випливають із конституційних основ, 
що регламентують реалізацію судової функції держави.

Юридичною наукою дається розгорнута класифікація принципів 
судової влади з детальним розкриттям їх термінів. Так, у групі інститу-
ціональних виділяють принципи: паритетності, справедливості, закон-
ності, доступності, незалежності, неупередженості, процедуральності, 
здійснення судової влади тільки судом2.

З урахуванням авторської концепції є всі підстави уточнити остан-
ній принцип, сформулювавши його як «здійснення правосуддя тільки 
судом»3.

Важливе значення для з’ясування сутності судової влади мають 
організаційні, судоустрійні принципи (єдності судової системи і стату-
су суддів, територіальності, спеціалізації, інстанційності, незалежнос-
ті і недоторканності суддів, незмінності складу суддів при розгляді 
конкретних справ, професіоналізму).

У контексті дослідження цих проблем найбільш чітке визначення 
принципів судової влади на базі правового поля Росії і, природно, їх 
більш широкий перелік наводяться російськими дослідниками [21, 
с. 15–202]4.

Якщо взяти до уваги ще й більш численну групу функціональних 
принципів5, то можна собі уявити, наскільки всеосяжним і громіздким 
може бути визначення поняття судової влади, яке повністю розкриває 
її сутність.

1 У цьому випадку застосовне визначення «системи» як сукупності закономірно 
впорядкованих, взаємозалежних елементів, кожний з яких є внутрішньою одиницею 
даної сукупності, що у взаємодії з іншими елементами утворює систему як ціле з 
відповідною структурою, здатною до саморозвитку (див.: [775, с. 7]). Стосовно судів 
це визначення досить аргументоване й адаптоване [3, с. 19].

2 Тут і далі класифікація, запропонована Н. В. Сібільовою [476, с. 73].
3 Більш детальну аргументацію необхідності розмежування «судової влади» і 

«правосуддя» див.: [91].
4 При цьому під принципами пропонується розуміти ідеї, що мають фундамен-

тальне або важливе значення для розгортання конституційно-правового знання, в 
основу яких покладено ту або іншу світоглядну позицію, закономірність, виявлену 
практикою, або сформульоване умоглядне положення, що є плодом наукової думки 
(цит. за: [21, с. 137]).

5 Детально не перерахованих, оскільки вони являють собою чисто процесуальну 
складову діяльності судів усіх юрисдикцій та інстанцій.
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Системний аналіз перерахованих принципів, які можна визнати й 
ознаками судової влади, свідчить про те, що вони мають істотні специ-
фічні відмінності від тих критеріїв, які визначають владу як загальну 
філософсько-правову категорію.

Окремо як загальнообов’язкові ознаки судової влади слід виділити 
її виключність, самостійність і корпоративність. Виключність і само-
стійність базуються на конституційних положеннях, які закріплюють, 
що правосуддя здійснюється виключно судами і створення будь-яких 
інших органів для цих цілей не допускається, та конституційній забо-
роні будь-якого втручання в діяльність судів і суддів, які реалізують свої 
повноваження.

Корпоративність судової системи вимагає додаткової аргументації 
щодо її позитивної ролі саме для забезпечення дії всіх інших принципів. 
На жаль, у виступах політиків, та й у спеціальній літературі, переважно 
звертається увага на негативні аспекти цієї ознаки (див., напр.: [187; 
801] та ін.).

Вагомий внесок у сучасну офіційну доктрину судової влади вне-
сено органами конституційного контролю.

Так, Конституційний Суд України в одній зі своїх правових позицій 
акцентує увагу на тому, що органи законодавчої, виконавчої, судової 
влади самостійні у своїй діяльності в рамках їх повноважень, разом з 
тим стабільність конституційного ладу досягається завдяки чіткій сис-
темі стримувань і противаг. Поділ влади на законодавчу, виконавчу й 
судову передбачає їх тісну взаємодію, кінцевим результатом якої є до-
сягнення конституційних цілей і завдань (забезпечення прав і свобод 
людини і громадянина, їх безпеки і т. ін.) (див. абзац другий пункту 4 
мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду [669, с. 38]).

Ще більш продуктивна щодо цього практика Конституційного Суду 
Російської Федерації, який неодноразово підкреслював, що правосуддя 
здійснюється тільки судом; судова влада здійснюється за допомогою 
конституційного, цивільного, адміністративного і кримінального судо-
чинства. Конституційні повноваження судів у сфері захисту прав і 
свобод людини і громадянина свідчать про прерогативи судової влади, 
по суті є фундаментальними принципами юстиції в правовій державі 
та водночас становлять основу правового статусу особистості і гарантій 
її недоторканності (див.: [523, с. 38–50]).

Відсутність у судових рішеннях конституційних судів цілісного 
визначення судової влади пояснюється тим, що суди в процесі роз-
гляду конкретних справ торкалися лише окремих аспектів судової 
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діяльності. Разом з тим як наведені, так і багато інших правових по-
зицій органів конституційного контролю дають ключ для формування 
базового визначення цієї філософсько-правової категорії через 
«діяльність спеціально створених органів по реалізації покладених 
на них функцій»:

«Судова влада – одна з головних, самостійних функцій державної 
влади, яка реалізується через діяльність створеної на основі консти-
туції системи судів і органів організаційного (кадрового та допоміж-
ного) забезпечення, покликаних шляхом виконання функцій, 
покладених на кожний із цих органів, забезпечити дотримання 
(захист) прав і законних інтересів людини і громадянина, юридичних 
осіб, суспільства та держави; усунення наслідків правопорушень 
(злочинів), покарання винних, захист потерпілих; вирішення соціаль-
них конфліктів і правових спорів на підставі загальнообов’язкового 
характеру судових постанов».

Запропоноване доктринальне розуміння сутності судової влади дає 
підстави для формування переліку суб’єктів судової влади із класифі-
кацією їх на п’ять груп:

1) суди всіх юрисдикцій та інстанцій;
2) судді цих судів;
3) конституційний контрольний орган кадрового забезпечення су-

дової системи, в Україні – Вища рада юстиції;
4) допоміжні органи, що забезпечують формування корпусу суд-

дів, —  органи суддівського самоврядування:
а) з’їзд, конференції суддів;
б) Рада суддів України, ради суддів спеціалізованих судів, ради 

суддів областей;
в) Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Кваліфікаційні ко-

місії суддів спеціалізованих судів і регіональні кваліфікаційні комісії 
суддів загальних судів;

5) спеціалізована система організаційного забезпечення діяльності 
судів – Державна судова адміністрація України та її органи на місцях.

З урахуванням наведених попередніх висновків виникає необхід-
ність на заключному етапі реформи на законодавчому рівні унормувати: 
сутність (зміст) основних понять, починаючи із самого терміна «судова 
влада»; закріпити систему суб’єктів судової влади і визначити місце у 
загальній системі влади спеціалізованого органу організаційного забез-
печення судової діяльності, яким є Державна судова адміністрація 
України.
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При цьому слід мати на увазі, що академічна юридична наука виді-
ляє п’ять напрямків судово-правової реформи. Найбільш складним для 
втілення в життя здається третій, що полягає в тому, що судово-правова 
реформа нерозривно пов’язана зі створенням фундаменту для нових 
основ ідеології сучасного відкритого суспільства з формуванням онов-
леної системи цінностей, найвищою з яких є вільна, моральна, соціаль-
но активна особистість [705, с. 220].

Без законодавчої визначеності у фундаментальних, базових інсти-
тутах судової системи подальше її реформування уявляється нерезуль-
тативним і малоефективним.

§ 5. Стандарти правової держави, механізми 
та результати їх імплементації в національне 

судоустрійне законодавство

Під стандартами (у контексті права), безперечно, розуміють уста-
новлені міжнародно-правовими актами певні мінімальні вимоги, до-
тримуватися яких зобов’язані всі держави у процесі національної за-
конотворчості.

З активізацією процесу європейської інтеграції все більш уживаними 
стають терміни «гармонізація», «адаптація», «імплементація», а також 
заклики до більш широкого використання міжнародних стандартів як у 
законодавчому процесі, так і правозастосовній практиці. І коли щодо 
адаптації, гармонізації, імплементації проблем у розумінні їх змісту не 
виникає, то стосовно визначення стандартів у праві спостерігаємо два 
явища. По-перше, відсутність фундаментальних комплексних досліджень 
з цього питання, а по-друге, спрощений підхід до самого розуміння, що 
саме і на підставі чого варто визнавати стандартами в праві.

Сучасні словники поняття «стандарт», крім основного значеннєво-
го розуміння в технічному аспекті, тлумачать його ще як єдину типову 
форму організації, проведення, виконання чого-небудь і як норму (ша-
блон, трафарет, штамп), що позбавлений індивідуальних особливостей, 
своєрідності, оригінальності [422, с. 372]. Незважаючи на, здавалося б, 
простоту змісту цього терміна, через відсутність достатнього законо-
давчого врегулювання процесу використання стандартів міжнародного 
права в національному законодавстві існує гостра потреба у всебічних 
наукових дослідженнях щодо адаптації цього терміна саме до законо-
давчого процесу.
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Так, у більшості європейських держав на конституційному рівні 
закріплено, що міжнародні договори, які належним чином ратифікова-
ні, є частиною національного законодавства. Деякі країни, у тому чис-
лі й Росія, задекларували в конституціях, що складовою частиною на-
ціональної правової системи є й «загальновизнані принципи і норми 
міжнародного права» (частина четверта статті 15). Саме завдяки цьому 
конституційному положенню в юридичній літературі Російської Феде-
рації особлива увага приділена проблемним питанням безпосередньо-
го використання у правозастосовній діяльності загальновизнаних прин-
ципів і норм міжнародного права. При цьому значна кількість дослід-
ників ототожнюють цей конституційний термін саме зі стандартами 
міжнародного права. Проте достатньою мірою при цьому не розкрива-
ючи юридичної природи міжнародних стандартів і не даючи рекомен-
дацій щодо подолання колізій між цими стандартами та діючими нор-
мами галузевого законодавства.

Практично всі наукові діячі сходяться в думці, що загальновизнані 
норми – це норми права, які визнаються більшістю держав того або 
іншого співтовариства. Виходячи із цього, не повинно виникати проблем 
з визнанням актів міждержавних органів для держав, які входять до 
Ради Європи або Європейського Союзу. Значно складніше питання про 
обов’язковість принципів, які безпосередньо не закріплені у відповідних 
нормах міжнародно-правових актів. А головне – у відсутності будь-
якого вичерпного переліку стандартів міжнародного права і положень 
національного законодавства України щодо механізму їх реалізації. 
І це при тому, що починаючи з 1994 року в Україні створено кілька 
державних, спеціально уповноважених органів, завданням яких є здій-
снення заходів із адаптації законодавства країни до законодавства Єв-
ропейського Союзу; затверджені певні програми (концепції), які перед-
бачають у тому числі і комплекс законопроектних заходів (детальний 
аналіз див.: [314]).

Порівняльний аналіз відповідних конституційних норм України і 
Росії свідчить про те, що конституційні положення в Російській Феде-
рації закладають певні протиріччя в ієрархіризацію законодавства у 
зв’язку з перевагою норм міжнародних договорів перед національним 
законодавством (частина четверта статті 15 Конституції Російської 
Федерації). Навпаки, в Конституції України існує норма, що виключає 
можливість укладання державою міжнародних договорів, що суперечать 
Конституції України (частина друга статті 9).
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Особливе значення для набуття досвіду використання єдиних 
правових стандартів для держав Ради Європи мала Конвенція про 
захист прав людини і основоположних свобод, яка в Україні набула 
чинності з 11 вересня 1997 року, і правотворчість Європейського суду 
з прав людини – головного міжнародного контролера в цих питаннях, 
загальновизнаного «творця» стандартів здійснення правосуддя. Судо-
ва практика Євросуду свідчить про неоперативність більшості держав 
у галузі побудови судової системи, що відповідала б міжнародним 
стандартам, а наявність проблем у цій сфері спонукала редколегію 
авторитетного видання «Сравнительное конституционное обозрение» 
із другого півріччя 2008 року ввести постійну рубрику «Стандарты 
единой Европы».

У разі збереження темпів інтеграційних процесів у Європі найбільш 
ефективним шляхом до подолання проблем, пов’язаних з використан-
ням у національному законодавстві держав-учасниць єдиних стандартів 
у законотворчості, повинне стати наділення Європейського парламенту 
правом установлювати загальнообов’язкові принципи для побудови 
окремих галузей національного законодавства.

Дотримання європейських стандартів має на увазі реалізацію основ-
них вимог: забезпечення поваги до суду, незалежності суддів, зрозумі-
лої і чіткої системи заняття суддівських посад; створення досконалої 
інфраструктури, що забезпечує потреби судової влади; доступності 
правосуддя, чіткості у процесуальному розгляді справ на основі прин-
ципів верховенства права і законності [242].

Слід зазначити, що останнім часом і в Україні активізувалися до-
слідження щодо застосування міжнародно-правових стандартів для 
більшості галузей права. Фундаментальні пропозиції з приводу рефор-
мування кримінального процесу України відповідно до європейських 
стандартів містить дисертація В. Т. Маляренка. Проте і цьому автори-
тетному фахівцеві-практикові не вдалося дати вичерпного та всебічно-
го визначення стандартів у праві [360].

Звертає на себе увагу синхронність, з якою сучасні дослідники до-
ходять думки про те, що правові позиції Європейського суду, які зна-
йшли своє відображення в його рішеннях, слід вважати правовими 
стандартами для правильного розуміння цих норм всіма правозасто-
совниками1. У цьому контексті найбільш актуальне значення для «стан-
дартизації» норм міжнародного права, які забезпечують права людини, 

1 Стосовно кримінального процесу див.: [226, с. 137].
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мають фундаментальні роботи С. Шевчука з комплексним аналізом 
правозастосовної практики Європейського суду з прав людини.

У загальній системі стандартів правової держави1 необхідно виді-
лити стандарти:

1) загальні у сфері державного устрою, прав людини та матеріаль-
ного права;

2) процесуальні – окремих галузей судового процесу (адміністра-
тивного, цивільного, господарського, кримінального та ін.);

3) судоустрійні.
Сама необхідність імплементації в національне законодавство ви-

знаних міжнародним правом стандартів, у тому числі і в судоустрійній 
сфері, жодним чином ніким не спростовується і не заперечується. Про-
те жвава дискусія обумовлена відсутністю єдиного міжнародно-
правового акта із закріпленням їх переліку.

Разом з тим аналіз основних положень базових декларацій, пактів, 
конвенцій [121; 382; 269] дає підстави для побудови підсистеми стан-
дартів, на яких повинна ґрунтуватися національна система судо-
устрою.

І. Комплексні стандарти, що закріплюють розгляд судових справ та 
дотримання принципів:

1) справедливості;
2) неупередженості;
3) публічності – відкритості;
4) рівності всіх перед законом (судом);
5) та інших2.
Перераховані принципи мають комплексний характер і регламен-

туються у більшому ступені процесуальним законодавством. Водночас, 
на відміну від суто процесуальних принципів, їх ефективна дія можли-
ва лише за умови, що судоустрійне законодавство передбачає спеціаль-
ні норми (механізми), що забезпечують реалізацію процесуальних 
норм.

Слід зазначити, що більшість цих принципів мають конституційну 
основу. Так, стаття 24 Конституції України гарантує кожному громадя-
нинові рівні конституційні права і свободи і закріплює рівність всіх 
громадян перед законом. Конституційний Суд України послідовно 
звертає увагу на те, що це конституційне положення слід розуміти так, 

1 Варіант побудови системи, що забезпечує права людини, див.: [75].
2 Детальніше система суто процесуальних принципів (стандартів) висвітлена в 

роботах учених і процесуалістів (див., напр.: [361, с. 40–44]).
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що тим самим установлюється рівна підпорядкованість усіх громадян 
законам України. А гарантії прав і свобод додатково забезпечуються 
правом кожного на правову допомогу (частина перша статті 59)1.

ІІ. Стандарти (принципи) побудови системи судових органів:
1) самостійності суду;
2) незалежності суддів2;
3) єдності судової системи;
4) доступності структур судової влади для всіх верств населення.
Визнання самостійності суду і незалежності суддів наріжним каме-

нем сучасної моделі судової влади підтверджується рішеннями із цих 
питань міжнародних органів. Їх систематизація дає змогу побудувати 
систему стандартів, загальнообов’язкових3 для імплементації в націо-
нальне судоустрійне законодавство. Системний аналіз всіх 20 стандар-
тів (принципів) дає підстави для висновку про те, що практично всі 
вони імплементовані в національне законодавство і України, і Росії.

Розуміння багатоаспектності інституту незалежності суддів дають 
також положення інших міжнародно-правових актів, які необхідно 
враховувати як основу для розкриття сутності незалежності суддів.

«Судді як суб’єкти, що здійснюють правосуддя, вільні і зобов’язані 
приймати безсторонні рішення відповідно до власної (особистої) оцін-
ки фактів на підставі пізнань у праві, без будь-яких обмежень у цьому, 
впливу, спонукання, примусу, погроз або втручання прямого і непря-
мого з боку будь-кого й з будь-яких причин. У процесі прийняття рішень 
судді незалежні від своїх колег по суду та вищих посадових осіб…» 
(пункти 2–3 [396, с. 22]).

Важливе значення для повноти розуміння сутності суміжних інсти-
тутів мають критерії відокремлення «самостійності» галузі судової 
влади від «незалежності».

1 Див., наприклад, абзац перший пункту 3 мотивувальної частини Рішення Кон-
ституційного Суду України [659, с. 165–169]; речення друге абзацу першого пункту 
4 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України [647, с. 38–45].

2 У 1989–2009 роках тематика незалежності суду і суддів є найбільш популярною. 
Їй присвячені сотні дисертаційних досліджень і тисячі різних публікацій як в Укра-
їні, так і в інших країнах СНД. Багато аспектів висвітлені також у роботах автора 
(див., напр.: [89, с. 72, 94–95, 131–134; 80, с. 61; 90, с. 60–64]).

3 Загальнообов’язковість обумовлена тим, що рекомендацією № 1 стосовно 
ефективного застосування «Основних принципів незалежності судових органів», 
схвалених Резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада 
і 13 грудня 1985 року, передбачено, що всі держави повинні прийняти і забезпечити 
Основні принципи незалежності судових органів відповідно до правил конституцій-
ної процедури країни і внутрішньої практики (див.: [392, с. 13–19].
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Самостійність насамперед означає, що відносини між всіма гілками 
влади повинні будуватися тільки на підставі і в рамках закону. Ні один 
суб’єкт інших «гілок» влади, ні президент держави не мають права 
змінити статус суддів, підвищувати або знижувати заробітну плату, 
створювати нормативні акти про прирівнювання суддів до яких-небудь 
інших посад. Виконавча влада ні в центрі, ні на місцях не може ухва-
лювати рішення щодо заохочення суддів. Усі ці питання можуть бути 
врегульовані лише на законодавчому рівні [68, с. 72–78]1.

Сьогодні вироблені чіткі критерії відокремлення понять «незалеж-
ність судової влади» і «незалежність суддів». У своєму дисертаційному 
дослідженні авторитетний український суддя В. В. Городовенко звертає 
увагу на те, що в першому відображається статус однієї з гілок держав-
ної влади, у другому – посадових осіб цих органів [145].

Цікавий підхід для праворозуміння співвідношення «принципів» і 
«стандартів» пропонується Генеральною Асамблеєю ООН, коли в пре-
амбулі основного акта цього органу зазначається, що перераховані в 
ньому принципи, у тому числі й принцип незалежності суддів, «мають 
на меті встановлення стандартів етичної поведінки суддів, а незалеж-
ність судових органів є передумовою забезпечення правопорядку та 
основною гарантією справедливого вирішення справи в суді» [32].

Конституційною основою для імплементації в законодавство Укра-
їни міжнародно-правових актів є положення частини першої статті 9 
Конституції України, яка передбачає, що чинні міжнародні договори, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є час-
тиною національного законодавства.

Системний аналіз міжнародно-правових актів, що декларують 
принципи незалежності судів і суддів, дає підставу для висновків про 
те, що Конституцією України закріплений достатньою мірою лише 
принцип незалежності суддів.

«Незалежність і недоторканність суддів гарантується Конституцією 
і законами України» (частина перша статті 126); «Судді при здійсненні 
правосуддя незалежні і підкоряються тільки закону» (частина перша 
статті 129).

Особливістю конституційного унормування цих інститутів у Росій-
ській Федерації є кілька моментів. Тут слід лише зазначити, що інсти-
тути незалежності і недоторканності розведені в окремі статті (пункт 

1 Слід зазначити, що це правило в Україні зовсім не виконується. Заробітна 
плата суддів установлена рішенням уряду [581], поширені випадки заохочення суддів 
всіх інстанцій регіональними органами місцевого самоврядування [576, с. 70–71].
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1 статті 120 і пункт 1 статті 121), де містяться і конституційні основи 
інституту недоторканності суддів1.

Звертає на себе увагу і більш чітке конституційне законоположення 
щодо самостійності судової влади, про що прямо, на відміну від статті 
6 Конституції України, указується в статті 10 Конституції Російської 
Федерації.

Доречно погодитися з точкою зору про те, що положення про неза-
лежність, проголошені хоч на якому високому рівні, залишаються про-
стою декларацією, якщо вони не супроводжуються законодавчим за-
кріпленням гарантій, по можливості формалізованих і достатніх для дії 
механізму, що забезпечував би практичну реалізацію зазначених по-
ложень [391, с. 31].

За роки незалежності в Україні з 1 липня 2002 року діє вже другий 
закон про судоустрій, що, як і колишній, не дає сутнісних визначень 
основ них понять, таких як судова влада, самостійність судів, незалежність 
суддів, недоторканність суддів, суддівське самоврядування та ін. І це при 
тому, що в ньому є самостійні статті із цими найменуваннями2.

Відсутність чітких дефініцій, установлених законодавством, якоюсь 
мірою створює умови для неоднозначного сприйняття в суспільстві й 
неоднозначності в правозастосовній практиці сутності судової діяль-
ності як реалізації владних функцій держави та значення в цьому ін-
ститутів самостійності судових органів і незалежності суддів.

Ефективне усунення цих недоліків можливе лише за рахунок ціло-
го комплексу заходів: законопроектних, науково-дослідних, органі-
заційно-прикладних. В Україні напрямок для законотворчого процесу 
задано відповідною концепцією [575], у преамбулі якої проголошуєть-
ся, що її мета – забезпечення становлення судочинства як єдиної сис-
теми судового устрою й судочинства на основах верховенства права 
відповідно до європейських стандартів3.

1 Роль і значення принципу недоторканності суддів у забезпеченні їх справжньої 
незалежності розкрита Конституційним Судом РФ: «Суддівська недоторканність є 
не особистим привілеєм громадянина, що займає посаду судді, а засобом захисту 
публічних інтересів і насамперед інтересів правосуддя» (див. друге речення абзацу 
четвертого пункту 2 мотивувальної частини Постанови Конституційного Суду Ро-
сійської Федерації [521]).

2 Див. статті 1–17 Закону України «Про судоустрій України» [605].
3 Аналіз норм Концепції дає підстави для висновків про те, що йдеться про за-

гальну систему судоустрійних стандартів: забезпечення верховенства права, доступ-
ності правосуддя, справедливої судової процедури; незалежності, неупередженості і 
професіоналізму суддів; однозначності судової практики та відкритості судових рішень; 
ефективності судового захисту, а також про кілька підсистем, які виписані у самостій-
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Велике занепокоєння викликає відсутність єдності в розумінні 
принципу (стандарту) доступності правосуддя. Так, навіть розробни-
ки Концепції під доступністю розуміють: дотримання принципу віль-
ного доступу, забезпеченого обов’язком суддів не відмовляти в роз-
гляді справ компетентною юрисдикцією із забезпеченням територі-
ально зручного місця розташування суду і наявністю в судах достат-
ньої кількості суддів (пункт 1 розділу II Концепції), а також оптималь-
ний розмір судових витрат, поінформованість населення про режим 
роботи суду; сприяння з боку держави позасудовим формам розв’язання 
конфліктів.

Сучасні дослідники зміст принципу доступності правосуддя роз-
кривають через систему елементів: правових, соціальних, економічних, 
цілком обґрунтовано відносячи при цьому до інституціональних еле-
ментів територіальну наближеність, відкритість і доступність інформа-
ції, універсальність юрисдикції суду, його компетентність, стабільність 
судової системи [462, с. 19].

Цей перелік суто інституціональних елементів необхідно доповни-
ти загальним рівнем юридичної грамотності населення, розвиненістю 
системи надання юридичних послуг (у тому числі безкоштовних), на-
явністю ефективної та оперативної системи перегляду прийнятих рі-
шень судів першої інстанції та ін.

Певний імпульс для практичної реалізації концептуальних положень 
повинен був надати Указ Президента України «Про План заходів на 
2006 рік щодо вдосконалення судового устрою та забезпечення спра-
ведливого судочинства в Україні відповідно до європейських стандар-
тів» від 20 березня 2006 року № 242/2006, яким був затверджений План 
заходів щодо реалізації Концепції [587]. Але трапилося як завжди: через 
нестабільність політичної ситуації в державі правові питання відійшли 
на задній план1.

Унаслідок цього доопрацювання третього варіанта судоустрійного 
закону виявилося малоефективним. На дискусію про основні його 
принципові новели наклалася украй несприятлива ситуація в самій 
судовій системі, обумовлена серією корупційних скандалів.
них розділах Концепції та закладають принципи (основи) або в даному контексті 
стандарти: системи судів, судочинства (процесуальні аспекти), статусу суддів, дис-
циплінарної відповідальності, організаційного забезпечення діяльності судів та ін.

1 Ще в липні 2007 року VIII позачерговий з’їзд суддів України констатував, що 
політична криза загострила руйнівні процеси у сфері правосуддя. Правовий нігілізм 
владних і політичних суб’єктів призвів до системного та безпрецедентного втручан-
ня в діяльність судів і суддів (див.: [201, с. 221–222]).
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У результаті на розгляд Верховної Ради України замість єдиного 
нового судоустрійного закону, що включає в себе і положення, що за-
безпечують статус суддів, внесено було кілька законопроектів [548; 547; 
545; 553].

Автором, як і раніше, підтримується ідея створення єдиного Кодек-
су судової влади (детальніше про це див.: [76; 84]). У плані усунення 
частини недоліків більш плідним варто визнати проект Закону «Про 
судовий лад України»1.

Раніше зазначені недоліки, що стосуються недостатньо ефективно-
го законодавчого забезпечення інституту незалежності суддів, розроб-
ники законопроекту з реєстраційним номером 0916 усунули дуже про-
сто. Ту ж саму статтю 6 вони найменували «Самостійність судів», ви-
ключивши з назви положення про незалежність суддів і надалі обме-
жившись лише згадуванням цього інституту.

Звичайно, подібне унормування не сприяє врегулюванню проблем, 
що накопичилися, і по суті заганяє їх углиб, обмежує можливість по-
дальшого поступального законодавчого процесу, що забезпечує діяль-
ність судової системи на стандартах правової держави.

Висновки і пропозиції до розділу 1

1. На офіційному рівні затвердити доктрину побудови національної 
моделі правової держави, у якій дати чіткі визначення сутності право-
вої держави XXI століття і розкрити поняття принципів: верховенства 
права, самостійності і незалежності судів і суддів, а також розкрити 
сутність інститутів: судова влада, правосуддя, судовий контроль, судо-
ва юрисдикція, судова система та ін.

2. Підготувати проект «Міжнародних стандартів організаційного 
забезпечення судової діяльності» та ініціювати їх затвердження офіцій-
ними структурами Ради Європи.

3. Оскільки адаптація всієї правової системи України до головних 
принципів європейського законодавства є необхідною умовою для 
членства в ЄС, необхідно в рамках уже існуючих програм поглибити й 
скоординувати початі дослідження, які повинні завершитися розробкою 

1 Див. законопроект народних депутатів України В. А. Бондика, Я. П. Мендуся, 
Б. Я. Безпалого, О. В. Шустик, реєстраційний № 2667 від 5 грудня 2006 року, що 
пішов у небуття без належного обговорення.
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єдиної доктрини процесу впровадження в національне законодавство 
стандартів міжнародного права.

4. В умовах початого нового конституційного процесу потрібно 
невідкладно визначити, які зміни необхідно внести в діючі положення 
Конституції України для забезпечення стандартів у гарантуванні прав 
і свобод людини і громадянина, побудови системи державних органів, 
реалізації правосуддя. При цьому відповідним чином скорегувати до-
сягнення вже існуючих законопроектів і повернутися до процедури 
розробки змін до чинних законів.

5. У законотворчому процесі використати не лише доктринальні 
положення, а й положення правових позицій Конституційного Суду 
України і Верховного Суду України, що розкривають сутність правової 
держави і принципів верховенства права, незалежності суддів і само-
стійності судів.

6. Провести кодифікацію судоустрійного законодавства, усунувши 
всі існуючі недоліки та протиріччя у Кодексі судової влади.
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РОЗДІЛ 2 
ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ 

ДЛЯ ПОБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ 
СУДОУСТРОЮ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ 

ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

§ 1. Судова система, що забезпечує реалізацію 
принципів правової держави

У 2001 році науковий світ відзначив сторіччя від дня народження 
Людвіга фон Берталанфі, основоположника загальної теорії систем, 
який обґрунтував концепцію про те, що живий організм – не конгломе-
рат окремих елементів, а певна система, якій притаманні організованість 
та цілісність. Кожна система перебуває в постійному русі за рахунок 
процесу об’єктивно обумовлених змін [685, с. 7–32].

Сучасними послідовниками австрійського вченого, виходячи з ро-
зуміння системи не тільки як предметів матеріального світу, а й різних 
формувань соціуму, запропоновані конкретні механізми застосування 
прийомів системного мислення та системотехніки для пізнання при-
роди (сутності) реалій навколишнього світу1.

Неоціненним є внесок у світову науку, і не лише щодо її загально-
соціологічних аспектів, а й розуміння значущості і ролі для прогресу 
суспільства соціальних систем, Талкотта Парсонса, який вважав, що не 
існує емпіричного знання, яке б не було якимось чином сформульоване 
понятійно [486, с. 74].

1 У першу чергу це роботи О. І. Уйомова, В. В. Козютинського, В. Г. Горохова, 
О. С. Разумовського.
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Незважаючи на дискусійність і відсутність загальновизнаного ви-
значення категорії «правова система», більшість українських учених 
розглядають суди як її елементи – як установи, що здійснюють держав-
ну правову політику, а судову практику – як додаткову складову права 
[192, с. 10–17].

Авторський аналіз етапів судово-правової реформи в Україні, що 
завершилися, як вже зазначалося, свідчить як про її непослідовність і 
безсистемність, так і про відсутність доктринальних визначень основ-
них понять судової влади, починаючи з розкриття самого цього терміна 
і завершуючи понятійним апаратом основних підсистем єдиної судової 
системи держави.

Чинні міжнародно-правові акти не обмежують волю країн-учасниць 
у побудові національної судової системи, декларуючи при цьому необ-
хідність створення законодавчих умов для реалізації основних принци-
пів: дії верховенства права, самостійності судів, незалежності суддів, 
доступності правосуддя, урахування інших загальновизнаних міжна-
родних стандартів1.

Нормотворчі органи міжнародного співтовариства, визнаючи на-
явність великої кількості національних судових систем, виділяють при 
цьому класичні – англосаксонську, романо-германську, країн мусуль-
манського світу, постсоціалістичних держав СНД та ін.

Тому не випадково, що координуючий орган міжнародної суддів-
ської організації зазначає, що головна складність для імплементації 
міжнародних стандартів обумовлена відсутністю уніфікованих судових 
систем (див., напр.: [195, с. 107–125; 194, с. 59–60]).

У «Глобальному плані діяльності для суддів у Європі» вказується, 
що необхідність зміцнення судової влади і роботи з удосконалення 
судових систем була підтверджена Комітетом міністрів Ради Європи на 
підставі результатів загальноєвропейського моніторингу [392, с. 168].

Відповідно до статті 92 Конституції України виключно законами 
України визначаються: судоустрій, судочинство, статус суддів і меха-
нізми, що гарантують права та свободи людини і громадянина. Розділ 
VIII «Правосуддя» Основного Закону України досить повно закладає 
конституційні основи для структурування судової системи держави, 
закріплюючи, що:

– правосуддя здійснюється виключно судами;
1 Позитивне значення для правозастосовної практики і законопроектної роботи 

мають пропозиції, що ототожнюють міжнародно-правові стандарти із принципами 
побудови судової системи [407].
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– судочинство здійснюється Конституційним Судом та судами за-
гальної юрисдикції;

– народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через 
народних засідателів і присяжних (стаття 124).

А наступна стаття Конституції безпосередньо встановлює, що сис-
тема судів загальної юрисдикції будується за принципами територіаль-
ності і спеціалізації, відносячи до територіальних структур апеляційні 
та місцеві суди і зазначаючи, що вищими судовими органами спеціалі-
зованих судів є відповідні вищі суди (стаття 125). Подібне конституцій-
не унормування створило передумови для побудови судової системи 
без її прив’язки до адміністративно-територіального поділу. Чим не-
гайно скористався законодавець, передбачивши в господарській і адмі-
ністративній юрисдикціях заснування обласних (окружних) судів пер-
шої інстанції та 11 апеляційних судів (одного на кілька областей).

Чинним судоустрійним законодавством закріплена чотириланкова 
судова система, структура якої відображається наведеною схемою (до-
даток А).

Ключ до детального розкриття визначення судової системи дає За-
кон України «Про судоустрій», закріплюючи положення про те, що 
судову систему України становлять суди загальної юрисдикції, які 
утворюють єдину систему судів, і Конституційний Суд України1. Як ця 
норма, так і положення статті 18 Закону дають підставу виділити в су-
довій системі України: систему судів загальної юрисдикції, яку станов-
лять: місцеві суди, апеляційні суди, Апеляційний суд України, Касацій-
ний суд України2, вищі спеціалізовані суди, Верховний Суд України, і 
самостійну підсистему конституційного правосуддя3.

Слід зазначити, що єдність системи судів загальної юрисдикції за-
безпечується спеціально встановленими законодавчими гарантіями 
(стаття 18). Тим самим самостійні структури судів різних юрисдикцій 
та інстанцій набувають статусу складових єдиної системи.

Наведені дані дозволяють уточнити сутнісне значення судової вла-
ди, зазначивши, що судова система є її основною складовою, а також 

1 Стаття 3 Закону України «Про судоустрій України».
2 Це положення закону визнано неконституційним (див.: [644]).
3 Російська модель також виділяє Конституційний Суд Російської Федерації в 

самостійну систему, як, втім, і арбітражні суди, відносячи до судів загальної юрис-
дикції лише всі інші судові структури (див. статтю 4 спеціального Закону РФ [447]). 
Практично всі російські дослідники судову систему Російської Федерації уявляють 
як систему із трьох самостійних і абсолютно автономних підсистем (наочну ілюстра-
цію див.: [4, с. 21]).
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класифікувати раніше розглянуті принципи (стандарти) правової дер-
жави на теоретичні, які великою мірою повинні одержати свій розвиток 
у процесуальному законодавстві, і прикладні (практичні), які мають 
бути реалізовані в судоустрійному законодавстві, і передусім при по-
будові (моделюванні) судової системи.

Більшість російських учених оперують терміном «доступ до право-
суддя», зазначаючи при цьому, що на нього впливають у першу чергу:

– устрій судової системи;
– розподіл повноважень між судами всередині цієї системи (раціо-

нальне визначення компетенції);
– процедури розгляду справ у судах;
– процедури оскарження судових постанов;
– виконання судових постанов [184, с. 20].
Коефіцієнт доступності (доступу) до правосуддя тісно пов’язаний із 

транспарентністю судової системи1, під якою прийнято розуміти рівень 
інформованості населення про загальні засади побудови судової системи, 
про режим роботи та структуру конкретних судів (графіки прийому гро-
мадян, порядок звернення до суду, основи судового розгляду, механізми 
оскарження тощо) Забезпечується транспарентність закріпленим на 
конституційному рівні принципом гласності судових процесів.

На сьогодні основний прорахунок, недоробка – це відсутність адап-
тованого до судів учення про соціальні системи. У всіх матеріальних 
системах (соціальна система не є винятком) діє закон самозбереження, 
відповідно до якого будь-яка соціальна система, як і її окремі елементи, 
прагне зберегти себе як ціле.

Для того щоб соціальна система стабільно функціонувала, вона 
повинна мати єдину мету, суб’єкт управління, що керує її розвитком як 
цілісного утворення.

Відповідно до закону диференціації та універсалізації функцій у 
соціальних системах діють протилежно спрямовані процеси: поділ, 
спеціалізація функцій, які реалізуються її елементами, з одного боку, 
та їх інтеграція, універсалізація – з другого [489, с. 21–24].

Гарантії права на судовий захист і доступ до суду закріплені в чис-
ленних міжнародно-правових актах (див. пункт 1 статті 47 [802]; пункт 
1 статті 14 [121]; статті 8 і 10 [312]; пункт 4 [162]).

Європейський суд з прав людини щоразу мотивує свої рішення про 
порушення Європейської конвенції і дає при цьому розгорнуте бачення 

1 Молоді дослідники інколи без достатньої аргументації оперують терміном 
«транспарентність судової влади» (див.: [461, с. 228–236]).
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цього принципу. На сьогодні як базове виступає рішення в справі «Гол-
дер проти Об’єднаного Королівства» [634, с. 524–577], у якому суд 
констатує, що доступ до судових інстанцій повинен бути не тільки про-
декларованим, а й реальним. Уважаючи при цьому, що на доступ на-
селення до суду у першу чергу як негативні впливають фактори, 
пов’язані із:

– занадто складною процедурою звернення до суду;
– високою вартістю судочинства (державні збори, судові збори 

та ін.);
– великою завантаженістю суддів, обумовленою незабезпеченням 

оптимальної їх кількості;
– наявністю процесуальних інститутів у національному законодав-

стві, що дає можливість зловживати правом на відмову в прийомі заяв 
(позовів);

– ускладненими механізмами оскарження рішень правоохоронних 
органів про порушення кримінальних справ1;

– відсутністю у судового органу необхідної юрисдикції, що дає 
йому змогу виносити рішення по фактах тієї або іншої справи.

Аналіз стану дотримання принципу доступу до правосуддя в бага-
тьох європейських країнах свідчить про обґрунтованість і універсаль-
ність позиції, сформульованої Європейським судом (див., напр.: [30, 
с. 142–145; 52, с. 85–89; 57, с. 131–132]).

На завершальному етапі судово-правової реформи визначальне зна-
чення для прийняття рішень про заснування або скасування вже діючих 
структур судової влади має комплексне бачення чіткої моделі судової 
системи, здатної забезпечити реалізацію абсолютно всіх принципів пра-
вової держави, що базується не лише на міжнародно-правових стандар-
тах, але й враховує власний багатовіковий досвід у кожній державі.

1 Цей фактор на початку третього тисячоліття набув актуального значення для 
України після судової практики, яка сформувалася, що дозволяє оскаржити без будь-
яких обмежень практично всі рішення слідчих органів у судовому порядку. Першо-
основа для цього – положення частини другої статті 55 Конституції України, що гаран-
тує кожному право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів влади, 
посадових осіб. Конституційний Суд України ухвалив рішення в справі про офіційне 
тлумачення частини другої статті 55 Конституції України і статті 2482 Цивільного 
процесуального кодексу України за конституційним зверненням громадянки Дзюби 
Галини Павлівни (справа громадянки Дзюби Г. П. про право на оскарження в суді не-
правомочних дій посадової особи) від 25 листопада 1997 року № 6-зп [668]. Ще рані-
ше цій проблемі була приділена увага Пленумом Верховного Суду України. Як наслі-
док, по суті виходячи із таких нормотворчих, судових актів законодавчо закріплений 
цей інститут внесенням змін до Кримінально-процесуального кодексу України.
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§ 2. Функції судової влади в правовій державі. 
Загальна характеристика

Під функціями державної влади наука кратологія розуміє: коло ді-
яльності влади та її напрями; основні обов’язки, роль влади: організація, 
управління, контроль, прогнозування, виховання тощо. Доцільним є 
використання терміна «владні функції» стосовно індивідуальних 
суб’єктів (посадових осіб)1.

Загальнопонятійний апарат достатньою мірою розкривається у 
філософських та енциклопедичних словниках [202, с. 138]. У цих ви-
значеннях акумульовані висновки вчених, які детально досліджували 
функції радянської держави [506, с. 6–15; 821, с. 7–32] та звернули 
увагу на необхідність розрізняти функції держави (такі як законодавча, 
судова та ін.) від функцій державних органів, що становлять єдину, 
включаючи і судову, систему держави.

У цьому контексті варто мати на увазі, що термін «функція» вико-
ристовується у різних значеннях. Одні автори зазначають, що це по-
няття виражає взаємозалежність різних факторів. Інші під функцією 
розуміють сукупність процесів, які відбуваються в рамках об’єкта до-
слідження. Її також можна визначити як результат певної соціальної дії, 
процесу, явища. Слово «функція» позначає сукупність всіх наслідків, 
процесів, явищ і їх роль у соціальній системі [468, с. 49].

В умовах перманентної судової реформи практичне значення мають 
всебічні дослідження у галузі, що має назву теорії функцій. Отримані 
результати дозволяють відмежовувати функції держави від функцій, 
виконуваних на їх розвиток конкретними державними органами [350, 
с. 130–139].

Чинні міжнародно-правові акти приділяють недостатню увагу роз-
криттю сутності поняття «функції» судової влади. Разом з тим систем-
ний аналіз деяких з них дає підстави для висновку, що функції судової 
влади – це сукупність установлених законом функцій основних її 
суб’єктів – суддів та судів всіх юрисдикцій та інстанцій, а також допо-
міжних органів, що входять у систему.

Пріоритетність ролі та значення суб’єктного складу випливає з 
формулювань міжнародних органів суддівського співтовариства, які 
вказують на те, що судді зобов’язані здійснювати свої функції ретельно 

1 Практично всі перераховані аспекти сучасними авторами беруться за основу 
при розкритті поняття функцій судової влади, а визначення відрізняються одне від 
одного, що багато в чому пояснюється відсутністю законодавчо визначеної дефініції 
[779, с. 193].



67

§ 2. Функції судової влади в правовій державі. Загальна характеристика

та у розумний строк (див. пункт 26 [196, с. 133]). У міжнародному акті, 
що має всесвітнє значення, у цьому аспекті йдеться про те, що функції 
суддів включають: об’єктивне відправлення правосуддя у спорах між 
громадянами та між громадянином і державою, а також сприяння в 
рамках судових функцій дотриманню принципу захисту прав людини 
(див. пункт 1 [396, с. 22]). Характерно, що орган суддівської Міжнарод-
ної асоціації ототожнює ці функції суддів з функціями судової влади в 
цілому (див. пункт 1 [193, с. 44]).

Багато підстав як для дискусій, так і для поглиблених наукових до-
сліджень дає аналіз конституційного закріплення терміна «функції» при 
унормуванні статусу законодавчої, виконавчої, судової влади та інших 
конституційних органів. Конституційні норми не містять однозначної 
відповіді щодо розкриття сутності поняття «функції». Більшість статей 
Конституції дають перелік повноважень тих чи інших суб’єктів або 
встановлюють основи їх діяльності без вказівки на родове поняття 
функції або повноваження (наприклад, стаття 121 – функції прокурату-
ри України).

Що стосується діяльності Верховної Ради України, то вже в редак-
ції закону № 2222-IV від 2004 року про внесення змін до Конституції 
України [557] у статті 89 продекларовано, що парламентські комітети 
створюються у тому числі і для виконання контрольних функцій. Про 
функції Національного банку України та Ради національної безпеки і 
оборони України йдеться у статтях 99 і 107 Конституції України1.

Тут слід лише зазначити, що, установлюючи основи діяльності 
судів, Конституція України проголошує, що «правосуддя в Україні 
здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також 
привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами 
не допускаються» (стаття 124).

Конституція Російської Федерації взагалі уникає вживати термін 
«функція», використовуючи в окремих випадках інше родове визна-
чення – «предмет відання».

Більшість конституцій країн світу також задовольняються терміном 
«повноваження» або як еквівалент – «компетенція». Однак є й непооди-
нокі приклади такого ж, як і в Україні, конституційного закріплення 
терміна «функції» стосовно судової діяльності2.

1 Більш детальний аналіз системи функцій державних органів виходить за рам-
ки даного дослідження.

2 Так, про здійснення звичайними суддями судових функцій мова йде в статті 
102 Конституції Італійської Республіки [280, с. 83].
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Різницею у конституційному врегулюванні обумовлені відмінності 
в доктринальних підходах до проблемних питань функцій судової вла-
ди українських і російських учених.

Незважаючи на дискусійність у розкритті поняття функцій, і особ-
ливо стосовно судової діяльності, більшість учених при аналізі цієї 
проблематики ототожнюють їх з «основними напрямами діяль-
ності»1.

М. Р. Чариєв відносить до функцій судової влади правосуддя, судо-
вий контроль, конституційний контроль, тлумачення Конституції – як 
основні, а як факультативні: судовий нагляд, виховну функцію попере-
дження правопорушень, законодавчу ініціативу, узагальнення судової 
практики, аналіз судової статистики тощо [816, с. 7–11].

Як справедливо зазначає В. І. Анішина, самостійність судової вла-
ди передбачає її власні, специфічні напрями діяльності в системі дер-
жавного управління суспільством.

I. Загальні – на виконання яких спрямована діяльність всіх органів  
(у тому числі й судових) державної влади:

– регулятивна, правотворча, охоронна, виховна, превентивна, конт-
рольна та ін.

II. Спеціальні – здійснювані тільки судами:
1. Основні:
– правосуддя;
– судовий контроль (конституційний, адміністративний – відносно 

актів владних органів; у кримінальному судочинстві).
2. Допоміжні: тлумачення конституції та законів, судовий нагляд 

(усунення судових помилок); судове управління; узагальнення й аналіз 
судової практики [21, с. 65].

Ще більш загальнотеоретичного характеру класифікацію пропонує 
один з діючих суддів Росії М. О. Колоколов. На його думку, функції – це 
також основні напрями, здійснювані органами правосуддя в галузі 
соціально-політичного управління суспільством. І головні серед них:

1) ідеологічна – формування ідеології судової влади в правовій 
державі, виховання правової культури, поважного ставлення до норм 
суспільної моралі, моральності;

2) політична – відстоювання власних політичних прав і проведення 
в життя своєї ідеології; визначення судами своїх політичних цілей 
і завдань; вироблення власної політичної лінії відносно перетворень 

1 У цьому значенні термін розуміють М. В. Баглай, О. Є. Кутафін, І. С. Масліков, 
М. О. Колоколов, К. Ф. Гуценко (див.: [22, с. 14–15]).
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і реформ; досягнення цілей правової держави; участь у формуванні 
загальнополітичних цілей держави;

3) управлінська – забезпечення за допомогою правосуддя балансу 
сил у суспільстві, участі у формуванні поточного законодавства; кон-
ституційний контроль; нормоконтроль; вирішення всіх категорій судо-
вих справ по суті; судовий контроль у різних сферах адміністративної 
діяльності;

4) участь судів у забезпеченні загальносоціальної і національної 
безпеки суспільства [264, с. 4–9]1.

Слід зазначити, що дещо раніше у своєму дисертаційному дослі-
дженні М. О. Колоколов чітко визначав основні функції судів загальної 
юрисдикції як розгляд і вирішення у межах своєї компетенції цивільних, 
кримінальних, адміністративних та інших справ; охорону правопоряд-
ку, забезпечення судового захисту політичних, соціальних та інших прав 
і свобод людини і громадянина; виховання правової культури; конт-
рольну функцію [266].

Цікаве бачення функцій суду та класифікацію їх на дві групи – 
здійснювані разом з виконавчою владою і контролю за виконавчою 
владою – демонструє адвокат С. Поляков [516, с. 41–42].

Багато українських учених у класифікації функцій судової влади в 
першу чергу виділяють лише базові функції (правосуддя та судовий 
контроль) [709, с. 70–76]. У цьому зв’язку є всі підстави підтримати 
думку про необхідність чіткого розмежування понять «судова влада» і 
«судова система» [483, с. 56–63], що дасть можливість кожній із цих 
правових категорій вивести самостійні переліки функцій, не допуска-
ючи їх повторення і дублювання. При цьому варто виходити з того, що 
судова влада – фактично теоретична узагальнена модель практично 
діючої в кожній державі судової системи2.

При цьому, природно, необхідно виходити із загальновизнаного тією 
або іншою національною доктриною суб’єктного складу (структури) 

1 Більш дискусійну класифікацію судових функцій важко собі уявити. По-перше, 
повне змішання загальнотеоретичних функцій такої соціальної системи, як судова 
влада, і практичних функцій судових органів. По-друге, заідеологізованість системи 
судочинства, хоча вплив судів на ці процеси з кожним роком дійсно зростає. Разом 
з тим запропоновану класифікацію можна продуктивно використати саме для від-
межування функцій судової влади в цілому і функцій судової системи.

2 Наслідком змішання цих категорій є визначення судової влади, здійснюваної 
судами в рамках установленої законом процедури по розгляду справ про конститу-
ційність нормативних актів, вирішення кримінальних, цивільних, адміністративних 
та інших спорів (див.: [728, с. 170]).
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судової системи. Нині на пострадянському просторі не ведеться дис-
кусія щодо виділення органів конституційного судочинства в самостій-
ну систему. Незважаючи на те, що ці структури в країнах СНД не мають 
багаторічної історії, як у Росії, так і в Україні є достатня кількість і за-
гальних, і вузькотематичних робіт, що детально аналізують функції 
судів конституційної юрисдикції.

Особливе, прикладне значення мають дисертаційні дослідження 
суддів Конституційного Суду України [683, с. 3; 707]. Окремі аспекти 
реалізації функцій Конституційного Суду України висвітлені в роботах 
також інших суддів [827, с. 22].

Що ж стосується функцій системи судів загальної юрисдикції Укра-
їни, то слід зазначити, що багато дослідників загальнотеоретичних про-
блем судової влади тією чи іншою мірою торкалися проблем функцій. 
Однак при цьому увага приділялася їх окремим аспектам і більшість ви-
значень через це не вирізнялися повнотою розкриття сутнісного значен-
ня. Цим недоліком грішать і дисертаційні дослідження. Так, В. С. Смо-
родинський, формулюючи свою позицію, зазначив, що функції судової 
системи є проявом її владної природи, а результатом їх здійснення є повне 
та остаточне врегулювання спірних суспільних відносин шляхом ухва-
лення судового рішення, що має обов’язковий характер [716, с. 12–13].

У більш пізній своїй роботі цей же автор пропонує класифікацію 
функцій судової влади, що може бути прийнята за основу для подальших 
досліджень:

1) захисту прав та свобод людини і громадянина, охорони консти-
туційного ладу;

2) правосуддя, судового контролю, тлумачення Конституції і законів 
Конституційним Судом України;

3) судового управління [716, с. 34–42].
Не вдалося досягти повноти й однозначності в розкритті цього по-

няття і дисертантові П. Ф. Карпечкіну, який спеціально присвятив своє 
дослідження функціям судів. Багато в чому це обумовлено знову ж таки 
відсутністю чіткого розмежування понять «функції судової влади», 
«функції судової системи», «функції судів». Змішання цих понять при-
звело до висновків, що сутність і зміст судової влади і її форми найпов-
ніше проявляються в її функціях. Функції судової влади – це напрям і 
види здійснення правосуддя судами (Конституційним Судом України 
та судами загальної юрисдикції) у рамках і порядку, передбачених 
Конституцією, законами та іншими нормативно-правовими актами 
України. Хоча далі подається по суті правильний висновок про те, що 
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«функції судів загальної юрисдикції – складова системи функцій судо-
вої влади в цілому» [232, с. 26–27].

Ще більшу плутанину вносять пропозиції автора: «Функції судів 
загальної юрисдикції виділити в групи, які поєднуються за критерія-
ми класифікації функцій судів загальної юрисдикції і зокрема: 1) за 
суб’єктами здійснення правосуддя: функції Верховного Суду України, 
функції вищих спеціалізованих судів, функції Апеляційного суду 
України та апеляційних судів, функції місцевих судів; 2) за об’єктом 
правосуддя: функція цивільного правосуддя, функція господарського 
правосуддя, функція кримінального правосуддя; 3) за способами пра-
восуддя: правозастосовна функція, нормотворча функція, правозахис-
на функція, представницька функція й функція організаційного, 
кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпе-
чення діяльності судів загальної юрисдикції; 4) за формою здійснен-
ня судочинства: функція кримінального судочинства, функція цивіль-
ного судочинства, функція спеціалізованого судочинства; 5) за часом 
здійснення функцій: постійні функції, тимчасові функції; 6) за тери-
торією здійснення функцій: загальнодержавні функції, місцеві функ-
ції» [232, с. 107–108]1.

Наведений аналіз навіть незначного масиву джерел свідчить про те, 
що дискусійність щодо системи судових функцій обумовлена не тільки 
відсутністю конституційного та законодавчого визначення цього по-
няття, а й недосконалістю національної доктрини судової влади.

Систематизація окремих доктринальних висновків учених в автор-
ській інтерпретації дає підстави для пропозицій класифікації функцій 
судової влади на:

1) зовнішні, які впливають і діють на широке коло суб’єктів, і серед 
них у першу чергу: а) правосуддя; б) судового контролю;

2) внутрішні: а) судового управління; б) суддівського самовряду-
вання;

3) комбіновані, або змішані: а) правотворча функція; б) виховна; 
в) профілактична.

Другий досить важливий висновок полягає в необхідності розріз-
няти суто теоретичне значення системи функцій судової влади та функ-
цій всіх її складових (судів усіх юрисдикцій і рівнів; органів організа-
ційного забезпечення судової діяльності; органів суддівського співто-
вариства), які реалізуються через систему повноважень кожного струк-

1 Цитується як ілюстрація того, до чого може призвести відсутність чітко визна-
ченого розуміння системи функцій судової влади.
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турного елементу цих органів, установлених судоустрійним і процесу-
альним законодавством.

Чітке уявлення про єдині внутрішньосистемні функції може дати 
детальний аналіз реалізації функцій:

1) одноособового судді місцевого суду (суддів судів 1-ї інстанції);
2) суддів апеляційних судів;
3) суддів касаційного суду;
4) судів (у цілому) всіх інстанцій і юрисдикцій1.

§ 3. Нормотворча функція судової влади

Автори сучасних енциклопедичних словників «нормотворчість» 
ототожнюють із терміном «правотворчість», розкриваючи її як напрям 
діяльності держави, пов’язаний з офіційним закріпленням норм права 
шляхом формування приписів, їх зміни, доповнення та скасування, при 
цьому підкреслюючи, що це поняття набагато ширше «законотворчос-
ті» [870, с. 193; 871, с. 51].

Характерно, що й передова філософська думка особливо виділяє 
нормотворчий характер виконання своїх функцій суддею, зазначаючи, 
що перед суддею стоїть певна мета: удосконалити спірний порядок, 
установивши тим самим норму, що сприятиме запобіганню таким кон-
фліктам, що є предметом судового розгляду справи. По суті, філософи 
беруть під сумнів визнану більшістю юристів як аксіома теорію, що 
суди лише добудовують право, і пропонують протилежну точку зору – 
що право фактично створюється судом, а законодавець лише допрацьо-
вує створене, надаючи йому форми загальнообов’язкового акта [797, 
с. 101–156].

Необхідно звернути увагу і на масовий характер еволюції поглядів 
юристів від повного несприйняття допустимості визнання судової 
практики джерелом права до думки про те, що юридична сила судових 
актів не тільки прирівнюється до сили законів, а й перевищує їх [204, 
с. 185]. У цьому зв’язку варто визнати необґрунтованими твердження 
про те, що офіційно вважається, нібито суд не має права творити нові 
норми права, займатися правотворчістю [488, с. 346]2.

1 Більш детально про все це в інших розділах роботи та деяких інших роботах 
автора (див., напр.: [94; 395, с. 14–28]).

2 Поширеність цієї думки і відсутність спеціальних норм, що легалізують судо-
ву правотворчість, ще не підстава твердити, що це офіційна доктрина.
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Незважаючи на те, що з давніх часів одним з основних джерел пра-
ва були рішення судів, однозначного визнання і закріплення за судовою 
практикою цього значення в міжнародно-правовій термінології не було 
досягнуто.

Аналіз одного з перших відомих зводів законів – Дигест Юстиніана 
підтверджує тезу про те, що першоосновою більшості норм цього 
п’ятдесятитомного зібрання є рішення суддів з конкретних справ, що 
розкривають суть більш загальних правовідносин тлумачами правової 
норми. Поширення одержало звернення Юстиніана, адресоване безпо-
середньо суддям: «Нехай усі судді наші вводять ці закони у свою юрис-
дикцію, і нехай мають їх на руках і виставляють їх як у своїх судах, так 
і в царському місті Константинополі» [737, с. 9].

До речі, звертає на себе увагу, що давньоримські юристи часом 
ототожнювали одну з ознак права із «судом» як з місцем появи правової 
норми, виходячи з того, що латинське слово «ius» (право) має близьке 
за змістом значення до визначення «суду» [737, с. 17]1.

Із часів Середньовіччя відомий акт одного з монархів, у якому про-
голошувалося: «ми не будемо дозволяти, щоб суддя інтерпретував, 
розширював або обмежував наші закони і тим більше створював нові 
закони»2.

Така позиція знайшла своє закріплення в законодавстві того періо-
ду інших країн Європи. Як наслідок ця правова доктрина відобразила-
ся й у роботах відомих філософів права того часу. У того ж Ш. Монтеск’є 
ми зустрічаємо думку про те, що судді є тільки рупором, що озвучують 
текст закону. Це істоти без душі, які не можуть зменшити ні силу, ні 
суворість закону [397].

Зараз важко собі уявити, в якому стані перебувало б правосуддя, 
якби ці концептуальні позиції були сприйняті сучасним законодавцем.

Характерно, що й у системі англосаксонського права, яке офіційно 
визнає доктрину судового прецеденту, дуже рідко можна зустріти як 
тотожного використання терміна «судове право». Більшість сучасних 
дослідників, сходячись у думці, що законодавчі акти і судові прецеден-

1 Дискусія щодо визнання нормотворчої функції в діяльності судів усіх рівнів 
триває мабуть із часу їх створення. Загальновідомі притчі, що передаються від по-
коління до покоління сперечальників. Зокрема, про римського претора, що застосу-
вав аналогію закону, вирішуючи спір про відшкодування шкоди, заподіяної страусом 
(двоногою твариною), при наявності норми про те, що шкода, заподіяна чотириногою 
твариною, підлягає відшкодуванню хазяїном заподіювача шкоди.

2 Цей наказ прусського короля уряду від 14 квітня 1780 року наводиться багать-
ма сучасними дослідниками (див.: [247, с. 10]).
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ти в умовах англійської правової системи по суті є єдиними юридични-
ми формами, у рамках яких певним чином зафіксовані та систематизо-
вані норми права [832, с. 475], також оперують терміном «судовий 
прецедент», не визначаючи його узагальненим поняттям, яким могло 
бути «судове право».

Дуже цікавими є узагальнюючі висновки В. М. Шаповала про те, 
що прецедентне право поділяється на два різновиди:

а) судові прецеденти, у яких сформульовані й проголошені норми 
загального права;

б) судові прецеденти, пов’язані із тлумаченням статутного права.
Виходячи із чого, практично судді за допомогою тлумачення стату-

тів творять право [832, с. 480].
У правових системах сучасності судова правотворчість здатна опе-

ративно реагувати на потреби суспільства шляхом реалізації принципу 
верховенства права в процесі розгляду конкретних спорів і тим самим 
відображати те, що суспільство вважає прийнятним1.

На відміну від загальноприйнятого визначення законодавчої бази 
держави як позитивного права, закріплення за загальнообов’язковими 
судовими рішеннями терміна «негативна правотворчість» зазнає сер-
йозної критики2. У зв’язку із цим і виникає питання, чому ж результат 
правотворчості судів не йменувати судовим правом?

Цілком очевидно, що для обґрунтування не лише можливості, а й 
необхідності позначення судової практики цим єдиним терміном в 
основних правових системах сучасності необхідні різновагомі аргу-
менти. Для англосаксонської правової системи це визначення є само 
собою зрозуміло й не викликає будь-яких заперечень, оскільки біль-
шістю дослідників визнано, що інтерпретація закону на підставі рі-
шень суду в загальній ієрархії джерел права займає місце самого за-
кону [51, с. 44].

Через категоричне несприйняття доктрини судового прецеденту 
та принижену роль судових рішень як у конкретних справах, так і 
у справах, що мають роз’яснювально-рекомендаційний характер, 
у радянський період термін «судове право» виявився «вільним», тоб-
то фактично невикористовуваним для визначення якоїсь групи джерел 
права. Цим скористалися відомі вчені-юристи І. Н. Полянський, 

1 Ця теза щодо корисності права в критичному аспекті детально проаналізована 
Г. Берманом [49, с. 69–81].

2 Див., напр.: [62, с. 28–41]. Самому визначенню увага приділяється мимохідь. 
Основну критику автор спрямовує на конкретні рішення Конституційного Суду 
Російської Федерації.
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М. С. Строгович, А. Л. Ривлін, а пізніше В. М. Савицький, А. А. Мель-
ников та ін.

З метою об’єднання в одну спеціалізовану галузь права – законо-
давства про судочинство (цивільного процесуального і кримінально-
процесуального) – ними проголошена концепція судового права, суть 
якої – використання цього єдиного терміна для об’єднання суміжних 
галузей права, що забезпечують судочинство.

За заявою авторів, «питання зовсім не стояло так: слід або не слід 
створювати судове право, чи потрібна нам нова, яка раніше не існувала 
галузь права або без неї можна обійтися. Питання стояло зовсім інакше: 
чи є, чи існує у чинному праві комплексна галузь права, що поєднує 
судоустрій і різні види судочинства, – незалежно від того, називати її 
судовим правом або якось інакше» [517, с. 14]1.

Через відсутність чіткої визначеності у цьому питанні і на сучасно-
му етапі молодими дослідниками робляться спроби лише оновити цю 
застарілу концепцію (див., напр.: [532, с. 335–342]. Однак при цьому 
автор цілком обґрунтовано вважає, що необхідно мати на увазі, що в 
міжнародно-правовій доктрині «судове право» має три значення. У тому 
числі і права, створеного судовими актами.

Слід зазначити, що несміливі спроби представників післявоєнної 
харківської юридичної школи домогтися визнання судової практики як 
одного із джерел права [105, с. 244] фактично не були почуті юридичною 
громадськістю, будучи «заглушеними» офіційно продекларованою 
доктриною радянського права, що не визнавала судову практику дже-
релом права (див.: [70]).

З позиції цієї доктрини прихильники «суддівського права» були 
піддані різкій критиці В. А. Тумановим, який твердив, що саме узако-
нювання «суддівського права» призвело б до досить тяжких наслідків 
для принципу законності та стабільного функціонування правосуддя, 
тому що «воля розсуду» загрожує принципу законності не лише у «під-
відомчій» суду сфері, але й у сфері діяльності виконавчої влади, оскіль-
ки вимога «вільного суддівського розсуду» завжди поширювалася його 
прихильниками на діяльність чиновництва [773, с. 111–117].

Водночас на прикладі аналізу робіт цього авторитетного теоретика 
права, а потім судді Конституційного Суду Російської Федерації і Єв-
ропейського суду з прав людини можна простежити трансформацію 

1 До речі, детальний аналіз змісту глав, включених у монографію, свідчить про 
відсутність переконливості в об’єднанні проаналізованих проблем терміном «судове 
право».
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доктринальних підходів до оцінки судових рішень вищих судів як само-
стійного джерела права.

Так, аналізуючи роль Європейського суду в добудуванні положень 
Європейської конвенції, В. А. Туманов указує на те, що деякі її статті 
препаровані Судом так, що кожне їх речення діє як самостійна правова 
норма [772, с. 16–27].

Очевидно, у силу інерційності пострадянська юридична наука про-
довжує розуміти під судовим правом комплекс судоустрійного і про-
цесуальних галузей права. Про це свідчать як навчальні програми 
провідних юридичних навчальних центрів, так і навчальні посібники 
для вивчення курсів «порівняльного судового права» [519; 767, с. 10].

Поставивши завдання дослідження істини як проблеми судового 
права, Є. М. Мурадьян також не відійшла від визнання як судового 
права лише процесуальних інститутів. Однак самі постановочні проб-
леми зі сфери правосуддя привели її до висновків, які виходять за 
рамки класичного праворозуміння судового права радянського періоду. 
Про це, зокрема, свідчить авторське судження про те, що справедли-
вість – важливіше за право й із цього випливає, що колізії повинні ви-
рішуватися з позиції справедливості, а не формального права. Саме 
критерій справедливості повинен уважатися провідним при тлумачен-
ні норм права [402, с. 125].

Погоджується з усталеним стереотипом праворозуміння й авторитет-
ний суддя й учений Н. В. Вітрук, відомий прихильник визнання судової 
практики джерелом права. Незважаючи на це, судово-конституційне 
право він визначає як «систему норм права, що регулюють якісно одно-
рідний комплекс суспільних відносин, які складаються в процесі органі-
зації та функціонування конституційного контролю, здійснюваного 
Конституційним Судом Російської Федерації» [113, с. 25].

З урахуванням цієї позиції робиться висновок про те, що судове 
конституційне право і процес існують у рамках більш загальної галузі 
російського права – судового права, що включає судове матеріальне 
право (судоустрій і юрисдикцію) і судове юрисдикційне право (юрис-
дикційний процес) [113, с. 30].

Виходячи зі свого авторського бачення структури судового права як 
предмета науки, що включає теорію судової влади, судоустрій, судо-
чинство, А. О. Селіванов пропонує погодитися з тим, що судове право 
ідентифікується з теорією правового забезпечення суспільних відносин, 
які пов’язані зі здійсненням правосуддя. І саме в цьому пропонується 
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бачити самостійне призначення судового права як вчення про судову 
владу в публічно-правовій системі України [691, с. 415].

І якщо в часи невизнання судової практики джерелом права подібні 
позиції виглядали переконливо через безальтернативність, то в наші дні 
є всі підстави відійти від цих точок зору.

Пропонується цей комплекс із декількох суміжних галузей права 
йменувати інакше, а термін «судове право» повернути його «справж-
ньому власнику», яким є судова практика та рішення вищих судових 
органів держави і міжнародного співтовариства.

Що ж стосується узагальненого поняття для галузей права, позбав-
лених внаслідок цього «титулу судового права», то більш правильним 
і таким, що відповідає реальній сутності, могли б бути два визначення: 
«судоустрійне законодавство» або «основи судочинства». Останнє ви-
значення є родовим не тільки для цивільного і кримінального процесу, 
а й для процесу розгляду матеріалів про адміністративні правопору-
шення, адміністративного, господарського та і конституційного право-
суддя. Як перший крок до уніфікації цих галузей права автором про-
тягом десяти років відстоюється ідея прийняття Судового кодексу 
України [743].

Оскільки як філософія, так і правові науки мають велику кількість 
прикладів еволюційних перетворень тих або інших визначень (термінів) 
і цілих правових і філософських категорій, настав час і для переосмис-
лення терміна «судове право».

Судово-правові реформи більшості країн СНД, що завершилися 
наприкінці другого тисячоліття, дозволили відійти від нормативістської 
концепції праворозуміння, яка раніше домінувала, та надали нового 
імпульсу дискусії про роль рішень судів усіх юрисдикцій і всіх рівнів 
у процесі регулювання суспільних правовідносин і значення суддівської 
дискреції в суддівській правотворчості [34].

У міжнародному праві, зарубіжній юридичній літературі термін 
«судова правотворчість» внаслідок буквального перекладу як «права, 
створеного судом» ототожнюється із «суддівським правом» і на відміну 
від пострадянського простору є загальновизнаною категорією1.

Найбільшим ступенем визнання права судів на «добудування» норм 
закону характеризується сучасна правова доктрина Німеччини. На 
думку Р. Циппеліуса, «правосуддя добудовує право шляхом уточнення, 
доповнення або усунення законодавчих помилок: воно уточнює закон, 

1 Детально міжнародний досвід і перспективи визнання як офіційної правової 
категорії див.: [841].
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визначаючи та відпрацьовуючи можливі альтернативи його тлумачення, 
і обирає найбільш удалу з них (добудування права)» [812, с. 88]1.

Значна увага у радянський і пострадянський періоди російськими 
вченими приділяється розвитку ідей судової правотворчості в дорево-
люційній (до 1917 року) Росії. При цьому М. М. Марченко виходить із 
того, що судова влада проявляється не тільки у правозастосовній і пра-
вотлумачній формі, а частково й у правотворчій діяльності [376, с. 15, 
365–395]2.

В українській національній доктрині як певний прорив можна оці-
нити послідовну позицію С. В. Шевчука в обґрунтуванні нормотворчо-
го характеру актів судів, який і у своїх численних роботах, і на дисер-
таційному рівні доводив, що в державах, віднесених до м’якої моделі 
поділу влади, допускається часткове виконання «органічних» або ти-
тульних функцій однієї гілки влади – іншими гілками як елемент сис-
теми стримувань і противаг [839, с. 134].

Закріплення в нових конституціях суверенних держав принципу 
верховенства права, замість верховенства закону, дозволяє відійти від 
догматичного сприйняття писаної норми у формі законів і підзаконних 
актів як єдиного і виняткового регулятора політичних і соціальних про-
цесів у сучасному соціумі. Істотне розширення повноважень і функцій 
судових органів, кардинальні зміни у філософії правосуддя дають мож-
ливість усій сукупності судових рішень утвердитися як найбільш опе-
ративна та ефективна форма заповнення пробілів у праві, у першу 
чергу шляхом офіційного тлумачення проблемних питань, обумовлених 
недосконалістю законодавства.

Крім цього, найбільш вагомими аргументами для визнання судової 
практики джерелом права, а отже, і судовим правом є такі зміни в за-
конодавстві:

1) закріплення в конституціях і фактичній реалізації принципу по-
ділу влади – внаслідок чого результати судового розгляду набувають 
владного характеру;

1 При цьому більшість німецьких учених визначають цю сторону діяльності 
судів як «суддівське право» (див. виступ Бернда Рюттгерса на міжнародній конфе-
ренції, Берлін, 2002 рік). Разом з тим самі судді вищих судів Німеччини на початку 
80-х років минулого століття більш стримано характеризували роль і значення навіть 
рішень Конституційного Суду Німеччини (див.: [803]).

2 Однак уживання при цьому терміна «суддівське право», на відміну від пропо-
нованого автором «судове право», щонайменше варто визнати некоректним, таким, 
що має жаргонний, скептичний характер і не розкриває сутність правотворчої функ-
ції судів. Конструктивна критика деяких позицій професора М. М. Марченко міс-
титься в роботах інших авторитетних учених (див.: [104, с. 136–145]).
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2) установлення судового порядку оскарження рішень і дій органів 
виконавчої та законодавчої влади;

3) наділення судів правом оцінювати і перевіряти остаточно у вста-
новленому порядку конституційність законів;

4) проголошення пріоритету норм міжнародного права (у випадках, 
установлених конституціями) і принципу прямої дії конституційних 
норм;

5) визнання юрисдикції Європейського суду з прав людини і його 
рішень як складової міжнародного права;

6) запровадження конституційного контролю у формі конституцій-
ного правосуддя.

Практично кожний із шести наведених факторів можна проілюстру-
вати конкретними рішеннями судів різних юрисдикцій і ланок, які мали 
визначальне значення для врегулювання тих або інших правовідносин.

В останні роки молодими дослідниками наводиться все більше і 
більше аргументів в обґрунтування того, що ознаки нормативності та 
загальнообов’язковості мають не лише рішення Конституційних Судів, 
а і правоположення Верховних і Вищих судів [529].

У літературі також висловлені досить переконливі аргументи щодо 
правотворчого характеру всіх ланок судової системи, оскільки дійсно 
кожний суд зобов’язаний дати відповідну оцінку доводам учасників 
процесу і в судовому рішенні має міститися казуальне тлумачення суд-
дями норм права, що підлягає застосуванню в даній конкретній справі 
[319, с. 405]. На підставі докладного аналізу судової практики арбітраж-
них судів Російської Федерації одна з досвідчених суддів Т. Нешатаєва 
доходить дуже цікавого висновку, що нормотворча функція суду спря-
мована на конкретизацію правил про права громадян з метою внесення 
в соціальні відносини визначеності: судді займаються нормотворчістю, 
щоб право стало чітким, певним, послідовним, однаковим і ефективним 
[416, с. 153–163].

При цьому судова нормотворчість здійснюється особливими спо-
собами й у специфічних формах. Основний спосіб, апробований багато-
віковою практикою, полягає в тому, що суд, суддя, маючи у своєму 
розпорядженні матеріали справи, які ілюструють конкретний життєвий 
казус, пропускає цю життєву ситуацію крізь сито вже наявних правових 
норм, судових прецедентів і дає офіційну відповідь, як з позиції права 
в даній конкретній ситуації повинен був діяти кожен з учасників право-
відносин.
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Результат цього часом складного системного аналізу втілюється у 
форму суддівського рішення, що має обов’язковий характер1. Причому, 
визнаючи судову практику судів загальної юрисдикції джерелом права, 
зовсім не обов’язково надавати їй доктринальне значення (розуміння) 
судового прецеденту в класичному його праворозумінні.

У романо-германській і пострадянській правових системах можна 
вести мову про неофіційний судовий прецедент (див., напр.: [94]). 
Однак слід визнати, що значущість суду зростає, у тому числі й у 
зв’язку з формуванням судами судового права, що створює на основі 
єдиної судової практики фактично вторинний шар норм, що станов-
лять Основний Закон держави та суспільства [297, с. 67].

Саме прагненням до забезпечення єдності судової практики у всіх 
регіонах можна пояснити прийняття нормативної бази, що регламентує 
введення та обнародування, починаючи з 2006 року, реєстрів судових 
рішень всіх судів України.

Разом з тим слід визнати, що найбільш яскраво ілюструють тезу про 
приналежність до судового права як джерела права рішення Конститу-
ційних Судів країн СНД, більшість з яких є єдиними органами офіцій-
ного тлумачення конституційних норм та інших нормативних актів, 
а також здійснюють функцію визнання їх конституційності або некон-
ституційності. У виняткових випадках, незважаючи на дискусійність у 
цьому питанні [124, с. 7–8], рішеннями конституційних судів не стіль-
ки тлумачаться норми, скільки заповнюються пробіли в законодавстві 
(див.: [795, с. 21; 662, с. 130]).

Російськими та українськими вченими цілком обґрунтовано звер-
тається увага на те, що у випадку законодавчого закріплення нормот-
ворчої функції для судів загальної юрисдикції хоча б на рівні швейцар-
ського або французького процесуального законодавства, яке не лише 
дозволяє, а й зобов’язує ухвалювати рішення щодо справи у випадках 
установлення прогалин у законі, необхідно буде на законодавчому рів-
ні врегулювати межі (кордони) суддівської правотворчості (див., напр.: 
[858, с. 2–5]).

Уявляється також, що для більшої переконливості визнання рішень 
судів усіх рівнів судовим правом необхідно провести детальне зістав-
лення структури судових рішень із загальноприйнятим вченням про 
норму права, однак це вже виходить за межі даного дослідження.

1 Обґрунтування ролі і значення судових актів, у разі їх визнання джерелом су-
дового права, для врегулювання подібних конфліктних ситуацій інших учасників 
правовідносин є темою самостійного дослідження.
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Водночас навіть короткий наведений аналіз дає підстави для визна-
чення судового права як системи правовстановлюючих, регулюючих, 
заборонних норм, приписів, що містяться в рішеннях Європейського 
суду з прав людини, Конституційних, Вищих Судів держав, а також у 
правових позиціях судів загальної юрисдикції, проголошених у процесі 
здійснення правосуддя.

Таким чином, і законодавче закріплення за судовою практикою 
всієї структури національних судів нормотворчої функції дозволить 
перейти на новий, більш якісний щабель суддівської правотворчості 
і забезпечить у суспільстві торжество принципу Верховенства 
Права.

§ 4. Судові юрисдикції як основні складові структури 
судової системи (влади)

Ще тлумачний словник В. Даля визначав «юрисдикцію» як підсуд-
ність справ суду, розкриваючи зміст цього поняття – «підлягання, під-
порядкування певній судовій владі у випадку віддання до суду». Сучас-
ні тлумачні словники, виходячи з буквального перекладу терміна з ла-
тині, при цьому визначають його через компетенцію не лише судових, 
а й інших державних органів.

Класичною теорією держави і права юрисдикцією визнається ді-
яльність компетентних органів, які управомочені на розгляд юридичних 
справ і виконання по них юридично обов’язкових рішень [13, с. 148]. 
Саме це розуміння терміна «юрисдикція» застосовано при формулю-
ванні конституційних положень, що закладають основу для структуру-
вання судової системи та розмежування компетенції структур, що до 
неї входять1.

Ще на початкових етапах судово-правової реформи зверталася ува-
га на необхідність відмовитися від уявлень про класифікації юрисдик-
ції судів і потребу в науково-теоретичних обґрунтуваннях розподілу 
юрисдикцій судів на конституційну та загальну. Оскільки лише визна-
ченість у питанні про юрисдикцію дає можливість побудови моделі 
організаційної системи судової влади [604, с. 15].

Чинний судоустрійний закон України розкриває конституційне 
визначення «судів загальної юрисдикції», відносячи до цієї системи 
місцеві суди, апеляційні, Апеляційний суд України, Касаційний суд 

1 Див. статті 124, 125, 147 Конституції України.



82

Розділ 2. Теоретичні і практичні основи для побудови національної моделі судоустрою…

України1, вищі спеціалізовані суди, Верховний Суд України. Крім того, 
закладає структурні передумови для побудови галузевих юрисдикцій 
на рівні місцевих судів:

1) районних (загальних) судів, що розглядають всі категорії кри-
мінальних, цивільних справ і справ про адміністративні правопору-
шення;

2) військових судів гарнізонів (зі спеціальною підвідомчістю та 
підсудністю судових справ);

3) господарських судів Автономної Республіки Крим, областей і 
міст Києва і Севастополя;

4) окружних адміністративних судів областей, міст Києва і Сева-
стополя2.

Структура цих судів є підвалиною піраміди, що має самостійні під-
системи апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів (адміністра-
тивного та господарського) і завершується найвищим органом судів 
загальної юрисдикції – Верховним Судом України.

Досвід перших 2–3 років дії цієї чотириланкової, чотириюрисдик-
ційної судової системи в Україні виявив ряд проблем, що надали новий 
імпульс для дискусій щодо ефективності завершених етапів судово-
правової реформи.

Станом на 2009 рік як проблемні і найбільш дискусійні у контексті 
судових юрисдикцій визначилися сім основних напрямів.

1. Про доцільність злиття з єдиною системою судів загальної юрис-
дикції і єдиного органу конституційної юстиції – Конституційного Суду 
України.

Слід зазначити, що в 1992–1993 роках одночасно із пропозиціями 
про об’єднання конституційної юрисдикції висловлювалися аргументи 
і пропозиції щодо входження в єдину систему і арбітражних судів, які 
як на тому етапі [766], так і нині3 не сприймаються в першу чергу са-
мими суддями господарської юрисдикції.

Пропозицію про єдиний Верховний Суд з функціями конституцій-
ного контролю, що залишилася нереалізованою, у новому тисячолітті 

1 Пункт 3 частини 2 статті 18 Закону України «Про судоустрій України», що 
передбачав створення цієї структури, втратив чинність через визнання його некон-
ституційним [644].

2 Стаття 21 Закону України «Про судоустрій».
3 Після прийняття Конституції України та відповідних судоустрійних законів, на 

перший погляд безболісно, раніше існуюча система арбітражних судів реорганізова-
на в господарські суди України і «підпорядкована» створеній у Верховному Суді 
України судовій палаті з господарських справ (стаття 48 Закону України «Про судо-
устрій»).
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дискутується без особливої активності, що свідчить про загальне ви-
знання європейської моделі конституційного правосуддя.

Тут лише слід зазначити, що зарубіжний досвід, зокрема США і 
Японії, свідчить про те, що в цих країнах свого часу пішли шляхом 
створення цілісної судової системи на чолі з єдиним Верховним Судом. 
Більшість дослідників цього досвіду сходяться в тому, що подібна по-
будова системи судової влади забезпечує (створює передумови) для 
монолітного, єдиного, ефективного правосуддя, мінімізує вплив полі-
тичних сил і виключає вплив результатів політичного протиборства в 
цих державах [820; 814, с. 75–77].

У своєму дисертаційному дослідженні Голова Верховного Суду 
Російської Федерації аргументує можливість злиття конституційного 
правосуддя із правосуддям судів загальної юрисдикції та арбітражних 
судів саме необхідністю побудови єдиної системи, що створить перед-
умови для більш тісної взаємодії між судами та забезпечить фор-
мування єдиної судової практики у сфері правозастосування [339, 
с. 6–9].

Аналіз міжнародно-правової практики свідчить про те, що періо-
дично в різних країнах виникають розбіжності між двома найвищими 
судовими органами саме через недостатньо чітке розмежування юрис-
дикцій судів на конституційному рівні.

Майже всі європейські країни знали різного роду конфлікти між 
своїми вищими судами1. У 1991 році в Угорщині спостерігалося заго-
стрення взаємин Конституційного Суду з Верховним Судом, після того 
як у справі № 57/1991 Конституційний Суд по суті «привласнив» собі 
повноваження на скасування рішення загальних судів, маючи лише пра-
во на перевірку його теоретичного обґрунтування [800, с. 86–92, 94].

2. Про виправданість виділення в самостійну підсистему адміні-
стративного правосуддя (детальніше див.: [72]).

3. Про доцільність злиття цивільного та господарського правосуддя 
в одну юрисдикцію.

Проаналізувавши два основних найпоширеніших у російській юри-
дичній літературі підходи до побудови судової системи, Т. Г. Морщако-
ва обґрунтовано вважає, що єдність судової влади та єдність судової 
системи може бути забезпечена й при існуванні різних видів юрисдик-
ції, однак за допомогою чіткого розмежування компетенції між судами 
[399, с. 22–31].

1 Про те, як це відбувалося в Німеччині, Італії, Польщі, Франції, див.: [129, 
с. 146–159].
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Більшість сучасних дослідників в Україні також висловлюють дум-
ку про необхідність побудови судової системи на засадах спеціалізації 
з розподілом на три самостійні юрисдикції: адміністративну, кримі-
нальну і цивільну. Тим самим по суті аргументується скасування вій-
ськових судів і злиття господарського правосуддя із загальним право-
суддям у цивільних справах1. Є спроби простежити основні етапи 
розмежування юрисдикції судів за рахунок їх спеціалізації і на дисер-
таційному рівні [324, с. 9; 697].

Одним із перших документів на офіційному рівні, що узагальнив 
пропозиції про злиття господарської та цивільної юрисдикції, стала 
Концепція розвитку правосуддя в Україні на 2004–2014 роки, обна-
родувана Центром політико-правових реформ 25 лютого 2004 року. 
Однак слід визнати, що вона не дійшла навіть до офіційного обгово-
рення.

У 2007–2009 роках в Україні знову відновилася дискусія у двох на-
прямках – відцентровому і доцентровому. Останній напрямок очолю-
ється керівництвом Верховного Суду України і полягає в пропозиціях 
про зменшення автономності підсистеми адміністративного правосуд-
дя. Судді ж господарських судів та їх прихильники відновили відстою-
вання позиції про надання більшої самостійності підсистемі господар-
ських судів.

У ці ж роки різко загострилися протиріччя в суперечці щодо компе-
тенції Конституційного Суду України і судів загальної юрисдикції – так 
звана дискусія про відмежування «конституційності» від «законності», 
віднесеної до підвідомчості судів загальної юрисдикції (більш детально 
див.: [78, с. 190]).

У сучасній Європі практично ніхто не заперечує монополію кон-
ституційних судів нуліфікувати неконституційні закони, інші суди пре-
тендують на незалежну компетенцію розглядати конституційність за-
конів і мати право відмовлятися від застосування неконституційних 
правових положень [129, с. 154]2.

4. Про скасування підсистеми військових судів, тобто ліквідацію 
цієї спеціалізованої юрисдикції.

1 Зокрема, є приклад з досвіду СНД, коли це питання вирішене без будь-якої 
попередньої дискусії, одним розчерком пера законодавця. Так, відповідно до статті 
87 Органічного закону Грузії «Про загальні суди», прийнятого 13 червня 1997 року, 
діяльність арбітражних і військових судів припинена з 25 листопада 1997 року.

2 Тут слід зазначити, що процесуальне законодавство країн СНД надає судам 
загальної юрисдикції різний ступінь самостійності у цих питаннях (детально див.: 
[415, с. 17–19]).
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До початку 2007 року дискусія про військову юрисдикцію пішла на 
спад. Прихильники її ліквідації дійшли висновку, що питання вирішене, 
а захисники, очевидно, вичерпали всі аргументи. В офіційно затвердже-
ній концепції закріплене імперативне твердження про те, що «у судовій 
системі України не повинно бути такого виду судів, як військові суди» 
(пункт 4 розділу ІІІ Концепції судочинства).

5. Про побудову системи касаційного перегляду рішень, що набра-
ли чинності, судів всіх юрисдикцій.

6. Про суд присяжних – як спеціальної юрисдикції.
7. Про заснування мирових суддів, судової ювенальної юстиції 

[74, с. 11–17] та ін.
Більшість із цих семи напрямів реформування судової влади через 

систему юрисдикцій є в Україні офіційно визнаними (див.: [575])1.
Унаслідок цього необхідно зосередити зусилля, у тому числі і юри-

дичної науки, на відпрацюванні конкретних пропозицій по вдоскона-
ленню чинної законодавчої бази.

У першу чергу це стосується вироблення моделі суду за участю 
присяжних засідателів. Певні кроки в цьому намітилися й в Україні 
[679]. Незважаючи на наявність великої кількості публікацій, що аргу-
ментовано обґрунтовують неприйнятність цієї юрисдикції для україн-
ської судової системи [359, с. 38–47], варто мати на увазі, що недотри-
мання в цьому питанні конституційних норм (частина 4 статті 124, 
частина 1 статті 127 Конституції України) перейшло всі межі припус-
тимого.

Заслуговують також на підтримку пропозиції про злиття в загальну 
загальноцивільної та господарської юрисдикцій і суттєве реформуван-
ня адміністративної юрисдикції.

Необхідно мати на увазі, що подальша побудова інстанцій у кожній 
з діючих юрисдикцій прямо залежить від реформи адміністративно-
територіального устрою держави.

На важливість погоджених підходів до проведення адміністративної 
і судово-правової реформ в Україні неодноразово зверталася увага як 
автором, так і іншими фахівцями (див., зокрема: [466, с. 38–42]). Ви-
значеність у цих питаннях має важливе значення для побудови системи 
організаційного забезпечення судової діяльності.

1 Так, у пункті 1 розділу III передбачається, що розгляд цивільних, адміністра-
тивних, кримінальних справ здійснюється місцевими загальними судами, поряд з 
якими діють суди окремих юрисдикцій – господарської, адміністративної, а в пунк-
ті 4 указується, що в судовій системі України не повинно бути такого виду судів, як 
військові суди.
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§ 5. Роль і значення конституційної юрисдикції 
в забезпеченні єдності судової системи та судової практики

Визнавши більш прийнятним для сучасного етапу розвитку суспіль-
ства існування конституційного правосуддя як автономної, самостійної 
юрисдикції, слід детальніше зупинитися на аналізі взаємозв’язку та 
впливу конституційних судів у найпоширеніших європейських моделях1  
на загальну судову систему держави.

Відповідно до частини другої статті 147 Конституції України Кон-
ституційний Суд України як єдиний орган конституційної юрисдикції 
вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів 
Конституції України і дає офіційне тлумачення конституційних норм 
та законів України.

У період з 1997 по 2009 рік Конституційним Судом України ухва-
лена значна кількість (більше 30) рішень, які мали істотний вплив на 
процес законодавчого забезпечення судової реформи, судочинство і 
конкретні інститути процесуального права, реалізовані відповідно до 
конституційних положень на підставі правових позицій Суду.

Міжнародно-правовій практиці відомі дві основні форми впливу на 
процес законотворчості з боку найвищих судових органів держави. 
Досить поширеною залишається форма особистої участі як суб’єкта 
законодавчої ініціативи2, що дає можливість розробляти і вносити в 
парламент відповідні законопроекти. Друга форма – корегування за-
конодавчої діяльності шляхом реалізації функції судового контролю, 
що покладена на орган конституційного правосуддя.

Більшість дослідників виділяють лише чотири групи функцій, які 
встановлені розділом ХII Конституції України та більш детально регла-
ментовані в главі 8 Закону України «Про Конституційний Суд України», 
однак залишають без уваги головну функцію Суду – безпосередній 
вплив на законодавчий процес, яка випливає з положень статті 159 
Конституції. Ця конституційна норма закріплює правило, відповідно 

1 Ідеться про моделі, в яких не передбачається перегляд Конституційним Судом 
рішень Верховних Судів. Приміром, на відміну від Азербайджану і Чехії, де це є 
однією з основних функцій конституційного правосуддя.

2 Стаття 104 Конституції Російської Федерації наділяє правом законодавчої іні-
ціативи не тільки Конституційний і Верховний Суди, але й Вищий Арбітражний Суд 
Росії. В Україні ж було визнано, що тим самим буде порушуватися принцип поділу 
влади, і судові органи не наділені правом законодавчої ініціативи.
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до якого законопроект про внесення змін до Конституції України роз-
глядається Верховною Радою України за наявності висновку Суду щодо 
відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 Конституції.

Незважаючи на те, що саме ця найбільш важлива функція Суду за-
лишилася недостатньо врегульованою конституційними нормами та 
відповідним законом, Суд протягом дванадцяти років дав 17 висновків, 
які стали передумовою для внесення змін до Конституції1. За цей час 
набуто багатий досвід, який є фундаментом для доробки конституційних 
процедур і внесення змін до чинної нормативної бази, що також ви-
магає окремого ґрунтовного дослідження2.

У зв’язку із цим виникає питання: яким чином рішення Конститу-
ційного Суду України вплинули на подальший нормотворчий процес у 
державі і безпосередньо на судоустрій та чи визнані вони актами нор-
мотворчості (джерелами права)?

Серед загального масиву судового права3 рішення конституційних 
судів викликають найменшу дискусію з приводу приналежності їх до 
джерел права, оскільки всі конституції держав, у яких передбачена ді-
яльність органів найвищого конституційного контролю, закріплюють 
положення, відповідно до якого закони, інші нормативно-правові акти 
або ж їх окремі положення втрачають чинність (визнаються недійсними) 
із дня винесення рішення про їх невідповідність Конституції.

Розглядаючи питання про неконституційність законів, інших 
нормативно-правових актів, Конституційний Суд України безпосеред-
ньо впливає на органи державної влади, органи місцевого самовряду-
вання, об’єднання громадян, сприяє формуванню у громадян і суспіль-
ства в цілому правосвідомості, високої правової культури. Рішення Суду 
примушують органи державної влади до обов’язкової реалізації своїх 

1 Детальніше дослідження проблемних питань стосовно реалізації функції, 
пов’язаної з дачею висновків щодо законопроектів про зміни в Конституцію, до-
цільно провести шляхом зіставлення конституційних перетворень із політичною 
ситуацією в державі, що виходить за межі даного дослідження.

2 Аналіз діяльності Конституційного Суду України за 1997–2009 роки свідчить 
про те, що за цей період вирішено питання про конституційність 284 правових актів. 
Неконституційними (повністю або в частині) визнано 138 положень законів, 10 по-
ложень постанов Верховної Ради України, 17 положень актів Президента України, 
12 положень актів Кабінету Міністрів України, 45 положень актів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим.

3 Автором вже було обґрунтовано необхідність під судовим правом розуміти 
систему інтерпретаційних, правоустановчих, регулятивних та інших норм права, які 
мають місце в рішеннях Європейського суду з прав людини, конституційних судів і 
судів загальної юрисдикції, винесених (прийнятих) у процесі здійснення правосуддя 
(судочинства).
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функцій на підставі поділу державної влади на законодавчу, виконавчу 
та судову, а також до неухильного дотримання Верховною Радою Укра-
їни, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим Конституції та законів України.

Визнаючи закони, інші нормативно-правові акти або їх окремі по-
ложення неконституційними, Конституційний Суд України вдосконалює 
систему законодавства, звільняє від застарілих актів та юридичних норм 
(окремих положень). Таким чином, рішення Суду є тим фактором, що 
безпосередньо впливає на законодавчий процес і формування законо-
давчої бази держави, у тому числі й у сфері судової діяльності.

Серед правових позицій Конституційного Суду України, що істотно 
вплинули на реформування судової системи, передусім слід виділити 
рішення по справах: громадянки Дзюби Г. П. відносно права на оскар-
ження в суді неправомірних діянь посадової особи від 25 листопада 
1997 року № 6-зп [468]; щодо внесення Вищою радою юстиції подання 
про призначення суддів на адміністративні посади від 16 жовтня 2001 
року № 14-рп [648]; щодо актів про обрання, призначення суддів на 
посади [658], про Касаційний суд України [644], про незалежність 
суддів як складову їх статусу від 1 грудня 2004 року № 19-рп [642], 
про гарантії незалежності суддів від 18 червня 2007 року № 4-рп [649] 
та ін.1

Величезне значення для судів загальної юрисдикції мало Рішення 
Конституційного Суду України від 19 травня 1999 року № 4-рп/99, яким 
було визнано, що народний депутат України не має права звертатися з 
вимогами або пропозиціями в суди, до голів судів і суддів із приводу 
конкретних правових справ [650]. Слід зазначити, що це Рішення зняло 
напруження в судах, тому що дало можливість відповідним чином ре-
агувати на подібні звернення, однак не викорінило цю практику до 
кінця. Аналіз парламентської процедури затвердження депутатських 
звернень свідчить лише про зменшення такої кількості запитів і пере-
адресування їх головам Верховних і Вищих Судів. Водночас відповідні 
зміни до Закону про статус народного депутата так і не внесено.

Важко оцінити значення для судової практики рішення про некон-
ституційність положень Кримінального кодексу України, що передба-
чають як виняткову міра покарання – страту [661]. Ще більш вагомим 
у розвиток кримінального права слід визнати внесок Конституційного 
Суду Російської Федерації. Так, у грудні 2003 року із Кримінального 
кодексу Російської Федерації був виключений інститут конфіскації як 

1 Основні з них більш детально аналізуються у відповідних розділах роботи.
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додаткового кримінального покарання. В Ухвалі Конституційного Суду 
Російської Федерації від 8 липня 2004 року № 251-О зазначається, що 
конфіскація майна можлива лише на підставі статті 81 Кримінально-
процесуального кодексу Російської Федерації – як майна, визнаного 
речовим доказом у кримінальній справі. Тим самим Конституційний 
Суд РФ по суті визнав необхідним відновлення в матеріальному праві 
конфіскації як міри додаткового кримінального покарання, і це жодним 
чином не суперечить міжнародним конвенціям [473].

Слід підкреслити, що сам факт визнання Конституційним Судом 
України неконституційними повністю або в окремій частині 222-х по-
ложень законів та інших нормативно-правових актів свідчить про ваго-
мий внесок органу конституційної юстиції у процес формування за-
конодавчої бази держави. Правові акти, а також окремі їх положення, 
які не відповідають Конституції України, виводяться за межі конститу-
ційного поля, що сприяє становленню України як демократичної, пра-
вової держави, удосконаленню її законодавства, утвердженню принци-
пу верховенства права, захисту прав і свобод людини і громадянина. 
Унаслідок зазначеного виникають ситуації, коли в багатьох галузях 
права закони продовжують виконувати свою регулятивну функцію, за 
винятком норм, які визнані неконституційними. До речі, відповідно до 
доктрини конституційного контролю ці норми не можуть бути віднов-
лені або ж іншими шляхом дезавуальовані парламентом у разі прий-
няття нових редакцій законів або ж розробки нових законопроектів 
у цій же галузі права [751, с. 63].

Із цього приводу в наукових колах, де вкрай обережно ставляться 
до визнання судових рішень джерелами права, висловлюється думка 
про те, що рішенням Конституційного Суду України дійсно властива 
матеріально-правова сила закону, однак ці рішення не є нормативно-
правовими актами або ж судовими прецедентами, які мають нормативно-
регулююче значення, хоча фактично виступають як такі [862, с. 99].

Правові позиції Конституційного Суду поряд з їх прецедентним 
характером мають і преюдиціальну силу для всіх судів. Водночас рі-
шення Конституційного Суду із правовими позиціями, що містяться в 
них, – і не прецеденти, і не преюдиція в чистому вигляді ні для самого 
Конституційного Суду, ні для інших органів. Це правові акти особли-
вого роду, що мають певні прецедентні і преюдиціальні властивості 
[209, с. 11].

Більш послідовна позиція простежується у висловленнях іншого 
судді Конституційного Суду Російської Федерації, який вважає поста-
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нови Конституційного Суду джерелом конституційного права та під-
тверджує свою думку тим фактом, що в цих рішеннях установлюється 
відповідність законів, інших нормативно-правових актів Конституції, 
вирішуються спори щодо компетенції, тлумачиться Основний Закон 
[29, с. 27–28].

Характерно, що в Російській Федерації закладені вагомі перед-
умови для того, щоб припинити дискусію про обов’язковість для судів 
нижчих ланок рішень Верховного, Конституційного і Європейського 
судів. Необхідність урахування рішень цих найвищих судових органів 
для всіх судових юрисдикцій закріплена Верховним Судом Росії 
(див.: [449]).

Повертаючись до питання тлумачення як самостійної функції орга-
ну конституційної юрисдикції в Україні, передбаченої пунктом 2 стат-
ті 150 Конституції, слід зазначити, що за неповних 12 років Суд виніс 
89 рішень про офіційне тлумачення конституційних норм та інших 
нормативно-правових актів, більшість яких мали важливе значення як 
для законодавчого процесу, так і правозастосовної діяльності.

Так, Рішенням у справі про офіційне тлумачення положень статті 
59 Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального ко-
дексу України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення за конституційним зверненням громадянина Солда-
това Г. І. (справа про право вільного вибору захисника) від 16 листо-
пада 2000 року № 13-рп установлено, що положення частини першої 
статті 59 Конституції України – «кожен є вільним у виборі захисника 
своїх прав» – слід розуміти як конституційне право підозрюваного, 
обвинуваченого і підсудного при захисті від обвинувачення та особи, 
що притягується до адміністративної відповідальності, з метою одер-
жання правової допомоги вибирати захисником своїх прав особу, що 
є спеціалістом у галузі права і за законом має право на надання право-
вої допомоги особисто або за дорученням юридичної особи [647].

Законодавець досить оперативно відреагував на це Рішення і За-
коном від 21 червня 2001 року вніс до статті 44 Кримінально-
процесуального кодексу України, фактично продублювавши, формулу, 
викладену в Рішенні Суду1.

Судами загальної юрисдикції застосовуються як правова норма 
роз’яснення Суду про те, що судам не підвідомчі скарги, подані на під-
ставі статті 2483 Цивільного процесуального кодексу України «на акти 

1 На жаль, у правозастосовній практиці чіткості щодо вільного вибору захисни-
ка так і немає, оскільки закон, на який посилається Суд і законодавець, відсутній.
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і дії службових осіб… суду, якщо законодавством установлений інший 
порядок оскарження», і це слід розуміти так, що судами не розгляда-
ються скарги громадян у порядку, передбаченому главою 31-а Цивіль-
ного процесуального кодексу України, на акти і дії суддів, пов’язані зі 
здійсненням правосуддя, оскарження яких установлюється відповідним 
процесуальним законодавством України. Акти, дії або бездіяльність 
посадових і службових осіб судів, що належать до сфери управлінської 
діяльності, можуть бути оскаржені громадянами в судовому порядку 
[655, с. 388–396].

Довгоочікуваним для судової практики було рішення Суду, у якому 
регламентується можливість оскарження в порядку кримінального су-
дочинства постанов слідчого, прокурора щодо приводів, підстав і по-
рядку порушення кримінальної справи відносно певної особи ще на 
стадії досудового слідства [662, с. 130–138].

Важливість і нормотворчий характер цього акта тлумачення норм 
процесуального законодавства полягає в тому, що до прийняття Судом 
рішення почала формуватися судова практика оскарження постанов 
органів слідства щодо порушення кримінальної справи в порядку ци-
вільного судочинства. Виникла унікальна ситуація – своєрідна експан-
сія цивільного процесу в кримінальне судочинство.

До речі, до 14 листопада 2006 року процедура розгляду цих скарг у 
кримінальному процесі не була врегульована належним чином і рішен-
ня Суду застосовувалося як своєрідне джерело кримінально-
процесуального законодавства1.

Варто також зауважити, що позиція Суду відносно можливості 
оскарження постанов про порушення кримінальної справи тільки 
проти конкретної особи відразу ж обумовила порушення справ за 
фактом вчинення злочину. Це стало приводом до прийняття відповід-
ної Постанови Пленуму Верховного Суду України від 11 лютого 2005 
року № 1 «Про деякі питання, які виникають під час розгляду судами 
України скарг на постанови органів дізнання, слідчого, прокурора про 
порушення кримінальної справи»2. І дотепер як частина нормативної 
бази, що забезпечує недоторканність суддів, використовується Рішен-
ня Суду від 1 грудня 2004 року № 19-рп/2004, у якому Суд, оцінюючи 
зміни до статті 13 Закону України «Про статус суддів», внесені 

1 Доповнення Кримінально-процесуального кодексу України Законом України 
від 14 лютого 2006 року статтею 2368 лише додало проблем, про що свідчить позиція 
22 апеляційних судів, висловлена на запит Конституційного Суду України (див.: 
[640]).

2 Вісн. Верхов. Суду України. – 2005. – № 2 (54).
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Законом від 8 жовтня 1999 року № 1145, зазначив, що не допускаєть-
ся зниження рівня гарантій незалежності і недоторканності суддів у 
випадку прийняття нових законів або внесення змін у чинні закони 
[290, с. 402].

Проте зміни, які істотно звузили обсяг недоторканності суддів, не 
визнані неконституційними, і тому існує певна колізія у використанні 
механізму притягнення суддів до кримінальної і адміністративної від-
повідальності.

Наведений далеко не повний перелік актів тлумачення свідчить про 
наявність підстав для визнання рішень Суду нормативно-правовими 
актами або хоча б джерелами права та про відчутний вплив рішень 
Конституційного Суду України на правозастосовну практику.

Констатуючи, що Суд не наділений правотворчою функцією, 
В. Тихий розкриває правову природу тлумачення як з’ясування, 
роз’яснення, інтерпретацію, визначення суті чинних конституційних 
норм і законів і підкреслює, що при цьому зміни, виправлення або 
доповнення в ці нормативно-правові акти не вносяться, а сама суть 
тлумачення не може виходити за рамки актів, які тлумачаться [760, 
с. 38–45].

Фактично погоджуючись із цією думкою, В. Шаповал визнає деякі 
рішення Суду інтерпретаційними актами та заявляє, що із прийняттям 
інтерпретаційних актів Судом настають певні юридичні наслідки, об-
умовлені в першу чергу їх обов’язковістю, що стосується всіх органів 
державної влади, включаючи Верховну Раду України [834, с. 52–57].

Істотне прикладне значення має питання щодо меж тлумачення 
Конституції. Більшість відомих фахівців права застерігають Суд із при-
воду того, що неприпустимо виходити за межі Конституції під час ін-
терпретації її норм. Суддя конституційної юстиції не може вносити 
нічого нового в норму, яку він тлумачить, інакше він перетворюється 
на законодавця [751, с. 60–63].

Загальновідомо, що основним завданням тлумачення є визначення 
розумної мети закону (ratio legis), на що спрямовано встановлене ним 
регламентування поведінки і що є розумною підставою, змістом (сен-
сом) прав, обов’язків і намірів [749, с. 250].

Як відомо, всі «тлумачі» правових норм підкреслюють, що крім 
«букви» закону існує ще і його «дух». І тому в усіх дискусійних, спірних 
питаннях необхідно дійти аж до самого духу (детальніше див.: [342, 
с. 268]; див. також: [258, с. 3–8]).
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Абсолютно вірно, посилаючись на Е. В. Васьковського, зауважила 
І. В. Спасибо-Фатєєва, що з урахуванням напрацьованих протягом 
століть правил тлумачення:

1) із двох однаково можливих змістів норм варто віддавати пере-
вагу тому, при якому норма здається більш справедливою;

2) із двох однаково можливих і справедливих змістів норми потріб-
но обирати той, що більш доцільний;

3) із двох однаково справедливих і доцільних – той, при якому нор-
ма є більше милостивою [723, с. 25].

Коротко аналізуючи позиції вчених щодо нормотворчої діяльності 
конституційних судів, можна дійти аргументованого висновку, що за-
вдання єдиного органу конституційної юрисдикції – не модифікувати 
за допомогою своїх рішень норми Конституції і законів, а встановити 
їх реальний зміст (суть); не «виправляти» конституційні приписи, 
а лише тлумачити їх.

Всебічний аналіз практики правотлумачення Суду за роки його ді-
яльності дає всі підстави твердити, що більшість прийнятих ним рішень 
відповідають цим критеріям. У деяких з них все ж відчуваються спро-
би суддів осучаснити норму, пристосувати її до потреб теперішнього 
часу.

З огляду на це суд повинен бути наділений більш широким правом 
перегляду своїх рішень, які не витримують суворої оцінки суспільства 
і містять помилкові правові позиції. Для подальшого процесу норму-
вання діяльності Суду корисною є думка провідних учених Інституту 
держави і права імені В. М. Корецького НАН України, які з функцій 
Суду виділяють і законодавчу (нормотворчу), що являє собою «нега-
тивну правотворчість і тлумачення» [844, с. 54–56].

До речі, названі автори не виділяють функцію надання висновку 
про відповідність проектів законів про внесення змін до Конституції 
України вимогам статей 157, 158 Конституції України. І це незважаючи 
на наявність сформованої практики конституційного провадження із 
цих питань.

Можливість органів конституційного контролю багатьох країн змі-
нювати правові норми, установлені представницькими законодавчими 
органами, викликає побоювання державних діячів.

Розмежовуючи нормативне та казуальне тлумачення, В. Тихий до-
корінно не змінює свою раніше викладену позицію, але твердить, що 
рішення Суду як інтерпретаційний акт має нормативний зміст, оскільки 
містить норми-роз’яснення, і в силу свого загальнообов’язкового ха-
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рактеру за юридичною силою наближає, а по суті «урівнює», рішення 
Суду з витлумаченими нормами Конституції та законів [761, с. 67].

Цікава деталь – на теренах Європи існують території, де дискусія з 
приводу віднесення рішень конституційних судів до нормативно-
правових актів не ведеться у зв’язку із чітким визначенням цього пи-
тання в законодавстві1.

Всебічний аналіз наведених підходів та порівняння з практикою 
конституційного судочинства переконує: заперечення проти визнання 
рішень Конституційного Суду України нормативно-правовими актами 
обумовлені тим, що ці акти мають зовсім іншу правову природу, від-
різняються від класичної правової норми структурою, механізмом прий-
няття і набранням чинності. У зв’язку із цим виникає пропозиція зупи-
нити спроби обґрунтувати рішення Суду як класичний нормативно-
правовий акт, а визнати його специфічним джерелом права – судовим 
правом.

Виходячи з цього, необхідно на доктринальному рівні визнати, що 
рішення конституційних судів забезпечують єдність судової влади 
в декількох формах:

1) впливом на законодавчий процес:
а) як імпульс для внесення змін і доповнень до чинного законо-

давства;
б) як «норми прямої дії» до внесення відповідних змін до нормативно-

правових актів;
2) як роз’яснення для судової практики у випадку тлумачення норм 

(окремих їх положень) у зв’язку з неоднозначністю їх правозастосу-
вання.

§ 6. Додаткові елементи структурування системи судової 
влади (про роль і місце прокуратури)

Запропонована авторська структура судової влади в цілому узго-
джується з офіційною позицією суддівського співтовариства України, 
що вважає необхідним шляхом внесення змін до Конституції України 
відповідно до конституційних положень (стаття 6) чітко визначити, які 
органи належать до судової влади, та пропонує до таких органів відне-

1 Так, стаття 72 Закону Литовської Республіки закріплює, що постанови Консти-
туційного Суду мають силу закону і є обов’язковими для всіх інституцій влади, органів, 
посадових осіб і громадян (див. сайт Конституційного Суду України: www.ccu.gov.ua).
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сти – суди, Вищу раду юстиції, кваліфікаційні комісії суддів, органи 
суддівського самоврядування, Державну судову адміністрацію України, 
судову міліцію1.

Щоб визначити суб’єктний склад судової влади, необхідно розгля-
нути пропозицію щодо об’єднання на конституційному рівні судової 
влади з іншими суміжними в єдину контрольну владу. Хоча офіційною 
російською доктриною визнається, що контрольна влада – це влада, що 
займає самостійне місце в системі поділу влади поряд з її законодавчою, 
виконавчою і судовою гілками влади [866, с. 151].

Конституціями більшості держав світу інститут контрольної вла-
ди безпосередньо не декларується. Разом з тим на конституційному 
рівні закріплюються за найвищими державними органами різних гілок 
влади функції контролю практично у всіх аспектах життєдіяльності 
суспільства. Контрольні функції – головний елемент у реалізації влад-
них повноважень у всіх загальновідомих моделях державного устрою. 
Чітка структуризація державних органів, які здійснюють різні види 
контролю, а також забезпечення його основ конституційними норма-
ми дали підстави для визначення цього роду діяльності як контрольної 
влади. Специфіка контрольної влади виявляється в тому, що вона має 
комплексний характер, здійснюється однопрофільними органами, 
об’єднаними загальною цільовою настановою [825, с. 10].

При цьому цілком обґрунтовано звертається увага на необхідність 
відрізняти контрольну владу, що випливає із сутності публічної дер-
жавної влади і повинна здійснюватися комплексною контрольною га-
луззю влади, від чисто адміністративного контролю, що реалізується в 
кожній системі державних органів (у порядку підпорядкування) і ві-
домчого контролю спеціальних органів (пожежної інспекції, санітарно-
епідеміологічної служби та ін.).

Поділяючи такий підхід, варто вказати на ще одну безумовну озна-
ку контрольної влади – закріплення системи її органів і основних прин-
ципів діяльності на конституційному рівні.

Так, відповідно до Конституції України до системи контрольної 
влади є підстави віднести:

1. Конституційний контроль (статті 147–152).
2. Контроль судових юрисдикцій (статті 55, 124).
1 Див. Заяву VIII позачергового з’їзду суддів України «Про концептуальні засади 

здійснення судової реформи в Україні» від 7 грудня 2007 року [574]. При цьому є 
підстави припускати, що одноособовий суддя як основний носій судової влади в 
цьому випадку ототожнюється із «судом», що ж стосується пропозиції розширення 
складових судової міліції, то ця пропозиція вносилася автором ще у 2000 році.
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3. Парламентський контроль:
а) безпосередній – за діяльністю Кабінету Міністрів України (пунк-

ти 13, 17, 21, 23, 25 та інші частини першої статті 85);
б) делегований, який здійснюється за дотриманням прав і свобод 

людини і громадянина через Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини (стаття 101)1; за надходженням коштів до Державного 
бюджету та їх використанням через Рахункову палату (стаття 98);

в) контроль, здійснюваний парламентськими комітетами (пункт 33 
статті 85, частина перша статті 89).

4. Президентський контроль – цей вид реалізації контрольної функ-
ції держави менш рельєфно виділений у конституційних нормах. Разом 
з тим його також можна поділити на безпосередній, який здійснюється 
Президентом України як гарантом Конституції України (пункти 8, 15, 
16, 29 частини першої статті 106, найбільш класичною формою пре-
зидентського контролю є право вето щодо прийнятих Верховною Радою 
України законів – пункт 30 частини першої статті 106), а також контроль, 
що здійснюється через діяльність Ради національної безпеки і оборони 
(частина друга статті 107 Конституції України).

5. Контроль виконавчої влади – найбільш структурована і водночас 
найбільш складна складова контрольної влади. Відрізняється від суто 
відомчого контролю тим, що рішення вищого органу виконавчої вла-
ди поширюються не лише на структури виконавчої влади. Здійснення 
повноважень, покладених Конституцією на Уряд, у більшості випад-
ків передбачає застосування відповідних механізмів контролю (стат-
тя 116).

6. Прокурорський контроль (розділ VII Конституції) – самостійна 
форма контрольної влади, що відрізняється від здійснення класичного 
контролю багатьма факторами, властивими лише прокурорській систе-
мі, і в першу чергу обсягом функцій і повноважень, покладених на 
органи прокуратури, а також специфічними методами його реалізації.

Характерною рисою системи контрольної влади є те, що всі її ор-
гани діють абсолютно незалежно один від одного, між більшістю з них 
взагалі відсутні будь-які елементи підпорядкування. Незалежність ор-
ганів (їх систем) як один від одного, так, по суті, і від органів, які їх 
утворюють, забезпечує можливість здійснення контролю в межах своєї 
предметної компетенції.

1 В. М. Шаповал уважає, що омбудсман не уповноважений скасовувати рішення 
відповідних органів і посадових осіб, оскільки його діяльність за своєю природою є 
скоріше наглядовою, ніж контрольною [869, с. 325].
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Українські вчені цілком справедливо застерігають від спрощеного 
підходу до поділу державної влади відповідно до середньовічних кон-
цепцій і при цьому звертають увагу на те, що при розмежуванні влади 
на законодавчу, виконавчу, судову завжди є установи, які залишаються 
поза цим поділом [309, с. 207]. Так, до жодної із цих гілок, за Консти-
туцією України, не віднесені Президент України, Рахункова палата, 
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, прокуратура 
України. Щодо останньої інстанції, то вірніше було б вести мову про 
систему органів прокуратури. Разом з тим визнання контрольної влади 
не тільки на доктринальному рівні, а й у правозастосовній практиці не 
повинне бути протиставленням принципу поділу влади на законодавчу, 
виконавчу, судову, офіційно закріпленому Конституцією України. На-
впаки, інтегруючі можливості цього комплексного інституту повинні 
бути використані в правозастосовній роботі для зміцнення єдності 
державної влади, а в законодавчій діяльності – для усунення наявних 
протиріч у нормуванні (законодавчому забезпеченні) діяльності кон-
ституційних органів.

У зв’язку з розпочатим процесом кардинального реформування 
прокуратури як найбільш дискусійні проблеми окреслилися питання 
щодо місця органів прокуратури в системі влади та розмежування пов-
новажень з іншими контролюючими органами.

У цьому контексті досить аргументованими виглядають пропо-
зиції щодо визнання наглядової діяльності прокуратури однією зі 
складових державної влади. При цьому дається визначення прокурор-
ської влади як сукупності владних повноважень прокурора, обумов-
лених правом вимагати, у рамках своїх повноважень, від відповідних 
органів і посадових осіб усунути допущені порушення закону [158, 
с. 35–41].

У цілому харківська юридична школа підтримує необхідність ви-
знання контрольної влади як самостійного комплексного механізму 
забезпечення дії в державі режиму законності, міжнародних принципів 
і забезпечення прав людини, доповнюючи цей механізм ознаками ін-
ституту нагляду (див.: [155, с. 3–9; 529, с. 15–19]).

Більш детальну аргументацію підстав уважати прокуратуру 
наглядно-контрольною владою можна зустріти в публікаціях і виступах 
працівників прокуратури (див., напр.: [153, с. 25–34]). У своєму ди-
сертаційному дослідженні М. В. Косюта дійшов висновків, що за ана-
логією з іншими галузями влади, існування яких унормовано консти-
туційними нормами, факт урегулювання функцій прокуратури безпо-
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середньо в Конституції України є додатковим підтвердженням того, 
що вона може розглядатися як самостійна гілка влади (цит. за моно-
графією: [311, с. 32]).

Представники академічної юридичної науки вважають необґрунто-
ваними пропозиції про включення прокуратури у систему судової 
влади, посилаючись на необхідність збереження її самостійності [845, 
с. 84].

Обґрунтування діяльності прокуратури як окремої, абсолютно авто-
номної – прокурорської – влади наводиться й в інших джерелах [818, 
с. 26].

Разом з тим всі ці численні аргументи й обґрунтування повної само-
стійності органів прокуратури можуть бути переконливими лише за 
умови збереження її радянської моделі. Процес перетворень, що вже 
почався на конституційному рівні, фактично усуває об’єктивні перед-
умови для такого висновку.

Головний напрям початого реформування системи прокуратури в 
Україні – позбавлення її функцій і повноважень, які в демократичних 
моделях державного устрою здійснюють інші органи. Рішучий крок 
до цього був зроблений при прийнятті Конституції України (стаття 121). 
Проте для цього був обраний доцільний, але найменш ефективний 
шлях – поступового (без визначення строків у часі) переходу до прак-
тично нової моделі прокуратури. З метою забезпечення перехідного 
періоду належною конституційною основою на додаток до статті 121 
у пункті 9 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України 
зазначено, що прокуратура продовжує виконувати відповідно до чин-
них законів функцію нагляду за додержанням і застосуванням зако-
нів – до введення в дію законів, що регулюють діяльність державних 
органів щодо контролю за додержанням законів.

Пропозиції щодо заміни прокурорського нагляду діяльністю інших 
органів є найбільш дискусійними, що обумовлено недостатнім їх науко-
вим обґрунтуванням. У літературі поширена думка, що «прокурорський 
нагляд і державний контроль за законністю – різні державні функції, 
якими наділені різні за положенням у правовій системі інститути дер-
жави, тому принципово невірно вважати прокурорський нагляд різно-
видом державного контролю» [216, с. 19–27]. Незважаючи на відсут-
ність аргументації, із цим висновком можна погодитися лише у разі 
невизнання запропонованої доктрини єдності контрольної влади в 
державі. Тим самим визнати, що в правових моделях пострадянських 
(постсоціалістичних) країн повною мірою замінити наглядову функцію 
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прокуратури діяльністю навіть значної кількості інших контролюючих 
органів практично неможливо1.

На необхідність відрізняти за змістом поняття «контроль» і «нагляд» 
в аспекті прокурорської діяльності цілком справедливо звертає увагу й 
В. П. Корж [299, с. 74–82]. Системний аналіз публікацій останніх років 
із цього приводу переконує в тому, що чим більше вчені заглиблюють-
ся в дослідження цієї проблематики, тим більш дискусійними є їх ви-
сновки. Так, лише деякі вчені при цьому виходять із того, що термін 
«нагляд» властивий лише прокурорській діяльності. Більшість же на-
магається розмежувати поняття нагляд і контроль, лише виходячи з 
функцій державних органів.

Не менш дискусійними є висновки В. П. Бєляєва, який у класифі-
кацію критеріїв відмежування нагляду від контролю включає проти-
ставлення подібності і відмінності цих двох видів юридичної діяльнос-
ті державних органів [47, с. 31–42].

Тут слід погодитися з думкою багатьох учених про те, що відповід-
но до Закону України від 8 грудня 2004 року № 2222 «Про внесення 
змін до Конституції України» відбулася часткова реанімація скасованої 
в 1996 році функції загального нагляду [844, с. 214]. Узагальнення різ-
номанітних висловлень про можливість існування прокурорського за-
гального нагляду в сучасних моделях держави дає підстави для висно-
вку про безперспективність тверджень щодо тотожності інститутів 
контролю і нагляду та продуктивності пропозицій вважати, що це дві 
самостійні форми реалізації контрольної влади в правовій державі. За-
твердження такого положення на законодавчому рівні покладе край 
марним дискусіям із цього приводу.

У зв’язку з дискусіями, що відновилися, про місце прокуратури в 
системі влади та про можливості її віднесення до судової влади певний 
інтерес становить зарубіжний досвід [389, с. 39–41].

Основним міжнародно-правовим актом для країн СНД, яким перед-
бачена координуюча функція прокуратури, поки що (до ратифікації 
Україною Кишинівської конвенції від 7 жовтня 2002 року) залишається 

1 Станом на вересень 2008 року можна навести як приклад не один десяток за-
конів, якими контрольні функції покладаються на галузеві органи в системі виконав-
чої влади. Правозастосовна практика має безліч прикладів колізійності та неузгодже-
ності норм практично у всіх сферах господарської діяльності, незважаючи на 
наявність Закону України «Про основні принципи державного нагляду (контролю) 
у сфері господарської діяльності» № 877-V від 5 квітня 2007 року. Саме цей закон 
мав би забезпечити перехід частини наглядових функцій прокуратури до інших 
органів.



100

Розділ 2. Теоретичні і практичні основи для побудови національної моделі судоустрою…

Мінська конвенція про правову допомогу і правові відносини в цивіль-
них, сімейних і кримінальних справах (1993 року), що для України 
набула чинності 14 квітня 1995 року. Відповідно до предмета регулю-
вання цієї Конвенції всі відносини із країнами СНД з питань боротьби 
зі злочинністю, проведення розшукових заходів, інших дій, передбаче-
них процесуальним законодавством, здійснюються через органи про-
куратури (частина друга статті 5). Крім того, розгляд питань у цивіль-
ному судочинстві з метою захисту прав і законних інтересів громадян 
і юридичних осіб в інших державах здійснюється прокурором (стаття 
25); відносини з питань видачі (стаття 88) і з питань кримінального 
переслідування (стаття 94) здійснюються генеральними прокурорами 
країн СНД.

Питання впровадження єдиних європейських стандартів у законо-
давче забезпечення діяльності прокуратури постійно перебуває в центрі 
уваги структур Ради Європи та ООН. Так, Неапольська політична де-
кларація і Глобальний план дій проти організованої транснаціональної 
злочинності, які прийняті главами держав і урядів напередодні 50-ї 
річниці ООН (24 грудня 1994 року), підкреслюють необхідність по-
ліпшення координації діяльності всіх національних органів, причетних 
до протидії організованій злочинності, та розробки відповідної між-
народної програми, а також перебудови системи кримінального право-
суддя з метою підвищення його дієвості.

У пункті 26 Декларації прямо зазначається, що «країнам слід вдо-
сконалювати практику застосування діючих угод за допомогою нефор-
мальних і оперативних механізмів, наприклад, шляхом обміну рекомен-
даціями, у яких роз’яснювалися б національні процедури, призначення 
«центральних органів» для надання взаємної правової допомоги, ви-
значення «таких, що виправдали себе на практиці», слідчих методів 
обміну інформацією про передові технології, застосовані у слідчій 
роботі, а координацію всіх цих заходів слід забезпечити державам 
(стаття 30).

Загальновідомі кілька рекомендацій Парламентської асамблеї і 
Комітету міністрів Ради Європи та їх робочих органів щодо ситуації із 
законодавчим забезпеченням діяльності прокуратури України. Так, від-
повідно до висновку Моніторингового комітету ПАРЄ від 14 березня 
2008 року подані конкретні рекомендації щодо головних напрямів 
реформування як системи, так і обсягу повноважень прокуратури в 
Україні (пункти 56, 57). Необхідно також мати на увазі, що з метою 
поліпшення міжнародної координації боротьби із транснаціональною 
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злочинністю Європейським Союзом створений Євроюст як наднаціо-
нальне правоохоронне відомство із числа прокурорів, делегованих 
державами-учасницями.

Аналіз наведених міжнародно-правових актів свідчить про відсут-
ність твердих вимог (стандартів) щодо ролі і місця в системі влади на-
ціональних моделей прокуратури. Із цього випливає кілька висновків.

1. Місце органів прокуратури в національній системі контрольної 
влади залежить від обсягу покладених на неї функцій1, які визначають-
ся лише на конституційному рівні.

Як випливає із проекту Конституції України, обнародуваного 
31 березня 2009 року Президентом України В. А. Ющенком під час 
щорічного звернення до парламенту, пропонується подальше істотне 
урізування повноважень прокурорських органів2.

Тому в разі прийняття цієї конституційної норми в такій редакції 
цілком очевидно виникне необхідність віднесення прокуратури до од-
нієї з гілок влади через повну втрату нею самостійності.

2. У цьому випадку виникає необхідність законодавчого закріплен-
ня «вилучених» у прокуратури функцій за іншими органами контроль-
ної влади.

3. Урізана конституційна модель прокуратури може бути вмонтова-
на як самостійна структура в систему судової влади за умови істотної 
перебудови моделей судового процесу та системи слідчих органів.

4. Дискусійність щодо можливості існування контрольної влади 
багато в чому обумовлена тим, що прихильники цієї теоретичної моде-
лі намагаються її обґрунтувати як самостійну – четверту владу, крім 
загальновизнаних – законодавчої, виконавчої, судової.

Якщо ж виходити із запропонованого підходу виділення контроль-
ної влади як комплексної, суто теоретичної моделі реалізації конт-
рольної функції держави структурами як всіх трьох легальних влад, так 
і інших конституційних органів, то можна запропонувати таке визна-
чення на конституційному рівні контрольної влади в правовій державі: 
контрольна влада – повноважна діяльність самостійних, передба-
чених Конституцією державних органів, що діють у системі поділу 

1 Окремі аспекти функцій прокуратури більш детально див.: [77, с. 139–143].
2 Мало того, що стаття 145 проекту передбачає лише три функції прокуратури 

(представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, установлених 
законом, нагляд за дотриманням законів органами, які проводять оперативно-
розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, нагляд за дотриманням законів 
при виконанні судових рішень по кримінальних справах), так вона ще поміщена в 
розділі VII, названому «Суди і правосуддя» [615, с. 79–83].
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влади як основний механізм забезпечення стримувань і противаг 
під час здійснення владних повноважень, яка повинна забезпечити 
в державі дотримання конституційних прав і свобод всіх суб’єктів 
на засадах верховенства права та загальновизнаних міжнародно-
правових принципів (стандартів) і дотримання національного за-
конодавства.

Змістовні висновки і конструктивні пропозиції щодо місця і ролі 
прокурорського нагляду в цій системі останнім часом пропонуються 
здобувачами наукових ступенів. При цьому в обґрунтування необхід-
ності повернення до загального нагляду зазначається, що прокурор-
ський нагляд у сфері державного управління – це необхідний елемент 
поділу влади, що сприяє взаємодії її гілок, оскільки кожна з них на 
своєму рівні покликана забезпечувати права і свободи людини. 
Прокуратура виступає своєрідним органом «корегування» цих про-
цесів, координатором дій контролюючих і правоохоронних структур 
[128, с. 14].

При розробці змін до Конституції України необхідно чітко визна-
читися щодо можливості реалізації підтриманих більшістю наукових і 
практичних працівників пропозицій про віднесення прокуратури до 
судової гілки влади; приведення конституційних принципів її діяльнос-
ті як до міжнародно-правових стандартів, так і до національної моделі 
здійснення контрольної влади. При цьому надати законодавчу можли-
вість розвитку конституційних принципів (функцій) прокуратури, 
установлення їх меж, розширити їх галузевими законами, у тому числі 
і за рахунок додаткових повноважень, що вимагають і корегування по-
чатих реформ, і термінових заходів для їх завершення1.

Висновки і пропозиції до розділу 2

1. З метою побудови чіткої, такої, що відповідає міжнародним стан-
дартам, національної судової системи необхідно комплексне застосу-
вання в законопроектній роботі загальних постулатів (положень), роз-
роблених наукою теорії систем. Тільки така модель здатна забезпечити 
втілення в життя спеціальних принципів і разом з тим створити ефек-
тивну внутрішню систему управління.

1 На доктринальному рівні більш детально авторська позиція щодо функцій 
прокуратури сформульована в процесі конституційного судочинства в справі 
№ 1-29/2008 (див.: [639]).
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2. Звернути увагу дослідників на необхідність чіткого розмежуван-
ня категорій: «функції судової влади», «функції судової системи», 
«функції N-ського суду».

3. Рекомендувати розроблювачам офіційної державної доктрини 
конституціоналізму додатково досліджувати всі дискусійні питання з 
метою визнання судової діяльності – нормотворчою і формування нової 
концепції судового права.

4. Потрібно невідкладно вжити необхідні законодавчі заходи щодо 
реалізації норм Конституції України про суд за участю присяжних за-
сідателів.

5. Необхідно активізувати роботу з реалізації концепції адмі-
ністративно-територіальної реформи та визначити на доктринальному 
рівні принцип територіальності в побудові судової системи.

6. Завершити формування концепцій і остаточно прийняти рішення 
відносно військових судів, злиття цивільної та господарської юрисдик-
ції, а також щодо структури (системи) адміністративного правосуддя.

7. На законодавчому рівні легалізувати нормотворчий характер рі-
шень Конституційного Суду України. На доктринальному рівні доро-
бити концепцію єдності контрольної влади в державі та підготувати 
пропозиції по завершенню реформування прокуратури.
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РОЗДІЛ 3 
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ

§ 1. Шляхи вдосконалення базової юридичної освіти 
(концепція)

Як базовий міжнародний акт, що закладає основи єдності застосу-
вання стандартів, у юридичній освіті зберігає свою актуальність до-
кумент, що містить рекомендації щодо забезпечення незалежності при 
здійсненні цієї професії. У ньому даються рекомендації відносно: до-
ступу до освоєння юридичної спеціальності, обов’язків юристів, прав 
кожної людини на одержання юридичної допомоги, організації юристів, 
дисциплінарних заходів, що мають застосовуватися до представників 
юридичної професії, та багато іншого [729].

Сам факт прийняття цих рекомендацій і аналіз їх основних поло-
жень свідчить про те, що в європейському співтоваристві професія 
юриста визнається домінуючою в забезпеченні захисту прав та інте ресів 
людини і принципу верховенства права на континенті.

Є всі підстави підтримати висловлену точку зору, що в першу чер-
гу в умовах приєднання до Болонського процесу для поліпшення юри-
дичної освіти необхідно:

1) завершити розробку і впровадження державних стандартів юри-
дичної освіти з одночасною побудовою системи контролю за рівнем 
професійної підготовки юристів;

2) вивчити стан забезпечення юридичними кадрами органів держав-
ної влади, правоохоронних, судових та інших органів;

3) розробити і затвердити перелік посад, які можуть займати ви-
пускники ВНЗ відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня;

4) передбачити нові спеціалізації в навчальних закладах з урахуван-
ням сучасних видів юридичної практики [467, с. 190].
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На рубежі другого – третього тисячоліть спостерігається активізація 
діяльності всіх державних органів, причетних до процесу організацій-
ного та науково-методичного забезпечення освіти як в Україні, так і в 
Російській Федерації. При цьому однаково пильна увага приділяється 
саме вищій юридичній освіті. Ця галузь стає пріоритетною у всіх дер-
жавних програмах, концепціях, дискусіях. Багато в чому це пояснюєть-
ся зростанням ролі юриста в соціально-політичному спектрі та відпо-
відно зрослим рівнем популярності (престижу)1 цієї професії в моло-
дого покоління.

Під час дискусій щодо проекту Закону України «Про вищу освіту» 
була висловлена велика кількість пропозицій, які не знайшли свого за-
кріплення на законодавчому рівні, проте не втратили актуальності. 
Це стосується і введення екстернатури2 як альтернативи заочній та ве-
чірній освіті, і більш соціально справедливого регулювання результатів 
госпрозрахункової діяльності ВНЗ [487, с. 9].

Конвенцією «Про визнання кваліфікацій вищої освіти в Європей-
ському регіоні» (11.04.1997 р., Лісабон), ратифікованою Україною 
3 грудня 1999 року, передбачена процедура прийняття країнами-
учасницями (більше 100) вищої освіти, отриманої в інших державах. 
Тим самим пред’являються підвищені вимоги до рівня національної 
освіти і реального втілення в кожній державі його загальновизнаних 
стандартів. Прийняття в міжнародну організацію «Європейський реєстр 
забезпечення якості стандартів вищої освіти» (EQAR), що відбулося в 
березні 2008 року, зобов’язує Україну проводити істотні перетворення 
у сфері як державних, так і приватних вищих навчальних закладів3.

В Україні систему стандартів вищої освіти становлять державний 
стандарт і галузеві стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів4.

1 Про престиж професії юриста на попередніх етапах див. численні роботи 
Є. Г. Мартинчика та багато інших публікацій, наприклад: [372, с. 117; 819]. У Росії 
є й сучасні соціологічні дослідження стосовно престижу суддівської професії (див.: 
[65, с. 12–14]).

2 Ідеться про конкретні заходи щодо реалізації положень статті 42 Закону України 
«Про вищу освіту», у якій лише передбачено екстернатуру як одну з форм навчання.

3 За даними Державного реєстру вищих навчальних закладів, в Україні станом 
на 1 січня 2008 року діяли 732 державних і 272 інших форм власності вищих на-
вчальних заклади всіх рівнів акредитації (Голос України. – 2008. – 25 берез. (№ 57). – 
С. 9).

4 Складові національних стандартів розширені в пунктах 2–4 статті 11 Закону 
України «Про вищу освіту» [544]. Водночас без додаткового коментарю, мабуть, 
важко зрозуміти, що ж конкретно мається на увазі під «стандартами сучасної вищої 
освіти».
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Незважаючи на наявність усталеної нормативної бази, у суспільстві 
активно обговорюються численні пропозиції по її вдосконаленню з одно-
часним аналізом конкретних шляхів підвищення загального рівня освіти 
й ефективності підготовки юристів. Всебічний аналіз проблем у цій 
сфері подається в багатьох публікаціях (див., напр.: [375, с. 13–18]).

Перелік головних недоліків юридичної освіти за останні десять 
років фактично мало змінився. Як і раніше, на першому місці – віді-
рваність навчання від практики та недостатньо високий рівень викла-
дацького корпусу багатьох ВНЗ [99].

На необхідність об’єднання досягнень правової науки та юридичної 
освіти, з тим щоб фундамент вищої школи базувався на передових до-
сягненнях світової та вітчизняної науки, постійно звертають увагу 
вчені харківської юридичної школи (див., напр.: [40, с. 106–109]).

Професорсько-викладацьким корпусом і України, і Російської Фе-
дерації розроблені та запропоновані для впровадження численні реко-
мендації з удосконалення безпосереднього процесу підготовки юристів 
[294; 268].

Перші відчутні кроки по реформуванню вищої юридичної освіти в 
Україні було здійснено в 1995 році відповідно до Указу Президента 
України «Про основні напрямки реформування вищої освіти в Україні», 
згідно з яким здійснено укрупнення та реорганізацію вищих навчальних 
закладів I–II рівнів акредитації [584]1.

З метою державного регулювання процесу створення вищих на-
вчальних закладів ще в 1995 році в Україні була створена Державна 
акредитаційна комісія (ДАК), що видає акредитаційні свідоцтва і лі-
цензії на підготовку відповідних профілю ВНЗ фахівців.

У середині 80-х років дипломи про вищу юридичну освіту щорічно 
в СРСР одержували понад 10 000 чоловік. При цьому визнаними цен-
трами підготовки юристів були юридичні факультети МДУ і ЛДУ, 
Львівського і Київського університетів, ВЮЗІ, Свердловський, Воро-
незький, Саратовський, Одеський і Харківський юридичні інститути, 
деякі інші вузівські центри.

З розпадом СРСР на хвилі зростання популярності юридичної про-
фесії практично кожний вищий навчальний заклад оголосив про підго-
товку фахівців у галузі права. У 1999 році тільки в Україні налічувалося 
170 таких центрів підготовки [731]2. І це в той час, коли Національна 

1 Надалі була прийнята серія підзаконних нормативних актів, у тому числі і Указ 
Президента України від 7 липня 2005 року «Про невідкладні заходи щодо забезпе-
чення функціонування та розвитку освіти в Україні» [579].

2 А станом на 2006 рік підготовку кадрів в Україні здійснювали вже більше 250 
ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації.
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юридична академія України імені Ярослава Мудрого, довівши кількість 
факультетів до 11, щорічно стала випускати в середньому 3300 юристів 
вищої кваліфікації.

В умовах тривалого процесу правової реформи, розбалансованості 
та нестабільності законодавчої бази, незважаючи на збільшення ви-
пуску юристів, як і раніше, гостро відчувається потреба у високопро-
фесійних фахівцях – юристах. А першоосновою, головною складовою 
в цьому процесі повинна стати саме базова вища юридична освіта. Тому 
залишається актуальною розробка нової концепції, а на її основі – прий-
няття довгострокової програми вдосконалення в Україні юридичної 
освіти. Аналіз відповідної програми на 2001–2005 роки, що вичерпала 
свою дію1, свідчить про те, що багато її положень залишилися повністю 
нереалізованими і зберігають свою практичну значущість і на період 
2008–2020 років.

Крім того, невідкладні практичні заходи потрібні в здійсненні кон-
кретних кроків у напрямку реального приєднання до Болонської кон-
венції2, а також заходів, передбачених проектом Концепції реформуван-
ня освіти протягом 2006–2010 років, у цілому схваленої колегією 
Міністерства освіти України у вересні 2005 року.

Основними положеннями нової Програми повинні стати:
1) побудова системи довгострокового, науково обґрунтованого про-

гнозування потреби держави у фахівцях-юристах по відомствах;
2) установлення механізму попереднього відбору кандидатів на на-

вчання – через удосконалення інституту направлень від відомств-
замовників (державне замовлення);

3) підвищення ефективності та якості одержуваної освіти за рахунок 
впровадження в навчальний процес сучасних методик і наукових тех-
нологій, перегляду навчальних програм;

4) уведення спеціалізації для вищих навчальних закладів3.
Цілий комплекс конкретних заходів, у тому числі й щодо приско-

рення інтеграції України в міжнародний освітній простір, забезпечення 
збалансованої структури підготовки фахівців з вищою освітою відпо-
відно до потреб і європейських вимог, завершення реформування сис-
теми вищих навчальних закладів з одночасним створенням укрупнених 

1 Аналогічна програма реалізовувалася і в Російській Федерації (див.: [530]).
2 Конвенція являє собою основний документ на шляху євроінтеграції у сфері 

освіти (детальніше про цю проблему див.: [114]).
3 Оригінальна класифікація спеціалізації у вивченні юриспруденції в 1768 році 

була запропонована С. Є. Десницьким (див.: [169, с. 16–17]). 
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регіональних університетів, передбачається здійснити відповідно до 
чергового президентського Указу [564, с. 25–28].

Ситуація, що склалася вже на кінець ХХ сторіччя, характеризуєть-
ся ознаками надвиробництва дипломованих юристів, що має всього 
лише один позитивний фактор, – у цьому своєрідному конкурсі вузів-
ських дипломів перемагає авторитетніший, а дипломи ВНЗ-«одноденок» 
залишаються незатребуваними.

Своєрідне регулювання цього процесу обумовлено наявністю сис-
теми державного замовлення основних центральних відомств на на-
вчання в Національній юридичній академії України імені Ярослава 
Мудрого та інших державних ВНЗ.

У деяких державних органах як додатковий регулятор була засто-
сована «адміністративна заборона» прийому на роботу випускників 
інших навчальних закладів1.

У цілому подібне державне регулювання абсолютно виправдане, 
оскільки дозволяє не допустити поповнення армії безробітних дипло-
мованими юристами і дає можливість:

1) зберегти державні кошти на підготовку цих фахівців;
2) більш раціонально та ефективно використати особисті кошти2;
3) визначити інші пріоритетні напрями інфраструктури суспільства, 

що відчувають нестачу фахівців з вищою освітою.
За час існування системи державного замовлення на підготовку 

фахівців у ВНЗ України у більшості відомств накопичений певний до-
свід щодо підбору кандидатів на одержання направлень на навчання3.

Водночас аналіз практики цієї роботи свідчить про необхідність:
а) нормативного врегулювання попередньої процедури відбору пре-

тендентів на одержання направлення;
б) підвищення її ефективності введенням обов’язкового поперед-

нього тестування.
На сьогодні основним елементом державного регулювання цієї 

роботи є рознарядка, своєрідний план, виражений у кількості наданих 
органу умовних місць для здобувачів в абітурієнти. При цьому практи-
кою вироблена система попередньої перевірки даних про особу, що, як 

1 Ідеться про відповідні рекомендації Генерального прокурора України проку-
рорам областей (березень 2001 року).

2 Станом на 1999 рік приблизно 70 % випускників-юристів одержали освіту на 
госпрозрахунковій основі.

3 Співвідношення ліцензованих обсягів прийому станом на 2000 рік: у 126 дер-
жавних навчальних закладах – 15 940, а в 44 недержавної форми – 3 185 (див.: 
[731]).
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правило, зводиться до заповнення облікових даних у формі типових 
анкет1.

Істотний вплив на прийняття рішень про видачу направлень справ-
ляє звернення співробітників цих органів, що клопочуть відносно 
своїх дітей2.

Разом з тим не викликає сумнівів, що процедура відбору має бути 
більш вимогливою, особливо з урахуванням того, що на кожному етапі 
розвитку суспільства формуються нові покоління молоді, причому 
частина з них має негативні морально-правові цінності, знижений ін-
телект [307, с. 15].

Заслуговують на всіляку підтримку і пропозиції, щоб відбиралися 
особи, що мають певні інтелектуально-психологічні характеристики, 
без яких просто неможливе досягнення професійних успіхів. І тільки 
тих, хто має ці якості, можна вже навчати професії, даючи для цього 
необхідний обсяг знань [119].

До недоліків на сьогоднішній день слід віднести відсутність єди-
них методичних рекомендацій для проведення цієї роботи. У густо-
населених областях, де кількість звернень за направленнями істотно 
перевищує планові завдання, при керівниках відомств створюються 
«відбірні» комісії, які проводять співбесіди зі здобувачами, і за резуль-
татами затверджується персональний обліковий склад осіб, яким ви-
даються направлення3.

Для роботи саме таких комісій істотною підмогою, що дозволяє 
об’єктивно визначати рівень інтелекту здобувачів на звання абітурієнта, 
були б комп’ютерні тести. Саме комп’ютерні, оскільки шкільний курс 
інформатики став не факультативним, а обов’язковим і оволодіння його 
програмою дозволяє кожному випускникові школи одержати початкові 
навички користувача ПК. Запропоновані заходи залишаються актуальними 
і в умовах переходу в 2008 році на нову систему вступу до ВНЗ на основі 
єдиного сертифіката за результатами загальнодержавного тестування.

У публікаціях останніх років досить широко висвітлюється поста-
новка організаційного забезпечення вищої освіти за кордоном. При 
цьому більшість авторів сходяться у висновках про його ефективність 

1 В останні роки, порівняно з радянським періодом, істотно знижена вимогливість 
до перевірки особистих даних. Як наслідок цього – непоодинокі випадки, коли вже 
серед працюючих суддів виявляються особи, неодноразово засуджені, які приховали 
це при вступі на навчання.

2 У цілому цю практику слід визнати правильною.
3 Див. досвід роботи управління юстиції в Харківській області (наряди кадрової 

служби) за 2000–2005 рр. [408].
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у ряді європейських країн. Класичним прикладом для наслідування є 
Німеччина, у якій функціонує 41 державний університет, що займають-
ся підготовкою юристів, і при цьому існує кілька моделей освіти, уста-
новлених законодавчо на рівні земельних положень про освіту і порядок 
організації іспитів для юристів [141, с. 288–291]. Водночас звертає на 
себе увагу те, що і у Німеччині вже до 2000 року утворилося надви-
робництво юристів. У зв’язку із цим прогноз – до 2011 року юристи не 
потрібні [393, с. 140–141].

У перші роки третього тисячоліття активізувалася дискусія на між-
народному рівні щодо проблем юридичної освіти у зв’язку із процесом 
її глобалізації [386]. З огляду на це значної уваги заслуговує досвід США 
в організації процесу ефективної юридичної освіти, включаючи орга-
нізацію шкіл права, забезпечення зайнятості юристів і процедури до-
пуску до професії [54].

На жаль, нині на пострадянському просторі на вищу юридичну 
освіту вже дивляться не як на найважливішу соціальну і духовно-
культурну місію, а всього лише як на сферу платних послуг. Комерціа-
лізація вузів обумовлює слабку теоретичну, а отже – і низьку моральну 
підготовку фахівців ([720, с. 51–55], див. також: [495, с. 76]).

Оцінка рівня юридичної освіти в Україні і Російській Федерації 
повністю співзвучна.

«Нинішня юридична освіта стала однією з найбільш неякісних у 
нашій країні. Вона, за найрідшими винятками, не дає необхідних знань, 
а атмосфера, що панує на юридичних факультетах, як правило, мораль-
но розбещує студентів. Ці неуцтво і аморальність потім переносяться 
у сферу юридичної практики. Колосальне надвиробництво юристів та 
їх низька кваліфікація гарантують найпохмуріші перспективи» [706, 
с. 234–235]. Далі автор обґрунтовано заявляє, що тільки тоді, коли поч-
неться конкуренція між навчальними закладами, а це відбудеться лише 
в такій ситуації, коли практика вимагатиме дійсних знань, – будуть за-
требувані справді кращі юристи.

Ще на початку 80-х років минулого століття у деяких закордонних 
вузах були розроблені різні методики практичного навчання юристів, 
метою яких було вже в ході освітнього процесу помістити студентів 
саме в те середовище, де вони мають працювати після одержання осві-
ти. Цей загальний підхід одержав найменування «юридична клініка» 
або «юридична клінічна освіта». Суть всіх методик – навчання не за 
підручниками і методичками, а на ситуаціях з життя з підготовкою 
реальних матеріалів для судового розгляду [125, с. 53].
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Усе частіше й частіше, у тому числі й в Україні, лунають пропозиції 
про підвищення ефективності практики для студентів-юристів шляхом 
створення системи «юридичних клінік» [774, с. 54]. Цей напрям визна-
ється найбільш перспективним на ХХІ століття.

Проблемою якості юридичної освіти стурбовані у першу чергу самі 
юристи [508, с. 53; 100, с. 50].

Унаслідок невиконання Міністерством освіти і науки своїх функцій 
центрального органу виконавчої влади з реалізації державної політики 
у сфері юридичної освіти основна мета Програми юридичної освіти до 
2005 року – вдосконалення системи юридичної освіти, приведення її у 
відповідність до міжнародних вимог, створення умов для задоволення 
потреб громадян у сучасній юридичній освіті і реалізації права на пра-
цю – не досягнута [107].

Аналіз загальних проблем системи юридичної освіти дає підстави 
сформулювати пропозиції щодо комплексу заходів, що сприятимуть під-
вищенню рівня базової юридичної освіти кандидатів у судді України.

З метою підвищення ефективності результатів у підготовці канди-
датів на посади суддів необхідно:

I. На державному рівні:
1. Розробити і прийняти довгострокову державну програму-прогноз 

підготовки цих фахівців, розрахувавши потребу в них по кожній об-
ласті. При цьому необхідно передбачити:

а) перспективи (реальні) збільшення штатної чисельності суддів 
всіх ланок;

б) ту обставину, що до 2009 року практично в кожній області за-
вершився процес зміни поколінь у суддівському корпусі і на посади 
суддів, в основному безстроково, обрані люди віком до 40 років;

в) з урахуванням введення посад помічників суддів у кожній об-
ласті основним резервом на посади, що звільняються, буде ця група 
фахівців, а не випускники факультетів підготовки юристів.

2. Визначити в кожному регіоні базові суди, які повинні будуть за-
безпечити виконання програми підготовки кандидатів у частині оволо-
діння ними практичними навичками. Передбачити при цьому фінансу-
вання навчально-методичної роботи та можливості оплати праці керів-
ників практики.

3. Розробити та видати серію навчально-практичних посібників, 
методичних матеріалів для резерву суддів і суддів зі стажем роботи до 
5 років.
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4. На базі Апеляційного суду Харківської області створити навчально-
методичний центр, що включає: методичний кабінет, навчальний зал 
судових засідань, оснащений системами з використанням передових 
комп’ютерних технологій і відеотехніки, інші технічні засоби.

5. Передбачити можливість забезпечити всіх слухачів шкіл підго-
товки резерву необхідною методичною (навчальною) літературою і 
матеріалами.

6. Розробити і реалізувати в кожній області систему відбору пре-
тендентів, що забезпечує направлення на навчання осіб, потенційно 
готових посісти суддівську посаду.

II. На рівні Національної юридичної академії України імені 
Ярослава Мудрого (для слухачів факультету підготовки професій-
них суддів):

1. До прийняття відповідної державної програми знайти можливість 
для самостійної реалізації (здійснення) викладених пропозицій.

2. На базі Апеляційного суду Харківської області створити філію 
кафедри правосуддя, що повинна здійснити комплекс заходів щодо 
реалізації навчальної програми – оволодіння слухачами практичними 
навичками роботи, проходження практики та стажувань у всіх ланках 
судової системи.

3. Переглянути навчальні програми, передбачивши:
а) виконання випускної роботи у вигляді курсової роботи із про-

блематики, що узгоджується з письмовою роботою для складання 
кваліфікаційних іспитів;

б) обов’язкове навчання ефективній роботі на комп’ютері (на рівні 
користувача);

в) у навчальних програмах ввести спецкурси:
1) Організація роботи судді:
– планування роботи,
– «фотографія» робочого дня,
– загальні основи діловодства в суді,
– особливості провадження у кримінальних, цивільних, адміністра-

тивних справах,
– функції судді в забезпеченні належного виконання судових по-

станов.
2) Судова культура та етика, основи ораторської майстерності (за-

гальний цикл).
3) Психологічні основи судової діяльності:
– теорія конфлікту,
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– роль судді в управлінні конфліктом,
– як стати сучасним суддею?
4) Практикуми по складанню процесуальних документів:
– з адміністративних справ,
– з кримінальних справ,
– з цивільних справ.
5) Судовий контроль як функція судової влади:
– функції судді та особливості провадження у справах,
– методики вивчення матеріалів і складання процесуальних до-

кументів, контроль за виконанням судових постанов.
6) Аналітична робота та інші функції судді як суб’єкта судової 

влади:
– методичні рекомендації з підготовки аналізів та узагальнень,
– реалізація результатів узагальнень судової практики.
7) Методики підготовки та організації розгляду:
– кримінальних справ, адміністративних справ, цивільних справ,
– практичні заняття з вивченням конкретних архівних справ (кри-

мінальних, цивільних, адміністративних), зі складанням по них про-
цесуальних рішень (кожний слухач індивідуально).

4. Для реалізації навчальної програми із спецкурсів та практичних 
занять знайти можливість залучення практичних працівників.

5. Розробити як додаткову програму факультативних занять, які 
необхідно проводити у формі науково-практичних семінарів (шкіл) з 
обговоренням проблемних питань у відомих світовій практиці судових 
процесах.

6. Розробити методики проведення практичних занять із викорис-
танням кейс-методу навчання1. Здійснити розробку та видання відпо-
відних навчальних матеріалів (макетів кримінальних, цивільних, адмі-
ністративних справ).

7. Розробити і здійснити на практиці в одній з областей систему 
наставництва за прикладом відомих світовій практиці «юридичних 
клінік».

8. Розробити і здійснити систему тестування:
а) вхідного контролю при підборі кандидатів,
б) випускного іспиту.
Більшість пропонованих тут заходів стосуються безпосередньо 

спеціальної підготовки кандидатів на суддівські посади, однак вони 
1 За основу можна взяти розробки Академії суддів України (див.: [792, с. 179–

189]).
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можуть бути взяті до уваги і для підвищення ефективності базової ви-
щої юридичної освіти на факультеті зі спеціалізацією «Правосуддя».

§ 2. Критерії і процедура попереднього відбору осіб, 
що претендують зайняти суддівські посади

Зарахуванням у вищий навчальний заклад завершується перший 
(початковий) етап відбору майбутніх претендентів на суддівські посади 
і відразу ж, без розриву в часі, повинен починатися другий – етап одер-
жання базової юридичної освіти. Саме повинен, тому що і в радянську 
епоху, і в сучасний період час навчання у ВНЗ фактично випадає із про-
цесу підготовки, оскільки на «суддю» фактично не вчать. Незважаючи 
на наявний в основних центрах підготовки поділ на факультети, а також 
номінально існуючу на факультетах юстиції судову спеціалізацію, ці-
леспрямованої, системної підготовки основам суддівської професії не 
навчають, тому що стандарт підготовки – юрист (спеціальність «право-
знавство»).

Тому на стадії одержання базової освіти найбільш ефективними 
заходами має стати спеціалізована підготовка не просто юристів широ-
кого профілю, а юристів судового профілю1.

Попередні розрахунки дозволяють сформулювати пропозицію від-
крити 4–5 спеціалізованих судових факультетів в основних юридичних 
центрах України (Київ, Львів, Одеса, Харків) з набором необхідної 
кількості студентів чітко відповідно до прогнозних показників необхід-
ності у фахівцях – юристах судового профілю в кожному конкретному 
навчальному році.

Реалізація цієї пропозиції дозволить період навчання на таких су-
дових факультетах вважати основним етапом базової професійної під-
готовки майбутніх суддів2.

У літературі неодноразово зверталася увага на необхідність ство-
рення соціальних передумов для планування кар’єри як перспективну 

1 У минулому це ускладнювалося вкрай низькою потребою судів у фахівцях-
юристах. Із прийняттям Закону «Про судоустрій України» від 07.02.2002 року [605] в 
більшості судових юрисдикцій не лише в 2,5–3 рази зросла кількість штатних посад 
суддів, але і запроваджені посади помічників суддів, консультантів, судових розпо-
рядників та ін., розрахунковою кількістю близько двох одиниць на кожного суддю.

2 Це реформування системи вищої юридичної освіти створить передумови для 
кардинальних змін у системі підготовки, навчальних програмах і т. п. Деякі пропо-
зиції з цього напряму сформульовані в попередньому підрозділі.
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галузь менеджменту, що створює умови для цілеспрямованості про-
цесу освіти і міцних зв’язків між вищими навчальними закладами та 
«споживачами» освітньої сфери, дає можливість надати інтелектуально 
обдарованим учням цікаву роботу з обраної спеціальності [64, с. 360].

Тут лише доречно детальніше зупинитися на проблемах «виробни-
чої» практики та стажування як обов’язкового елементу навчального 
процесу для студентів зі спеціалізацією «правосуддя».

Аналіз ефективності цієї складової та багаторічний досвід участі 
автора у такому процесі дають змогу зробити висновок про наявність 
значних резервів для поліпшення роботи з організації практики і ста-
жування в судах як районних, так і обласної ланки1.

Багато в чому це пояснюється формальним ставленням до цієї про-
цедури всіх учасників. Незважаючи на попереднє узгодження строків, 
поява практикантів (стажистів) у більшості судів стає несподіванкою. 
Суди здебільшого виявляються неготовими до прийому значної кіль-
кості студентів; відсутні процесуальні можливості використання їх як 
стажистів на заключних етапах навчання, методичні рекомендації з 
організації цього процесу або застаріли, або взагалі відсутні.

Досвід організації цієї роботи зі студентами Національної юри-
дичної академії України імені Ярослава Мудрого в судах Харківської 
області за період 1980–2005 років дає підстави для пропозицій щодо 
структури та змісту методичних рекомендацій з організації і прове-
дення:

а) ознайомлювальної (первинної) практики в місцевих судах;
б) виробничої 2-місячної практики після закінчення 3-го курсу;
в) стажування (3-місячного)2 перед настановними лекціями перед 

державними іспитами.
При цьому бажано на весь цей період за кожним практикантом за-

кріпити постійного суддю-наставника, що повинен мати офіційний 
статус керівника практики. Крім того, на одного із суддів регіону має 
покладатися обов’язок з організації практики відповідно до заздалегідь 
погоджених планів-графіків. Кожний практикант (стажист) повинен 
мати індивідуальний план проходження практики, затверджений суддею-
наставником.

1 Незважаючи на обов’язковість цієї форми закріплення отриманих знань у всіх 
навчальних програмах, існуючу систему «захисту» результатів практики, наявність 
штатних керівників практики, ефект від її проходження – нульовий.

2 Два місяці в місцевому суді та один місяць в апеляційних судах усіх трьох 
юрисдикцій.
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Цей план має передбачати як основні розділи такі напрями роботи:
1) самостійне вивчення матеріалів кримінальних, адміністративних, 

цивільних справ, підготовка по них відповідних запитів (листів, довідок 
тощо), а також проектів процесуальних рішень;

2) роботу по конкретних справах як секретар судових засідань;
3) вивчення узагальнень практики та судових прецедентів;
4) участь у проведенні аналізів і узагальнень судової практики;
5) підготовку аналітичних довідок, повідомлень і виконання інших 

доручень судді.
Природно, що для ефективної реалізації цієї роботи в кожному суді 

повинні бути обладнані робочі місця для стажистів, оснащені ПК.
Більш детальні пропозиції з підвищення ефективності цього етапу 

мають бути сформульовані у разі його офіційного визнання на норма-
тивному рівні1.

Слід зазначити, що зараз не стоїть завдання конкурсного відбору на 
суддівські посади, тому що на відміну від радянського періоду спеці-
альним законом установлені обов’язкові вимоги для претендентів щодо 
стажу роботи з юридичної спеціальності2.

Разом з тим дуже важливо, щоб випускники, відібрані для роботи 
в судах на посадах, що передбачають обов’язкову наявність вищої 
юридичної освіти, не мали очевидних недоліків, що перешкоджають 
у майбутньому займати суддівські посади.

Тому доцільно і для цієї категорії юристів, крім оцінювання їх даних 
про особу за наявними документами, розробити методику, що дозволяє 
одержати більш повну базу даних про потенційні можливості молодих 
фахівців, з урахуванням особистісних критеріїв, наведених раніше 
(у розділі 2). Скорегувати відбір можна із застосуванням механізму 
конкурсу при прийнятті на державну службу3 вже у конкретному суді.

У діючій моделі юридичної освіти практичну значущість має третій 
етап – відбір випускників фахівців юристів (включаючи і магістрів) для 
роботи в судах.

Одним з недоліків системи відбору молодих фахівців у радянський 
період була непрозорість процедури. Процес відбору в основному від-
бувався у кабінетах кадровиків, поступово переміщаючись, уже після 
попередньої перевірки, проведеної «компетентними органами», у кабі-
нети начальників управлінь (відділів) юстиції облвиконкомів. При 

1 Ідеться як про підзаконні, так і про локальні акти відомств, що займаються 
організацією практики.

2 Див. пункт 1 статті 7 Закону України «Про статус суддів» [602].
3 Див. статтю 15 Закону України «Про державну службу» [559].
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цьому в більшості випадків основними критеріями були бездоганні дані 
про особу як самих кандидатів, так і їхніх найближчих родичів. Цей 
попередній процес, як правило, відбувався за двома напрямами.

1. До резерву відбиралися випускники юридичних ВНЗ (факульте-
тів університетів). Як правило, такий вибір завершувався до дня дер-
жавного розподілу, коли представницькою комісією приймалося рішен-
ня про направлення випускника в розпорядження конкретного облас-
ного відділу юстиції.

Для цієї категорії резерву подальше працевлаштування прямо за-
лежало від наявності вакантних посад народних суддів. Якщо це від-
бувалося в рік загальних виборів, то існувала перспектива зі студент-
ської лави пересісти в суддівське крісло. У всіх інших випадках по-
трібно було або працювати на посаді консультанта у відділі юстиції, 
або перебувати в статусі стажиста народного судді1.

2. Через низьку ефективність інституту стажистів судді перевага у 
формуванні списку претендентів надавалася резерву кадрів, що офіцій-
но вівся в кожному структурному підрозділі Міністерства юстиції, із 
числа працівників правоохоронних органів і юристів народного госпо-
дарства2.

Здебільшого всі недоліки другого етапу обумовлені відсутністю 
впевненості як у студентів, а потім і стажистів, так і в тих, хто займався 
їх навчанням, у реальності потрапити в статус претендентів у судді.

Усунути цей недолік можна лише формуванням державного замов-
лення на підготовку кандидатів на посади суддів на підставі дійсної 
потреби у цих фахівцях у кожному конкретному суді.

Такий довгостроковий прогноз ускладнюється тим, що, як показує 
практика, основне поповнення суддівського корпусу місцевих судів 
здійснюється за рахунок резерву кадрів, що сформований з випускників 
абсолютно всіх юридичних ВНЗ минулих років, а також юристів, що 
одержали освіту в заочній і вечірній формах навчання, або із числа 
пенсіонерів МВС, що одержали дипломи про вищу освіту 20 і більше 
років тому в школах міліції.

1 Багато в чому перебування в цьому статусі залежало від самого стажиста, голо-
ви народного суду та судді-наставника. Через повне «процесуальне безправ’я» ста-
жиста в більшості випадків вони використовувалися як секретарі судових засідань, 
кур’єри тощо.

2 Слід зазначити, що в структурі резерву у 1970–1980-ті роки переважали саме 
юрисконсульти та працівники відділів юстиції і практично були відсутні працівни-
ки прокуратури та адвокатури, що було своєрідною ілюстрацією престижності 
професії.
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Єдиний шлях оптимізації системи формування резерву кадрів 
суддів – законодавче закріплення як обов’язкової вимоги до претен-
дентів наявності державного сертифіката, що дає право обіймати цю 
посаду, отриманого за підсумками навчання в спеціальному навчаль-
ному центрі1.

Тут лише варто зауважити, що в Україні ще на рубежі другого – 
третього тисячоліть були створені для цього реальні базові умови2.

§ 3. Організація роботи з резервом кадрів 
на регіональному рівні

Наявність в Україні факультетів підготовки професійних суддів в 
Одесі і Харкові та Академії суддів України, що поступово встає на ноги, 
насправді лише створює передумови для підвищення ефективності 
підготовки кандидатів, однак у жодному разі не є підставою до скасу-
вання інституту резерву кадрів на суддівські посади в кожному регіоні 
(області).

Однак ця обставина вимагає внесення істотних коректив у нинішню 
систему роботи з резервом у всіх її складових – починаючи з процеду-
ри зарахування до резерву, розробки нових програм і підвищення ефек-
тивності додаткового навчання і завершуючи процедурою формування 
із числа резерву списку кандидатів, що представляються до призна-
чення на посади.

Щодо існування інституту резерву суддів у літературі з’явилися 
висловлення з посиланням на досвід держав з розвиненими правовими 
традиціями. При цьому авторами робляться припущення, що сам факт 
зарахування фахівців, що мають високий професійний рівень, «у ре-
зерв» є виявом неповаги до цієї особи і створює ризик для держави, що 
найбільш кваліфіковані кадри підуть в іншу сферу (див., зокрема: [793, 
с. 124–128]).

Разом з тим цілком очевидно, що до побудови класичної європей-
ської моделі підготовки професійних суддів в Україні, Російській Фе-
дерації та інших країнах СНД найпоширенішою формою додаткової 
підготовки є робота з резервом суддів. За всіх часів існування цієї фор-
ми головним її недоліком була відсутність єдиної системи на держав-

1 Детальніше про це в наступних розділах.
2  У першу чергу за рахунок створення спеціальних факультетів підготовки про-

фесійних суддів у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудро-
го й Одеській юридичній академії.
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ному рівні, а координуючим актом були лише постанови колегії Мініс-
терства юстиції про заходи щодо підвищення ефективності роботи 
з резервом кадрів.

Підвищену вимогу кваліфікаційних колегій суддів РФ до рівня 
професійної підготовки кандидатів у судді, про що свідчать статис-
тичні дані, В. М. Лебедєв пов’язав із украй низьким рівнем юридичної 
освіти в деяких вузах1. З урахуванням законодавчої бази, що регла-
ментує діяльність кваліфікаційних комісій суддів, виникає необхід-
ність виділення двох видів резерву: попереднього (неофіційного) і 
офіційного (діючого), постійного, утвореного відповідно до рішень 
кваліфікаційних комісій, що ухвалили рішення про належний рівень 
професійної підготовки суддів, однак через відсутність вакансій пи-
тання про рекомендацію до призначення на посаду відстрочене на 
невизначений час2.

Стосовно цієї групи резерву ефективною формою вдосконалення 
їх професійного рівня повинне бути закріплення за ними суддів-
наставників із числа суддів того суду, призначення в який ними очіку-
ється, і організація їх стажування за індивідуальними програмами з 
урахуванням виробничої можливості3.

Значно різноманітнішими можуть бути форми роботи із групами 
неофіційного резерву. Для надання цій роботі системності та на-
лежного рівня необхідне її унормування хоча б локальними норма-
тивними актами Державної судової адміністрації, а також наявність 
методичних рекомендацій, затверджених органами суддівського 
самоврядування.

Прийняття цих нормативних актів дає можливість забезпечити 
єдиний рівень підготовки резерву в кожній області, узаконити систему 
формування резерву та процедуру попереднього відбору для направ-
лення на навчання на факультети підготовки професійних суддів, 
а в майбутньому – до Інституту (школи) підготовки суддів.

Аналіз даних щодо суддів, уперше наділених суддівськими повно-
важеннями в період 2000–2007 років, свідчить про те, що лише від 5 до 
8 % серед них – це випускники спеціалізованих навчальних центрів. 
Усі інші або із глибокого резерву, що перебували в ньому три і більше 

1 За повідомленням голови Верховного Суду Росії, кожний другий із претенден-
тів на посаду судді не проходить кваліфікаційний іспит (див.: [349]).

2 Див. пункт 5 статті 91 Закону України «Про судоустрій України» [605].
3 Якщо йдеться про працівників судів, то не виникає жодних проблем. Значно 

складніше цю роботу організувати для осіб, які на цей час не працюють у судовій 
системі.
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років, або працівники правоохоронних органів, представлені до при-
значення без проходження попередньої підготовки в резерві суддів.

Наведене дає підстави для висновків про необхідність удосконален-
ня системи підготовки претендентів на суддівські посади.

Із запровадженням у судах усіх юрисдикцій і рівнів посад поміч-
ників суддів і консультантів виникли передумови, що ця категорія 
юристів стає найбільш реальним і перспективним резервом на суддів-
ські посади.

Єдиний негативний момент, що у зв’язку із цим варто мати на ува-
зі, – це обтяженість «досвідом», що успадковується цією категорією від 
суддів, з якими їм доводиться працювати. Тому з метою нейтралізації 
негативного практичного досвіду, здебільшого обумовленого масовим 
спрощенням установлених процесуальними кодексами судових про-
цедур, що припускається діючим суддівським корпусом, необхідна ці-
лісна система належного навчання в регіональних школах суддівського 
резерву на базі апеляційних судів.

Досвід організації роботи такої школи на базі Апеляційного суду 
Харківської області у 2004–2006 роках дозволяє взяти за основу роз-
роблені навчальні програми і класичний кейс-метод, адаптований до 
процесу підвищення рівня саме прикладних професійних знань для 
претендентів на суддівські посади1.

Поряд з реалізацією навчальних програм у цих регіональних школах 
резерву необхідно приділяти увагу ще двом ефективним формам під-
вищення професійного рівня, що базуються на самостійній роботі 
слухачів за індивідуальними програмами (завданнями)2 і на практичній 
роботі зі складання оглядових письмових довідок про недоліки за ма-
теріалами справ, що надійшли у провадження судді-наставника, та 
складання під керівництвом цього судді проектів процесуальних до-
кументів по конкретних справах. При цьому необхідно врахувати, що 
інститут стажування, який діяв раніше, виявився вкрай неефективним 
через повне процесуальне безправ’я стажиста судді.

Так, стажисти в прокуратурі, стажисти у слідчих органах МВС мали 
реальну можливість самостійно виконувати роботу з розслідування 

1 Про основи викладання з одержанням навичок практичного вирішення юри-
дичних казусів на підставі «кейс-буків» у вигляді реальних кримінальних справ з 
архівів судів див., напр.: [371, с. 250–280; 370, с. 46–56], а також матеріали Харківської 
регіональної школи резерву.

2 Реальний результат такої роботи слухачів Харківської школи резерву можна 
проілюструвати спільним виданням методичних рекомендацій (див.: [395]).
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злочинів, підтримання державного обвинувачення в суді, здійснення 
інших функцій, у повному обсязі властивих відповідним посадам. Ста-
жист же судді в найкращому разі мав можливість використати єдину 
реальну можливість самостійної участі в судовому процесі як секретар 
судових засідань.

Тому існуючі проблеми повинні бути врегульовані і законодавчо, і 
організаційно у такий спосіб:

1) процесуальне законодавство має передбачати можливість само-
стійного проведення досудової підготовки та складання всіх проектів 
процесуальних документів помічниками суддів;

2) у кожному районному суді повинна бути передбачена можли-
вість позаштатного зарахування на посаду помічника судді стажиста, 
направленого з Інституту підготовки суддів для проходження стажу-
вання1;

3) у базових апеляційних судах мають створюватися кафедри право-
суддя для організації навчального процесу на реальній базі судочинства, 
з навчальним залом, обладнаним відповідними відеосистемами й засо-
бами оргтехніки, що дають змогу застосовувати передові технології 
навчання.

Не можна не зауважити, що подібне врегулювання має багаторічний 
міжнародний досвід. Так, у Німеччині, зокрема в адміністративній 
юрисдикції, суддя з іспитовим строком або стажист, судовий асесор 
(Richter auf Probe), який отримав кваліфікацію судді після складання 
асесорського іспиту (другий державний іспит), наділений цілим комп-
лексом процесуальних прав і обов’язків. До призначення суддею на 
постійній основі (довічно) він повинен пройти іспитовий строк трива-
лістю не менше трьох років, протягом якого він уже обіймає посаду 
судді з усіма його обов’язками та правами за винятками, встановлени-
ми законом, зокрема, щодо одноособового розгляду окремих категорій 
справ.

Як бачимо, авторські пропозиції не враховують усього міжнарод-
ного досвіду, тому запропоновану систему роботи з резервом суддів 
варто визнати тимчасовою, діючою до переходу на більш ефективні 
форми попередньої підготовки кандидатів на суддівські посади.

1 Фінансову сторону діяльності можна вирішити за рахунок передбачення в 
кошторисі Державної судової адміністрації (Судового департаменту) відповідної 
суми фонду оплати праці суддів-наставників і викладачів основ суддівської майстер-
ності.
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§ 4. Роль судових адміністраторів та інших управлінських 
структур у формуванні регіонального корпусу суддів

У період організаційного керівництва, а потім і «організаційного 
забезпечення» судової діяльності Міністерствами юстиції обласні від-
діли (управління) юстиції фактично були єдиними управлінськими 
структурами, які здійснювали попередній відбір, формування резерву 
кадрів районних судів і повинні були забезпечити всю необхідну робо-
ту з «доведення» рівня професійної підготовки претендентів до необ-
хідного рівня.

Нормативною базою були положення про ці структурні органи, а 
також директивні документи у вигляді постанов колегій Міністерства 
юстиції СРСР і союзних республік.

У цей період голови районних судів могли бути залучені до цього 
процесу лише у випадках, якщо кандидати на суддівські посади наді-
лялися статусом стажиста і прибували для проходження стажування в 
конкретний районний суд. Причому ймовірність, що надалі саме в цей 
суд стажист буде представлятися до обрання, була мізерно малою1.

Як уже зазначалося, інститут стажиста народного судді дозволяв 
одержати лише поглиблене уявлення про систему судочинства, при 
хорошій організації цієї роботи набути навичок діловода і секретаря 
судового засідання та збоку простежити за роботою судді. Це поясню-
ється тим, що процесуальне законодавство того періоду, як, втім, і 
чинне, не передбачало жодної легальної можливості стажистам суддів 
брати участь у складанні проектів процесуальних документів, не гово-
рячи вже про можливості здійснення будь-яких самостійних дій, як це 
могли робити стажисти слідчих і помічників прокурора.

Найдієвішою формою реального освоєння азів судочинства в ана-
лізований період було залучення до правосуддя стажистів як народних 
засідателів. Діючі тоді норми судоустрійного законодавства передбача-
ли можливість покладання на народних засідателів обов’язків суддів на 
період їх тривалої відсутності (декретна відпустка, хвороба та ін.)2.

1 Аналіз даних про кількість суддів, обраних на посади у 1975–1985 роках, свід-
чить про те, що до цього часу була практично завершена зміна суддівського корпусу 
у зв’язку з досягненням попереднім поколінням пенсійного віку, тому в більшості 
областей України поповнення становило 6–10 чоловік за п’ятиліття. Отже, на той 
час не було необхідності мати централізовану систему підготовки резерву.

2 Станом на 1982 рік із семи народних суддів, обраних у суди Харківської об-
ласті у цей період, п’ятеро були народними засідателями, а двоє – стажистами ра-
йонних суддів.
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У цей період у голів обласних судів була лише почесна функція 
формального узгодження матеріалів перед поданням кандидатів до об-
рання на посади. З початку перетворень у судовій системі (1989 рік) 
поступово роль голів регіональних судів у роботі з резервом кадрів по-
чинає зростати: із запровадженням Державної судової адміністрації 
(ДСА) ця функція ними здійснюється на паритетній основі з керівником 
територіального управління ДСА. Номінально зросла і роль голів міс-
цевих судів, у яких із числа помічників суддів сформувався резерв на 
суддівські посади районного рівня.

У період 2003–2009 років в умовах стабільної, незмінної загальної 
штатної чисельності суддів1 практично завершився процес наділення 
суддів безстроковими повноваженнями. З огляду на їх середній вік 
(близько 35 років) на найближчі два-три десятиліття істотно знижуєть-
ся потреба судової системи в нових кадрах. Ця обставина додатково 
підкріплює раніше сформульований висновок про необхідність запро-
вадження системи прогнозування потреб судів усіх юрисдикцій у нових 
кадрах.

Значну увагу формуванню корпусу суддів у Росії, і передусім під-
вищенню ефективності системи відбору, було приділено на VIII що-
річній міжнародній науково-практичній конференції «Сучасне російське 
законодавство: законотворчість і правозастосування» (грудень 2007 року, 
Москва)2.

Основою для створення належної національної законодавчої бази 
повинні стати офіційно встановлені міжнародні стандарти, які перед-
бачають уже для цієї стадії, що «особи, відібрані на судові посади, 
повинні мати високі моральні якості та здібності, а також відповідну 
підготовку і кваліфікацію в галузі права. Будь-який метод підбору 
суддів повинен гарантувати від призначення суддів з неправомірних 
мотивів.

При підборі суддів не повинно бути дискримінації відносно даної 
особи за ознаками раси, кольору шкіри, статі, релігії, політичних та 
інших переконань, національного або соціального походження, майно-
вого стану або інших ознак» [480, с. 7–8].

Більшість із перерахованих застережень (раса, колір шкіри, майно-
вий стан, походження) для України не актуальні. Порівняння даних про 

1 З часу видання Президентом України Указу від 20 серпня 2001 року № 641/2001 
«Про Мережу та кількісний склад суддів місцевих судів» [577] чисельність суддів 
місцевих судів змінилася несуттєво.

2 Российская правовая газета «ЭЖ-Юрист». – 2007. – Декабрь (№ 49).
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склад суддів 1975 і 2005 років свідчить про різко зрослу питому вагу 
серед суддів жінок1.

Разом з тим саме в ці роки певної актуальності набувають критерії, 
пов’язані з політичними переконаннями претендентів. Правозастосов-
на практика України цього періоду та 2006–2009 років рясніє прикла-
дами непоодиноких порушень законодавчих гарантій, особливо від-
носно вже працюючих суддів, у зв’язку з їх невідповідністю ідеології 
«правлячих» партій2.

Тут лише слід зазначити, що діюча нормативна база потребує змін 
і доповнень, які гарантують незалежність суддів на етапах зміни зако-
нодавчої і виконавчої влади. Незважаючи на наявність як у центральних 
органах, так і в багатьох регіональних структурах позитивного досвіду 
здійснення роботи з резервом кадрів, як і раніше, відсутні належні відом-
чі нормативні акти, не говорячи вже про фундаментальні методичні 
рекомендації, щодо системних підходів до постановки такої роботи. 
І це за умови, що в більшості інших відомств створені та ефективно 
діють спеціальні науково-дослідницькі центри або лабораторії. Резуль-
татом їх діяльності є глибокі соціологічні дослідження, що дають під-
стави для прийняття необхідних локальних нормативних актів3.

Сучасні автори справедливо вказують на детальне унормування 
процесу підготовки претендентів на суддівські посади у царській Росії, 
аналізуючи при цьому «Правила для кандидатів на судові посади», за-
тверджені в 1892 році Московським окружним судом, указуючи на 
результативність та ефективність процесу підготовки кандидатів, про-
веденого під контролем голови суду [868, с. 9–13].

Автори звертають також увагу на фундаментальну роботу тих років, 
у якій містяться детальні рекомендації для чиновників судового відом-
ства з відбору кандидатів і проведення з ними роботи щодо підготовки 
до наділення повноваженнями [401].

У 1960–1990-ті роки в СРСР сформувалася як самостійна наука 
юридична деонтологія. Однак у подальші роки рекомендації деонтоло-
гів почали істотно відставати від правозастосовної практики. Тому нині 
у судовій сфері, як у жодній із суміжних галузей, відчувається відсут-

1 У 2000–2005 роках серед суддів Харківської області, призначених на посади 
вперше, жінки становили 70 % від загальної кількості, що свідчить у першу чергу 
про зрослу їх питому вагу серед випускників юридичних ВНЗ.

2 Цей дуже тривожний і не сумісний з постулатами правової держави фактор 
(хоча і проявляється в завуальованій формі) більш детально аналізується в подальших 
розділах роботи.

3 Як, наприклад, в Академії податкової служби України (див.: [347]).
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ність сучасних розробок з практики прийняття судових рішень в умовах 
украй нестабільної політико-правової ситуації. Із цього випливає вис-
новок про необхідність формування в рамках юридичної галузі само-
стійної підгалузі – судової деонтології.

Аналіз роботи з резервом кадрів суддів у більшості регіонів Украї-
ни свідчить про те, що на цій стадії практично не використовуються 
досягнення науки управління персоналом. У судовій системі України 
фактично відсутні розробки типових професіограм, які мають приклад-
не визначальне значення у відборі претендентів на суддівські посади1.

Як стверджує В. Ю. Шепітько, вчені-психологи лише заклали фун-
дамент розробки відповідної професіограми судді. Основними її аспек-
тами визначені: соціальний; реконструктивний (загальний і спеціальний 
інтелект, пам’ять, уява, аналітичне мислення, інтуїція та ін.); комуніка-
тивний (чуйність, емоційна стійкість, уміння слухати і розмовляти); 
організаційний (воля, зібраність, цілеспрямованість, наполегливість 
та ін.) [846, с. 161–169].

Для забезпечення належного рівня ефективності роботи з резервом 
кадрів у судовій системі необхідні:

1) прийняття нормативної бази, у тому числі відомчих і локальних 
нормативних актів2;

2) розробка методичних рекомендацій з ключових аспектів відбору 
претендентів і підвищення їх професійного рівня в період перебування 
в резерві;

3) розробка та реалізація типових програм навчання у школі резерву;
4) створення вертикальної структури управління ДСА по роботі з 

резервом кадрів, відповідно до якої в кожній області найбільш досвід-
чений кадровий працівник (як мінімум один) повинен бути закріплений 
винятково за цією ділянкою роботи;

5) упровадження автоматизованої прогнозної системи обліку необ-
хідності в реальних кандидатах на суддівські посади у кожному суді на 
5–10 років;

6) забезпечення гласності і режиму відкритості у формуванні ка-
дрового резерву у поєднанні з механізмами попередньої перевірки да-
них про особистість кандидатів.

1 З урахуванням досвіду роботи автором пропонується варіант професіограми з 
оцінки потенційних якостей претендентів на суддівські посади і схема організації 
роботи служб.

2 Зокрема, у кожному регіоні як тимчасові акти, до належного законодавчого 
врегулювання, може бути розроблене і затверджене начальниками територіальних 
управлінь і головами апеляційних судів Положення про роботу з резервом кадрів.
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Цікавим у цьому аспекті є досвід США, де не лише в резерв суддів, 
а й для зарахування кандидатами інших юридичних професій існує 
досить жорстка система перевірки не лише біографічних даних, але й 
відомостей етичного характеру та щодо репутації в цілому. І головною 
метою такої перевірки є захист громадськості та системи правосуддя 
[53, с. 132–135].

Пропозиції про конкурсний порядок зарахування в резерв кадрів з 
необмеженого числа юристів неодноразово висловлюються як в Укра-
їні [167], так і в інших країнах СНД, існує й перший досвід застосуван-
ня складних методик тестування кандидатів [123, с. 44–45]. У міжна-
родній практиці можна знайти приклади детального законодавчого 
врегулювання конкурсних процедур. Звертає на себе увагу вирішальне 
значення ступеня участі кандидатів у наукових дослідженнях (читання 
лекцій, опублікування статей, рефератів тощо).

В юридичній літературі висловлена плідна думка і про те, що вдо-
сконалення системи відбору і підготовки висококваліфікованих кадрів 
для судової системи неминуче пов’язане із запровадженням інституту 
кандидата на судову посаду, що у багатьох зарубіжних країнах саме й 
забезпечує належну попередню підготовку до судової діяльності [492, 
с. 11–14].

Законодавче закріплення статусу «кандидата на суддівську посаду» 
стало б найбільш ефективним засобом врегулювання наявних проблем, 
надало б системі відбору та попередньої підготовки судових кадрів 
більш офіційного, централізованого і стабільного характеру.

Певні особливості та специфіку має робота з резервом кандидатів 
у судах другого рівня всіх юрисдикцій. Цей резерв також має формува-
тися з урахуванням прогнозу вакансій. Уся робота в цьому разі органі-
зовується головою відповідного суду. До складу резерву включаються 
судді місцевих судів, що зарекомендували себе винятково з позитивної 
сторони. Основними формами роботи з ними повинні бути щорічні 
двотижневі стажування в судових палатах, постійні експрес-аналізи 
якості їх роботи, наставництво та інші форми1.

§ 5. Шляхи вдосконалення законодавчих основ, 
що регламентують наділення суддів повноваженнями

За роки незалежності в Україні апробовані два основних варіанти 
наділення суддів повноваженнями. Основна їх відмінність полягає 

1 Детальніше про це у подальших розділах роботи.
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у відмові від регіонального механізму обрання суддів місцевих судів 
сесіями обласних рад на 10-річний строк і переході на механізм без-
строкового обрання суддів судів усіх юрисдикцій і ланок Верховною 
Радою із числа претендентів, що успішно відпрацювали 5-річний строк 
первинного призначення (Указом Президента України). При цьому 
базове судочинне законодавство розвивалося з урахуванням основних 
міжнародно-правових актів, за деякими напрямами випереджаючи їх у 
часі. Тому в цьому конкретному випадку безпідставно говорити про 
імплементацію в національне законодавство основних положень 
Копенгагенської декларації (червень 1993 року)1  і Європейської хартії 
про закон «Про статус суддів» від 10 липня 1998 року при прийнятті 
Закону України «Про статус суддів України» від 15 грудня 1992 року.

Однак для заключних етапів судової реформи положення цих актів 
відіграють роль стандартів, уже апробованих практикою національної 
законотворчості. На необхідність їх правозастосування звертають ува-
гу численні державні програми [596] та концепції.

Слід зазначити, що основні положення міжнародних стандартів 
щодо незалежності судів і суддів, які діяли на початок законодавчих 
перетворень2, одержали своє закріплення та розвиток у нормах наведе-
них законів.

Комплексний аналіз положень міжнародно-правових актів і консти-
туційних норм багатьох конституцій країн Східної Європи дає можли-
вість виділити як базові стандарти в процесі відбору претендентів на 
суддівські посади загальновизнані:

1) підбір і відбір суддів незалежним органом або колегією;
2) установлення галузевим законом обов’язкових вимог до канди-

датів, покликаних забезпечити здатність претендентів вільно і неупере-
джено оцінювати правові питання:

– мати необхідні дані, обов’язкові для статусу судді;
– мати потенційну здатність конкретно виконувати суддівські 

обов’язки.
При цьому закони не повинні допускати дискримінації кандидатів 

за статтю, національною приналежністю, соціальним походженням, 
1 Ідеться про «Копенгагенські критерії», прийняті Європейською Радою на са-

міті в Копенгагені в червні 1993 року.
2 Маються на увазі: Основні принципи Організації Об’єднаних Націй «Про не-

залежність судових органів», схвалені Генеральною Асамблеєю Організації 
Об’єднаних Націй 29 листопада 1985 року [480]; Рекомендація № R (94) 12 Комітету 
міністрів Ради Європи щодо незалежності суддів «Незалежність, дієвість та роль 
судів» від 13 жовтня 1994 року [628].
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а також філософськими та політичними поглядами або релігійними 
переконаннями. І, крім того, передбачати наявність державної системи 
спеціальної підготовки кандидатів у судді.

Усю цю роботу має забезпечити спеціальний орган, незалежний від 
виконавчої і законодавчої влади, у якому не менше половини тих, хто 
бере участь у засіданні, є суддями, обраними такими ж суддями в по-
рядку, що гарантує найширше представництво суддів1.

Експерти Ради Європи, що вивчали проекти законів про судо-
устрій України і Росії, одностайні в думці про те, що процедури 
проведення іспитів на право заняття суддівських посад у кожному 
регіоні повинні бути мінімально уніфіковані, тому що вимагати від 
Росії, зокрема, створення єдиної конкурсної комісії просто нереально 
[771, с. 18–21].

За мірками СНД непомірно жорсткими є правила щодо попередньо-
го відбору суддів у Японії, де призначення на посаду судді здійснюєть-
ся Кабінетом Міністрів за списками кандидатів, попередньо відібраних 
Верховним Судом. Випускники юридичних факультетів, що претенду-
ють на цю посаду, повинні скласти іспити перед спеціальною держав-
ною комісією, сформованою Міністерством юстиції. (Щорічно витри-
мують ці іспити близько 3 % від загальної кількості претендентів.) 
Після цього відбувається зарахування на дворічні курси у Верховному 
Суді [527, с. 825–826].

Як ми вже зазначали, більшість із наведених стандартів законодав-
чо закріплені в спеціальних законах багатьох пострадянських держав. 
Однак законодавча база була сформована з урахуванням досвіду по-
передніх років організаційного керівництва судами Міністерством 
юстиції та його органами на місцях.

Унаслідок цього підбір і відбір суддівських кадрів в Україні та Ро-
сійській Федерації здійснюються:

1) на попередній стадії – обласними управліннями Державної судо-
вої адміністрації (Судовим департаментом) за погодженням з головами 
судів другого рівня;

2) на стадії ухвалення рішення про професійну придатність – ква-
ліфікаційними комісіями судових округів (до 2002 року кваліфікацій-
ними колегіями (комісіями) областей);

3) на заключному етапі – Вищою радою юстиції за поданням голо-
ви Верховного Суду України або Вищого спеціалізованого суду на 

1 Див. розділи 1–2 Європейської хартії про закон «Про статус суддів», Лісабон, 
10 липня 1998 року [173].
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підставі матеріалів, підготовлених за участю Державної судової адмі-
ністрації1.

В інших країнах СНД також сформовані подібні структури, що від-
різняються лише кількісним складом, процедурою їх формування та 
обсягом повноважень2.

Аналіз законодавчих положень більшості країн Європи свідчить 
про те, що високий рівень професіоналізму є основним критерієм у 
відборі кандидатів на суддівські посади. При цьому, як зазначається в 
літературі, професіоналізм судді складається не лише зі знання законо-
давства та вміння його застосовувати на практиці, але й з досвіду пра-
возастосовної діяльності [789, с. 2–4].

Виходячи із загального визнання цієї вимоги, обґрунтованим зда-
ється законодавче закріплення необхідності стажу роботи за юридичною 
спеціальністю від двох до п’яти років. Так, в Україні передбачається 
трирічний стаж роботи в галузі права3, у Росії йдеться про п’ятирічний 
стаж роботи за юридичною спеціальністю4. Серед професорсько-
викладацького складу юридичних навчальних закладів досить поши-
реною є точка зору про необґрунтованість встановлення строків, які 
повинні передувати наділенню суддівськими повноваженнями. При 
цьому з посиланням на досвід радянського періоду наводяться аргумен-
ти, що в більшості випадків цей «досвід» має лише негативний характер, 
що нічого не додає до професіоналізму судді5.

У випадку побудови самостійної навчальної системи підготовки 
суддів цей строк із законодавства має бути виключений, щоб забезпе-
чити працевлаштування випускників спеціальних факультетів підго-

1 Попри те, що порівняно з радянським періодом у відборі кадрів задіяно значно 
більше структур, у тому числі й виборних органів, показники, які характеризують 
якість цієї роботи, не на користь діючої системи.

2 Так, у Республіці Казахстан – це кваліфікаційні колегії юстиції і Вища судова 
рада (див.: [446]).

3 Див. Закон України «Про статус суддів».
4 В Україні у зв’язку з відсутністю нормативного визначення терміна «робота в 

галузі права», яким замінений термін, що не викликав дискусій, «за юридичною 
спеціальністю», було виключено із претендентів значну кількість осіб, які до цього 
працювали секретарями судових засідань, інспекторами в МВС тощо. Причому від-
бувалося все це на підставі директивних рекомендацій Вищої ради юстиції ненор-
мативного характеру. Звертає на себе увагу обґрунтованість унормування цього 
питання в Російській Федерації (див.: [212]).

5 У 1970–1980-ті роки досить поширеними у практиці були випадки обрання суддя-
ми, у тому числі і обласних судів, випускників старших курсів вищих юридичних 
навчальних закладів. Така практика по Харківській області визнана виправданою.
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товки професійних суддів. У цьому контексті особливий інтерес ста-
новлять пропозиції законодавчого закріплення статусу «кандидата в 
судді» і деякі додаткові заходи по забезпеченню необхідного рівня цих 
кандидатів, у тому числі й щодо особистого поручительства працюючих 
суддів [246, с. 3–5].

Відсутність чіткого законодавчого визначення «кандидата на по-
саду судді» породжує неоднозначність у розумінні статусу цих осіб. 
Тому залишається дискусійною правозастосовна практика Вищої ради 
юстиції України, що визнає як кандидатів лише осіб, які вже склали 
кваліфікаційний іспит і рішенням комісії зараховані у резерв як такі, 
що очікують вакансій у конкретних судах.

Дійсно, введення інституту кандидатів у судді вимагає внесення 
змін до чинного законодавства, але при цьому досягається визначеність 
і однозначність у розумінні статусу цих осіб і створюються реальні 
передумови до запровадження обов’язкової спеціальної професійної 
підготовки1.

Багато проблем етапу докваліфікаційних іспитів обумовлені від-
сутністю належного нормативного врегулювання. Так, в Україні 
практично детально не унормованим залишається процес підготов-
ки документів претендентів; вимоги до їх змістовних характеристик, 
процедури перевірки стану здоров’я та спеціальної перевірки даних 
про особистість. На важливість і значущість для подальших етапів 
стадії оформлення документів (формування особової справи) не-
одноразово зверталася увага в спеціальній літературі [154, с. 23–25; 
689, с. 215–230].

У комплексному підході до кандидатів у судді велике значення по-
винна мати психодіагностична складова [123, с. 44–45] та з’ясування 
їх реального стану здоров’я.

Статтею 59 Закону України «Про судоустрій України» закріплено, 
що на посаду судді не можуть бути рекомендовані громадяни, які мають 
хронічні психічні або інші захворювання, що перешкоджають виконан-
ню суддівських обов’язків. Явні прояви деяких захворювань підтвер-
джуються не тільки витребуваними медичними довідками, а й при ві-
зуальному контакті. Значно складніше піддаються виявленню прихова-
ні аномалії психологічного характеру і стану психіки. У зв’язку із цим 
заслуговує на всіляке схвалення й законодавче закріплення проведений 
Судовим департаментом при Верховному Суді РФ експеримент з пси-

1 Про те, як цей процес просувається у Російській Федерації, див.: [492, с. 11–14].
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ходіагностичного обстеження претендентів на посади суддів в одинад-
цяти суб’єктах Росії1.

Відчутний прорив у питанні про стан здоров’я претендентів на 
суддівські посади і належного психологічного забезпечення суддівської 
діяльності здійснила Рада суддів РФ, прийнявши в грудні 2002 року 
спеціальні нормативні акти [493, с. 72–73].

В Україні в цих питаннях не дійшло ще навіть до експерименталь-
них заходів, що, природно, позначається на персональному складі осіб, 
рекомендованих до обрання суддями. Правозастосовна практика бага-
тьох регіонів України свідчить і про недостатньо ефективні механізми 
проведення спеціальної перевірки даних про особу і, як наслідок, – ви-
явлення вже серед працюючих суддів осіб, що засуджувалися за вчи-
нення тяжких злочинів [237, с. 4].

Численні пропозиції про введення спеціального тестування (або 
анкетування) кандидатів у судді поки що не одержали законодавчого 
закріплення, а це не дає можливості забезпечити необхідний рівень і 
системність багатоаспектної перевірки при формуванні суддівського 
корпусу [365, с. 43–45]. Наслідок – як і раніше, відсутність теоретичної 
моделі ідеального судді, що відповідає вимогам правової держави. 
Свого часу певний інтерес становили дані про середньостатистичного 
суддю дореформеного періоду2. Нині ця «модель» вимагає істотної 
модернізації у зв’язку з етапами судових реформ, що завершилися, і 
найголовніше – з кардинальними змінами, що відбулися в соціумі.

Стосовно даних про особистість судді, його оцінки зовні у громад-
ській думці в усі часи дискусійним було питання: що повинен викли-
кати суддя – любов, страх, повагу?

Якщо так поставити питання, то цілком очевидно, що більшість 
скаже – повагу. Свого часу Ніколо Макіавеллі у своєму посланні пра-
вителю Флоренції Медичі проаналізував це питання стосовно государів, 
відштовхуючись при цьому від більш поширеної формули, що найкра-
ще – коли бояться та люблять одночасно. І при цьому схилявся до ви-
сновку, що краще, коли бояться, однак страх при цьому не переходить 
у ненависть [353, с. 92–93].

У сучасному ж праворозумінні ставиться першочергове завдання 
піднятися до належного рівня поваги як до суду в цілому, так і до кож-

1 При цьому було встановлено, що з 223 кандидатів необхідним вимогам відпо-
відали тільки 18 %; 39,9 % – відповідали в основному і 10,8 % – не відповідали 
пов ністю, а 30,9 % – відповідали, але із серйозними застереженнями (див.: [377, 
с. 5–6]).

2 Рос. юстиция. – 1999. – № 8. – С. 50–51.
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ного конкретного судді, що можна досягти лише узгодженими комп-
лексними заходами. Визначальними серед них мають стати законодав-
чі основи, що забезпечують більш широку участь у формуванні суддів-
ського корпусу представників громадськості.

Фактично для виконання міжнародних стандартів, покликаних за-
безпечити реалізацію конституційного принципу рівноправності, нор-
мою судочинного законодавства (див. статтю 60 [605]) передбачено 
покладання на органи, що займаються відбором кандидатів, обов’язків 
«забезпечення рівності їх прав незалежно від політичних поглядів і 
релігійних переконань». Незважаючи на те, що інше унормування су-
перечило б і міжнародно-правовим, і конституційним нормам, заслуго-
вують на увагу та всебічний аналіз застереження з цього питання, ви-
словлені в періодичній пресі [228, с. 4].

Перш ніж сформулювати пропозиції про механізм наділення суддів 
повноваженнями, необхідно виділити стадії цього цілісного процесу, 
окремі проблемні моменти якого досліджуються в цьому розділі.

Відповідно до діючого судочинного законодавства України для 
першого призначення необхідно:

1) одержання спеціальної професійної підготовки;
2) проходження стажування в резерві суддів;
3) попередній відбір, перевірка даних про особистість і внесення 

подання у кваліфікаційну комісію;
4) написання реферату, виконання письмової роботи зі складання 

проектів процесуального рішення суду по конкретній справі, кваліфі-
каційний іспит у встановленому порядку;

5) внесення головою апеляційного суду подання (погодженого з 
начальником відповідного територіального управління судової адміні-
страції) на адресу Голови Верховного Суду і Голови Державної судової 
адміністрації;

6) вивчення дотримання вимог з оформлення документів в управ-
лінні кадрів ДСА;

7) внесення подання до Вищої ради юстиції;
8) розгляд всіх матеріалів особової справи, у тому числі і письмових 

робіт за участю кандидата, на секції Вищої ради юстиції;
9) розгляд питання про відповідність кандидата на заняття суддів-

ської посади необхідним вимогам на засіданні Вищої ради юстиції;
10) направлення рішення Вищої ради юстиції про рекомендацію до 

призначення Президентові України;
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11) вивчення матеріалів і співбесіда з кандидатом на засіданні ка-
дрової комісії Секретаріату Президента України;

12) видання Президентом України Указу про призначення на по-
саду судді місцевого суду строком на 5 років1.

Лише сама наявність цих 12 етапів2 свідчить про те, що проходжен-
ня їх менше ніж за 1 рік є ідеальною ситуацією. У більшості ж випадків 
цей період значно довший. І якщо врахувати, що його початок в біль-
шості випадків пов’язаний з появою вакансії, то можна зробити висно-
вок про вкрай низьку ефективність процесу заповнення вакантних 
посад суддів.

Але найбільшу критику цей механізм, як і механізм безстрокового 
обрання суддів Верховною Радою України, викликає в прихильників 
теорії «суворого» поділу влади.

У цьому контексті свого часу і автором зверталася увага на те, що 
«визначаючи як основу для реалізації принципу незалежності суддів 
процедуру наділення їх повноваженнями, варто мати на увазі, що жод-
на з гілок влади не повинна формувати іншу. У противному випадку, 
якими б законами не проголошувалася незалежність суддів, якщо вони 
будуть одержувати повноваження від Рад або Президента, матимуть 
місце передумови для залежності суддів від органів, що наділили їх 
повноваженнями» [92, с. 145–150].

Правда, ця авторська позиція надалі була піддана обґрунтованій 
критиці сучасними молодими вченими у зв’язку з відсутністю конкрет-
них альтернативних пропозицій [533, с. 411–417].

При цьому С. Прилуцький дуже обережно і тезисно окреслює як 
альтернативу усталеному порядку – виборність суддів народом. Періо-
дично ця теза проголошується сучасними лідерами політичних партій 
у передвиборних програмах. Декларується утопічна ідея, що обрання 
суддів на загальних виборах позбавить суспільство всіх тих недоліків 
у роботі судів, що стосуються і строків розгляду справ, і законності 
судових рішень3.

1 Питання про безстрокове обрання на посаду судді Верховною Радою України 
після п’ятирічного (попереднього) строку – предмет окремого детального досліджен-
ня в комплексі з повноваженнями органів суддівського самоврядування.

2 Проблеми 13-го, завершального, етапу – приведення суддів до присяги – ви-
магають додаткових досліджень.

3 Див., наприклад, передвиборну програму виборчого Блоку Юлії Тимошенко 
на виборах 2004 і 2006 років [Електронний ресурс] // Офіційний сайт. – Режим до-
ступу: http://byut.com.uа.
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Не вступаючи в детальний аналіз досвіду обрання народних суддів 
у СРСР та інших країнах соціалістичного табору, слід лише зазначити, 
що в умовах нинішнього рівня розвитку політичної системи пострадян-
ських держав і реальної соціально-політичної обстановки, а також з 
огляду на результати вже проведених реформ виборність суддів прак-
тично неможлива, а у разі її запровадження результати будуть загроз-
ливими для інтересів суспільства1.

§ 6. Особливості безстрокового обрання на посаду судді 
(проблемні питання)

Відповідно до частини четвертої статті 126 Конституції України судді 
обіймають посади безстроково, крім суддів Конституційного Суду України 
та суддів, які призначаються на посаду вперше. Інша конституційна норма 
(стаття 128) передбачає порядок першого призначення на посаду профе-
сійного судді строком на п’ять років Президентом України.

Цей конституційний механізм наділення суддів повноваженнями 
створює передумови для дуалістичного розуміння статусу всіх про-
фесійних суддів з розподілом їх на такі категорії:

1) судді, призначені на п’ятирічний строк Президентом України;
2) судді, обрані безстроково постановою Верховної Ради України.
Таким чином, із двох найпоширеніших у міжнародній практиці 

шляхів забезпечення незалежності суддів застосований механізм не 
довічного призначення, а обрання без вказівки строку до досягнення 
граничного 65-літнього віку як для чоловіків, так і для жінок.

Конституцією УРСР 1978 року зі змінами і доповненнями станом 
на 21 вересня 1994 року також передбачалося два органи, наділених 
повноваженнями щодо обрання суддів. Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, обласними та прирівняними до них радами обирали-
ся судді районних (міських) судів, а судді Верховного Суду України, 
Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласних, міжоблас-
ного, Київського і Севастопольського міських судів, військових судів 
регіонів і гарнізонів – Верховною Радою України (стаття 150 Консти-
туції УРСР).

Для суддів абсолютно всіх перерахованих судів установлювався 
єдиний десятилітній строк повноважень, а для суддів, які вперше про-
йшли конкурсний відбір, – п’ятирічний.

1 У цьому випадку є реальна можливість політизації судової системи.
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Подальші корективи в цей механізм були внесені Конституційним 
договором між Верховною Радою України та Президентом України про 
основні принципи організації і функціонування державної влади і міс-
цевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Консти-
туції України від 8 червня 1995 року [291, с. 194–214].

Статтею II заключних положень цього акта було передбачено, що 
до прийняття нової Конституції положення Конституції України діють 
лише в частині, що узгоджується із цим Конституційним договором.

Тим самим було знайдено унікальну формулу спільної дії основних 
положень чинної Конституції та тимчасового конституційного акта. 
Унаслідок цього на підставі статті 42 Конституційного договору всі 
судді, крім суддів Верховного Суду України, Конституційного Суду 
України, Вищого арбітражного суду України, призначалися на посаду 
Президентом України. Строк їх повноважень визначався наведеними 
конституційними нормами1.

Більшість дослідників розділу VIII («Правосуддя») Конституції 
України одностайно вказують на характерну рису – детальне, практич-
но до дріб’язків, урегулювання основ правосуддя на конституційному 
рівні. Певною мірою тим самим забезпечуються стабільність діяльнос-
ті судової системи, додаткові гарантії для незалежності суду і суддів.

Багато конституційних положень до цього були апробовані законо-
давцем у галузевому законодавстві. Так, пунктом 8 статті 8 Закону 
України «Про статус суддів» ще в 1992 році були закладені безпреце-
дентні гарантії для суддів щодо безстрокового обрання2.

Імперативний характер цієї норми практично убезпечив суддів від 
«свавілля» з боку судових адміністраторів.

Правозастосовна практика Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України за 1993–2000 роки містить безліч прикладів скасування рішень 
обласних (регіональних) кваліфікаційних комісій про «нерекомендацію» 

1 Тому в 1997–2000 роках суддівський корпус України відрізнявся як за суб’єктами 
наділення повноваженнями, так і за строками повноважень. У місцевих судах пра-
цювали:

– судді, обрані обласними радами строком на п’ять років;
– судді, обрані цим же органом строком на десять років;
– судді, призначені Президентом, і також дві групи – зі строком повноважень 

п’ять і десять років;
– судді, обрані Верховною Радою – безстроково.
2 Ідеться про положення цієї норми, що діє з незначними змінами і станом на 

травень 2008 року, про те, що суддя після закінчення п’ятирічного строку повнова-
жень на підставі поданої заяви повинен бути (курсив мій. – В. Б.) рекомендований 
на цю посаду (Відом. Верхов. Ради України. – 1993. – № 8. – Ст. 56).
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до безстрокового обрання суддів місцевих судів, у тому числі й у зв’язку 
з істотними недоліками в роботі, наявністю значної кількості скасованих 
судових рішень, ухвалених суддею1.

Правових підстав заперечувати таку практику Вищої кваліфікацій-
ної комісії суддів України немає. Проте з метою вирішення цієї про-
блеми регіональними органами суддівського самоврядування, головами 
місцевих і відповідних апеляційних судів необхідно вчасно застосову-
вати механізм атестації працюючих суддів, системно вивчати якість 
роботи суддів і вчасно реагувати на недоліки в їх роботі2.

Додатковою гарантією статусу професійних суддів є те, що повно-
важення судді із закінченням п’ятирічного строку автоматично не при-
пиняються і у всіх випадках, якщо суддею не подана заява на безстро-
кове обрання, передбачається процедура звільнення з посади3.

Разом з тим протягом десяти років найбільш гострою проблемою є 
численні випадки, коли після закінчення п’ятирічного строку повно-
важень рішення про безстрокове обрання із причин, що не залежать від 
судді та судової системи, не приймається протягом тривалого часу. 
В окремі періоди сотні суддів, повноваження яких вчасно не «пролон-
говані» шляхом обрання, не здійснюють правосуддя протягом року 
і більше.

Спеціальні норми, що «забороняють» судді після закінчення цього 
строку здійснювати свої повноваження в повному обсязі, у галузевих 
законах не містяться. Ця консолідована позиція керівництва Верховно-
го Суду і профільного комітету Верховної Ради фактично ніким не 
оскаржена4.

Лише у квітні 2008 року на рівні тлумачення конституційної норми 
про строк повноважень Генерального прокурора України була сформу-
льована офіційна позиція Конституційного Суду України про безпе-
рервність п’ятирічного строку та відсутність будь-яких правових під-

1 При цьому Вища кваліфікаційна комісія до 2001 року посилалася на відсут-
ність даних про застосування до судді заходів дисциплінарного впливу (у порядку 
статті 37 цього Закону, виключеної Законом № 2534-III від 21 червня 2001 року), а 
надалі лише на незастосування до судді процедури «виявлення невідповідного 
рівня професійних знань», передбаченої статтею 41 Закону України «Про статус 
суддів».

2 Про аспекти належного професійного рівня суддів, що претендують на без-
строкове обрання на посаду, більш детально йдеться у наступних розділах роботи.

3 Див. статтю 15 Закону України «Про статус суддів».
4 Конституційне звернення автора до Конституційного Суду України в 2004 році 

було повернуто без розгляду з формальних підстав.
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став продовження повноважень цього суб’єкта за межами календарних 
п’яти років [665, с. 7–10]1.

З певними застереженнями ця правова позиція як «спеціальна ана-
логія» може враховуватися і у питаннях урегулювання строку повно-
важень професійних суддів.

Порядок, що сформувався в правозастосовній практиці протягом 
1996–2004 років стосовно проходження матеріалів відносно суддів, які 
претендують на безстрокове обрання, надалі був унормований спеціаль-
ним законом і відповідним Регламентом Верховної Ради України.

Чинне законодавче забезпечення цього процесу дає підстави виді-
лити такі основні етапи:

1) звернення кандидатів на посади суддів у місцевих судах до Дер-
жавної судової адміністрації;

2) підготовка матеріалів відносно конкретного судді з опублікуван-
ням повідомлення про це в «Голосі України», інших засобах масової 
інформації;

3) внесення відповідного подання головою Верховного Суду Укра-
їни (або вищого спеціалізованого суду), погодженого з начальником 
Державної судової адміністрації, до Вищої кваліфікаційної комісії суд-
дів України2;

4) розгляд подання Вищою кваліфікаційною комісією з ухваленням 
рішення про рекомендацію (або нерекомендацію) до безстрокового об-
рання;

5) внесення подання Головою Верховного Суду України (або вищо-
го спеціалізованого суду) до Верховної Ради України;

6) розгляд матеріалів Комітетом Верховної Ради з питань право-
суддя;

7) прийняття Верховною Радою рішення про обрання кандидата або 
відмову йому в безстроковому обранні на посаду судді [591].

З огляду на те, що відомчими локальними нормативними актами 
регламентований додатковий порядок, у тому числі і такий, що забез-
печує своєчасність проходження кожного з етапів, проблемною зали-
шається завершальна стадія – розгляд питання на пленарному засідан-
ні Верховної Ради України3.

1 У даному контексті під «календарним роком розуміється часовий термін три-
валістю 365 днів».

2 Більшість суддів визнають, що ефективніше ці питання до 2004 року вирішу-
валися обласними, а потім і регіональними кваліфікаційними комісіями.

3 Так, на підставі інформації профільного комітету Верховної Ради України станом 
на 1 квітня 2008 року нагромадилося близько 1000 нерозглянутих матеріалів відносно 
суддів, строк повноважень яких минув (Закон і бізнес. – 2008. – 12–18 квіт. – С. 8).
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Основний негативний ефект від цієї ситуації не в тому, що ці судді 
продовжують зберігати статус і одержувати в повному обсязі заробітну 
плату, а в тому, що в цей час залишаються незавершеними десятки тисяч 
справ, що надійшли до їх провадження. Серед них значна кількість таких, 
що початі розглядом і не завершилися прийняттям рішення.

У зв’язку із цим звернули на себе увагу й «екзотичні» пропозиції 
до проектів закону про судоустрій, у яких пропонувалося вважати суд-
дів, які пройшли кваліфікаційну комісію й одержали рекомендацію до 
безстрокового обрання, такими, що мають повноваження в повному 
обсязі. Однак подібні варіанти важко обґрунтувати положеннями діючої 
судочинної нормативної бази.

Викладене дозволяє запропонувати доповнити статтю 9 Закону 
України «Про статус суддів» пунктом 3 такого змісту:

«Професійні судді, рекомендовані у встановленому порядку до без-
строкового обрання, до розгляду питання про наділення повноважен-
нями наділяються статусом виконуючих обов’язки суддів і продовжують 
здійснювати правосуддя в повному обсязі».

Після такого внормування залишається неврегульованим лише 
статус тих суддів, кандидатури яких у цей період подані до обрання у 
вищестоящі суди. Але оскільки їх кількість у загальній масі незначна, 
з дотриманням існуючого порядку їх можна залучити до виконання 
додаткових функцій як стажистів судді вищестоящого суду, тим самим 
підвищивши рівень попередньої професійної підготовки для реалізації 
повноважень судді відповідної інстанції.

У березні 2004 року в судочинне законодавство були внесені зміни, 
що передбачили інститут переведення судді з одного суду до іншого 
суду такого ж рівня [605]. У такий спосіб були створені передумови для 
оперативних переміщень відповідно до побажань суддів, і у першу 
чергу у випадках переїзду в іншу місцевість, а також створені умови 
для кадрових ротацій з метою зміцнення кадрового потенціалу окремих 
судів.

§ 7. Підготовка кандидатів на суддівські посади 
на державному рівні

У радянський період по суті єдиною формою попередньої під-
готовки претендентів на суддівські посади, на відміну від багатьох 
країн Європи, була робота з резервом кадрів, окремі аспекти якої 
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розглянуті раніше. Більшою системністю відрізнялася додаткова 
професійна підготовка суддів районних судів, зарахованих у резерв 
до обрання у вищестоящі суди1. Як тоді, так і нині питання поперед-
ньої професійної підготовки на законодавчому рівні практично не 
внормовані.

Звертає на себе увагу обґрунтованість законодавчого врегулювання 
процедури одержання спеціальної юридичної освіти претендентами на 
заняття суддівських посад у більшості країн Західної Європи2.

Система відбору для французької школи магістратури встановлена 
спеціальним законом від 22 грудня 1958 року (Ордонанс № 58-1270) і 
передбачає набір слухачів чітко відповідно до потреби судової системи 
і з найжорсткішим конкурсним відбором (по 25–30 претендентів на 1 
місце) [793, с. 124–128].

Відповідно до згаданого німецького закону про діяльність суддів 
система підготовки передбачає:

– повний курс вищої юридичної освіти в університеті тривалістю 
від 3,5 до 4,8 року;

– складання першого державного іспиту спеціальній комісії;
– проходження підготовчої практики протягом двох років;
– складання другого державного іспиту з одержанням диплома на 

право займатися суддівською діяльністю.
У Німеччині вирішальне значення для першого призначення мають 

конкретні показники, отримані при складанні другого спеціального 
іспиту. Разом з тим законодавством детально визначені й інші критерії, 
які враховуються на стадії ухвалення рішення про призначення на по-
саду судді.

В Україні першим кроком у застосуванні європейських стандартів 
для побудови системи попередньої підготовки кандидатів на суддівські 
посади варто визнати освіту в Національній юридичній академії Укра-
їни імені Ярослава Мудрого (факультет підготовки професійних суддів) 
[586]. Аналогічний факультет почав функціонувати і в Одеській націо-
нальній юридичній академії.

1 У цьому випадку використовувалися можливості стажування під керівництвом 
суддів-наставників, систематичні аналізи якості роботи суддів-резервістів з обгово-
ренням їх результатів на оперативній нараді у керівників судових колегій обласних 
судів і Верховного Суду України.

2 Так, § 5а – 5г Федерального закону про суддів Німеччини від 8 вересня 1961 
року з наступними змінами передбачені не тільки вимоги до базової юридичної під-
готовки, а й деталізований процес навчання і складання іспитів [784, с. 269–302].
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Основними завданнями цих спеціалізованих факультетів є:
1) доведення рівня базової юридичної освіти слухачів до рівня, що 

дозволяє кандидатові претендувати на заняття посади судді в місцевих 
судах;

2) засвоєння прикладних професійних знань судді (методологія 
підготовки матеріалів справ до судового розгляду, основи проведення 
судового розгляду, одержання навичок у складанні процесуальних до-
кументів, основи психології судової діяльності та ін.).

Семирічний авторський досвід роботи зі слухачами 8-го факульте-
ту в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудро-
го з моменту співбесіди (на етапах зарахування) і до державних іспитів 
дає підставу, без деталізації процесу навчання, перейти до формулю-
вання висновків і пропозицій з метою підвищення ефективності по-
передньої підготовки кандидатів на суддівські посади.

Першорядною проблемою на шляху подальшого вдосконалення 
існуючої системи є невизначеність функцій Академії суддів України. 
Аналіз її діяльності, досвід і потенційні можливості як регіональних 
відділень Академії, так і двох факультетів підготовки професійних 
суддів дають підстави для висновку про доцільність закріплення пер-
винної професійної підготовки за цими спеціалізованими підрозділами 
вищих навчальних закладів. І в першу чергу через необхідність «до-
ведення» базової юридичної освіти до необхідного рівня. Про недо-
статній рівень знань більшості претендентів свідчить практика як ре-
гіональних кваліфікаційних комісій, так і Вищої ради юстиції. До та-
кого ж висновку приходить і більшість практичних працівників, що 
займаються попереднім відбором претендентів [708, с. 69–74].

При цьому пропонуються конкретні як законодавчі, так і організа-
ційні заходи щодо поліпшення методик попереднього відбору [693, 
с. 84–85, 89].

Слід зазначити, що досвід 2000–2006 років дозволив передбачити 
у відповідних планах необхідні заходи стосовно розробки проекту за-
кону щодо введення (запровадження) навчання кандидатів на посади 
суддів (теоретичні курси та стажування в судах) [587].

Після завершення формування законодавчої бази постане завдання 
розробки науково обґрунтованих критеріїв відбору слухачів для про-
фесійної підготовки на заняття посади суддів. І тут, абстрагуючись від 
сфери діяльності, за основу необхідно взяти критерії, вироблені світо-
вою наукою стосовно менеджерів [122], адаптувавши їх до специфіки 
судової діяльності та розмістивши ці критерії в такій послідовності:
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– здатність управляти собою;
– уміння в екстремальних ситуаціях «управляти конфліктом»;
– розумні особисті цінності;
– прагнення до постійної професійної досконалості;
– передумови до навичок розв’язувати проблеми;
– висока здатність впливати на навколишніх;
– знання основ управління.
Зіставлення перерахованих критеріїв із системою особистісних 

якостей, безумовно необхідних судді, визначених у попередніх розділах, 
свідчить про їх повний збіг у головних параметрах.

Аналіз основних відомих міжнародній практиці систем попередньої 
підготовки кандидатів на суддівські посади свідчить про те, що в біль-
шості країн (з 34-х, що надали відповідні доповіді) відсутня як 
обов’язкова вимога про наявність спеціального (додаткового) диплома, 
а досить мати базову юридичну освіту. При цьому основний акцент 
робиться на необхідність ефективної професійної підготовки після 
наділення суддівськими повноваженнями [106, с. 63–65].

Наведені дані свідчать про те, що система попередньої професій-
ної підготовки кандидатів у судді, що сформувалася в Україні до по-
чатку третього тисячоліття, у цілому відповідає міжнародним стан-
дартам. У цьому зв’язку невідкладно необхідно визначитися із струк-
турою та системою початкової підготовки резерву суддів. Найбільш 
раціональним і доцільним є варіант збереження існуючої системи із 
прийняттям комплексу заходів щодо підвищення її ефективності 
(дієвості).

Проведений аналіз дає підстави для пропозицій щодо вдосконален-
ня законодавства, підвищення організаційно-правового та навчально-
методичного рівня професійної підготовки кандидатів на суддівські 
посади.

I. На законодавчому рівні.
У законі «Про статус суддів» як обов’язкову умову для кандидатів 

на заняття суддівських посад уперше передбачити наявність сертифі-
ката (диплома) державної кваліфікаційної комісії про успішне закін-
чення факультету професійної підготовки суддів. Уведення цієї 
обов’язкової вимоги, закріпленої законодавчо, дасть змогу підвищити 
як авторитет, так і відповідальність цих спеціалізованих навчальних 
закладів, створить передумови для приведення рівня професійної під-
готовки претендентів до необхідних початкових стандартів, звільнить 
регіональні структури судової влади від необхідності готувати «домо-
рослих» кандидатів, забезпечить уніфікацію підготовки та єдиний 
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стандарт, дасть можливість робити довгострокові прогнози і забезпе-
чити найбільш раціональне використання бюджетних коштів.

Склад державної кваліфікаційної комісії повинен формуватися 
головою Державної судової адміністрації за погодженням з Міністром 
освіти і науки і Головою Вищої ради юстиції, з обов’язковою участю 
в ній (можливо, як голова) одного з членів Вищої ради юстиції, що 
працює в ній на постійній основі. Тим самим уже на цьому етапі Вища 
рада юстиції буде залучена до процесу формування суддівського кор-
пусу, що спростить подальшу процедуру та звільнить Вищу раду 
юстиції від необхідності влаштовувати «переекзаменування» всіх 
кандидатів. 

Не можна відкидати і наявну пропозицію про формування цієї ко-
місії Вищою кваліфікаційною комісією суддів України із залученням 
фахівців Академії суддів України [118, с. 32–37]. На офіційному рівні 
ця роль Вищої кваліфікаційної комісії суддів України також одержала 
визнання (див. пункт 3 розділу VI [575]). Побудова такої системи до-
зволить звільнити кваліфікаційні комісії від функцій кваліфікаційної 
атестації, що дасть змогу більш ефективно працювати над реалізацією 
інших повноважень.

II. На організаційно-правовому рівні:
1) додатково унормувати систему державного замовлення на під-

готовку кандидатів у професійні судді з урахуванням довгострокового 
прогнозування потреби судової системи в суддівських кадрах (по кож-
ному регіону окремо);

2) прийняти міжвідомчі підзаконні нормативні акти, що передбача-
ють: систему відбору претендентів та їх зарахування на навчання на 
спеціалізованих факультетах, вимоги до претендентів, порядок форму-
вання єдиної державної кваліфікаційної комісії.

III. На навчально-методичному рівні забезпечити:
1) розробку системи тестування як на етапі відбору претендентів, 

так і в процесі навчання;
2) розробку навчальних програм, адаптованих до проблем судової 

практики;
3) реалізацію нових прогресивних методик, спрямованих на фор-

мування належного професійного рівня кандидатів; широке застосу-
вання при цьому кейс-методу навчання (детальніше див.: [370, с. 46–56; 
793, с. 124–128]);

4) використання ефективних, а не «розважальних» форм стажуван-
ня в судах;
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5) залучення до процесу освоєння початкових професійних навичок 
суддів-наставників та ін.;

6) розробку програм спецкурсів і залучення до навчального про-
цесу найбільш кваліфікованих суддів1.

Реалізація перерахованих пропозицій дасть можливість істотно 
підвищити початковий рівень професійної підготовки та на даному 
етапі розвитку судової системи дозволить Академії суддів України зо-
середитися на роботі з підвищення професійного рівня вже працюючих 
суддів.

§ 8. Система підвищення та вдосконалення професійного 
рівня (майстерності) суддів

Системи підвищення професійного рівня суддів у країнах СНД 
сформувалися з використанням багаторічного досвіду організації цієї 
роботи в більшості республік СРСР. У радянський період існували три 
основних рівні перепідготовки.

1. Початковий – на базі обласних судів у формі одноденних тема-
тичних занять, семінарів:

а) для «молодих» суддів (суддів з досвідом до двох-трьох років 
роботи);

б) для всіх районних суддів;
в) для суддів обласних судів.
2. На республіканському рівні:
а) навчання на курсах підвищення кваліфікації працівників юстиції;
б) стажування і семінари у Верховних Судах.
3. Загальнодержавний рівень:
а) для суддів Верховних і обласних судів один раз на п’ять років 

30–45-денний курс перепідготовки у Всесоюзному інституті вдоскона-
лення працівників юстиції (ВІВПЮ, м. Москва);

б) для голів районних судів і районних суддів, включених у резерв 
на обрання у вищестоящі суди (за окремими програмами).

Ця система давала можливість оперативно обговорювати і вивчати 
проблемні питання судової практики. Наявність єдиного загальнодер-
жавного центру давала можливість забезпечити єдність судової прак-

1 Конкретні пропозиції з реалізації кожного із цих напрямів автором направля-
лися на адресу ректорату Національної юридичної академії України в 2005 році.
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тики в регіонах і обмін позитивним досвідом роботи, розробку мето-
дичних рекомендацій по реалізації функцій з підготовки різних катего-
рій справ до судового розгляду, тактики проведення судових процесів 
тощо.

Найбільш широкомасштабною системою навчання та максимально 
наближеною до вивчення регіональної судової практики були семінар-
ські заняття в областях, які, як правило, організовувалися і проводили-
ся спільно управліннями юстиції та обласними судами на базі обласних 
судів із залученням до проведення занять суддів цих судів і провідних 
учених юристів регіону [613].

Ефективність цих семінарів зростала у випадках:
а) перспективного їх планування;
б) пропонування тематики обговорюваних проблем, складеної за 

заявками самих судів;
в) глибокого володіння питаннями (проблемами) лекторами та ке-

рівниками семінарів, що забезпечувалося за рахунок:
– спеціалізації їх з цієї проблематики1;
– проведення ними узагальнень судової практики за категоріями 

справ, які виносилися на обговорення,
– залучення відомих учених і юристів-практиків інших відомств.
На початкових етапах судово-правової реформи (1989–1999 роки) 

вся ця система професійної перепідготовки була фактично зруйнова-
на. Нові положення про Міністерство юстиції та його управління у 
регіонах не містили цієї функції. У повноваженнях голів обласних 
судів її також не було. Тому цей напрям роботи в судових структурах 
розвивався стихійно. Відсутність системного підходу до підвищення 
професійного рівня суддів негайно позначилася на якості судових 
рішень, намітилося розбалансування судової практики. У зв’язку із 
ситуацією, що склалася, активізувалося багато міжнародних органі-
зацій. На гранти, із залученням яких були створені Інформаційний 
методичний центр при Верховному Суді України та неурядова орга-
нізація Центр суддівських студій, відновили систему проведення 
міжрегіональних науково-практичних семінарів для судів всіх юрис-
дикцій. Однак такою формою навчання протягом року охоплювалося 
не більше 15 % від загальної кількості працюючих суддів. На цей час 

1 У Харківському обласному суді існувала практика закріплення розпорядженням 
голови суду за кожним із суддів однієї-двох правових тем для поглибленого систем-
ного вивчення та контролю за судовою практикою із закріпленої категорії судових 
справ (див.: [410]).
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фактично припинила діяти й офіційна форма самоосвіти, що існувала 
в радянський період1.

Недостатній загальний рівень професійної підготовки, у тому чис-
лі відрив від нової проблематики «старих» суддів, визнається самими 
суддями і в Україні, і в Росії [20, с. 45], як і недосконалість існуючої 
системи перепідготовки, у тому числі і в Російській правовій академії 
станом на 1999 рік.

З утворенням Української академії суддів [609] і Російської академії 
правосуддя [438] починається новий, сучасний етап у сфері професійної 
підготовки суддів. В Україні основними завданнями цього спеціально-
го навчального закладу визначене: забезпечення практичної підготовки 
осіб, які вперше претендують на заняття посад суддів2, підвищення 
кваліфікації суддів і працівників апаратів судів, проведення наукових 
досліджень з питань організації ефективної діяльності судів.

У Російській академії правосуддя перелік поставлених завдань знач-
но ширше. Передбачається більш широкий спектр фундаментальних і 
прикладних наукових досліджень, підготовка аспірантів і докторантів, 
розробка різноаспектних наукових програм науково-методичного за-
безпечення судової діяльності та ін. Звертає на себе увагу і обґрунто-
ваність підходу до реалізації цих функцій у пропозиціях щодо Концеп-
ції Російської академії правосуддя [177, с. 23–25], яка у період 1995–1999 
років здійснила перепідготовку від 508 до 748 суддів при щорічній роз-
рахунковій необхідності 4000 суддів. Разом з тим з урахуванням діяль-
ності 10 філій Академії та проведення спеціальних курсів для праців-
ників апаратів судів щорічна кількість слухачів до 2005 року переви-
щила 5000 чоловік. Крім того, на юридичному факультеті Академії 
базову вищу юридичну освіту із суддівською спеціалізацією одержують 
6000 чоловік [303, с. 2–6]. Слід зазначити, що цей російський навчаль-
ний центр створений на реальній базі, яка мала навчальні аудиторії і 
приміщення для проживання слухачів, висококваліфікований викла-

1 Мається на увазі система, для реалізації якої у кожній області розроблялися 
типові плани самоосвіти, що доводилися до суддів. На їх підставі складався піврічний 
план кожного конкретного судді, який затверджувався і контролювався головою 
районного суду. В обласних судах за кожним суддею закріплювалася певна тематика, 
над якою він мав працювати постійно, узагальнювати та аналізувати певну категорію 
справ, готувати по ній методичні рекомендації і виступати на семінарах. Наприклад: 
«Направлення кримінальних справ на додаткове розслідування», «Житлові супе-
речки» тощо.

2 З урахуванням реального стану справ в Академії цю функцію автор пропонує 
тимчасово передати факультетам професійної підготовки у двох-трьох ВНЗ.
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дацький корпус і майже 30-літній досвід роботи. Основні курси в цьо-
му навчальному центрі враховують апробовані часом передові методи-
ки XIX століття [172, с. 77–78]. Слід зазначити, що штатна чисельність 
і рівень кваліфікації професорсько-викладацького складу Академії до-
зволяють забезпечити належний рівень перепідготовки суддів усіх 
юрисдикцій1. 

Значно складніше процес становлення спеціальної професійної 
підготовки суддів проходить в Україні. Досить сказати, що згаданий 
президентський Указ про утворення Академії залишився фактично 
нереалізованим, що спричинило прийняття нового нормативного акта 
[539] й урегулювання цього питання на законодавчому рівні (стаття 129 
Закону України «Про судоустрій»). Однак і ці заходи нормативного 
характеру не створили реальних умов для ефективної роботи Академії 
суддів України. У зв’язку із тривалою відсутністю матеріально-
технічної бази було ухвалено рішення про створення регіональних 
відділень Академії, які за єдиними, уніфікованими програмами, по-
чинаючи з 2005 року, стали реалізовувати одне з головних завдань 
Академії в більшості регіонів. До цього часу в Україні продовжують 
діяти інші регіональні форми підвищення кваліфікації суддів місцевих 
судів [276].

Варто визнати, що словосполучення «міжнародні стандарти», «єв-
ропейські стандарти» у контексті реформування судової системи і су-
дочинства в Україні використовуються так часто, що можуть викликати 
оскому. Однак і в питаннях підвищення кваліфікації професійних суд-
дів нікуди не подітися від застосування як загальноприйнятих норм2, 
так і досвіду організації цієї роботи в інших країнах.

Дійсно, немає необхідності щось винаходити, досить звернутися до 
міжнародного досвіду й адаптувати його до умов національної правової 
системи. Крім досвіду Німеччини, США, Чехії як найбільш ефективна 
система спеціальної професійної підготовки кандидатів на посади суд-
дів наводиться французька модель [793, с. 124–128]. Є що запозичити 
і впровадити в національну модель і з досвіду інших суддівських шкіл, 
досить повно проаналізованих на сторінках періодичної юридичної 
преси [255, с. 6–8; 491, с. 59–61], у дисертаціях молодих учених, в ін-
формаційних бюлетенях [404].

1 З 178 працівників – 152 мають вчений ступінь, у тому числі 61 доктор юридич-
них наук [214, с. 3–7].

2 Так, Бангалорськими принципами поведінки суддів від 27 липня 2006 року як 
принцип закріплено, що суддя повинен бути поінформований у змінах у міжнародно-
му законодавстві та вживати всіх необхідних заходів до розширення своїх знань [32].
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§ 8. Система підвищення та вдосконалення професійного рівня (майстерності) суддів

Конкретні пропозиції щодо побудови української моделі системи 
професійної підготовки суддів і працівників апаратів судів були запро-
поновані автором ще в 2001 році [86, с. 55–60], а також в офіційному 
листі на адресу ректора Академії суддів України від 19 травня 2005 
року.

Системний аналіз наведених проблемних питань дає підстави для 
певних висновків і пропозицій.

I. Для підвищення ефективності базової вищої юридичної освіти:
– як самостійний розділ у державній програмі вдосконалення юри-

дичної освіти на 2008–2015 роки включити заходи щодо вдосконален-
ня початкової підготовки претендентів на суддівські посади;

– спеціальним нормативним актом заснувати у чотирьох-п’яти ВНЗ 
«суддівські» факультети та законодавчо закріпити додаткові процедури 
відбору абітурієнтів із введенням спеціальної системи тестування, а 
також як обов’язкове положення для кандидатів у судді – наявність 
диплома про закінчення спеціалізованого факультету;

– кардинально переглянути всі навчальні програми, передбачивши 
в них впровадження передових, прогресивних методик викладання;

– у регіонах розташування спеціалізованих суддівських факультетів 
на базі апеляційних судів усіх трьох юрисдикцій створити філії кафедр 
правосуддя із широким залученням до навчального процесу найбільш 
кваліфікованих суддів;

– здійснити заходи щодо організації «юридичних клінік», ефектив-
ного студентського стажування в судах і відновлення інституту настав-
ництва на ранніх стадіях навчання.

II. На законодавчому (нормативному) рівні:
– реформувати існуючі факультети підготовки професійних суддів 

у самостійні Інститути підготовки працівників судів (Одеса, Харків);
– офіційно передбачити обов’язковість підготовки кандидатів у 

судді в цих інститутах. При цьому вжити заходів по створенню анало-
гічного навчального центру у Львові;

– розробити систему тестування та механізм перевірки наявності 
потенційних здатностей на заняття суддівською діяльністю при зараху-
ванні для одержання спеціальної підготовки;

– установити дворічний строк навчання в цих інститутах;
– розробити і реалізувати спеціальні навчальні програми спецкурсів 

(психологія судової діяльності, загальні основи теорії особистості; 
теорії конфлікту та управління конфліктами, тактика проведення судо-
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вих процесів по основних категоріях справ, методологія прийняття та 
складання основних професійних актів, міжнародні стандарти у сфері 
захисту прав особи та ін.)1;

– запровадити (у тому числі і у процесуальному законодавстві) ін-
ститут стажиста судді й організувати стажування в базових судах про-
тягом 6 місяців;

– передбачити як складову магістерського іспиту написання пись-
мової роботи (реферату) з тематики судової діяльності й організації 
роботи судді;

– законодавчо закріпити положення про те, що випускний іспит у 
цьому спеціалізованому навчальному центрі одночасно є кваліфікацій-
ним іспитом на право посісти суддівську посаду в суді обраної юрис-
дикції;

– виключити складання іспиту кваліфікаційній комісії та спростити 
процедуру проходження Вищої ради юстиції.

III. Для професійних суддів:
– реалізувати систему заходів щодо підвищення ефективності ро-

боти Академії суддів України. Поступово, зі створенням належної 
матеріально-технічної бази, відмовитися від системи підготовки в ре-
гіональних відділеннях, перепрофілювати їх у відділення для підви-
щення кваліфікації помічників суддів та інших працівників апарату 
судів;

– передбачити внесення додаткової норми в судочинне законодав-
ство відносно суддів, що претендують на безстрокове обрання:

а) наявність спеціальної рекомендації колегіального органу суду 
другого рівня про можливість безстрокового обрання;

б) обов’язковий двомісячний курс навчання на спеціальному відді-
ленні Академії суддів України з одержанням відповідного диплома 
після складання тестів і спеціальних іспитів.

Комплексна реалізація наведених пропозицій створить передумови 
до формування суддівського корпусу висококваліфікованими і придат-
ними для суддівської роботи фахівцями.

Практично всі перераховані напрями роботи мають охоплюватися 
функцією організаційного забезпечення судової діяльності за рахунок 
включення їх у повноваження управлінських структур судової вла-
ди.

1 Наявність єдиної базової вищої юридичної освіти дозволить при спеціальній 
підготовці не відволікатися навіть на поглиблене вивчення основних курсів права.
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Висновки і додаткові пропозиції до розділу 3

Висновки і додаткові1 пропозиції до розділу 3

1. Концепцію підвищення ефективності базової юридичної освіти 
доповнити положеннями щодо необхідності розробки і прийняття нор-
мативних актів: про судову спеціалізацію, про порядок проходження 
ознайомлювальної і виробничої практики в судах, про стажистів суддів 
та ін.

2. Розробити і прийняти нормативні акти, у тому числі і зміни в 
процесуальні кодекси, що наділяють певним комплексом процесуальних 
прав і обов’язків стажистів суддів, а також Положення про стажистів 
суддів і відповідні зміни в судочинному законодавстві.

3. Державній судовій адміністрації України разом з Академією 
суддів розробити професіограму професійного судді та з урахуванням 
її параметрів підготувати відповідні методичні рекомендації.

4. На нормативно-правовому рівні закріпити статус «кандидата на 
суддівську посаду», розкривши його сутність і унормувавши права та 
обов’язки.

5. Раді суддів України систематично аналізувати причини тривало-
го процесу прийняття рішень про безстрокове обрання суддів і вживати 
заходів з усунення подібного роду проблем.

6. Державній судовій адміністрації України, Академії суддів України 
додатково вивчити й реалізувати конкретні пропозиції, сформульовані 
в пунктах 4.1–4.8.

1 Додаткові, оскільки певну практичну значущість мають конкретні пропозиції 
(прикладного характеру), сформульовані в кожному пункті цієї глави.
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РОЗДІЛ 4 
СУДОВЕ УПРАВЛІННЯ (АДМІНІСТРУВАННЯ) 

ЯК ФУНКЦІЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ

§ 1. Сучасна теорія управління: основи й особливості 
реалізації у структурах судової влади (судів)

Кінець ХХ сторіччя ознаменувався інтенсивністю досліджень з 
проблематики теорії управління, що остаточно сформувалася на по-
чатку століття. При цьому помітно виділяються два напрями: техно-
кратичний – з розробкою можливостей впровадження в практику ме-
неджменту, досягнень кібернетики і комп’ютерної техніки, і психоло-
гічний – з дослідженням глибинних процесів, що є основою науки 
управління.

Загальновизнано, що проблеми управління настільки багатогранні, 
що їх вивчення можливе двома шляхами. Шляхом поглиблених дослі-
джень галузевими науками: філософією, психологією, соціологією, 
педагогікою, юридичними науками та комплексом технічних наук, що 
базуються на інформатиці та кібернетиці.

Узагалі ж і джерела теорії управління зародилися на стику декількох 
математичних самостійних вчень, зокрема теорії систем і теорії ймовір-
ностей.

У цьому зв’язку заслуговує на увагу твердження, що теорія управ-
ління за своєю суттю не є галузевою наукою, навіть зі спеціальним 
статусом, оскільки управління – не самостійна функція права, а лише 
прояв його регуляторної функції [413, с. 28–32].

Однією із самостійних складових у загальній науці менеджменту є 
наука управління персоналом, що сформувалася як самостійна підгалузь 
на рубежі XIX і XX століть.
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Основний внесок у її становлення та розвиток внесли менеджери 
виробничо-господарської сфери, інженери і вчені-економісти, концеп-
ції яких набули світової популярності, – Ф. Тейлор, Ф. Гілберт, 
А. Файоль, Г. Емерсон, М. Вебер. Психологічна база суто управлінських 
концепцій ґрунтується на результатах досліджень учених-психологів 
А. Маслоу, Д. Мак-Грегора, К. Левіна та ін.

Учення М. Вебера про ідеальну бюрократичну організацію управ-
ління і його співвідношення з американською класичною теорією 
управління стосовно типових структур (виконавчої влади і виробничих 
концернів) були проаналізовані радянськими вченими (див., напр.: 
[131]). Тому в наступних розділах роботи автором робиться спроба 
адаптувати отримані наукою управління результати для управлінських 
процесів у судовій владі.

Особлива увага на всіх етапах досліджень ученими приділяється 
питанням, пов’язаним з підвищенням ефективності державного управлін-
ня як у цілому на доктринальному рівні [809], так і в окремих сферах1.

Слід визнати, що вироблена ще в радянський період система функ-
цій управління не втратила актуальності і на нинішньому етапі розвитку 
пострадянських держав. Тому за основу для подальшого аналізу до-
цільно взяти вісім груп функцій управління у такій послідовності:

1) збір, обробка, аналіз інформації (у межах повноважень конкрет-
них органів), використання її для реалізації владних функцій і передачі 
підконтрольним, суміжним та іншим заінтересованим органам;

2) прогнозування з урахуванням суспільних відносин, що розви-
ваються, законодавчої бази, яка змінюється;

3) організація – повсякденне виконання завдань, що стоять перед 
органом, шляхом реалізації комплексу управлінських заходів;

4) регулювання, керівництво, координація – три взаємозалежні 
функції, які повинні здійснюватися кожним органом, кожним керівни-
ком (менеджером) узгоджено2;

5) планування;
6) стимулювання;
7) контроль;
8) облік (звітність)3.
1 Зокрема, див. роботи Є. Б. Кубка.
2 Ця група функцій досить повно висвітлена в літературі (див., напр.: [43]).
3 За основу взята, з подальшою авторською інтерпретацією, система, розробле-

на Б. М. Лазарєвим [333, с. 32–39]. Функції планування, стимулювання, контролю, 
обліку вимагають окремого системного аналізу з урахуванням особливостей їх реа-
лізації в структурах системної влади. Слід зазначити, що сучасні дослідники лише 
модернізують цю систему (див.: [423]).
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Окремої уваги вимагають дослідження особливостей здійснення в 
системі судів координуючої функції. На відміну від усіх інших органів 
державної влади координація діяльності судів ускладнена необхідністю 
дотримання принципу незалежності суду і суддів і може реалізовува-
тися лише на основі правоположень, закріплених у Конституції. На це 
звертається увага в рішеннях конституційних судів [656; 652; 653; 642; 
521; 525].

При цьому слід мати на увазі особливості «вертикальної» і 
«горизонтальної»1 координації як внутрішньої (усередині судової сис-
теми) діяльності, так і координації з іншими органами державної влади, 
у першу чергу правоохоронними органами2.

Варто звернути увагу на те, що серед учених відсутня єдність щодо 
можливості віднесення управління до форм реалізації влади. При цьо-
му одними робиться посилання на те, що в більшості нових конститу-
цій управління як владна діяльність не названа [681, с. 14–22].

У свою чергу, інші вчені переконують, що взагалі виконавча влада 
похідна від державного управління [10, с. 17]. У більш ранній роботі, 
визначаючи управлінські відносини через діяльність юридично влад-
ного характеру, Ю. М. Козлов уточнює, що управлінські відносини є 
суспільними відносинами, у яких одна сторона виступає як носій, ви-
разник функцій управління (суб’єкт), а друга відчуває на собі керуючий 
вплив з боку першої (об’єкт) [256, с. 20].

Таким чином, управління як самостійний інститут проявляє свої 
якості у взаємодії суб’єктів і об’єктів управління [165, с. 19–22].

Співзвучною є точка зору, що трактує державну владу як атрибут 
державного управління, з уточненням, що «влада – це право і можли-
вість управляти ким-небудь, підкоряти інших своїй волі» [418, с. 145].

Незважаючи на відсутність загальноприйнятої класифікації засто-
сування теорії управління на різних етапах суспільного розвитку, слід 
зазначити єдність оцінок щодо тоталітарного режиму та періоду «роз-
квіту» командно-адміністративної системи СРСР у період 1970–1980-х 
років.

У цілому державне управління в будь-якій країні являє собою комп-
лексну, взаємозалежну систему державних органів, що здійснюють свої 
функції, реалізація яких забезпечується діяльністю внутрішніх управ-
лінських структур.

1 Стосовно загальної системи державних органів розкриття цих термінів див., 
напр.: [257, с. 63–67].

2 Щодо проблем реалізації цієї функції у системі прокуратури більш детально 
див.: [82, с. 87–91].
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Ще в середині 80-х років ХХ сторіччя стосовно стандартної управ-
лінської системи виведено інтегральний коефіцієнт управління у ви-
гляді формули: 

Уупр = К1 . К2 . К3 … К7,

де     К1 – якість виконання управлінських функцій;
  К2 – оперативність роботи апарату управління;
  К3 – економічність апарату управління;
  К4 – стабільність кадрів;
  К5 – оснащеність засобами оргтехніки;
  К6 – рівень трудової і виконавської дисципліни;
  К7 – рівень організації робочого місця та умов праці [45, 

с. 155]1.
На адміністративно-правові аспекти державного управління звер-

тають увагу всі вчені-адміністративісти, визначаючи при цьому метод 
правового регулювання (у цій сфері) як систему правових умов, які 
передвирішують взагалі або конкретно дії учасників суспільних зв’язків 
(правовідносин) та їх відносини один до одного в процесі реалізації 
норм права [872, с. 50].

У такому значенні реалізація (здійснення) управлінських функцій 
у судовій сфері найбільш насичена правом2.

У контексті переформатування національної доктрини управління 
заслуговують на увагу думки вчених, які пропонували шляхи проведен-
ня в державі адміністративної реформи та висловлювалися про те, що 
її першочерговими завданнями повинні стати питання, пов’язані з під-
готовкою та здійсненням великих національних програм, спрямованих 
на вдосконалення державного апарату, широке впровадження науково-
організаційних основ, пов’язаних зі здійсненням цільового управління 
як найбільш ефективного; розробка науково обґрунтованої системи 
формування управлінських структур, регламентація прав і відповідаль-
ності різного рангу, ефективні методи оцінки якості (професіоналізму) 
управлінського персоналу [381, с. 74].

Багатьма вченими неодноразово робився наголос на те, що поси-
лення виконавчої влади неможливе без істотного підвищення рівня 
діяльності та ефективності управлінської, тобто виконавчо-роз-

1 Усі перераховані критерії є базою для адаптації їх до структури (юрисдикцій) 
судової влади.

2 Головні функції, що здійснюються судами, – це реалізація законів з метою 
захисту прав та законних інтересів широкого кола суб’єктів.
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порядницької діяльності [756]. Авторським колективом досліджені 
теоретико-методологічні аспекти поняття державного управління та 
співвідношення законодавчої і виконавчої влади і підкреслюється 
необхідність вироблення механізму збалансованих відносин між цими 
гілками влади. Звернено увагу на те, що за змістом державне управ-
ління можна підрозділити на управління: а) адміністративно-
командними методами; б) науково обґрунтованими методами. В ідеалі 
всі відомі методи управління повинні базуватися на наявній законо-
давчій базі.

Принцип законності управління включає принцип верховенства 
права і пріоритет закону. Закон є показником напряму і способом об-
меження управлінської діяльності, яка не може йому суперечити. Управ-
лінські норми, що відхиляються від цього принципу, не мають юридич-
ної чинності [733, с. 54].

Досягнення у сфері наукових досліджень в Україні періодично су-
проводжуються активізацією владних структур – прийняттям 
нормативно-правових актів, покликаних, на думку суб’єктів їх прий-
няття, удосконалити систему державного управління (див., напр.: 
[610]).

В останні роки вироблено (в основному шляхом удосконалення) 
кілька визначень поняття «управління». Їх особливістю є специфіка тієї 
галузі знань, дослідження в якій проводилися.

Стосовно правоохоронної діяльності найбільш оптимальним є 
твердження про те, що управління визначається як комплекс необхідних 
заходів впливу на групу, суспільство або його окремі ланки з метою їх 
впорядкування, збереження якісної специфіки, удосконалення та роз-
витку [33, с. 11].

Аналіз інших визначень свідчить про те, що вони мають загальний 
недолік – відсутність комплексного підходу, і це призводить до виснов-
ків, беззаперечних тільки для тієї галузі, у якій проведені ці дослі-
дження.

Так, А. Ф. Смирнов розглядає управління в його найбільш вузькому 
змісті як управління кадрами, при цьому відштовхуючись від поняття, 
виробленого Всесоюзним заочним університетом управління персона-
лом, формулює його як «комплексну систему, елементами якої висту-
пають основні напрями, етапи, принципи, види і форми кадрової робо-
ти» [714, с. 110].

У дисертаційному дослідженні автор, крім визначення понять, дає 
і класифікацію функцій управління в органах прокуратури [713, с. 24].
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До питань судового управління в країнах СНД багато вчених звер-
талися лише побіжно, зупиняючись на дослідженнях окремих аспектів 
[689; 699, с. 4–6]. Як наслідок, на сьогоднішній день практично від-
сутнє цілісне дослідження проблем наукової організації праці в струк-
турах судової влади.

Напрацювання зазначених авторів і деяких інших, хоча й зі сфери 
діяльності правоохоронних органів, практично не можуть бути адапто-
вані для суду через специфіку судової влади.

Базовим для визначення особливостей управління в судовій систе-
мі цілком можливо взяти визначення державного управління як ціле-
спрямованого, організуючого, регулюючого діяння держави (через 
систему органів і посадових осіб у них) на суспільні процеси, світогляд, 
поведінку та діяльність людей [419, с. 9].

Рамки управління в суді обмежені конституційними основами су-
дочинства, найбільш фундаментальними з яких є незалежність суддів 
і суду в цілому. Під знаком дотримання цього основного принципу і має 
будуватися організаційне забезпечення діяльності суду через систему 
управління, що відповідає міжнародним стандартам. При цьому під 
міжнародними стандартами у сфері управління слід розуміти не лише 
норми і положення відповідних правових актів (резолюцій, договорів, 
конвенцій), а й загальновизнану прогресивною практику побудови 
управлінських механізмів у національних моделях.

До загальновизнаної передової концепції в судових системах слід 
віднести модель побудови управлінських структур у судах, які керу-
ються судовими адміністраторами та координуються з єдиного дер-
жавного центру. Тим самим визнаються основи державного управлін-
ня щодо всіх питань, які не належать безпосередньо до здійснення 
правосуддя.

Про підвищену увагу до проблем державного управління на між-
народному рівні свідчить факт створення у червні 2001 року у струк-
турі ООН Комітету експертів з питань державного управління, перед 
яким поставлене завдання з розробки та подання для впровадження 
стратегічних і програмних рекомендацій щодо уніфікації державного 
управління [882, с. 4–5].

Слід зазначити, що в Україні на межі тисячоліть зусиллями В. Б. Аве-
р’янова, Є. Б. Кубка, В. В. Цвєткова, Н. Р. Нижник, В. В. Копєйчикова, 
М. П. Орзіха, Л. Т. Кривенко та багатьох інших учених сформована 
основа для остаточного утвердження (сприйняття суспільством) – на-
ціональна доктрина державного управління. При цьому з достатньою 
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повнотою досліджені особливості державного управління у сферах 
національної безпеки, соціально-культурній та деяких інших галузях 
[167].

Таким чином, незважаючи на дискусійність, домінуючою слід ви-
знати точку зору про тотожність понять «управління» і «регулювання» 
і розкриття їх змісту через термін «керування» (підпорядкування, вплив, 
спрямування) [378, с. 34–38].

Попри наявність непоодиноких точок зору, у яких взагалі легітим-
ність терміна «державне управління» поставлена під сумнів [817, 
с. 113]1, варто сказати, що наявні розробки основ менеджменту в струк-
турах неполітичної влади можна взяти за основу для розробки доктри-
ни судового управління (адміністрування). Перші спроби були здійсне-
ні в цьому напрямку в господарській юрисдикції [535].

Головна складність (проблема), що перешкоджає автоматичному 
перенесенню навіть найбільш концептуальних підходів із загальної сфе-
ри державного управління на судове управління, обумовлена пріоритет-
ністю перед багатьма іншими принципу незалежності судів і суддів.

Саме ця обставина й є стримуючим фактором для фахівців держа-
вознавців і теорії управління, тому що для гармонійного і, найголовні-
ше, правового об’єднання напрацьованих принципів державного управ-
ління зі специфічністю судової влади необхідні спеціальні глибокі 
дослідження.

Разом з тим слід визнати не лише продуктивними, а й взяти за осно-
ву вже наявні напрацювання для сучасної моделі держави щодо методів 
державного управління та його функцій. При цьому необхідно зазна-
чити, що більшість сучасних російських і українських дослідників свої 
концептуальні підходи обґрунтовують результатами системного аналі-
зу передових управлінських теорій А. Файоля, Ф. Тейлора, Л. Джиль-
берта, Г. Кунца, С. О’Доннела, Л. Гулика, М. П. Фоллет, Е. Мейо 
та ін.

Як базову модель для можливої імплементації в систему судового 
управління є всі підстави взяти модель В. Я. Малиновського, який 
функції державного управління підрозділяє на:

1 І. В. Спасибо-Фатєєва у контексті цивільних правовідносин також звертає 
увагу на відсутність у Конституції України терміна «державне управління», а також 
на відсутність підстав сприймати «управління» як «керівництво» і «не перетягати це 
перебільшене розуміння, що сформувалося в радянський період, на сучасні суспіль-
ні та правові відносини, оскільки в сьогоднішньому економічному, соціально-
правовому і політичному середовищі не лише виникають нові інституції, а зовсім 
по-іншому розуміється те, що раніше було визнаним» [724, с. 122].
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1) основні (політико-адміністративну, соціальну, гуманітарну);
2) загальні (стратегічного планування, ухвалення управлінських 

рішень, організації діяльності, мотивації, контролю);
3) допоміжні (управління людськими ресурсами, бюджетну, 

юридично-судову, функції зв’язків із громадськістю, діловодства [356, 
с. 210]).

Перш ніж розглянути основні, загальні та допоміжні управлінські 
функції в судовій системі необхідно все-таки визначити саме поняття 
державного управління, а потім уже особливості його застосування 
в структурах судової влади.

Щодо цього також продуктивними є результати, отримані загальною 
наукою управління. Зокрема, Глен Райт дає, на його думку, вичерпне 
визначення з урахуванням п’яти обов’язкових критеріїв цього інституту:

1) спільні зусилля певної групи в контексті держави;
2) охоплення всіх трьох гілок влади з урахуванням особливої їх 

взаємодії та взаємозв’язку;
3) виконання важливої ролі в процесі формування державної полі-

тики;
4) істотна відмінність від механізмів приватного управління (не-

публічного);
5) тісний зв’язок із численними групами суб’єктів та окремих інди-

відів у забезпеченні суспільних послуг [623, с. 10].

§ 2. Конституційні основи для вдосконалення 
управлінської функції у судовій системі

Конституція України, як, утім, усі «новітні»1 конституції, закріплює, 
що органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої 
повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до за-
конів (частина друга статті 6). У статті 124 Конституції України йдеть-
ся про те, що делегування функцій судів не допускається.

Як уже зазначалося, однією з основних внутрішніх функцій судової 
влади є організаційне забезпечення судової діяльності, що і є не що 
інше, як управління судами.

Безпосередньо, конкретними конституційними нормами ця функція 
не продекларована, однак це не означає, що вона не базується на Консти-
туції.

1 Періодизація сучасного конституціоналізму з виділенням етапу «новітніх кон-
ституцій» претендує на статус «загальновизнаної» (див., зокрема: [835, с. 16]).
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У цьому випадку конституційну основу управлінської функції 
в судах становлять конституційні принципи.

1. Принцип незалежності суддів1 при здійсненні правосуддя (части-
на 1 статті 129).

Тут лише варто звернути увагу на одну особливість конституційного 
врегулювання. А саме підкреслення (тобто по суті закріплення) того, що 
дія цього принципу не є безмежною, а застосовна лише при здійсненні 
правосуддя. На цю істотну деталь практично не звертають уваги ні самі 
судді, ні дослідники проблем незалежності. Очевидно відносячи це кон-
ституційне положення лише до «підпорядкування тільки закону» (та ж 
частина перша статті 129). Слід зазначити, що Конституцією Російської 
Федерації межі незалежності не обмежені ніякими рамками2.

Наведені конституційні положення дають підстави вести мову про 
самостійність суду і незалежність суддів саме при здійсненні право-
суддя. Цей аспект можна розширити ще за рахунок реалізації функцій 
судді по забезпеченню правосуддя, зокрема функції судового контролю 
та ін.

Незалежність суддів – невід’ємна складова самостійності судової 
влади [687]. Розгорнуте тлумачення гарантій незалежності судів саме 
в контексті їх самостійності дано Верховним Судом Канади (див.: [635, 
с. 29–31]).

Більшість російських учених сходяться в думці, що одним з основ-
них аспектів незалежності суду є незалежність кожного судді від впли-
ву на прийняття процесуальних рішень з боку посадових осіб і органів 
судової системи, не передбачених законодавчою регламентацією судо-
чинства (зокрема: [391, с. 21]).

Тому вся діюча система управління судами (організаційного забез-
печення) повинна бути побудована на конституційному принципі само-
стійності судової влади3.

1 Загальнотеоретичне і практичне дослідження дії цього принципу на посткон-
ституційному етапі виходить за межі даного дослідження. До того ж він досить повно 
висвітлений у сучасній літературі. Тому в цій роботі він розглядається лише в аспек-
ті його взаємин з функцією організаційного забезпечення судової діяльності. Утім, 
як показують результати дослідження, це і є найбільш складний аспект.

2 Цей висновок випливає зі змісту частини 1 статті 120 Конституції Російської 
Федерації, у якій проголошується, що судді незалежні і підкоряються тільки Консти-
туції та Федеральному закону. Аналогічне унормування незалежності суддів і на-
родних засідателів було і в Конституції СРСР 1977 року (стаття 150).

3 По суті, практично всі далі наведені конституційні принципи відіграють роль 
«підпринципів», оскільки вони лише деталізують і доповнюють багатоаспектний 
принцип самостійності суду.
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2. Принцип єдності судової системи закріплений у частині другій 
статті 125 Конституції України і передбачає, що Верховний Суд України 
є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції.

Це конституційне положення дає підставу вести мову про побудову 
системи класичної вертикалі управління, властивої всім типовим керо-
ваним системам1.

3. Конституційний принцип часткової самоврядності судової сис-
теми забезпечується положенням частини другої статті 130, у якій пе-
редбачено, що для вирішення питань внутрішньої діяльності судів діє 
суддівське самоврядування2.

Тут варто лише сказати, що, незважаючи на правову позицію Кон-
ституційного Суду України в справі про звільнення судді з адміністра-
тивної посади [646, с. 5], який вказав на необхідність застосування 
резолюції Комітету міністрів Ради Європи від 13 жовтня 1994 року 
№ (94)12 «Незалежність, дієвість і роль суддів», у якій рекомендовано 
забезпечити незалежність від уряду органу, уповноваженого приймати 
рішення щодо кар’єри суддів, рішення про неконституційність проце-
дури призначення на адміністративні посади в судах сприйняте в Укра-
їні неоднозначно. Єдине, що можна сказати, – ця позиція фактично 
беззастережно прийнята суддівським співтовариством3.

4. Здійснення кадрової політики та дисциплінарного провадження 
спеціальними органами, у тому числі Вищою радою юстиції (стаття 131 
Конституції України).

5. Матеріально-технічне забезпечення судів здійснюється держа-
вою. Відповідно до частини першої статті 130 Конституції України в 
Державному бюджеті України окремо передбачаються витрати на утри-
мання судів.

На органи судової влади повною мірою поширюється конституцій-
ний принцип, відповідно до якого органи державної влади зобов’язані 

1 Конкретно щодо ролі Верховного Суду України в контексті реалізації управ-
лінських функцій – у наступних розділах роботи при аналізі законодавчої бази 
і стану «управління» ефективністю правосуддя.

2 Детально про механізм участі в управлінні судами цих органів – у спеціально-
му розділі роботи.

3 Досить сказати, що ще в концепції судової реформи, затвердженій резолюцією 
першого з’їзду суддів України від 27 грудня 1991 року, тобто задовго до названого 
рішення Конституційного Суду України, було проголошено, що всі функції по орга-
нізаційному та методичному керівництву судами повинні здійснюватися Верховним 
Судом України та обласними судами. Крім того, практично відразу ж після обнаро-
дування зазначеного рішення Конституційного Суду України Рада суддів України 
прийняла Рішення [857]. Станом на 1 січня 2009 року на адміністративні посади в 
судах було призначено більше 700 суддів.
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здійснювати свою діяльність на підставі, в межах та у спосіб, що перед-
бачені Конституцією та законами України.

Перш ніж перейти до аналізу проблем законодавчого забезпечення 
функції організаційного забезпечення судової діяльності, доцільно зу-
пинитися на аналізі основних доктринальних підходів до судового 
управління та наявних проблем у правозастосовній практиці.

В юридичній літературі радянського періоду певною мірою висвіт-
лені основні етапи розвитку організаційного управління судами. Осо-
бливістю всіх цих робіт є відсутність навіть елементарних спроб по-
годити діяльність структур виконавчої влади з будь-якими теоріями 
управління. Хіба що за винятком спроб обґрунтувати керівну і спрямо-
вуючу роль у цьому процесі КПРС. У період з початку 80-х років ми-
нулого століття до завершення основних етапів судово-правових реформ 
у державах СНД судоустрійне законодавство в стислі строки спочатку 
пройшло шлях від «організаційного керівництва судами» [18, с. 20–31] 
міністерствами юстиції до «організаційного забезпечення діяльності 
судів, при суворому дотриманні принципу їх незалежності»1 з боку 
цього ж відомства2. Після проведення початкових етапів реформ3 по-
дальший розвиток законодавства про судоустрій у всіх країнах СНД 
у цій сфері має свої національні особливості.

Порівняльний аналіз законодавчої бази країн Європи свідчить про 
те, що в більшості з них збереглася класична система організаційного 
забезпечення судової діяльності через Міністерство юстиції, органи 
якого наділені досить широкими функціями адміністрування.

Конституцією Італійської Республіки організація і забезпечення 
діяльності по відправленню правосуддя покладені на Міністра 
юстиції4.

У Туреччині також нагляд за суддями щодо виконання ними своїх 
обов’язків відповідно до законів, розслідування вчинених ними про-
ступків і правопорушень здійснюються за дорученням Міністерства 
юстиції судовими інспекторами5.

1 В Україні це видно з порівняння редакції статті 19 Закону УРСР «Про судоустрій» 
від 5 червня 1981 року із цією ж статтею в редакції Закону України від 24 квітня 
1994 року.

2 У цьому контексті варто виділити дисертаційне дослідження того періоду 
[848].

3 Про «етапізацію» судово-правової реформи України більш детально див.: [91, 
с. 185].

4 Стаття 110 Конституції Італійської Республіки [280].
5 Стаття 144 Конституції Республіки Турції [285].
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У Румунії Міністр юстиції:
– визначає суди першої інстанції, де встановлюється посада заступ-

ника голови суду;
– установлює кількість департаментів в апеляційних судах і трибу-

налах;
– одноосібно призначає суддів для розгляду справ за участю непов-

нолітніх;
– здійснює контроль за діяльністю суддів у судах першої інстанції, 

трибуналах, апеляційних судах за допомогою генеральних інспекторів 
із числа суддів судів другого рівня;

– вносить подання в уряд про встановлення юрисдикції судів1.
Практично в масштабах функцій періоду СРСР і по сьогоднішній 

день збереглися повноваження міністерств юстиції у сфері організацій-
ного забезпечення судів у Білорусі, Азербайджані, Таджикистані, 
у менших обсягах – у Вірменії, Молдові. У Казахстані відповідно до пре-
зидентського указу, що має силу конституційного закону, «організацій-
не і матеріально-технічне забезпечення діяльності обласних, районних 
(міських) судів здійснюється Міністерством юстиції і його управління-
ми при суворому дотриманні принципу незалежності суддів»2.

Основним міжнародним стандартом в управлінській сфері визна-
ється існування в кожному суді практично повністю автономної систе-
ми судового адміністрування здійснення діяльності апарату судів через 
керуючих справами (судових адміністраторів). При цьому функції голів 
судів поділяються на дві складові:

– здійснення «керування» суддями;
– «координація» діяльності судового адміністратора.
Виходячи із цього, варто виділити у голів судів усіх рівнів дві групи 

функцій:
1) менеджменту (управління апаратом суду).
Що стосується управлінської функції стосовно апарату, то вона 

розвивається за класичною схемою менеджменту з урахуванням лише 
специфіки виконуваних функцій колективом працівників судів3;

2) організаційного забезпечення правосуддя:
1 Статті 2–20 Закону Румунської Республіки «Про організацію судочинства» від 

4 серпня 1992 року [457].
2 Стаття 75 Указу Президента Республіки Казахстан «Про суди і статус суддів 

у Республіці Казахстан» від 20 грудня 1995 року [442].
3 Більш детально всі особливості будуть проаналізовані в главі, присвяченій 

проблемним питанням реалізації функцій голів судів.
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а) реалізація управлінських функцій по «керуванню» суддями та 
щодо основних повноважень судів;

б) здійснення інших заходів, що стосуються виконання функцій 
судової влади в межах повноважень конкретного суду.

Ще до затвердження першої Концепції судово-правової реформи 
України (1992 року) на першому з’їзді суддів України1 були схвалені 
основні напрями реформи, які, зокрема, передбачали, що «всі функції 
організаційного і методичного керівництва судами повинні здійснюва-
тися Верховним Судом і обласними (прирівняними до них) судами» 
[616, с. 19].

Усі подальші з’їзди суддів також приділяли значну увагу проблемам 
побудови моделі організаційного забезпечення суддівської діяльності.

У період 1998–2008 років в українському парламенті було зареє-
стровано більше 10 законопроектів про судоустрій, у яких пропону-
валися різні варіанти вдосконалення системи організаційного забез-
печення діяльності судів, які істотно відрізнялися за самою структу-
рою і місцем у системі поділу влади центрального органу управління 
судами.

Слід зазначити, що всі законопроекти передбачали закріплення 
«самоврядування» Верховних і Конституційних Судів через систему 
самостійного фінансування (окремим рядком у Законі про Державний 
бюджет) і апарату цих найвищих судових органів, побудову системи 
(вертикалі) управління судами всіх юрисдикцій і всіх інших рівнів. 
У тому числі й виключення раніш існуючої «автономії» судів господар-
ської юрисдикції.

Діюча нині система організаційного забезпечення судової діяльнос-
ті в Україні фактично бере свій початок з 7 квітня 1999 року, з часу 
прийняття за основу в першому читанні законопроектів народних де-
путатів В. Ф. Сіренка і В. І. Шишкіна, що передбачили побудову сис-
теми управління судами без участі Міністерства юстиції України через 
систему Державної судової адміністрації2.

Практично відразу ж після затвердження на законодавчому рівні 
системи судового управління через структури судової адміністрації3  від-
новилася дискусія, яка то стихала, то спалахувала з новою силою й три-
ває понині, про місце Державної судової адміністрації в системі влади.

1 1-й з’їзд суддів України відбувся 26–27 грудня 1991 року.
2 Більш детально законопроектний процес початкового етапу впровадження 

структур Державної судової адміністрації див.: [83, с. 28–34].
3 Розділ VI Закону України «Про судоустрій України» [605].
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При цьому прихильниками «виведення» цієї структури із системи 
виконавчої влади наводиться як приклад і законодавчий досвід Росій-
ської Федерації, і аргументи, що свідчать про відсутність належного 
рівня незалежності судової влади в Україні від інших гілок.

Слід зазначити, що всі конституції країн СНД не регламентують 
жорстко модель організаційного забезпечення судової діяльності, до-
пускаючи свободу законотворчого процесу в рамках лише забезпечен-
ня справжньої незалежності суду і суддів.

Звертає на себе увагу також відсутність будь-яких законодавчих 
положень, що дають підставу для безумовного ототожнення інститутів 
«організаційного забезпечення судів» і «управління судами». Очевидно, 
це саме й пояснюється необхідністю забезпечення конституційних по-
ложень про незалежність судів і побоювань взяти під сумнів реальність 
цього конституційного принципу закріпленням терміна «управління».

Сучасні концепції «організаційного забезпечення судової діяль-
ності» розуміють під цим інститутом заходи кадрового, фінансового, 
матеріально-технічного та іншого характеру, спрямовані на створення 
умов для повного і незалежного здійснення правосуддя судами дер-
жави1.

Діяльність Судового департаменту в Російській Федерації унормо-
вана також значною кількістю підзаконних і локальних нормативних 
актів, якими забезпечуються наведені напрями організаційного забез-
печення (детально про це див.: [474, с. 243–265]).

Певною мірою процес удосконалення загальної законодавчої бази 
судової влади в Україні стримується новим конституційним процесом, 
що почався, і відсутністю через це чіткої визначеності щодо структури 
судових юрисдикцій. У зв’язку із цим продуктивними здаються пропо-
зиції на цьому етапі зосередитися на кодифікації чинного судоустрій-
ного законодавства з наділенням Кодексу судової влади (який і повинен 
стати результатом цієї роботи) «статусом» законодавства перехідного, 
передостаннього періоду судової реформи.

Ідея прийняття такого Кодексу і його структура були запропонова-
ні автором ще в 1996 році [76, с. 19–21].

У варіанті проекту Кодексу, що втілився в законодавчу ініціативу 
народних депутатів М. Катеренчука, В. Стретовича, Б. Безпалого, 
у розділі IX «Забезпечення діяльності судів» пропонувалося заснувати 
державну судову адміністрацію України як виконавчий орган судової 

1 У законодавстві це знайшло своє закріплення в пункті 2 статті 1 Закону «Про 
судовий департамент при Верховному Суді Російської Федерації» [448, с. 223].
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влади, що здійснює організаційне забезпечення діяльності судів і під-
звітний та підконтрольний лише Раді суддів України (стаття 189)1.

Певна основа для дослідження закономірностей функціонування 
судової влади як відносно автономної соціальної системи закладена 
І. Б. Михайловською. Проте це лише орієнтир для поглиблених дослі-
джень з метою моделювання управлінських процесів у такій специфічній 
сфері, як структури судової влади. При цьому досить продуктивними 
виглядають пропозиції цього автора екстраполювати і на судові органи, 
визнані теорією соціальних систем-організацій як основні, компоненти, 
умовно позначені як «люди», «речі», «правила», «ідеї» [391, с. 88].

Із цього ж виходить і професор Д. М. Притика, підкреслюючи, що 
об’єктом судового управління є відносини, які формуються в судовій 
системі постійно: суддя – закон, суддя – суд, суддя – людина...

Для подальшої законопроектної роботи в цій сфері за основу є всі 
підстави взяти запропоновану цим автором класифікацію складових 
предмета судового управління (адміністрування), що охоплює:

– питання заснування (утворення) судових органів;
– підбір суддів і народних (присяжних) засідателів;
– управління кадрами в кожній структурі судових юрисдикцій;
– перевірку (контроль) організації роботи судових структур (як 

внутрішньосистемну, так і зовнішню);
– вивчення та узагальнення судової практики;
– організацію роботи з ведення судової статистики [538, с. 30–36].
Цей, далеко не повний, перелік необхідно доповнити планово-

фінансовими, соціальними, матеріально-технічною функціями, а також 
функцією оперативного нормативного забезпечення всіх процесів за-
безпечення правосуддя2.

1 26 травня 2004 року законопроект був зареєстрований у Верховній Раді Укра-
їни (реєстрація № 5560). У зверненні до народних депутатів керівник фракції 
В. Ющенко вказував, що «відповідно до проекту цього Кодексу, разом із чотирирів-
невою адміністративно-командною системою судів в Україні повинна бути впрова-
джена класична, демократична Європейська, трирівнева модель системи судів, а 
також організація судової влади, що передбачає вирішення всіх питань внутрішньої 
діяльності судів – суддівським самоврядуванням» (див. матеріали Верховного Суду 
України від 26 травня 2004 року).

2 Розуміння «дійсно справедливого правосуддя» демонструють періодично всі 
основні політичні сили, декларуючи у своїх передвиборчих програмах чудеса по-
пулізму. Див., наприклад, розділ IV «Сьогодення правосуддя» програми Блоку 
Ю. Тимошенко на дострокових парламентських виборах 2006 року: «Ми виведемо 
суд з-під політичного, адміністративного, корупційного впливу. Зробимо суд фінан-
сово незалежним від виконавчої влади» (Голос України. – 2006. – 10 лют.). Як ці 
передвиборні обіцянки втілені в життя, можна проілюструвати показниками Держ-
бюджету на 2009 рік.
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Разом з тим теорія систем-організацій у структурі судової влади 
крім проблем співвідношення, ієрархії та горизонтальних складових 
керівництва ускладнюється наявністю як мінімум п’яти центральних 
органів управління:

1. Верховний Суд України і Вищі Суди судових юрисдикцій.
2. Державна судова адміністрація.
3. Рада суддів України.
4. Вища кваліфікаційна комісія суддів України.
5. Вища рада юстиції.
Це замість по суті «єдиноначальності» в особі Міністерства юстиції 

та його органів на місцях, що діяли в радянський період.
Аналіз законодавчої бази і правозастосовної практики свідчить про 

те, що управлінська функція голів вищестоящих судів стосовно нижче-
стоящого обмежувалася лише двома повноваженнями1:

1) попереднього узгодження кандидатур на обрання (призначення) 
суддів;

2) формування дисциплінарної колегії.
Конкретні механізми реалізації управлінських функцій усіх цент-

ральних органів більш детально аналізуються у відповідних розділах 
роботи.

§ 3. Шляхи підвищення ефективності правосуддя за рахунок 
належного організаційного забезпечення діяльності судів

Системний аналіз обнародуваних результатів досліджень ефектив-
ності правосуддя в Україні і Росії дає підстави до невтішних висновків 
про постійне зростання питомої ваги причин, що істотно впливають на 
рівень авторитету судових органів, які лежать у площині організацій-
ного забезпечення судової діяльності. Це в першу чергу свідчить про 
те, що проведені реформування системи судового управління не дали 
позитивних результатів з двох причин:

1) через їх безсистемність і незавершеність;
2) через неефективність і громіздкість побудованої управлінської 

вертикалі та відсутність дієвих механізмів легітимного впливу на опе-
ративність і якість правосуддя.

1 При цьому варто мати на увазі, що йдеться про періоди, коли функціонувала 
система Міністерств юстиції СРСР у повному обсязі, тобто з функцією організацій-
ного керівництва судами. За винятком періоду 1957–1970 років, коли ця функція 
здійснювалася Верховними Судами союзних республік.
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На початку третього тисячоліття, за даними регіонального соціо-
логічного дослідження, було виявлено 12 факторів, які негативно впли-
вають на правосуддя, та їх питому вагу:

1) соціально-політична, економічна ситуація в державі – 17 %;
2) стан законодавчої бази, її невідповідність міжнародним стандар-

там і конституційним нормам – 15 %;
3) рівень навантаження на одного суддю – 13 %;
4) ступінь «законослухняності» і правової грамотності населення 

та учасників судових процесів зокрема – 9 %;
5) ступінь сумлінності працівників суду і у першу чергу суддів – 9 %;
6) рівень професійної підготовки суддів і апарату судів – 8 %;
7) стан матеріально-технічного забезпечення судів, суддів, праців-

ників апарату судів – 6 %;
8) якість попереднього розслідування і стану (рівень) юридичної 

допомоги населенню у цивільних і адміністративних справах – 6 %;
9) незаконний вплив на суддів при прийнятті рішень – 6 %;
10) недосконалість системи організаційного забезпечення діяль-

ності судів – 5 %;
11) відсутність ефективних альтернативних способів вирішення 

конфліктів (спорів) – 2 %;
12) стан виконання судових рішень – 2,5 %;
13) інші фактори – 1,5 %.
За минулі десятиліття, як свідчать результати моніторингу опублі-

кованих оперативних даних, наведена система факторів фактично за-
лишилася незмінною. Змінився лише ступінь їх впливу на ефективність 
правосуддя1. Найпоширенішою є точка зору, відповідно до якої ефек-
тивність правосуддя ототожнюється й визначається через його резуль-
тативність із узгодженням при цьому судової діяльності з досягненням 
завдань (цілей), що стоять перед судами [689, с. 11].

Ефективність правосуддя – багатоаспектна й недостатньо дослідже-
на правова категорія. Характерно, що в спеціальній літературі слово-
сполучення «якість» і «ефективність» правосуддя широко вживаються 
без розкриття їх змісту. При цьому ці поняття закладаються в основу 
фундаментальних висновків, що коли не вершиться правосуддя, у кра-
їні настає свавілля й конституційне поле руйнується, а замість права 

1 Зміст інституту «ефективності правосуддя» розкривається виходячи із загаль-
новизнаного значення «ефективності» – як здатності системи (організації) досягти 
найкращих результатів унаслідок умовної діяльності по досягненню цілей (завдань), 
тобто результативність і дієвість виконання функцій (повноважень).
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у діло йдуть танки та скидається законна влада. Тільки ефективно 
функціонуюче правосуддя може дати впевненість активній частині на-
селення у виправданості його зусиль [208, с. 8–10].

Ця позиція перегукується із загальним визначенням ефективності 
управлінської діяльності через ступінь досягнення організацією (сис-
темою) поставлених цілей [809, с. 67]. Характерно, що, крім впрова-
дження системи адміністративного правосуддя, будь-яких інших іс-
тотних змін у законодавчій базі, яка регламентує діяльність судової 
влади, станом на 2008 рік в Україні не відбулося1.

Наявні розрізнені дані свідчать про те, що, на думку самих суддів, 
істотно (у процентному співвідношенні) зріс негативний вплив на 
ефективність правосуддя соціально-політичної ситуації в державі та 
незаконний вплив на суддів при прийнятті рішень. Із числа перерахо-
ваних факторів як мінімум половина безпосередньо залежить від 
рівня організаційного забезпечення судової діяльності, тобто ефектив-
ності управлінських механізмів як у цілому, так і в кожному конкрет-
ному суді.

На етапі незавершеності судової реформи усунення як перерахова-
них, так і інших негативних факторів можливе за двома напрямами:

1) удосконалення діючого судоустрійного законодавства – як 
програма-мінімум і завершення (цим же шляхом) початих перетворень – як 
програма-максимум;

2) упровадження як надзвичайних заходів комплексної програми 
«Організаційно-методичне забезпечення правосуддя» судами всіх рівнів 
і юрисдикцій.

Тому в подальшому дослідженні доцільно більш детально зупини-
тися на трьох основних компонентах (складових) ефективності право-
суддя (строк, якість і оперативність виконання рішень) у контексті 
побудови належних управлінських механізмів саме за цими основними 
напрямками.

Насамперед слід зазначити, що серед конституційних основ судо-
чинства, безпосередньо пов’язаних із предметом даного дослідження, 
у першу чергу варто виділити: законність, рівноправність усіх учасни-
ків процесу перед законом і судом, змагальність сторін, обов’язковість 
рішень суду (стаття 129 Конституції України).

У сучасній юридичній літературі значна увага приділяється «про-
паганді» імплементації в національне законодавство міжнародно-

1 Після «малої» судової реформи 2001 року в судоустрійне законодавство були 
внесені зміни (доповнення) локального характеру.
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правових стандартів, у тому числі і в судоустрійне законодавство. 
Кожний з авторів обґрунтовує переліки стандартів (такі, що деякою 
мірою відрізняються один від одного), безумовно необхідних для за-
стосування, у тому числі й з метою вдосконалення організаційного 
забезпечення судової діяльності.

У рамках Європейського Союзу приділяється значна увага забез-
печенню умов для підвищення ефективності господарського і цивіль-
ного судочинства в питаннях, пов’язаних з існуванням транснаціональ-
них спорів [588, с. 137–146].

Для вироблення авторської моделі законодавчого забезпечення 
системи управління судами та більш детального аналізу візьмемо за 
основу такі.

1. Строки розгляду судових справ.
Чинне процесуальне законодавство країн СНД характеризується 

детальною регламентацією строків на всіх стадіях кримінального, ци-
вільного, адміністративного судочинства. Тому при дотриманні суддя-
ми й апаратом судів усіх передбачених процесуальними кодексами 
строків практично виключаються будь-які претензії щодо недотриман-
ня європейського стандарту відносно «розумності»1 строків проваджен-
ня у судових справах.

Разом з тим проаналізована автором практика Європейського суду 
з розгляду звернень громадян і юридичних осіб як проти України, так 
і проти Росії свідчить, що питома вага цієї категорії скарг, тобто скарг 
на тяганину в судах, становить близько 30 %.

За останні 20 років перелік причин, що породжують явище, назва-
не неправовим терміном «тяганина», залишається незмінним.

У першу чергу це:
1) наднормативний рівень навантаження на одного суддю;
2) неналежна організація роботи суду (судді);
3) несумлінність учасників судового процесу (підсудних, свідків, 

адвокатів, прокурорів тощо);
4) неналежний рівень матеріально-технічного забезпечення судів 

(відсутність необхідної кількості залів судових засідань, технічних за-
собів тощо);

1 Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслює, що термін «розум-
ний строк» є оціночним поняттям і при розгляді цивільних та кримінальних справ 
критерії визначення цього строку відрізняються. Чітке визначення цього терміна 
конкретними часовими рамками практично неможливе, тому що по кожній справі 
він залежить від конкретних обставин. Так, за однією справою Суд указав, що «ро-
зумність тривалості провадження в справі необхідно оцінювати у світлі критеріїв, 
установлених прецедентною практикою» [638].
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5) незадовільна організація роботи в суді з призначення та розгляду 
справ (тобто з організації роботи);

6) низький професійний рівень суддів (неналежна підготовка до 
судових процесів);

7) заформалізованість і громіздкість судових процедур;
8) правовий нігілізм суб’єктів процесу та відсутність належного 

юридичного забезпечення звернень до судів.
За останні 2–3 роки додалася ще одна складова – це зниження 

рівня доступності населення до правосуддя, що обумовлено і запро-
вадженням адміністративного правосуддя, і відсутністю можливості 
перегляду на регіональному рівні судових постанов, що набрали чин-
ності.

З усіх перерахованих лише останній фактор є предметом законодав-
чого врегулювання. Усі ж інші можуть бути вирішені в процесі реалі-
зації управлінських функцій. Частина з них – центральними органами 
судового управління, більшість же – на регіональному і місцевому 
рівні1.

Тут у першу чергу слід зазначити, що протягом багатьох десятиліть 
робилися спроби щодо розробки науково обґрунтованих нормативів 
навантаження на одного суддю, більшість із яких завершувалася нічим. 
Лише в 2005–2009 роках спочатку на регіональному рівні2, а потім і в 
масштабах України з’явилися перші результати і рекомендації3.

Що стосується усунення негативних явищ, які породжують пору-
шення строків розгляду судових справ через неналежну організацію 
роботи, то в 2003 році в організацію судового управління була повер-
нута практика минулих років з проведення комплексних перевірок 
вивчення цих питань у районних судах з подальшим розглядом резуль-
татів на розширених спільних засіданнях президій обласних судів, ради 
суддів і колегії обласної судової адміністрації із прийняттям відповідних 
рішень рекомендаційно-методологічного плану [410].

Про ефективність та і законність цієї роботи можна сперечатися. 
Однак сам факт можливості здійснення в цій формі контрольної функ-

1 Конкретні механізми управління строками судочинства в місцевих судах перед-
бачається досліджувати в процесі розгляду повноважень голів місцевих судів.

2 У 2005 році в Харківській області було проведене дослідження «Фотографія 
робочого дня судді», що дозволило визначити часові критерії, необхідні для розгля-
ду одноособовим суддею найпростіших категорій кримінальних і цивільних справ.

3 У 2007–2008 роках Державною судовою адміністрацією України завершений 
процес затвердження посадових інструкцій працівників апарату судів, а розробка 
«нормативів навантаження» – триває.
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ції управлінських органів свідчить про необхідність збереження її 
і детального вдосконалення на законодавчому рівні1.

Проблеми організаційного забезпечення діяльності системи право-
суддя, названі П. Сєрковим (головою Ульянівського обласного суду) 
такими, що викликані «безправ’ям суду» стосовно суб’єктів, які зрива-
ють судові процеси (державних обвинувачів, адвокатів, поштових ві-
домств тощо), властиві більшості країн СНД [698, с. 6–7].

2. Якість розгляду судових справ (стабільність судових рішень).
Цей критерій ефективності правосуддя при розгляді його через 

призму впливу на нього управлінських процесів є найбільш складним. 
У першу чергу це пояснюється тією невидимою гранню, зневажання 
якою може бути кваліфіковане як зазіхання на незалежність судді.

Законність і обґрунтованість судових постанов – це не лише стан-
дарти міжнародного права, а й конституційні постулати, слідувати яким 
зобов’язаний кожний суддя. Разом з тим додаткові корегування право-
свідомості судді зовнішніми джерелами є не тільки порушенням прин-
ципу його незалежності, а й принципу пріоритету внутрішнього пере-
конання судді при прийнятті будь-яких рішень, як суто процесуаль-
них – про призначення справи, розгляд клопотань учасників процесу, 
так і остаточних рішень у справі.

Тому єдино припустимими засобами управління «якістю» з боку 
суддівських адміністраторів можна визнати:

1) загальнотеоретичні семінари (у рамках підвищення професійно-
го рівня);

2) оперативні наради з детальним аналізом правових позицій вище-
стоящих судів по скасованих і змінених вироках, рішеннях, постановах.

Загальнодержавною статистикою коефіцієнт стабільності вироків, 
рішень, постанов судів (по кожній категорії окремо) визначається спів-
відношенням кількості скасованих і змінених судових постанов до за-
гальної кількості розглянутих справ кожної конкретної категорії. Однак 
для реальної картини більш корисним є коефіцієнт стабільності, визна-
чений співвідношенням кількості оскаржених в апеляційному порядку 
до кількості скасованих (змінених). Саме цей показник дає об’єктивне 
уявлення про рівень професійної підготовки кожного конкретного судді2.

1 У цьому контексті зовсім невиправданими та недоцільними виглядають про-
позиції до закону про судоустрій стосовно скасування президій апеляційних судів 
і обмеження прав і повноважень їхніх голів.

2 При цьому варто мати на увазі, що певна погрішність виникає через імовірність 
скасування і рішення апеляційної інстанції в касаційному порядку із залишенням без 
зміни первісного рішення. Як свідчить багаторічна практика, ця погрішність в окре-
мі роки досягала 1–2 %.
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Слід зазначити, що загальновизнаним міжнародним стандартом є 
спеціальні норми, які не допускають притягнення судді до дисциплі-
нарної відповідальності лише за сам факт скасування рішень вищесто-
ящим судом.

Так, пунктом 2 статті 31 Закону України «Про статус суддів» перед-
бачено, що скасування або зміна судового рішення не спричиняє дис-
циплінарної відповідальності судді, якщо при цьому не було допущено 
навмисного порушення закону або несумлінності, що спричинило іс-
тотні наслідки1.

Тут слід лише звернути увагу на повноваження Верховного Суду 
України забезпечити однакове застосування законів усіма судами (пункт 
4 статті 18 Закону України «Про судоустрій») і необхідність у зв’язку 
із цим вироблення механізмів реалізації цієї функції, тому що вона не-
розривно пов’язана саме із критерієм якості судових рішень.

Аналіз значної кількості пропозицій щодо підвищення якості право-
суддя свідчить про відсутність єдиних критеріїв у визначенні самого 
цього поняття і як наслідок – обмеження рівнем кваліфікації суддів-
ського корпусу, модернізацією процесуального законодавства, підви-
щенням відповідальності суддів [117, с. 16].

Стосовно кримінальної юрисдикції в побудові концепції ефектив-
ності правосуддя існує своя специфіка, що полягає у розгляді право-
суддя як виду державної діяльності через призму загальнофілософсько-
го закону про ефективність, що дало можливість сформулювати крите-
рії результативності (тобто ефективності) діяльності судів по кримі-
нальних справах [248, с. 17; 398].

Українські фахівці якість, зокрема, в господарській юрисдикції, 
прямо пов’язують з належною законодавчою базою [859].

В. Д. Зорькін у зв’язку із цим вказує на необхідність оптимізації 
процесуальних строків і звертає увагу в тому числі й на якість проце-
суальних актів суду [208, с. 286–287].

3. Оперативність виконання судових рішень.
У загальній масі проблем, пов’язаних із заключною стадією судо-

чинства, у меншому ступені викликають занепокоєння недоліки, 
пов’язані з виконанням рішень у кримінальному та адміністративному 
процесах. Як свідчить і практика Європейського суду з прав людини, в 
Україні, а також у Росії вкрай поганий стан з виконанням рішень по 
цивільних і господарських справах.

1 Більш детально проблеми, пов’язані з цією нормою, передбачається досліджу-
вати у подальших розділах роботи.
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Незважаючи на те, що з часу сформування Державної виконавчої 
служби (див.: [543]) функція виконання судових рішень у судах зали-
шилася в усіченому вигляді, і донині актуальними є проблеми низької 
ефективності виконання судових рішень через вину судів.

Якісний рівень правосуддя вирішальною мірою залежить від кадро-
вого складу суддів, їх професійної підготовки, сумлінності та відпові-
дальності [878, с. 11]. Це аксіома. Деякі її аспекти розглянуті в попе-
редніх розділах. Залишається лише узгодити отримані результати з 
управлінськими процесами, розглянувши можливості впливу судових 
адміністраторів у тому числі й на перераховані критерії.

§ 4. Загальносистемний судовий менеджмент: 
його роль і вплив на строки розгляду судових справ 

і якість прийнятих рішень

Більшість визначень «судової системи» сучасних дослідників не 
відображають сутності цієї самостійної соціальної системи як однієї зі 
складових державної влади1.

Це свідчить про недостатнє дослідження сучасних моделей органі-
зації судової влади і є додатковим імпульсом у досягненні поставленої 
автором мети – сформувати комплекс ознак, які всебічно розкривають 
і характеризують сутність судової влади в правовій державі.

Базовим визначенням є підстави вважати точку зору Є. Б. Аброси-
мової, яка пропонує (і цілком обґрунтовано) під судовою системою 
розуміти форму організації судової влади, що здійснюється в кожній 
конкретній державі через сукупність судів, органів управління судової 
системи і квазісудових установ, які діють на підставі взаємодії окремих 
елементів системи один з одним, іншими системами або їх окремими 
елементами (прокуратурою, адвокатурою, слідством та ін.) на основі 
взаємодії з органами управління судовою системою [3, с. 19].

Незважаючи на всесвітнє визнання інституту менеджменту (і саме 
під цим найменуванням), пошукові комп’ютерні системи станом на 
початок 2009 року не виявляють (не реагують) на словосполучення 
«судовий менеджмент». Це найбільш яскраве підтвердження відсутнос-

1 Наприклад, О. В. Тюріна визначає судову систему як сукупність судових орга-
нів, основним призначенням яких є здійснення правосуддя [775, с. 7].
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ті фундаментальних робіт з проблем організаційного забезпечення су-
дової діяльності, адаптованих до досягнень сучасної науки управління. 
Є нечисленні роботи, де «менеджмент» вживається як родовий термін, 
що стосується лише реалізації адміністративних повноважень головами 
судів (судовими адміністраторами; керуючими справами та ін.) стосов-
но апарату судів1.

Тут же робиться спроба розглянути особливості управління і меж 
його допустимості на рівні цілісної системи, якою є судова влада. 
І особливо щодо впливу чисто управлінських процесів на ефективність 
правосуддя.

Виходячи із загальноприйнятого визначення, сформульованого ще 
на початку минулого століття Анрі Файолем, сучасний менеджмент – це 
реалізація (здійснення) п’яти основних функцій: планування, організа-
ції, управління, координації, контролю [781, с. 68].

Принагідно зауважимо, що приблизно ці ж складові, а саме: пану-
вання, керівництво, управління, організація, контроль, у середині 80-х 
минулого сторіччя відносили до основних форм влади [788, с. 68].

У рамках існуючої теорії управління не становить особливих труд-
нощів розглянути процес реалізації цих функцій на прикладі будь-якого 
структурного підрозділу судової системи – апеляційного або місцевого 
суду. Значно складніше простежити всі проблемні питання управлін-
ського характеру на рівні всієї судової влади (системи).

На необхідність розмежування співзвучних понять «процес управ-
ління» і «управлінський процес» зверталася увага ще у 80-ті роки ми-
нулого століття. Процес управління – це динаміка управління в матері-
альних і процесуальних аспектах, а управлінський процес – тільки 
процедурна сторона управлінської діяльності [334, с. 8].

Однозначним є висновок, що в цілому всі юрисдикції судової сис-
теми за характером співпідпорядкованості належать до ієрархічної 
структури управління. У такій ієрархії нижні рівні суб’єктів реалізації 
владних повноважень контролюються і підкоряються вищестоящим2. 
Досить легко цю ієрархічність у реалізації повноважень, установлених 
процесуальними законами, можна простежити на прикладі реалізації 
інституту інстанційності розгляду адміністративних, цивільних, госпо-
дарських, кримінальних справ.

1 Більш детально про цей вид менеджменту йдеться при аналізі функціональних 
обов’язків судів.

2 Такий підхід дає всі підстави для розуміння діяльності по організаційному 
забезпеченню судів управлінською владою.
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Наведена схема дає зразкове уявлення можливості «управління» 
строками розгляду справи конкретним суддею місцевого суду в ано-
мальних випадках1.

У даному аспекті розглянемо лише правові можливості участі в 
цьому процесі голів судів усіх трьох рівнів.

Найбільш типова ситуація, коли такого роду скарги із пропозицією 
вжити заходів адресуються головам апеляційних судів.

Після малої судової реформи ці судові адміністратори мають право 
займатися розглядом такої категорії скарг, лише здійснюючи «інші, 
передбачені законом, повноваження» (пункт 11 статті 28 Закону Укра-
їни «Про судоустрій»)2. Будь-яких конкретних повноважень чинне за-
конодавство не передбачає.

Аналіз законодавчого врегулювання можливості управління стро-
ками розгляду справ у судах свідчить про те, що механізм, який раніше 
існував, зруйнований в ім’я забезпечення незалежності суддів від впли-
ву адміністрування з надією на вироблення інших форм, що не зазіхають 
на незалежність суддів3.

Досить навести приклад управління процесом судового адміністру-
вання вже в період проведення малої судової реформи з боку Міністер-
ства юстиції України, у спеціальній постанові якого констатувалося, 

1 У даному контексті є досить поширеними ситуації, які можна визначити як 
типові, коли всі учасники процесу або одна зі сторін починають звертатися зі скар-
гами на дії судді, у провадженні якого перебуває справа, скажімо, рік і більше. Як 
слідує із статистичних даних, що періодично публікуються, скарг цієї категорії на-
дійшло тільки в Секретаріат Президента України понад 50 тис.

2 Наприклад, при наявності достатніх даних вважати, що суддею допущене по-
рушення законодавства, неможливо порушити дисциплінарне провадження відносно 
судді (стаття 33 Закону України «Про статус суддів», що вже втратила чинність), 
оскільки в Законі «Про судоустрій», прийнятому пізніше, голови апеляційних судів 
позбавлені цього повноваження; саме це і було стимулюючим приводом для «пого-
ловного» їх входження в Раду суддів України, оскільки це право тепер належить 
члену Ради суддів.

3 У період організаційного керівництва судами, та й «організаційного їх забез-
печення», органами юстиції в кожному випадку надходження скарги на тяганину 
судді він негайно викликався консультантом управління (відділу) юстиції для надан-
ня письмових пояснень. Після таких пояснень ставилося завдання «кинути все» і 
розглянути саме цю справу, а скаржникові повідомлялося, що «скарга поставлена на 
контроль». І цей контроль жорстко здійснювався шляхом подання регулярних пись-
мових повідомлень підконтрольним суддею. На початку 1980-х років у відділах 
юстиції з цією метою були засновані додаткові посади заступників начальника спе-
ціально для ведення такої роботи. Але явище, іменоване тяганиною, так і не було 
викорінено. Тому що причина криється саме в неналежному рівні організації роботи 
суду і конкретного судді.
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що «управлінська діяльність голів обласних судів «викликає ряд заува-
жень», тому колегія Міністерства юстиції запропонувала обласним 
управлінням юстиції разом з головами судів забезпечити дотримання 
у всіх судах вимоги Інструкції з діловодства» [601].

Аналіз змісту цієї постанови дає підстави вважати це чисто управ-
лінське рішення таким, що не відповідає не лише специфіці судового 
управління, але й загальним критеріям (вимогам) до подібного виду 
актів1.

Отже, нинішній орган організаційного забезпечення роботи су-
дів – Державна судова адміністрація України та її органи (обласні управ-
ління) на місцях фактично позбавлені можливостей будь-якого впли-
ву на аналізовані параметри ефективності правосуддя. На законодав-
чому рівні центр можливого впливу на цей фактор перемістився в дуже 
«специфічні» органи – Ради суддів і кваліфікаційні комісії2.

Для формування системи висновків щодо побудови сучасної систе-
ми управління оперативністю правосуддя внутрішньосистемного ха-
рактеру велике значення має з’ясування співвідношення понять право-
вого управління з іншими його видами3.

Нечисленні дослідники особливостей реалізації цього механізму в 
системі судової влади обґрунтовано звертають увагу на те, що «право-
ве регулювання державного управління у сфері правосуддя необхідно 
розуміти як реалізований компетентними державними органами режим 
упорядкування, підтримки і розвитку функціонування управлінських 
відносин щодо організації ефективної роботи всієї судової системи 
України» [736, с. 106].

Аналіз нормативної бази у сфері судоустрою свідчить про те, що 
відсутність детально розроблених доктрин (концепцій) судового ме-
неджменту спричиняє нечіткість і непослідовність пропозицій по вдо-
сконаленню системи управління ефективністю правосуддя. Деклара-
тивною і відірваною від життя виглядає констатація, що відповідно до 
принципу поділу влади судові і організаційно-управлінські функції не 
повинні поєднуватися в рамках судової влади й що «важливо чітко роз-
межувати повноваження суддів і органів виконавчої влади» (див. пункт 1 
[575]). У формулюванні цього концептуального положення міститься 

1 Див., зокрема, детальний аналіз змісту і видів управлінських рішень [423, 
с. 381–393].

2 Особливості їх управлінської діяльності – у наступних розділах роботи.
3 Стосовно органів виконавчої влади і менеджменту в економічній сфері це 

питання достатньою мірою досліджувалося в сучасній літературі (див., напр.: [234, 
с. 490; 412, с. 60–69]).
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кілька методологічних помилок. По-перше, без належних конституцій-
них підстав організаційно-управлінські функції виокремлюються зі 
складу судової влади. По-друге, усередині самої системи управлінські 
процеси жодним чином не перетинаються з повноваженнями виконав-
чої влади. Тому в такому контексті не потрібно ніяких розмежувань.

Усі інші положення розділу IX цього програмного документа мають 
суто прикладний характер і фактично не сприяють законодавчій побу-
дові системи управління ефективністю правосуддя. У зв’язку із цим 
необхідно в першочерговому порядку на доктринальному рівні доро-
бити та запропонувати для суб’єктів законодавчої ініціативи конкретну 
сучасну модель судового управління, що має бути побудована на певних 
основах, на усвідомленні, що:

– організаційно-управлінське забезпечення правосуддя є однією із 
самостійних складових судової влади;

– судовий менеджмент на регіональному рівні будується на базі 
сучасної теорії управління, здійснюється керівниками апаратів судів, 
які перебувають у подвійному підпорядкуванні – безпосередньо головам 
відповідних судів і по горизонталі – начальникам обласних управлінь 
Державної судової адміністрації1;

– потрібно законодавче забезпечення управлінських механізмів 
впливу керівників судів на якість і оперативність правосуддя й ефек-
тивність виконання абсолютно всіх судових постанов при найсуворі-
шому дотриманні принципу незалежності суддів.

Для забезпечення цього напряму виникає необхідність розробки та 
прийняття на державному рівні програми ресурсного забезпечення 
системи судової влади, яка б передбачала як основні напрями:

– кадровий (як суддів, так і кваліфікованих фахівців апарату судів);
– матеріально-технічний – з будівництвом належно технічно осна-

щених приміщень судів;
– організаційно-правовий – розробка науково обґрунтованих нор-

мативів навантаження на суддів2, методичних рекомендацій з реалізації 
1 Слід зазначити, що на етапі створення в Україні системи ДСА не одержали 

підтримки спроби підпорядкування керуючих справами обласних (апеляційних) 
судів начальникам регіональних управлінь. Унаслідок чого збереглася система вер-
тикального підпорядкування цієї ланки центральному апарату та керівництву Дер-
жавної судової адміністрації України, яка роботою з керуючими справами судів поки 
що не займається.

2 У контексті вироблення пропозицій щодо вишукування резервів для зниження 
рівня навантаження заслуговує на увагу досвід суддів-магістратів США, які викону-
ють значні обсяги робіт з попереднього розгляду справ. Детальніше статус і повно-
важення магістратів у судах США див.: [50, с. 322–323].
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основних функцій підрозділів апарату судів і основних процесуальних 
інститутів, що забезпечують ефективність правосуддя.

Висновки і пропозиції до розділу 4

1. Для вироблення головної складової доктрини стосовно управлін-
ських процесів у структурах судової влади необхідно ефективніше 
використовувати досягнення як світової, так і вітчизняної науки управ-
ління.

2. При побудові національної моделі організаційного забезпечення 
судової діяльності є всі підстави виходити з тотожності цього інститу-
ту «управлінню судами».

3. Необхідно прийняти спеціальну державну програму, що перед-
бачає комплексне дослідження предмета судового управління (управ-
ління структурами судової влади) з метою вироблення рекомендацій 
з удосконалення нормативної бази.

4. Завершити розробку нормативів навантаження суддів першої 
інстанції, забезпечивши їх затвердження як нормативно-правового акта, 
і підготувати методичні рекомендації щодо організації роботи місцево-
го суду з підвищення ефективності правосуддя по основних категоріях 
судових справ.

5. Державній судовій адміністрації України необхідно розробити 
нормативну базу, що регулює побудову управлінської вертикалі через 
керівників апаратів судів (завідувачів секретаріатом), передбачивши 
механізм реалізації ними функцій, у тому числі й контролю за органі-
заційним забезпеченням судової діяльності.

6. Через суб’єктів законодавчої ініціативи внести пропозиції (комп-
лексного характеру) по вдосконаленню чинного законодавства з метою 
усунення причин, що знижують ефективність правосуддя.

7. Завершити доробку пропозицій до діючих програм, у тому числі 
і регіональних, по вдосконаленню матеріально-технічної бази судів.
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РОЗДІЛ 5 
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ 
ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ 

ПРОЦЕСІВ У СУДАХ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ

§ 1. Теоретичні і законодавчі основи та практичні заходи 
щодо вдосконалення національної моделі організаційного 

забезпечення діяльності структур судової влади

Майже десятилітній досвід правозастосування судоустрійного за-
конодавства України, яке передбачає положення про те, що Державна 
судова адміністрація України, будучи центральним органом виконавчої 
влади, здійснює організаційне забезпечення діяльності судів загальної 
юрисдикції, а також інших органів і установ судової системи (частина 
друга статті 125 Закону України «Про судоустрій України»), дає під-
стави для висновків про те, що цим реформуванням закладена лише 
основа для побудови моделі управління в судах, що відповідає вимогам 
правової держави. За цей час виявлені й істотні проблеми, які можна 
усунути двома шляхами. У першу чергу усунення багатьох недоліків 
можна досягти за рахунок удосконалення законодавчої бази. Водночас 
можливий цілий комплекс заходів і в рамках існуючої моделі, що дадуть 
змогу підвищити ефективність організаційного забезпечення діяльнос-
ті всіх ланок судової системи.

Концепція, що має бути реалізована в Україні [575], передбачає здій-
снення заходів практично лише на базі чинного законодавства, що, при-
родно, не може задовольнити суспільство, яке очікує істотного підви-
щення якості правосуддя, і породжує новий рівень дискусій у цій сфері.
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Аналіз обговорюваної проблематики щодо механізмів, які забез-
печують управлінські процеси в судах, у самих суддівських співтова-
риствах України і Росії істотно відрізняється.

Ученими України висловлена критична точка зору щодо діючої в 
Україні системи державного управління, яка залишається громіздкою, 
витратною і у цілому неефективною. Нові управлінські інститути утво-
рюються і реформуються без урахування науково обґрунтованих функ-
цій органів управління, повноважень їх посадових осіб, визначення 
потреби в кадрах та їх системи в цілому [168, с. 157].

Усе сказане повною мірою стосується і управлінських структур 
судової влади.

Чинне законодавство як України, так і Росії досить скупо розкриває 
поняття організаційного забезпечення діяльності суду, закріплюючи під 
цим терміном заходи кадрового, фінансового, організаційно-технічного, 
матеріально-технічного, інформаційного та іншого характеру (див.: 
частина друга статті 119 [605]; стаття 1 [448]).

У російській юридичній літературі на початок 2000-х років наміти-
лася єдність у розумінні під організаційним забезпеченням цілого 
комплексу заходів для кожної судової інстанції і суду будь-якого рівня, 
найважливішими серед яких є:

1) організація діловодства суду, що забезпечує виконання всіх вимог 
процесуального законодавства та інструкцій про діловодство;

2) кадрова робота, що забезпечує трудові правовідносини співро-
бітників, заходи соціально-правового захисту суддів, державних служ-
бовців, інших працівників, систему оплати праці;

3) забезпечення довідково-аналітичної, нормативно-правової бази 
в «кодифікованому» стані; налагоджена система аналізів і узагальнень 
судової практики;

4) забезпечення взаємодії суду з учасниками судового процесу; при-
йом відвідувачів; робота зі скаргами і заявами громадян непроцесуаль-
ного характеру; взаємодія із засобами масової інформації;

5) управління фінансовими, матеріально-технічними та іншими 
ресурсами;

6) забезпечення ведення статистичної звітності, судової статистики1.
Проте і цей перелік не можна визнати вичерпним. На підставі ана-

лізу всієї діючої в Росії законодавчої бази офіційною доктриною виді-
ляється 22 напрями в організаційному забезпеченні діяльності судів 

1 У цьому випадку за основу взяті висновки Г. Т. Єрмошина в авторській інтер-
претації (див.: [174, с. 2–9]).
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і при цьому твердиться, що створення у 1998 році Судового департа-
менту стало великим досягненням на шляху зміцнення самостійності 
і незалежності судової влади [475, с. 45–47, 408]. Про те, що Судовий 
департамент має зберегтися всередині судової системи, свідчить по-
зиція президентської влади Росії [617, с. 27].

Одне це вже може свідчити про те, що закріплена російським за-
конодавством схема організаційного забезпечення судової діяльності 
через Департамент при Верховному Суді Російської Федерації вияви-
лася більш прийнятною для нинішнього етапу функціонування судової 
влади в державі.

Однак для більш аргументованих висновків із цього приводу необ-
хідно знову заглибитися в теорію управління. Є всі підстави погодити-
ся із твердженням, що держава є способом спільного існування системи 
соціальних структур, що мають відокремлені (щонайменше на три 
гілки) управлінські вертикалі [64, с. 311]. Сприйняття цього положення 
виключає наявність структури, покликаної забезпечити діяльність су-
дових установ у системі виконавчої влади.

Ні в Україні, ні в Росії практично не заперечуються висновки про 
те, що державному управлінню судовою системою властиві всі ознаки 
управління, які є у структурах законодавчої і виконавчої влади, з ура-
хуванням специфіки судової влади, обумовленої незалежністю суддів 
і самостійністю судів [735, с. 44–47].

Разом з тим слід зазначити, що не всі форми і методи державного 
управління, вироблені галузевою наукою [823, с. 74–83], застосовні в 
організаційному забезпеченні судової діяльності. Дійсно, управління – 
це взаємодія людей, тому важливе значення мають прийоми, способи, 
операції стимулювання, активізації й спрямування діяльності людини 
з боку державних органів і посадових осіб [26, с. 250].

Нині стосовно судової системи, хоч як це дивно, найменш дослі-
дженими залишаються організаційні форми управління, що характери-
зуються використанням прийомів і способів для найбільш ефективного 
здійснення покладених на суди функцій.

У свій час офіційна радянська доктрина оперувала терміном «орга-
нізаційне керівництво судами», що якнайточніше відображає суть 
адміністративно-організаційного керівництва судовими органами та 
відрізняється від судового нагляду, уважаючи, що термін «судове управ-
ління» має суто умовне значення [696, с. 8].

Поділяючи сучасну точку зору про те, що організаційна діяльність 
полягає в необхідності врахування її особливостей залежно від рівня 
органів, що здійснюють її, та їх функцій [689, с. 112], слід все-таки ви-
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ходити з раніше сформульованого висновку про те, що «організаційне 
забезпечення діяльності судів» є однією з головних внутрішніх функцій 
судової влади.

Отже, є всі підстави вважати прийнятною для розуміння сутнісно-
го змісту терміна «управлінська функція» пропозицію, обґрунтовану 
на дисертаційному рівні, щодо структури функцій прокуратури за такою 
формулою: «функції → підфункції → види діяльності → посади → 
завдання → операції → дії» [713, с. 24].

Наведена схема, якщо пов’язати її з повноваженнями різних струк-
турних органів судової влади та їх посадових осіб, дасть змогу визна-
чити в кожній ланці комплекс заходів, що впливають на ефективність 
управлінських процесів.

Виходячи із праворозуміння загального змісту ефективності будь-
якої діяльності, під ефективністю організаційного забезпечення су-
дочинства слід розуміти рівень досягнення позитивного результату 
кожною конкретною судовою структурою та її основними суб’єктами 
в межах реалізації своїх повноважень для забезпечення конкретних 
функцій, закріплених за цією структурою.

У даному аспекті передбачається, що кожний суб’єкт управлінської 
системи фактично не виробляє ніякої продукції. Результатом його 
інтелектуально-розумових та організаційно-розпорядницьких дій є 
заходи, які по суті «приводять у рух» процес реалізації функцій, під-
функцій і т. д. підвідомчих йому структур. Так, для голови конкрет-
ного суду – усього суду, керівника апарату суду – всіх структурних 
підрозділів суду (канцелярій, служб тощо).

Як зазначається в літературі, зараз у практиці і теорії виділено більше 
двох десятків різних методів оцінки ефективності роботи управлінсько-
го апарату [875, с. 108–111]. На жаль, на сьогодні відсутні такі формули 
визначення ефективності правосуддя (судової діяльності) у цілому. 
Існують лише розрізнені, несистемні спроби оцінки ефективності окре-
мих аспектів організаційного забезпечення судової діяльності.

Сучасними й актуальними слід визнати дослідження кадрових і 
організаційних форм забезпечення діяльності касаційної інстанції гос-
подарської юрисдикції [477].

Деякі висновки щодо законодавчого забезпечення управління ка-
драми, отримані дослідниками в суміжних галузях1, у цілому прийнят-
ні й для судової системи.

1 Так, В. В. Сухонос вважає за необхідне прийняти Положення про роботу з 
кадровим резервом і Концепцію безперервного підвищення кваліфікації в органах 
прокуратури (див.: [746, с. 15]).
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На жаль, слід визнати, що стосовно діяльності судової системи в 
Україні відсутні подібні напрацювання. Багато в чому це обумовлено 
тим, що підфункція, яка раніше здійснювалася Мін’юстом і яку можна 
сформулювати як «вивчення стану організації діяльності судів і роз-
робку директивних вказівок і рекомендацій», фактично не перейшла до 
Державної судової адміністрації. Як, втім, і підфункція контролю за 
дотриманням законності у сфері організаційного забезпечення діяль-
ності судів.

Певною мірою це обумовлено сучасним розумінням принципу не-
залежності суддів і конституційних повноважень у цій сфері органів 
суддівського співтовариства, що випливають із положення про те, що 
«для вирішення питань внутрішньої діяльності судів діє суддівське 
самоврядування» (частина друга статті 130).

У цьому зв’язку дуже важливе значення має з’ясування переліку 
питань, що належать до внутрішньої діяльності судів, і нормативно-
правового закріплення форм, методів цієї роботи та відокремлення її 
від повноважень структур Державної судової адміністрації.

Важливе значення для корегування курсу організаційного забез-
печення судової діяльності на нинішньому етапі мають постанови 
спільних розширених1 засідань Президії Верховного Суду України, 
президії Ради суддів України та колегії Державної судової адміністрації 
України, що базуються на багаторічному досвіді радянського періоду 
прийняття рішень на спільних засіданнях колегій Мін’юсту та Президій 
Верховних Судів. За загальним правилом, це щорічні підсумкові засі-
дання або у виняткових випадках – тематичні: «про стан здійснення 
правосуддя в N-ському регіоні».

Аналіз підсумкових документів цих «слухань» свідчить про те, що 
постанови містять заходи, які зобов’язують підвідомчі органи здійсню-
вати діяльність з підвищення ефективності правосуддя2. Ще більшою 
імперативністю характеризуються такі рішення у випадках виявлення 
численних недоліків у регіональному правосудді3.

Характерно, що ці документи і методи перевірки та розгляду сліпо 
копіюються апеляційними судами та радами суддів областей. Як така 

1 За рахунок обов’язкової участі голів апеляційних судів усіх юрисдикцій, голів 
рад суддів і регіональних кваліфікаційних комісій.

2 Найпоширеніші заходи – «звернути увагу судів», «судовим палатам проаналі-
зувати», «завершити перегляд», «головам судів систематично проводити навчання», 
«орієнтувати суди на усунення недоліків», «забезпечити повний і всебічний розгляд 
скарг громадян», «раді суддів розглянути на своєму засіданні», «ДСА України вжити 
заходів» і т. п. (див., напр.: [600, с. 14–16]).

3 Практично в тому ж стилі і дусі всі подальші (див., напр.: [599, с. 20–21]).
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форма «колективного втручання» і ці прийоми та методи загального 
керівництва процесом організаційного забезпечення судової діяльнос-
ті співвідносяться із принципом незалежності судів і суддів, може 
свідчити лише глибоке узагальнення цієї практики з використанням 
можливостей судового конституційного контролю.

На сьогодні саме з метою запобігання можливості визнання спіль-
ної діяльності названих органів незаконною необхідне, по-перше, 
належне її унормування, а по-друге, прийняття державної програми 
з підвищення ефективності організаційного забезпечення судової 
діяльності.

Слід зазначити, що, на жаль, не всі пропозиції, висловлені ще на 
початкових етапах реалізації Концепції судово-правової реформи 
(1992 рік), були належним чином вивчені, деякі виявилися незатребу-
ваними. Це стосується проекту створення при Верховному Суді України 
Вищої ради судової адміністрації, до функцій якої пропонувалося 
віднести:

– розпорядження коштами Державного бюджету, виділеними на 
судову владу;

– сприяння побудові матеріально-технічної бази судів;
– підбір і навчання суддів і державних службовців судової системи;
– забезпечення виконання судових рішень через спеціально ство-

рену систему [849, с. 52–60].
Без детального, системного аналізу важко однозначно оцінити, на-

скільки ефективнішою була б пропонована структура порівняно з дію-
чою Державною судовою адміністрацією як органом виконавчої влади 
порівняно із системою, що утвердилася.

Можна лише констатувати, що в суддівському співтоваристві до-
мінуючою є точка зору, що на черговому етапі судово-правової рефор-
ми чи не єдиною законодавчою зміною в цій сфері повинна бути пере-
дача Державної судової адміністрації в спільне відання органів суддів-
ського співтовариства та Верховного Суду України1.

Крім декількох резолюцій органів суддівського співтовариства ке-
рівниками судів і багатьма суддями протягом останніх 5–6 років не-
одноразово висловлювалися припущення не лише про підпорядкування 
ДСА Верховному Суду України, але й її територіальних управлінь – 
апеляційним судам [695, с. 5–8].

Слід зауважити, що в перехідний період організаційного керівни-
цтва судами, тобто в той час, коли Мін’юст України фактично припинив 

1 Як рішучий крок у цьому напрямку варто розцінювати Указ Президента Укра-
їни [542].
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здійснення цієї функції, а структури Державної судової адміністрації 
перебували в стадії формування, практично в кожній області був на-
копичений певний досвід активного управління районними судами 
головами апеляційних судів1.

§ 2. Державна судова адміністрація: структура, 
функції та межі повноважень

На відміну від Російської Федерації в Україні відсутній профільний 
закон про Державну судову адміністрацію і її діяльність була додатково 
унормована лише відповідним Положенням, затвердженим президент-
ським указом (див.: [589]).

Крім того, основна відмінна риса полягає в статусі цих центральних 
органів організаційного забезпечення судової діяльності. ДСА України 
є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, 
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 
України, а Судовий департамент при Верховному Суді Російської Фе-
дерації є федеральним державним органом, що здійснює організаційне 
забезпечення діяльності судів, органів суддівського співтовариства, 
а також фінансування мирових суддів.

Зараз не бракує фундаментальних досліджень, у яких дається по-
рівняльна характеристика основних судоустрійних інститутів у країнах 
Європи. Певна увага в цих роботах приділяється й характеристиці за-
конодавчих механізмів, що забезпечують управління судами.

Як видно, у більшості держав вищу управлінську владу відносно 
судової системи здійснюють спеціально уповноважені на це органи:

– Вища Рада правосуддя (Андорра, Бельгія);
– Національна Вища рада магістратури (Угорщина, Італія, Молдова);
– Самостійна (комісія) служба управління судами (Ірландія);
– Вища суддівська Рада (Кіпр).
Як ми вже зазначали, аналіз судоустрійного законодавства країн 

СНД свідчить про те, що в більшості з них збереглася система органі-
заційного забезпечення судів Міністерствами юстиції та їх органами 
(див. додаток Г).

Незважаючи на загальновизнаний факт, що зі створенням спеціаль-
ного органу управління ситуація з матеріально-технічним забезпечен-

1 З цією метою ще в 1991 році (як експеримент) у Харківському обласному суді 
було введено додаткову посаду першого заступника голови суду саме для здійснення 
цієї роботи.
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ням діяльності судів України відчутно покращилася, у суддівському 
співтоваристві триває дискусія щодо того, чи потрібна така судова ад-
міністрація (див., напр.: [580]), а також щодо її місця в системі влади 
держави. Протягом декількох років в Україні ведеться робота над під-
готовкою проекту нового положення про Державну судову адміністра-
цію. Однак кілька спроб його узгодження на засіданні Ради суддів су-
проводжувалися черговою бурхливою дискусією, що закінчилася ухва-
ленням рішення про формування робочої групи з підготовки кардиналь-
ного рішення про інтеграцію ДСА в систему судової влади України 
[507].

Попередній авторський аналіз ситуації з організаційним забезпе-
ченням судової діяльності в 2005–2009 роках свідчить про те, що коли 
Державній судовій адміністрації вдалося б у повному обсязі забезпе-
чити всі 32 основні функції, покладені на неї головним підзаконним 
актом, підстав для суперечок про її місце в системі поділу влади абсо-
лютно не було б.

Структурно Державна судова адміністрація України складається 
із центрального апарату та територіальних управлінь в областях, міс-
тах Києві і Севастополі. Найсуттєвішим недоліком у законодавчому 
регулюванні її діяльності є відсутність належного унормування 
діяльності регіональних структур, що й призводить до недостатньої 
ефективності виконання функцій, детально визначених у зазначеному 
Положенні.

Так, на законодавчому рівні було передбачено, що територіальні 
управління Державної судової адміністрації здійснюють свою діяль-
ність на основі положення про ДСА України, що затверджується указом 
Президента України (пункт 5 статті 128 Закону України «Про судоустрій 
України»). Однак, як видно, це Положення «делегувало» право унор-
мувати діяльність територіальних органів Главі ДСА України (частина 
четверта статті 12)1.

Статтею 126 Закону України «Про судоустрій України» наводиться 
перелік повноважень Державної судової адміністрації України, покла-
дених на її структурні підрозділи в рамках їх компетенції. Весь комплекс 
повноважень можна згрупувати (класифікувати) щодо функцій цього 
органу, у першу чергу виділивши найважливіші:

1 Тут знову ж таки звертає на себе увагу те, що в Росії повноваження управлінь 
(відділів) Судового департаменту в суб’єктах Федерації в першу чергу закріплені на 
законодавчому рівні (див. статтю 14 Федерального закону [447]. Більш детальна 
регламентація міститься в Типовому положенні про управління (відділ) Судового 
департаменту в суб’єкті Російської Федерації [759].
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1. Кадрова функція:
– вивчення кадрових питань апарату судів, прогнозування необхід-

ності у фахівцях, здійснення через Міністерство юстиції та інші органи 
державного замовлення на їх підготовку;

– ведення статистичного й персонального обліку даних про кадри 
суддів, підготовка матеріалів для призначення, обрання суддів і звіль-
нення їх з посади;

– забезпечення необхідних умов для підвищення кваліфікації суддів 
і працівників апарату судів, створення постійно діючої системи підви-
щення кваліфікації;

– організація проходження навчальної практики (стажування) у су-
дових органах, розробка відповідних програм практики і стажування;

– розробка пропозицій щодо необхідної кількості суддів у всіх лан-
ках системи.

Блок цих установлених законом повноважень, безумовно, розши-
риться за рахунок необхідності введення кадрового обліку даних не 
тільки про суддів, але й інших фахівців системи, тому що, крім пере-
рахованих напрямів, у Державній судовій адміністрації виконується 
внутрішня функція – організації власної роботи, тобто управління 
структурами самої адміністрації.

Крім того, самостійним напрямом має стати робота з резервом ка-
дрів, починаючи з відбору кандидатів для направлення на навчання в 
базові юридичні ВНЗ. Тому цілком очевидно, що згодом і проміжна 
ланка – Міністерство юстиції1 відпаде і ця робота буде здійснюватися 
безпосередньо територіальними управліннями Державної судової ад-
міністрації. Особливу увагу слід приділити роботі з резервом кадрів на 
заняття посад суддів, який має поділятися на три групи (попередній, 
першочерговий та із числа тих, які склали кваліфікаційні іспити)2.

Крім організації роботи з перепідготовки суддів, в Академії суддів 
України повинна постійно діяти система підвищення професійного 
рівня суддів, що включає:

а) самостійне навчання (навчання за індивідуальними планами);
б) щотижневі заняття в кожному суді, які проводяться головами 

судів (судових палат) з поточних проблем;
в) щоквартальні тематичні семінари на базі апеляційного суду;
1 Зараз відповідно до пункту 3 статті 126 Закону України «Про судоустрій» ДСА 

України «здійснює замовлення на підготовку відповідних спеціалістів через Мініс-
терство юстиції України».

2 Детальніше про це див. у розділі 4 роботи.
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г) регулярні стажування в судах другого рівня;
д) реалізацію системи наставництва (робота з молодими суддями).
При цьому варто зауважити, що для суддів зі стажем роботи до 

трьох років повинна розроблятися додаткова програма навчання. 
Обов’язковим елементом має бути аналіз (узагальнення) якості їх 
роботи; вивчення процесуальних документів; навчання методикам 
організації і проведення судових процесів.

2. Організаційна функція (функція організаційного забезпечення 
діяльності судів):

– вивчення практики організації діяльності судів, розробка та реалі-
зація пропозицій по вдосконаленню цієї роботи в судах різних рівнів;

– організація роботи з ведення судової статистики, діловодства, 
у тому числі й архівного;

– упровадження в судах комп’ютеризації діловодства, судочинства 
та інформаційно-нормативного забезпечення судової діяльності;

– забезпечення суддів необхідними технічними засобами фіксації 
судових процесів та видаткових матеріалів до них;

– організація діяльності служби судових розпорядників.
Окремо варто виділити одну зі складових цієї функції – взаємодію 

з керівниками апарату судів і контроль за належним виконанням функ-
ціональних обов’язків працівниками судів, а також обов’язок відповід-
них управлінь судової адміністрації по забезпеченню всіх суддів необ-
хідними кодексами, а бібліотек судів – методичними матеріалами, пе-
ріодичними виданнями та матеріалами судової практики.

Територіальні управління судової адміністрації також беруть участь 
у формуванні підрозділів судової міліції1 і забезпечують через них 
охорону приміщень судів, координують діяльність судової міліції 
з усіма місцевими судами.

3. Функція матеріально-технічного забезпечення:
– забезпечення належних умов діяльності судів загальної юрисдик-

ції, кваліфікаційних комісій судів, органів суддівського самоврядуван-
ня, Академії суддів України;

– підготовка матеріалів для формування пропозицій по бюджету 
судів і вжиттю заходів по їх фінансуванню відповідно до закону;

– виконання функцій головного розпорядника бюджетних коштів 
у випадках, встановлених законом;

1 Додаткові обґрунтування необхідності наділення підрозділів судової міліції 
повноваженнями, які має служба приставів у Російській Федерації, – тема окремої 
роботи. Тут лише слід зазначити, що в Росії вона досліджена й на дисертаційному 
рівні (див.: [785]).
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– організація та фінансування будівництва і ремонту (реконструкції) 
приміщень судів і забезпечення їх технічного оснащення.

Однією з передумов незалежності судів на місцях є забезпечення 
повного фінансування їх діяльності з Державного бюджету, що узго-
джується з наявністю в законодавстві норм, які забороняють виділення 
коштів судам з місцевих бюджетів.

З метою забезпечення стабільності та належного рівня фінансуван-
ня Державною судовою адміністрацією разом з Радою суддів України 
один раз на три роки розробляються та затверджуються нормативи 
фінансового забезпечення всіх судів.

Державна судова адміністрація з урахуванням проектів кошторису 
витрат, які розробляються протягом червня – серпня поточного року 
апеляційними (обласними) судами і територіальними управліннями 
адміністрації по кожному місцевому суду, складає проект бюджету 
судової влади на майбутній рік. При цьому всі галузі судової системи 
фінансуються окремим рядком, і законом установлена неприпустимість 
скорочення витрат судів поточного року1.

Незважаючи на очевидність і однозначність, ці умови в Україні за 
роки незалежності не виконувалися жодного разу. Кращий показник 
виконання прийнятих за 10 років бюджетів – приблизно 50 % від по-
треби судів.

Головними розпорядниками бюджетних коштів є: Верховний Суд 
України, Конституційний Суд України, вищі спеціалізовані суди – щодо 
бюджетних коштів, передбачених на забезпечення їх діяльності, і Дер-
жавна судова адміністрація – щодо всіх інших судів загальної юрисдик-
ції, а також кваліфікаційних комісій суддів і органів суддівського само-
врядування всіх рівнів.

У Концепції судово-правової реформи 1992 року підкреслювалося, 
що необхідність такої реформи обумовлена тим, що суди країни пере-
живають гостру кризу. Кризова ситуація склалася також у матеріально-
технічному забезпеченні судової діяльності. Більше 80 % судів розта-
шовувалися якщо не в аварійних, то в таких приміщеннях, які не при-
стосовані для цих цілей і не відповідають елементарним вимогам для 
здійснення правосуддя.

У будинках судів були відсутні елементарні умови для відвідувачів. 
Меблі та інше обладнання не поновлювалося протягом десятиліть, 

1 Детальний порядок фінансування судів регламентований статтею 121 Закону 
України «Про судоустрій України», іншими нормативно-правовими актами.
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фінансування витрат на канцелярські товари, поштові відправлення, 
охорону будинків, оплату енергоресурсів було практично зупинено.

Реальне становище з матеріально-технічним забезпеченням судової 
діяльності в той час постійно підживлювало ідею про вихід судів із 
системи Міністерства юстиції.

І це незважаючи на те, що за роки, які минули з часу прийняття 
Концепції судово-правової реформи, певна увага з боку держави при-
ділялася – приймалися нормативні акти з питань матеріально-технічного 
забезпечення судів. Так, пунктом 1 постанови Верховної Ради України 
«Про забезпечення діяльності судів» від 24 лютого 1994 року на Кабінет 
Міністрів України, на державні обласні адміністрації покладався 
обов’язок до 1 червня 1994 року «завершити вирішення питань забез-
печення судів необхідними службовими приміщеннями відповідно до 
встановлених норм». Але лише в травні 2003 року з’явився перший 
підзаконний акт, що регламентує основні вимоги, які пред’являються 
до приміщень районних (місцевих) судів.

Таким чином, на Державну судову адміністрацію крім поточної 
роботи покладений обов’язок розробки і прийняття державних програм 
матеріально-технічного забезпечення судів, які повинні містити такі 
напрями:

1) капітальне будівництво будинків судів за проектами, які відпо-
відають найбільш прогресивним вимогам з відправлення правосуддя;

2) капітальний ремонт і реконструкція існуючих будинків і нових 
приміщень;

3) забезпечення судів транспортом, засобами зв’язку, сигналізації, 
іншими технічними засобами, оргтехнікою та обладнанням, меблями;

4) комп’ютеризація та інформатизація судової діяльності;
5) фінансування поточної діяльності в обсягах потреби (для оплати 

енергоресурсів, поштових витрат, виплат учасникам процесу, народним 
засідателям і т. п.).

Прийняті підзаконні нормативні акти, які стосуються матеріально-
технічної бази судів, ураховують як міжнародні, так і національні осо-
бливості судової інфраструктури.

В основу технічних завдань по проектуванню приміщень судів по-
кладені такі критерії. Кожний суддя, крім службового кабінету, повинен 
мати «свій» зал судових засідань площею 75–100 м2, оснащений тех-
нічними засобами, службові приміщення для секретаря та помічників. 
У кожному суді повинні бути приміщення для народних засідателів 
(присяжних), учасників процесу, просторі холи для відвідувачів, що 
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відповідають санітарно-побутовим нормам, а також умови для реаліза-
ції процесуальних і конституційних прав усіх громадян, які звернулися 
за судовим захистом.

4. На завершальному етапі реформи додатково увагу слід приді-
лити соціально-побутовій функції:

– здійснення матеріального і соціального забезпечення суддів, зо-
крема суддів у відставці та працівників апарату суду, – в обсягах, перед-
бачених законодавством;

– забезпечення медичного обслуговування і санаторно-курортного 
лікування суддів і працівників апарату суду, вжиття заходів по забез-
печенню їх належним житлом.

5. Зовнішні функції:
– забезпечення у взаємодії з органами суддівського самоврядування, 

судами та правоохоронними органами принципів самостійності судів, 
незалежності, недоторканності і безпеки суддів;

– представництво інтересів судів у заходах, які проводяться в краї-
ні та регіонах, а також на міжнародному рівні;

– організація співробітництва з міжнародними організаціями і гро-
мадськими формуваннями.

6. Контрольна функція:
– контроль за станом діловодства в судах загальної юрисдикції;
– здійснення контролю за дотриманням норм трудового законодав-

ства, правил внутрішнього трудового розпорядку в усіх структурах, 
у тому числі й апаратах судів;

– проведення ревізій господарської діяльності підвідомчих 
структур.

Порівняльний аналіз діяльності основного управлінського органу 
в судовій системі України і Росії дає підстави для різнополярних виснов-
ків про ефективність їх роботи.

У Російській Федерації вже на 2005 рік більшістю фахівців було 
визнано, що Судовий департамент став реальним механізмом, який 
перетворює в життя принципові рішення органів суддівського співто-
вариства, й основні зусилля в рамках установлених повноважень ним 
зосереджені на практичному вирішенні стратегічних завдань: підви-
щення доступності правосуддя, забезпечення самостійності судів, під-
вищення авторитету судової влади [482]. Тому не випадково на жодно-
му з останніх з’їздів суддів Росії, на відміну від України, питання про 
кардинальне реформування системи організаційного забезпечення 
діяльності судів навіть не згадувалося.
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Тут варто мати на увазі, що в Україні діяльність територіальних 
управлінь у перші роки їх створення додатково регулювалася тимча-
совим положенням, затвердженим наказом глави Державної судової 
адміністрації від 26 листопада 2002 року № 5. Надалі практично всі 
основні положення цього тимчасового акта увійшли до Положення, 
що, на жаль, більш ніж за п’ять років так і не стало постійним повною 
мірою1.

Незважаючи на таку ситуацію, цей локальний нормативний акт 
протягом більше п’яти років є базовим в організації роботи основних 
управлінських структур судової влади України. Аналіз всіх 44-х основ-
них завдань цих органів, установлених цим Положенням, свідчить про 
досить повне охоплення всіх напрямів з організаційного забезпечення 
судової діяльності. Реалізація більшості з них дає підстави для виснов-
ків про позитивні тенденції, що намітилися.

Водночас відсутність науково обґрунтованих критеріїв управлін-
ської діяльності як у цілому в усій системі, так і в регіональних струк-
турах не дозволила оперативно внести необхідні зміни та доповнення 
в діючу законодавчу базу.

Лише у 2009 році з’явилося перше дисертаційне дослідження, 
у якому зроблена спроба визначити правовий статус Державної судової 
адміністрації України, структуру і зміст складових її елементів і, ви-
ходячи з поставлених перед ДСА функцій, сформулювати оптимальну 
модель її статусу [804, с. 2].

У наведеній роботі містяться пропозиції вважати правовий статус 
Державної судової адміністрації обумовленим специфічними завдан-
нями та повноваженнями. При цьому цілком обґрунтовано підтриму-
ється думка про те, що вона є органом судового управління й як орган 
судової влади здійснює від імені держави функції у сфері організацій-
ного забезпечення діяльності судів з метою створення належних умов 
для функціонування судової влади [804, с. 15].

Заслуговують на увагу і пропозиції автора аналізованого досліджен-
ня, що фактично збігаються з раніше сформульованими, щодо систе-
матизації функцій Державної судової адміністрації стосовно органів та 
інститутів судової влади за такими напрямами:

1 Справа в тому, що Положення про територіальні управління Державної судової 
адміністрації, затверджене наказом по Державній судовій адміністрації України 
№ 2005/04 від 16 листопада 2004 року, так і залишилося незареєстрованим Мініс-
терством юстиції України, очевидно у зв’язку з постійними претензіями цього 
відомства зберегти можливість впливу на окремі аспекти формування та контролю 
за органами, що забезпечують діяльність судів.
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1) фінансування;
2) матеріально-технічного забезпечення;
3) інформаційного забезпечення;
4) професійно-кадрового забезпечення;
5) розподілу навантаження між суддями;
6) участі у формуванні судів загальної юрисдикції;
7) удосконалення організаційного забезпечення, у тому числі 

й через міжнародне співробітництво;
8) організації розгляду звернень громадян;
9) матеріального та соціального забезпечення суддів, працівників 

апарату і суддів у відставці.
Незважаючи на те, що ці напрями роботи А. М. Хливнюк уважає 

системними, але саме системності в їх класифікації й не вистачає.
Більш чітку класифікацію функцій Державної судової адміністрації 

можна запропонувати після поглибленого аналізу повноважень і основ-
них напрямів діяльності на регіональному рівні з урахуванням міжна-
родного досвіду та результатів детального аналізу цієї діяльності на 
прикладі Харківської області, взявши за основу авторську класифікацію 
не тільки основних функціональних напрямків роботи управлінських 
структур, а й їх сутнісний зміст.

§ 3. Судове управління на регіональному (обласному) рівні

В останнє десятиліття минулого століття у світовій літературі об-
народувано безліч результатів фундаментальних досліджень, поклика-
них істотно підвищити ефективність роботи організацій, установ. Іс-
нують конкретні напрацювання щодо застосування досягнень науки 
управління в діяльності правоохоронних органів [33] та окремих аспек-
тів менеджменту в роботі спеціалізованих судів [535].

І лише в аспекті діяльності регіональних судів загальної юрисдик-
ції поняття «управління судом», як і раніше, сприймається як непри-
пустиме словосполучення, що загрожує незалежності суду і суддів.

З метою підготовки висновків і пропозицій щодо побудови регіо-
нальної моделі управління судами, що не посягає на ці постулати пра-
вової держави, необхідно вдатися до додаткового вивчення рекоменда-
цій науки управління з одночасним порівняльним аналізом діючої 
нормативно-правової бази.
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Для вироблення базової позиції щодо побудови ефективної управ-
лінської моделі на регіональному рівні доцільно знову взяти за основу 
рекомендації Анрі Файоля про елементи управління:

– передбачення – вивчення перспектив розвитку системи;
– організація – побудова матеріального і соціального організму 

підприємства (установи);
– розпорядження – уміння приводити у дію персонал;
– узгодження – це зв’язування й поєднання, сполучення (узгоджен-

ня) всіх дій і зусиль;
– контроль – спостереження, щоб усе відбувалося згідно із вста-

новленими правилами і розпорядженнями1.
Наведена система елементів управління мала бути врахована в за-

конотворчому процесі при прийнятті норм, що забезпечують їх адап-
тацію до судоустрійного законодавства. Але, як ми вже зазначали, 
у зв’язку з неналежним законодавчим забезпеченням судової діяльнос-
ті суто управлінська категорія не знайшла в ній відображення. Через це 
значно ускладнюється процес її ефективного застосування в повсяк-
денній роботі.

Варто визнати, що існують можливості впровадження в управлін-
ський процес багатьох загальнотеоретичних і практичних рекомендацій 
і в рамках наявної (діючої) законодавчої бази. Однак у таких умовах це 
багато в чому залежить від індивідуальних особливостей і професійно-
го рівня «управлінців» – регіональних керівників голів апеляційних 
(обласних) судів і начальників територіальних управлінь судової адмі-
ністрації.

Аналіз існуючої ситуації свідчить про наявність декількох негатив-
них факторів, що впливають на узгодженість діяльності цих двох ке-
рівників основної регіональної ланки, які обумовлені:

1) падінням авторитету начальників управлінь юстиції серед всіх 
суддів, особливо в останні 2–3 роки перед передачею цієї функції струк-
турам судової адміністрації, що за інерцією відбилося і на нових фор-
муваннях, і на ставленні до їх керівників;

2) законодавчим закріпленням у період 1992–1996 років більш ак-
тивної ролі в управлінських процесах голів обласних судів;

3) тривалим перехідним періодом становлення територіальних 
органів Державної судової адміністрації та невизнанням суддівським 
співтовариством авторитету більшості керівників цих органів.

1 Цит. за: [748, с. 23].
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А надалі – істотним обмеженням повноважень голів апеляційних 
судів у процесі формування суддівського корпусу та відсутністю зако-
нодавчих заходів для ефективного розмежування повноважень між 
двома регіональними керівниками і невизначеністю щодо закріплення 
принципу єдиноначальності в питаннях їх відання.

В умовах насиченості інформаційного простору численними де-
тальними рекомендаціями щодо організації роботи керівника (див., 
напр.: [786]) стосовно судової діяльності варто констатувати брак 
науково-практичних розробок, які висвітлюють сучасну модель управ-
ління судовими структурами, що вимагає гармонійного сполучення 
принципів єдиноначальності і колегіальності.

У радянський період дійсно домінував метод єдиноначальності, не 
обмежений на регіональному рівні ніякими органами1.

Етапи судово-правової реформи, що завершилися до 2009 року як 
в Україні, так і в інших країнах СНД, практично повністю дезавуювали 
метод єдиноначальності, заклавши основи для пріоритетної побудови 
управлінських механізмів на основі широкого застосування принципу 
колегіальності. Тому на сучасному етапі актуальною проблемою стала 
відсутність напрацьованої практики застосування колегіального методу 
управління структурами судової системи та моделі ідеального регіо-
нального керування цим процесом.

Загальновизнано, що найбільша ефективність у реалізації покладе-
них функцій конкретною судовою структурою досягається системою 
управління, за своїми параметрами близькою до харизматичної2.

Виходячи з розуміння соціальної системи як сукупності людей, що 
здійснюють певну цілеспрямовану діяльність, слід розуміти, що орга-
нізаційний розвиток у такому контексті регіональної судової системи 
пов’язаний (обумовлений) двома основними складовими – структурою 
і системою функцій3.

Поділяючи точку зору про те, що «управління» є функцією всіх 
організованих систем і визначається як процес цілеспрямованого впли-
ву суб’єкта на об’єкт управління [811, с. 5], слід у контексті даного 
дослідження зосередитися на проблемних питаннях, які виникають 

1 Цей недолік лише певною мірою компенсувався системою контролю з боку 
партійної організації КПРС.

2 Харизматичне керування – система управління, у центрі якої стоїть особистість, 
а влада особистості здійснюється за допомогою здатності цієї особистості впливати 
на людей, що її оточують. Причина та джерела цього впливу можуть бути найрізно-
манітнішими (див.: [220, с. 46]).

3 За основу взяте визначення з: [101, с. 47].
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через відсутність належного рівня підготовки судових адміністраторів1  
на прикладі структур рівня місцевих судів.

Багаторічний особистий досвід координації діяльності голів район-
них судів дозволяє дійти висновку, що у сфері судового управління 
застосовні абсолютно всі основні критерії оцінки ефективності праці 
керівника, вироблені міжнародною наукою менеджменту:

– невміння управляти собою,
– розмитість особистих цінностей,
– нечіткі особисті цілі,
– зупинений саморозвиток,
– недостатність навичок вирішувати проблеми,
– недолік творчого підходу,
– невміння впливати на людей,
– недооцінка і недостатнє розуміння управлінської праці,
– слабкі навички керування,
– невміння навчати,
– низька здатність сформувати колектив однодумців.
Цю систему [122, с. 40–41] варто доповнити з урахуванням специ-

фіки судової діяльності такими параметрами:
– неповажне, нешанобливе ставлення до співробітників,
– нездатність особистим прикладом довести належне ставлення до 

виконання обов’язку,
– розбіжність слів зі справою.
Практично всі аспекти організації процесу управління стосовно 

виробничих структур повно та всебічно розглянуті в сучасних фунда-
ментальних роботах (див.: [861; 836]).

Численні висновки теорії управління щодо вимог до особистісних 
якостей керівника повною мірою можуть бути поширені на голів судів 
та їх заступників. Це стосується і твердження про те, що коли керівник 
не може бути суворим, владним і відповідальним, він неминуче може 
впасти з висоти свого положення. Тобто він втратить свій авторитет і 
ніхто не буде його сприймати належним чином. І навпаки, якщо керів-
ник буде занадто ображати підлеглих, ставити до них жорсткі та неви-
правдано завищені вимоги, то це може вплинути на його положення, 
його сприйматимуть як самодура, якому необхідно принизити під-
леглих, щоб зберегти свій авторитет [463, с. 441–442].

1 Офіційно термін застосовний щодо керівників апаратів судів. У даному ж 
контексті це голови судів та їх заступники.
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Усі раніше проаналізовані інститути управлінських прийомів, ме-
тодів, стилів стосовно судової системи правової держави мають свої 
особливості. Так, фактично неприйнятним є авторитарний, малоефек-
тивним – ліберальний стиль керування.

Отож залишається завдання адаптувати для кожної конкретної су-
дової структури демократичний стиль керування1.

В аспекті дослідження дійсно необхідно звернути увагу на харак-
терну відмінність побудови судової системи, ієрархія в якій базується 
не на адміністративній підпорядкованості, а на процесуальній підконт-
рольності судів нижчого рівня судам вищого [315, с. 29–33].

При цьому варто мати на увазі, що зі скасуванням «судового на-
гляду» і внесенням інших змін у сучасне процесуальне законодавство, 
які істотно звузили обсяг повноважень голів судів другого рівня в пла-
ні контролю за процесуальними рішеннями судів, залишаються лише 
чисто управлінські функції, обумовлені необхідністю забезпечити 
ефективність правосуддя на регіональному рівні.

Світовий досвід свідчить про існування моделей, що повністю 
сприйняли досягнення передових теорій науки управління з дотриман-
ням вимог, що забезпечують незалежність судів. Так, судові адміністра-
тори і в судах штатів, і у федеральних судах США за своїм статусом і 
функціональними обов’язками по суті є «першими заступниками» від-
повідних голів судів. При цьому вони самостійно виконують функції з 
матеріально-технічного та кадрового забезпечення діяльності судів. 
Досить широкий обсяг повноважень голів вищестоящих судів стосовно 
суддів, у тому числі й нижчого рівня, реалізується як самостійно, так і 
через спеціальні структури центрів з підвищення кваліфікації суддів, 
комісії й т. п.2

Практично всі загальновідомі теорії управління (менеджменту) 
декларують, що найвищий рівень ефективності виконання функціональ-
них обов’язків всіма структурними підрозділами організацій досягаєть-
ся при наявності чіткої системи централізованого управління, що розум-
но сполучається з принципами єдиноначальності та колегіальності.

З урахуванням цього систему організаційного забезпечення діяль-
ності місцевого суду необхідно будувати при дотриманні принципів, 
розроблених сучасною наукою управління [217], зважаючи на специ-
фіку судової діяльності, із забезпеченням при цьому:

1 Детальніше про стилі керування, типи керівників див.: [725; 205; 318].
2 З авторського досвіду вивчення роботи судів США за програмою «Судове ад-

міністрування» (штат Віргінія, США, жовтень 2003 року).
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– чіткого розмежування функцій між структурними підрозділами 
та повноважень між їх працівниками;

– відповідності прав, обов’язків, ступеня відповідальності консти-
туційним основам і нормам спеціальних законів, підзаконних норма-
тивних актів (у тому числі локальних);

– виключення подвійного підпорядкування;
– персональної відповідальності за належне виконання покладених 

обов’язків;
– чіткої взаємодії структурних підрозділів та їх співробітників 

з налагодженою системою взаємозамінності;
– функціонування чіткої системи контролю;
– побудови структурних підрозділів з урахуванням рекомендацій 

соціальної психології – один керівник на 5–7 працівників або відповід-
них ланок (служб).

Відповідно до рішення розширеного спільного засідання президії 
Верховного Суду України, Ради суддів і колегії Державної судової ад-
міністрації від 18 квітня 2008 року керівництву Верховного Суду Укра-
їни доручено розробити та ініціювати розгляд Верховною Радою Укра-
їни законопроектів, спрямованих на подолання розрізненості органів 
судової влади.

Доручено також Державній судовій адміністрації підготувати про-
позиції щодо перерозподілу штатної чисельності суддів у господар-
ських, адміністративних і загальних судах на основі аналізу завантаже-
ності [199].

Цей законотворчий процес необхідно використати і для вдоскона-
лення як цілісної (державної), так і регіональної моделі управління 
судами.

Варто визнати, що, як і раніше, залишаються актуальними пропо-
зиції, висловлені протягом 2000–2006 років1.

Наведений аналіз дає підстави для класифікації функцій і повно-
важень голів судів другого рівня, які тією чи іншою мірою реалізують-
ся у системі регіонального управління судами2, на п’ять груп.

1. Кадрова функція:
– забезпечення державного замовлення для направлення на на-

вчання в юридичні ВНЗ, забезпечення виробничої практики та стажу-
1 Див. раніше опубліковані, у тому числі у книзі В. Д. Бринцева [79, с. 58–64].
2 Варто мати на увазі, що при цьому аналізуються «умовно зовнішні» функції і 

повноваження стосовно місцевих судів, а внутрішні – щодо управлінських процесів 
у самих структурах Державної судової адміністрації – це предмет самостійного до-
слідження (частково йшлося про це у попередньому параграфі).
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вання студентів, участь у державному розподілі, формування резерву 
на суддівські посади, поточна робота з резервом, підготовка кандидатур 
для конкурсного відбору, підготовка до складання кваліфікаційних іс-
питів, робота з реальним резервом (із числа рекомендованих на суддів-
ські посади);

– забезпечення процесу вступу на посаду, організація приведення 
до присяги, «введення у спеціальність», кваліфікаційні атестації;

– створення системи регіональної професійної підготовки, органі-
зація наставництва та процесу самостійного підвищення рівня профе-
сійної майстерності;

– безстрокове наділення повноваженнями суддів апеляційних 
і місцевих судів;

– система юридичної відповідальності суддів за вирішення скарг на 
дії і бездіяльність суддів непроцесуального характеру, реалізація повно-
важень щодо прийняття рішень про ініціювання відповідальності1.

2. Функція фінансового та матеріально-технічного забезпечення 
діяльності судів (суддів).

У законодавчому та організаційно-методичному забезпеченні ви-
конання цієї функції в правозастосовній практиці найменше неясностей. 
Цей процес характеризується певною динамікою, і в разі досягнення 
рівня 100 % фінансування потреби судів виникають передумови для 
позитивної оцінки цієї сторони діяльності управлінських структур.

3. Функція організаційного забезпечення здійснення правосуддя, 
судового контролю:

– нормативне і методичне забезпечення;
– заходи щодо підвищення ефективності судової діяльності шляхом 

участі в процесі «управління» навантаженням суддів та інших праців-
ників апарату;

– координація діяльності судів і виконавчої служби в процесі ви-
конання судових рішень;

– сприяння оперативності правосуддя (забезпечення конвоювання 
утримуваних під вартою, виконання приводів, явки інших учасників 
судового процесу).

4. Удосконалення нормативної бази, що регулює (забезпечує) судо-
ву діяльність.

Цей напрям діяльності вимагає додаткового більш детального ана-
лізу, а тезисно його можна розкрити в такий спосіб:

1 Про необхідність усунення протиріч у нормах судоустрійного закону й закону 
про статус суддів України – у наступних розділах роботи.
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планування й організація аналітичної роботи (проведення аналізів 
і узагальнень судової практики), за результатами якої:

– прийняття адміністративних розпоряджень по усуненню виявле-
них при цьому недоліків і заходів з підвищення ефективності роботи;

– внесення подань у вищі судові інстанції з постановкою питання 
про необхідність прийняття відповідних постанов Пленуму Верховно-
го Суду України, інших відповідних рекомендацій;

– розробка і прийняття локальних нормативних актів регіонально-
го рівня;

– підготовка пропозицій по внесенню змін і доповнень до чинного 
законодавства.

5. Координація діяльності, керування апаратами судів.
У процесі реалізації цієї функції застосовні всі методи і прийоми 

звичайного внутрішньосистемного менеджменту. Ситуація спрощуєть-
ся у зв’язку з відсутністю необхідності дотримання принципу «органі-
заційного забезпечення діяльності з найсуворішим дотриманням неза-
лежності судів і суддів», тому що керованими суб’єктами є працівники 
судів, а не судді.

Системний аналіз наявних проблем при реалізації перших чотирьох 
груп функцій дає підстави для висновків про необхідність подальших 
законодавчих кроків для унормування співвідношення повноважень 
керівників територіальних управлінь Державної судової адміністрації 
з повноваженнями і функціями голів апеляційних судів, місцевих судів 
і органами суддівського співтовариства1.

§ 4. Судове адміністрування: правові основи, 
роль і місце в організаційному забезпеченні діяльності 

судів регіонального рівня

Конституції і судоустрійне законодавство країн СНД не передба-
чають використання таких термінів, як «судове адміністрування» або 
«судовий адміністратор». Ці терміни, що одержали поширення в лі-
тературі, запозичені з доктрини США та деяких інших країн. Як ек-
вівалент у процесі реформи в Україні одержало закріплення слово-
сполучення «адміністративні посади в судах» (пункт 5 статті 20 За-
кону України «Про судоустрій України»), що вживається як узагальню-

1 Конкретні висновки та пропозиції більш доречно сформулювати після деталь-
ного аналізу цих питань.



Розділ 5. Конституційно-правові основи та основні напрями підвищення ефективності…

200

ючий термін у всіх випадках, коли йдеться про голів судів та їх за-
ступників.

Аналіз численних проблем в умовах незавершеної судової реформи 
свідчить про те, що вони багато в чому обумовлені відсутністю науко-
вих рекомендацій щодо механізмів реалізації функцій (повноважень) 
керівників судів1 і, найголовніше, будь-яких кваліфікаційних вимог до 
претендентів на заняття цих посад у судах, особливо регіонального 
рівня, а також відсутністю конституційних основ для більш детального 
врегулювання статусу голів судів і їх заступників.

Відсутність повного законодавчого внормування додаткових вимог 
до особистості керівників судів може бути компенсована на відомчому 
рівні шляхом прийняття підзаконних нормативних актів. Однак для 
цього необхідно мати відповідні рекомендації, отримані на доктриналь-
ному рівні.

Раніше наведений загальний аналіз найпоширеніших моделей ор-
ганізаційного забезпечення судової діяльності дає підстави для виснов-
ків, що незалежно від того, у якій системі (судової чи виконавчої влади) 
перебуває головний орган управління, завдання перед ним ставиться 
одне – створити належні умови для всіх судів і суддів для виконання 
поставлених перед ними завдань, забезпечивши при цьому дотримання 
міжнародних стандартів їх незалежності.

Слід мати на увазі, що через відсутність чіткого законодавчого ви-
значення терміна «судове адміністрування» найчастіше воно ототож-
нюється з діяльністю судових адміністраторів. Причому в більшості 
випадків розуміють під судовими адміністраторами не тільки керівни-
ків апаратів судів, а й суддів, наділених адміністративними повнова-
женнями.

У зв’язку із цим і виникло завдання виробити основні критерії, що 
розкривають значеннєвий зміст цього поняття, детально проаналізува-
ти систему завдань, що стоять перед уповноваженими органами та 
посадовими особами, покликаними здійснити організаційне забезпе-
чення судової діяльності.

Як вже вказувалося, судоустрійне законодавство країн СНД, оперу-
ючи терміном «судове адміністрування», виходить із його загально-
доступності для розуміння і фактично не розкриває суть. Законодавець 
України «особливий порядок фінансування й організаційного забез-
печення діяльності судів» відносить до однієї з гарантій самостійності 
судів і незалежності суддів (стаття 7 Закону). У цій законодавчій фор-

1 Це неодноразово звучало з вуст самих голів судів (див., напр.: [718]).
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мулі по суті закріплена передумова для реалізації конституційного 
положення про те, що «держава забезпечує фінансування та належні 
умови для функціонування судів і діяльності суддів» (частина перша 
статті 130 Конституції України)1.

Подальше законодавче врегулювання організаційного забезпечення 
діяльності судів (глава 18 Закону) де-юре виключає участь у реалізації 
цієї функції голів судів (їх заступників), закріплюючи положення про 
те, що організаційне забезпечення діяльності судів покладається на 
державну судову адміністрацію і лише допускається можливість учас-
ті в цьому процесі «судових органів» у випадках, установлених законом 
(частини друга і третя статті 119 Закону).

Семирічний досвід функціонування цієї системи свідчить про те, 
що фактично у даному процесі значна роль належить головам судів, 
особливо на регіональному рівні.

У цьому аспекті дуже важко визначити, що ж мав на увазі законода-
вець, допускаючи участь в управлінських справах «судових органів»2.

Слід зауважити, що це положення діючого судоустрійного законо-
давства не піддається конкретизації (корегуванню) і в законопроектах, 
зареєстрованих у Верховній Раді станом на червень 2009 року3.

Незважаючи на наявність законодавчого визначення, що в Україні 
діє єдина система забезпечення функціонування судової влади – судів 
загальної юрисдикції і Конституційного Суду України (частина перша 
статті 119 Закону України «Про судоустрій України»), є всі підстави, 
виходячи з фактично сформованої ситуації, класифікувати її на два 
самостійних види:

1) організаційне забезпечення Конституційного, Верховного і Ви-
щих Судів;

1 До речі, Конституційний Суд України послідовно звертав увагу законодавця на 
неприпустимість порушення цього конституційного положення при прийнятті за-
конів про бюджет (див.: [664; 654]).

2 Див.: Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про судоустрій 
України» № 4588-1 від 20 січня 2004 року [549].

3 Якщо тлумачити поширювально, то очевидно і осіб, наділених адміністратив-
ними повноваженнями в судах, варто вважати індивідуальними суб’єктами 
«суб’єктних органів» з усіма наслідками, що із цього випливають. Аналогічну по-
зицію займає і Конституційний Суд Російської Федерації. Так, ще в Постанові КС 
РФ від 17 липня 1998 року № 23-п указувалося, що відсутність затверджених Феде-
ральним законом нормативів фінансування судів сама по собі не може бути підставою 
для визначення цього фінансування на свій розсуд виконавчою або законодавчою 
владою, оскільки необхідні витрати федерального бюджету на суди безпосередньо 
захищені самою Конституцією і не можуть скорочуватися нижче такого рівня, що 
забезпечує виконання вимог статті 124 Конституції Російської Федерації [522].
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2) організаційне забезпечення судів загальної юрисдикції1 з під-
системами:

а) загальних судів,
б) спеціалізованих судів2.
З урахуванням діючого законодавчого врегулювання та існуючої 

практики судового менеджменту в організаційному забезпеченні судової 
діяльності, незалежно від її видів, як ми вже зазначали, виділяються 
певні основні напрями забезпечення судів усіх рівнів та юрисдикцій:

1) кадрове,
2) фінансове,
3) матеріально-технічне,
4) інформаційне та організаційно-технічне.
Основи фінансового й матеріально-технічного забезпечення деталь-

но визначені в профільному законі. Незважаючи на це і тенденцію до 
поліпшення в цих питаннях, що намітилася, зазначені напрями, як і 
раніше, залишаються актуальними і належним чином не забезпеченими 
з боку держави3.

Природно, що найгостріше ці проблеми позначаються на судах 
регіонального рівня.

На жаль, чинне законодавство не виділяє в самостійні напрями:
1) нормативно-правове,
2) соціально-побутове забезпечення,
3) захист прав і законних інтересів усіх працівників судової системи.
Безсистемність у роботі по всіх трьох перерахованих напрямах 

обумовили відсутність належної нормативної бази, неоднозначність 
правозастосовної практики відносно початку строку повноважень ново-
призначених суддів, недосконалість процедури приведення суддів до 
присяги та з багатьох інших питань.

Виключення із судоустрійного законодавства норм, що давали 
змогу оперативно відстороняти від виконання обов’язків суддів, від-
носно яких порушене кримінальне переслідування, а також можли-

1 Попри недостатню чіткість і постійну плутанину у вживанні термінів варто 
мати на увазі, що чинне законодавство України передбачає існування в системі «су-
дів загальної юрисдикції» загальних і спеціалізованих судів (частина перша статті 
19 Закону України «Про судоустрій» [604]).

2 «Боротьбу» за повну автономію (самостійність) у цих питаннях продовжують 
господарські суди.

3 Унаслідок цього періодично робляться спроби додаткового законодавчого 
врегулювання цих питань (див. законопроект В. В. Онопенка [608]), а також кампа-
нії з повсюдного прийняття регіональних програм по «забезпеченню судів належни-
ми приміщеннями», «додатковому технічному забезпеченню судів регіону».
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вість порушувати питання про звільнення з посади у випадках кіль-
каразового притягнення до дисциплінарної відповідальності протягом 
одного року негативно позначилися на загальному іміджі суддівсько-
го співтовариства.

Абсолютно невиправданими є ситуації, коли після закінчення 
п’ятирічного строку перебування на посаді сотні суддів протягом від 
декількох місяців до двох років і більше не здійснюють правосуддя, 
чекаючи безстрокового наділення повноваженнями, справно одержу-
ючи при цьому повну заробітну плату. Незважаючи на те, що це яви-
ще з 2001 року «прогресує», належних заходів по його усуненню 
не вживається.

Зовсім невиправдано зникло із законопроектів про судоустрій по-
ложення про можливість залучення до судової діяльності тимчасово 
виконуючих обов’язки суддів на період тривалої відсутності професій-
ного судді1.

Бракує в судоустрійному законодавстві України й норми, що дає 
змогу тимчасово, з метою розвантаження, переводити суддів із суду з 
оптимальним навантаженням до суду, де це положення є критичним. 
Позитивне значення мала б можливість залучення суддів місцевих судів 
для виконання тимчасової роботи в судах другого рівня.

У цьому контексті заслуговує схвалення законоположення статті 7.1 
Закону про статус суддів Російської Федерації, уведене Федеральним 
законом від 21 червня 1995 року № 91-ФЗ, яким передбачено, що до 
здійснення правосуддя (крім Конституційного Суду Російської Феде-
рації) може бути залучений (за згодою) суддя, що перебуває у відстав-
ці, на строк до одного року у випадку наявності вакантної посади в суді 
або у випадку тимчасового значного збільшення обсягу роботи в суді 
та в інших випадках за наказом голови суду при наявності позитивного 
висновку кваліфікаційної колегії суддів.

В Україні практично не внормована і процедура належного наді-
лення статусом виконуючого обов’язки голів судів. У випадках неперед-
баченого припинення повноважень попереднього керівника суду і до 
офіційного призначення нового минає у середньому не менше року.

Цікавим є досвід Азербайджану, де передбачена можливість у таких 
випадках наділення повноваженнями керівників судів центральним 
органом виконавчої влади (див. статтю 24 [443]).

1 У радянський період дуже ефективною школою оволодіння професійною май-
стерністю був інститут «народних засідателів», тимчасово виконуючих обов’язки 
суддів. Аналіз практики його застосування в Харківській області виявив, що із цього 
статусу «вийшли» десятки суддів області.
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Це далеко не повний перелік проблем, які мають бути вирішені за 
рахунок підвищення ефективності судового адміністрування як узго-
дженої та скоординованої діяльності голів судів усіх рівнів і юрисдик-
цій, керівництва Державної судової адміністрації з використанням 
потенційних можливостей регіональних кваліфікаційних комісій і рад 
суддів. І якщо більшість із раніше перерахованих проблем можуть бути 
вирішені лише шляхом прийняття відповідних нормативно-правових 
актів, то щодо кадрового і соціально-побутового забезпечення праців-
ників судів багато питань можуть бути розв’язані шляхом розробки та 
прийняття необхідних локальних актів.

Із цією метою необхідне напрацювання організаційних заходів, по-
кликаних поліпшити координацію роботи всіх суб’єктів, задіяних 
в організаційному забезпеченні судової діяльності.

Становить інтерес і заслуговує схвалення досвід Вірменії, де коле-
гіальним управлінським органом є Рада голів судів, сформована авто-
матично (за фактом заняття адміністративної посади в суді). Ця Рада 
має надзвичайно широкі повноваження:

– затверджувати порядок розподілу справ у судах;
– розглядати відводи і самовідводи суддів;
– організовувати професійне навчання суддів (див. статтю 27 [452]).
У цьому випадку по суті запозичений досвід США, де з 1922 року 

існує як основна структура судової адміністрації Суддівська конферен-
ція США, до якої за посадою входять: Голова Верховного Суду, голови 
13 окружних федеральних судів, двадцять суддів районного рівня і 
голова Федерального суду з питань міжнародної торгівлі. Цьому по суті 
громадському формуванню підлегле Адміністративне судове управлін-
ня США, утворене Конгресом у 1939 році. Паралельно із цим органом 
діє також створений Конгресом Федеральний судовий центр1.

Наведений аналіз дає підстави сформулювати окремі дефініції 
й висновки.

1. Судове адміністрування – це комплекс заходів управлінського 
характеру, здійснюваних у процесі реалізації функції організаційного 
забезпечення судової діяльності головами судів (їх заступниками) всіх 
рівнів та юрисдикцій разом з керівниками Державної судової адміні-
страції та її управлінь у регіонах з метою підвищення ефективності 
правосуддя та інших функцій, покладених на суди.

1 За матеріалами стажування у Федеральному судовому центрі США в 2003 році 
(штат Віргінія).
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2. До закону про судоустрій необхідно внести такі зміни і допов-
нення:

а) частина друга статті 24: «У разі відсутності голови суду його 
обов’язки виконує старший за віком заступник. А при відсутності за-
ступників – старший за віком суддя на підставі розпорядження голови 
територіального управління судової адміністрації, погодженого з голо-
вою апеляційного суду і ради суддів»;

б) статтю 61 доповнити пунктом 8: «8. На період тривалої відсут-
ності судді (хвороба, декретна відпустка) за рішенням кваліфікаційної 
комісії суддів спільним розпорядженням голови апеляційного суду і 
голови територіального управління судової адміністрації строком до 
1 року може бути призначений виконуючий обов’язки судді із числа 
суддів у відставці»;

в) статтю 9 Закону України «Про статус суддів» доповнити частиною 
третьою в такій редакції: «3. Повноваження судді, не рекомендованого 
до безстрокового обрання, припиняються у день закінчення п’ятирічного 
строку».

Судді, рекомендовані рішенням кваліфікаційної комісії та пред-
ставлені у встановленому порядку до безстрокового обрання, до ухва-
лення рішення Верховною Радою України продовжують здійснювати 
правосуддя в статусі виконуючих обов’язки протягом усього часу до 
ухвалення рішення по суті.

У випадку необрання їх повноваження припиняються з моменту 
прийняття такої постанови Верховною Радою України.

§ 5. Підбір і розстановка судових адміністраторів. 
Загальні положення

Відповідно до загальноприйнятої класифікації за характером повно-
важень у системі управління розрізняють три види працівників – фа-
хівці, допоміжно-технічний, обслуговуючий персонал і керівники, що 
входять до групи державних посад1.

У всіх структурах керівникові необхідно мати якості, що включають 
життєву (і житейську) мудрість, міцні теоретичні і практичні знання 
управління, набір оптимальних особистих якостей, здібності менеджера-

1 Деякі теоретичні основи, у тому числі й такі, що стосуються змісту і правової 
природи поняття «державна посада», можна зустріти в сучасній юридичній літера-
турі (див.: [815, с. 161–166]).
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керівника [218, с. 35–42]. Цей перелік є всі підстави істотно розширити, 
формуючи ідеальну модель керівника судової структури, виходячи з 
того, що внутрішній стан кожного пануючого суб’єкта характеризуєть-
ся тим, що наявність влади вимагає сприймати роботу в процесі її роз-
витку. Тут немає місця для скарг, вибачень, повторень або невідомих 
імпульсів. Потрібно бути гнучким, винахідливим; представляти точні 
плани, заохочувати відповідальність, уміти добре слухати, уміти діли-
тися владою, йти на компроміси, бути переконливим [330, с. 88–89].

Такий далеко не повний перелік необхідно доповнити й уточнити з 
урахуванням специфіки взаємин суб’єктів у системі судової влади. Для 
керівника судових структур, як ні для кого іншого, важливо вміти по-
збуватися накопиченої протягом дня негативної енергії, вміти звільня-
тися від негативних емоцій1.

Розробка переліку вимог до керівника судової структури нині як 
ніколи актуальна з урахуванням реально сформованої ситуації в судовій 
системі України, відсутності цілісного вчення про психотип керівників 
у цій сфері державно-владної діяльності.

Вивчення процесів, пов’язаних з наділенням повноваженнями голів 
судів у Харківській області протягом 1980–2006 років, дає підстави для 
висновків про чотири типи людей, які претендували на ці посади:

1) кар’єристи – з амбіційною зарозумілістю і підвищеною самооцін-
кою та з нестримним прагненням до влади;

2) лідери – судді, що користуються заслуженим авторитетом у ко-
лективі і в цілому регіоні – як за професійними, так і за особистісними 
якостями;

3) призначенці зверху – особи покликані, образно кажучи, «навести 
порядок»;

4) випадкові люди – оскільки більше нікого не було.
Як бачимо, у цьому переліку відсутня п’ята група – людей, що 

одержали посаду на «кумівській» основі2 або завдяки особистій від-
даності суб’єктам, від яких залежало призначення.

Це пояснюється тим, що коли такі випадки й були, то вони мали 
поодинокий характер, були настільки завуальовані, що не впадали в 
око. Напевно мав місце збіг «параметрів», і ці суб’єкти «розчинилися» 
у складі перерахованих чотирьох груп. При цьому потрапити в групу 
«кар’єристів» або «випадкових людей» труднощів не становило.

1 З цього приводу можна знайти багато рекомендацій (див., напр.: [149, с. 139–
181]).

2 За всі ці 26 років спроб «купити» посаду голови в області не було зафіксовано.
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У діяльності керівника суду будь-якого рівня необхідно виділити 
два основних блоки:

1. Зовнішній – це весь комплекс заходів із взаємодії з вищестоящим 
керівництвом системи, регіональними владними структурами, іншими 
державними органами й у першу чергу правоохоронними структурами, 
а також просто з відвідувачами суду, які звертаються до голови з най-
різноманітнішими питаннями. Окрему групу становлять відносини, 
обумовлені здійсненням судових функцій.

2. Внутрішній – це все, що окреслюється рамками конкретної 
структури, – від суто особистих відносин з усіма членами колективу до 
реалізації владних, управлінських функцій як стосовно суддів, так 
і працівників апарату.

Багатоаспектність кожного із двох напрямів закладає передумови 
для формування необхідних специфічних комунікативних якостей. Усі 
ці якості мають єдину загальну основу й лише залежно від специфіки 
комунікації вимагають прояву як особливих рис характеру, так і певних 
життєвих навичок.

У цьому аспекті до судових адміністраторів повною мірою засто-
совні висновки психологічної науки про те, що надмірні амбіції люди-
ни, наділеної владними повноваженнями, – це спосіб компенсації низь-
кого рівня почуття власної гідності. При цьому люди, що здаються рі-
шучими, часто болісно відчувають сумніви щодо ставлення до них 
навколишніх. Багато з них дуже чутливі до лестощів, міцно чіпляються 
за все, що для них символізує гідність, й старанно уникають дій, які 
могли б їм нагадати про їх недоліки [843, с. 17].

Багаторічні зіставлення результатів роботи чотирьох типів судових 
адміністраторів дають підстави для висновків про те, що у «кар’єристів» 
найбільш успішно виходить зовнішня діяльність1.

А от для одержання позитивної оцінки у внутрішній діяльності, 
безумовно, необхідним є лідерський тип керівника. Наука психологія 
не лише виділяє для цього типу безумовно необхідні якості – новатор-
ство, активність, рішучість, покладання на себе відповідальності за 
результати роботи колективу, справедливість, але й детально їх роз-
криває для типових систем [842, с. 580–595].

Дуже важливе для початкуючого керівника будь-якого типу воло-
діння прийомом формування позитивного іміджу. На підставі рекомен-

1 Тут і далі цей термін уживається без образливого підтексту, тому що він най-
більш повно розкриває сутність такого типу керівників і є офіційно визнаним.
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дацій кратології1, психології, соціології, теорії управління і з огляду на 
законодавчі основи судової діяльності є всі підстави вивести перелік 
додаткових особистісних якостей судового адміністратора, здатного 
забезпечити здійснення справжнього правосуддя в масштабах конкрет-
ного структурного підрозділу єдиної судової системи.

У першу чергу ця людина має бути наділена всіма раніше перелі-
ченими якостями, необхідними ідеальному судді. Як професійними, так 
і морально-етичними.

Крім того, як керівник структури дуже специфічної системи, в осно-
ву діяльності основних суб’єктів якої покладений принцип незалеж-
ності в діяльності по здійсненню правосуддя, голова суду повинен 
виключити зі свого управлінського арсеналу всі постулати принципу 
єдиноначальності, командні й авторитарні методи.

На нинішньому етапі при наявності фундаментальних досліджень 
у галузі психології і соціоніки [828, с. 15–17], що розробили ідеальну 
модель керівника, стоїть завдання щодо внесення змін і доповнень до 
судоустрійного законодавства, які передбачають урахування досягнень 
цих наук.

Цілком очевидно, що модель ідеального судового менеджера повин-
на базуватися на належних вихідних даних.

Багаторічні авторські спостереження за процесом становлення ке-
рівників судів регіонального рівня свідчать про те, що ніколи автори-
тетом у колективах судів не буде користуватися людина, що не відбула-
ся як суддя. Це вихідна база. Інші якості і властивості як керівника є 
факультативними (і багатьма набуваються просто внаслідок сумлінно-
го ставлення до справи). Разом з тим саме вони є основним критерієм 
оцінки ефективності голів судів2.

У першу чергу необхідно виділити п’ять груп основних якостей су-
дового адміністратора – керівника самостійної регіональної структури.

1. Соціопсихологічні – що передбачають наявність навички психо-
лога і соціального комунікатора, який має здатність не лише вирішува-

1 Так, наукою кратологією виведені основні критерії особистісних якостей, без-
умовно необхідних керівникові: професійна придатність, компетентність, особиста 
популярність, комунікабельність, демократизм, переконаність, зрілість, відповідаль-
ність, уміння співробітничати з людьми й організаціями, уміння йти на компроміси 
(див.: [799, с. 266]).

2 Тут і далі йдеться лише про голів і не згадуються їх заступники, передусім 
виходячи з реальної оцінки ситуації. Тому що, як правило, їх роль – «заміщати ке-
рівника в період його короткострокової відсутності (відпустка, хвороба, відряджен-
ня), а також виконувати окремі покладені на них повноваження без участі в страте-
гічному управлінському процесі».
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ти виникаючі в колективі конфлікти, а й попереджати їх. У першу 
чергу виключаючи передумови для їх виникнення.

Практика свідчить про те, що це є найскладнішим. Саме відсутніс-
тю таких якостей обумовлені численні конфлікти в суддівських колек-
тивах, які іноді мають тривалий, гостро конфронтаційний характер.

2. Організаційні. Це те, що на сленгу керівників означає мати якос-
ті «орговика». Уміння організувати як на виконання головного завдан-
ня, що стоїть перед колективом, так і будь-якого буденного заходу 
(нарада, збори тощо).

3. Прогресивне мислення. Це розуміння ролі та значення наукової 
організації праці, володіння основами менеджменту та управління. 
Прогнозування ситуацій.

4. Загальнолюдські. Поважне та шанобливе ставлення до кожного 
співробітника.

5. Управлінські. Навички планування, уміння використати потен-
ціал керівників усіх структурних підрозділів. Налагоджена система 
контролю та вимогливість до виконання дорученої роботи. Особистий 
приклад.

Запропоновану авторську класифікацію можна дещо розширити та 
доповнити з урахуванням думки інших досвідчених керівників судових 
структур [538, с. 30–36].

Великого значення для керівника набуває вміння володіти часом, як 
у широкому1, так і у вузькому значенні.

Раціональне використання робочого часу в суді повинне забезпечу-
ватися встановленими правилами, які мають передбачати як мінімум 
один повний робочий день на тиждень і по 1,5–2 години щодня для 
виконання адміністративно-управлінської роботи. Чіткий регламент 
використання цього часу дозволить інший робочий час повністю при-
святити судовій діяльності з розгляду судових справ. Тим самим по суті 
закріплюється правило про судове навантаження голови суду на рівні 
75–80 % від середньостатистичного судді суду.

Зі скасуванням механізму попереднього узгодження (який діяв 
тривалий час – спочатку з партійною владою, а потім – з виконавчою) 
кандидатур суддів, що представляються до призначення на посади ке-

1 Закон № 35 «Опануй мистецтвом управління часом»: Ніколи не показуйте, що 
поспішаєте, – поспіх видає невміння розпоряджатися самим собою і своїм часом. 
Завжди намагайтеся виглядати спокійним... Навчіться відійти убік, якщо час ще 
не прийшов, боротися з усіх сил, коли момент назрів! (див.: [150, с. 515–529]).
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рівників судів (голів та їх заступників), виникла ситуація, яка спонукає 
регіональних керівників активно висловлювати незадоволення щодо 
своєї непричетності до цього процесу1.

Відповідно до конституційних основ побудови судової системи та 
законодавчого забезпечення цього процесу на нинішньому етапі визна-
чальне значення у виборі кандидатур, що представляються до призна-
чення на посади голів місцевих судів, має спільне рішення голів апеля-
ційних судів та начальників територіальних управлінь Державної судо-
вої адміністрації2.

Тут лише як позитивний фактор слід навести положення судоустрій-
ного законодавства, що дає змогу здійснювати переведення судді до 
іншого місцевого суду за його бажанням. Це дає можливість керівникам 
обласного рівня вживати заходів з підвищення ефективності управлін-
ської роботи за рахунок суддів інших судів. Процедура досить громізд-
ка й тривала, тому необхідні ефективні механізми використання цієї 
можливості для зміцнення керівництва судів.

У зв’язку із цим пропонується частину другу статті 62 Закону Укра-
їни «Про судоустрій» викласти в такій редакції: «Переведення судді за 
його заявою з одного суду до іншого суду того самого рівня в межах 
однієї юрисдикції здійснюється за спільним поданням відповідних 
голів судів спільним рішенням Голови Верховного Суду України і Голо-
ви Державної судової адміністрації України».

Правовою підставою для такого адміністративного акта є загально-
державний статус усіх працюючих суддів. Усі вони наділені повнова-
женнями на підставі рішень вищих державних органів влади з дотри-
манням єдиної конституційної процедури.

У процесі вдосконалення сучасної нормативної бази слід звернути 
увагу на докладність в урегулюванні і фундаментальність у підходах 
законодавства Російської імперії, що регулювало державну службу. 
Багато інститутів, апробованих багаторічною практикою складної сис-
теми державної служби [38, с. 46], заслуговують на детальний аналіз 
та запозичення. Це стосується й інституту присяги, табеля про ранги, 
просування по службі, конкурсів тощо.

1 Конкретні приклади станом на 2005 рік див.: [502, с. 2–5].
2 Про наявні проблеми та роль у цьому процесі органів суддівського самовряду-

вання – у подальших розділах роботи.
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§ 6. Адміністративні посади в суді. Побудова національної 
моделі наділення повноваженнями та звільнення з посади

Конституція України чітко і неоднозначно визначила лише проце-
дуру обрання голів Верховного і Конституційного Судів України, наді-
ливши цими повноваженнями Пленум Верховного Суду України і 
пленарне засідання Конституційного Суду України (частина друга 
статті 128 і частина п’ята статті 148). Відносно всіх інших адміністра-
тивних посад у судах Конституція умовчує.

Конституція Російської Федерації взагалі не виділяє керівників 
судів в окрему категорію, указуючи, що «судді інших федеральних судів 
призначаються Президентом Російської Федерації у порядку, установ-
леному Федеральним законом» (частина друга статті 128). Тим самим 
фактично продовжена практика радянського періоду, коли голови судів 
другого та вищого рівнів наділялися повноваженнями за загальною 
процедурою, що існувала для обрання суддів, поширеною в Україні 
й на районну ланку в перші роки пострадянського періоду1.

З перших років радянської влади протягом декількох десятиліть 
діяла дільнична система народних судів, тому народний суддя дільниці, 
по суті не маючи статусу голови суду, виконував необхідні адміністра-
тивні повноваження, забезпечуючи всю діяльність дільничного суду2.

На початок третього тисячоліття у світовій практиці домінують два 
концептуальних підходи відносно вимог до кандидатур на заняття посад 
голів судів регіонального і місцевого рівнів. Перший – тільки із числа 
суддів конкретного суду, а другий – без дотримання цієї умови, що до-
зволяє наділяти повноваженнями керівника суду суддів з інших судів3. 
А в окремих випадках і осіб, що раніше не працювали суддями.

Нечіткість вимоги про те, що головою суду може бути лише 
суддя цього суду, простежується і в законодавстві Азербайджану та 
Вірменії.

Так, в Азербайджані «суд складається з голови і суддів» (стаття 22 
[443]). У Вірменії також до складу судів включені судді і голова суду як 

1 У цей період фактично без наділення повноваженнями судді сесії обласних рад 
приймали рішення про обрання голів конкретних районних судів.

2 Надалі голови районної ланки призначалися на посаду рішеннями сесії район-
ної ради депутатів трудящих.

3 Так, у Республіці Білорусь голови судів окремо перераховані в складі районних 
(міських) судів (стаття 19) і законодавчих обмежень для їх призначення на семиріч-
ний строк Президентом Республіки немає (див. статтю 22 [450]). Ця ж норма збере-
жена і у статті 29 [451].
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самостійна фігура (стаття 15 [452]). І лише при закріпленні повноважень 
голів підкреслюється, що вони є суддями (стаття 23 [443]). Крім того, 
є законоположення про те, що суддями Вірменії є голови судів і судді 
(див. статтю 2 [452]).

У свою чергу, законодавство Російської Федерації досить однозначно 
та чітко визначає, що «у випадку якщо на посаду голови або заступника 
голови суду призначається особа, яка не є суддею відповідного суду, і в 
даному суді відсутня вакантна посада судді, штатна чисельність суддів 
цього суду збільшується…» (частина 5 пункту 11 статті 61 [440]).

Як вже зазначалося, у жодній із країн СНД не піддається сумніву 
(як в Україні) механізм призначення голів судів президентськими ука-
зами. Більше того, у 2009 році в Росії активно обговорювалась і була 
прийнята президентська пропозиція про зміну процедури обрання голо-
ви Конституційного Суду Російської Федерації1.

Проведений аналіз змін, що вносилися в цих країнах у судоустрій-
не законодавство, свідчить про стабільність інститутів наділення повно-
важеннями як суддів, так і керівників судів. На жаль, в Україні склада-
ється ситуація, коли на черговому етапі судової реформи не береться 
до уваги багаторічний попередній досвід, а найчастіше, як справедливо 
зауважує В. В. Сташис, не враховуються позитивні результати попе-
реднього етапу перетворень [730, с. 5–9].

Ще починаючи з 1998 року – з часу активізації законопроектної 
діяльності в судоустрійній сфері, намітилося два основних підходи до 
механізму наділення адміністративними повноваженнями в судах. 
«Традиційний» – з покладанням цього обов’язку на Президента Укра-
їни [604] і альтернативні, що передбачають різні варіанти участі в 
цьому процесі самих суддів (див., напр.: [602]). У проекті В. І. Шишкі-
на пропонувалося голів місцевих судів призначати із числа суддів 
цього суду Радою суддів України за поданням апеляційного суду, по-
годженим з Радою суддів області, а їх заступників – президією апеля-
ційного суду (стаття 23 проекту).

Оскільки жоден із п’яти офіційно зареєстрованих у той час зако-
нопроектів не набрав необхідної кількості голосів, Верховною Радою 
України була утворена робоча група з підготовки нового проекту. За 
результатами роботи цієї групи 16 березня 2000 року народними де-
путатами С. Гавришем, А. Задорожним, С. Ківаловим, О. Бандуркою 

1 Відповідно до пропозицій Президента Російської Федерації Д. Медведєва при-
значати голову Конституційного Суду Російської Федерації та його заступників за 
його поданням має Рада Федерації (див.: [465]). На даний час такий закон прийня-
то.
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був внесений законопроект № 5185, який міжнародними експертами 
в частині адміністративних посад у судах був визнаний таким, що 
не відповідає Конституції України [110].

У результаті малої судово-правової реформи1 судоустрійне законо-
давство було доповнено, у тому числі й положеннями, що передбачають 
наділення повноваженнями голів районних судів та їх заступників – 
Міністерством юстиції за поданням Ради суддів України, а голів апеля-
ційних (обласних) судів та їх заступників за кількістю палат – шляхом 
обрання на зборах суддів цих судів2.

Слід зазначити, що найбільш активними прихильниками відновлення 
процедури обрання голів місцевих судів загальними зборами суддів суду 
є і самі голови судів цієї ланки [855]. Причому дискусія із цього приводу 
почалася відразу ж після набрання чинності новим судоустрійним законом 
і триває, не припиняючись, з 1991 року донині. При цьому аналізуються 
як загальні конституційні основи і міжнародні стандарти [46, с. 11–15], так 
і окремі деталі як елементи судоустрійного законодавства.

У 2005 році черговим законопроектом змін до судоустрійного за-
конодавства передбачалося, що голова суду та його заступник обира-
ються на посаду зборами суддів відповідного суду, а голова і заступник 
вищого спеціалізованого суду – рекомендуються Пленумом відповід-
ного суду за узгодженням з Радою суддів і затверджуються Верховною 
Радою України. Така ж процедура передбачалася й у разі звільнення 
цих осіб3.

З ініціативи Л. Черновецького обговорення цієї пропозиції було 
проведено на сторінках щотижневика «Закон і бізнес»4. При всій роз-

1 Детальніше про «малу судово-правову реформу» див.: [91, с. 161–168].
2 Див. статті 23, 30 Закону України «Про судоустрій» у редакції Закону України 

від 21 червня 2001 року. На жаль, досвід застосування цих законоположень не був 
належним чином вивчений і узагальнений, і як наслідок новий закон про судоустрій 
передбачив зовсім інший підхід до наділення повноваженнями голів судів регіональ-
ного рівня.

3 Див. проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про судо-
устрій» [555].

4 За період з 26 березня 2005 року по 23 вересня 2005 року було опубліковано 
думки 184 суддів судів усіх рівнів з усіх регіонів України. При цьому:

• повністю підтримали законопроект 68 суддів;
• не всі положення підтримали 46 суддів;
• категорично проти 70 суддів.
Незважаючи на перевагу думки про недоцільність запропонованих змін, порядок 

призначення на адміністративні посади в судах, що діяв, запропонували зберегти лише 
6 суддів. Єдине, у чому зійшлася більшість респондентів, так це в обов’язковій участі 
у цій процедурі загальних зборів суддів як «рекомендаційного органу» – 114.
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маїтості думок звертає на себе увагу наявність загальної оцінки ролі 
і значення в забезпеченні основ судової влади керівників судів, у тому 
числі й місцевого рівня. Досить поширеною виявилася точка зору про 
те, що це внутрішнє організаційне питання судової влади, тому голо-
ви всіх судів повинні обиратися самими суддями. Події 2008–2009 
років свідчать про те, що виконавча влада може використати інститут 
призначення голів судів як інструмент впливу на судову діяльність 
[501, с. 9].

У цей же період відбувається трансформація поглядів від оцінки як 
досконалого механізму наділення адміністративними повноваженнями 
в судах і необхідності подальшого підвищення ролі керівників судів 
[61, с. 2–5] до вкрай протилежної1. Політична ситуація 2004–2009 років 
і боротьба за «керування» судами між найвищими державними органа-
ми істотно загострили ситуацію.

Не внесло остаточної ясності в урегулювання цієї проблеми, а лише 
вивело її на черговий виток рішення Конституційного Суду України, 
яким «визнано неконституційним положення частини п’ятої статті 20 
Закону України «Про судоустрій України», відповідно до якого голова 
суду, заступник голови суду призначаються і звільняються з посади 
Президентом України»2. При цьому Суд у черговий раз сформулював 
свою правову позицію про те, що повноваження Президента України 
відповідно до пункту 31 частини першої статті 106 Конституції Украї-
ни визначаються лише Основним Законом і не можуть бути всупереч 
цьому передбачені будь-яким галузевим законом (пункт 6 мотивуваль-
ної частини рішення). Подальші події із процесом унормування про-
цедури наділення адміністративними повноваженнями в судах підтвер-
дили небезпідставність авторської позиції в цьому питанні3.

Відразу ж після обнародування цього рішення Верховна Рада Укра-
їни – тимчасово, до законодавчого врегулювання – поклала цю функцію 

1  Що полягає в підходах про подальше применшення ролі і значення голів судів.
2  Рішення Конституційного Суду України № 1-рп/2007 від 16 травня 2007 року 

(у справі про звільнення судді з адміністративної посади) [646]. Оцінюючи це рішен-
ня, варто мати на увазі, що конституційне провадження було відкрито не в порядку 
нормоконтролю, а за клопотанням суб’єкта із проханням витлумачити положення 
частини п’ятої статті 20 Закону України «Про судоустрій України», давши відповідь 
на питання про можливість звільнення з посади голови суду з ініціативи Вищої ради 
юстиції. Тобто у цій конкретній ситуації у Конституційного Суду України була мож-
ливість не виходити за рамки конституційного подання й обмежитися тлумаченням 
спірної норми.

3 Див. Окрему думку судді В. Д. Бринцева як додаток до наведеного рішення 
[646]. Схожа позиція сформульована і в окремій думці судді Д. Д. Лилака.
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на Вищу раду юстиції, передбачивши також по цій процедурі підтвер-
дження повноважень діючих голів та їх заступників1.

За повідомленнями політиків, тим самим парламент виконав рішен-
ня Конституційного Суду України і запобіг хаосу в судах у зв’язку з 
масовим закінченням на той час п’ятирічного строку на посадах понад 
300 суддів. При цьому, на їх думку, враховані міжнародно-правові акти, 
що заклали основи для врегулювання цього питання на національному 
рівні [241].

У свою чергу, 31 травня 2007 року Рада суддів України, посилаючись 
на рішення Конституційного Суду України від 16 травня 2007 року, про-
голосила: «Раді суддів України призначати (виділено мною. – В. Б.) 
на посади голів, заступників голів судів загальної юрисдикції та звільня-
ти із цих посад до врегулювання цього питання в законодавчому поряд-
ку» [857].

Спроба Верховної Ради дезавуювати це рішення Ради суддів через 
нестабільну політичну ситуацію, що склалася на той час, закінчилася 
нічим (див.: [572]).

Тому протягом 2007–2009 років Радою суддів України в досить 
оперативному режимі розглядаються відповідні подання й здійснюєть-
ся масове наділення суддів адміністративними повноваженнями в судах 
всіх юрисдикцій і рівнів, крім посад у Верховному Суді України.

Своєрідна реакція на цю процедуру заступника Генерального про-
курора й одночасно члена Вищої ради юстиції Р. Р. Кузьміна, який вніс 
подання про звільнення за порушення присяги 350 суддів із приблизно 
1000 незаконно призначених (на його думку) органом суддівського 
співтовариства, не могла не викликати сміху [323]. З повідомлення 
самого голови Ради суддів України випливає, що за цей час на адміні-
стративні посади в судах найвищим органом суддівського самовряду-
вання призначено понад 700 суддів. Однак законодавче врегулювання 
цього питання є надзвичайно актуальним і зволікання з його вирішен-
ням може мати негативні наслідки [498].

Дійсно, в Україні створений не відомий міжнародній практиці пре-
цедент, коли орган суддівського самоврядування, який обирається лише 

1 Див. пункти 1 і 2 постанови Верховної Ради України № 1098-V від 30 травня 
2007 року «Про тимчасовий порядок призначення суддів на адміністративні посади 
та звільнення з цих посад» [607]. У той же день дія постанови була припинена Пе-
черським районним судом м. Києва, а надалі рішенням Харківського окружного 
адміністративного суду визнана незаконною (див. судове рішення за адміністратив-
ним позовом голів судів Бершова Г. В., Терентьєва П. П. та ін.). Про те, як відбував-
ся перегляд рішення окружного суду у вищих інстанціях, див. «Экономические из-
вестия» від 28 листопада 2008 року.
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самими суддями і переважно із числа голів судів другого рівня і діє на 
громадських засадах, не лише наділяє найважливішими управлінськими 
функціями своїх колег, але й по суті сам себе наділив повноваженнями 
призначення на адміністративні посади в судах регіонального рівня.

Разом з тим аналіз призначень, що відбулися за цією процедурою, 
свідчить про те, що видимих негативних явищ у судовій системі в ре-
зультаті цього не відбулося. Усі фігуранти корупційних скандалів 2008–
2009 років – це ще президентські призначенці.

Аналіз великої законопроектної бази з наведеної проблеми свідчить 
про домінування двох підходів – відновлення процедури призначення 
главою держави1 і закріплення на законодавчому рівні системи призна-
чення Радою суддів України2.

Однак парламентські слухання з проблем судової реформи, що від-
булися 18 березня 2009 року, дають підстави для невтішного висновку 
про відсутність перспектив у прийнятті найближчим часом нового за-
кону про судоустрій і відповідно врегулювання процедури наділення 
повноваженнями конституційним шляхом.

В умовах активізації процесу прийняття нової Конституції або вне-
сення до неї змін необхідно терміново відпрацювати конституційну мо-
дель утворення судів із закріпленням як конституційної основи її голов-
ної складової – інституту судового адміністрування (управління).

Визначеність у цьому питанні повністю залежить від того, яка фор-
ма правління буде розвиватися в Україні. У разі переходу до повністю 
парламентської республіки збереження повноваження наділення адмі-
ністративними повноваженнями в судах за Президентом України фак-
тично є невиправданим.

1 Як крок до цього варто розцінювати конституційне подання Президента Укра-
їни щодо офіційного тлумачення положень пункту 23 частини першої статті 106 
Конституції України, що передбачає повноваження глави держави «утворювати суди 
у визначеному законом порядку». Однак у процесі конституційного судочинства 
альтернативний проект судді Д. Д. Лилака з конституційним підходом, що «відпо-
відно до названого конституційного положення і змісту статті 20 Закону – призна-
чення на адміністративні посади є складовою утворення судів», – був підтриманий 
лише п’ятьма суддями і провадження у справі припинено у зв’язку із правовою по-
зицією, сформульованою в Рішенні Конституційного Суду України від 16 травня 
2007 року (див. матеріали справи № 1-13/2009 і Ухвалу Суду № з від 29.01.2009) 
[646].

2 Це, зокрема, законопроекти про внесення змін до судоустрійного законодав-
ства реєстраційні номери: № 2835 (народних депутатів України), № 2234 (народних 
депутатів Онищука Н. та Притики Д.), № 2659 (народного депутата В. Толстенко), 
№ 9130 (народного депутата Т. Стецьківа), № 3586 (народного депутата В. Матюхи) 
та ін.
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І лише у разі збереження існуючого співвідношення законодавчої і 
президентської влади можливе доповнення раніше наведеного пункту 
23 частини першої статті 106 Конституції України положенням про те, 
що Президент України «утворює суди, призначає суддів на адміністра-
тивні посади та звільняє їх відповідно до закону».

Таке конституційне унормування дасть змогу повернути конститу-
ційність положенням статті 20 профільного Закону, визнаним такими, 
що втратили свою чинність.

У противному випадку це повноваження на конституційному рівні 
повинне бути чітко закріплене за іншим органом, що дозволить перейти 
до деталізації цієї функції на законодавчому, а при необхідності – і під-
законному рівні.

У даній ситуації не викликає сумніву, що думка колективів суддів і 
органів суддівського співтовариства повинна мати першорядне значен-
ня у визначенні кандидатур, що рекомендуються до призначення на 
посади голів (заступників) судів, і це положення має бути більш деталь-
но регламентоване в законодавстві.

§ 7. Управлінська функція голів місцевих судів, 
її законодавче та організаційно-методичне забезпечення

Діюче судоустрійне законодавство, виділяючи серед місцевих судів 
загальні суди (районні, районні в містах, міські, міськрайонні, військо-
ві суди гарнізонів), господарські (господарські суди Автономної Респу-
бліки Крим, областей, міст Києва і Севастополя), адміністративні суди, 
створені в округах відповідно до указу Президента України (стаття 21 
Закону), не передбачає будь-яких особливостей в урегулюванні повно-
важень голів цих судів.

Усі вони, як і їх заступники, призначені із числа суддів відповід-
ного суду, наділяються додатковими адміністративними повноважен-
нями, а перебування їх на цих посадах не звільняє від здійснення повно-
важень судді (пункт 6 статті 20 Закону). Примітно, що попередній закон 
у переліку функцій голів судів виділяв судову як головну, указуючи, що 
вони головують у судових засіданнях (див. пункт 1 статті 26 [606]).

Процесуальне законодавство України передбачає в окремих випад-
ках реалізацію головами судів своїх додаткових повноважень у про-
цесі реалізації функції правосуддя та судового контролю, які не станов-
лять жодних проблем у процесі їх здійснення (детальніше див.: [85]). 
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Тому не випадково у статті 24 чинного Закону про судоустрій прописа-
ні лише повноваження голови у сфері реалізації управлінської функції.

З огляду на значний обсяг виконуваної роботи з усіх перерахованих 
напрямів є всі підстави загальну управлінську функцію поділити на 
кілька підфункцій.

1. Голова місцевого суду відповідно до приписів статті 24 Закону:
– здійснює організаційне керівництво діяльністю суду;
– визначає коло обов’язків заступників голови суду;
– на підставі акта про призначення або безстрокове обрання судді, 

а також у випадках закінчення повноважень судді видає відповідний 
наказ;

– приймає на роботу та звільняє працівників апарату суду, у вста-
новленому порядку присвоює їм ранги державних службовців, засто-
совує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення.

Перераховані підфункції реалізуються головами судів шляхом ви-
дання наказів і розпоряджень.

Організаційне керівництво з боку голови суду має всебічно сприяти 
досягненню мети правосуддя та завдань, покладених на суд, з ураху-
ванням чіткого дотримання принципу незалежності суддів під час 
здійснення правосуддя і підкорення їх тільки закону.

З наведеного переліку повноважень три останніх тільки деталізують 
механізм «організаційного керівництва», причому на перший погляд 
через зрозумілість терміна це здається абсолютно зайвим.

Однак, як свідчить практика, таке законодавче закріплення необхід-
не для розмежування повноважень голів судів і начальників територі-
альних управлінь Державної судової адміністрації, які «за інерцією», 
за раніш існуючим порядком, видають накази про зарахування на по-
сади та звільнення не лише суддів, але і їх помічників і консультантів. 
А от визначення головного терміна – організаційного керування діяль-
ністю суду – вимагає належного пояснення і деталізації в посадовій 
інструкції голови суду, що має бути погоджена з головою апеляційного 
суду і затверджена начальником територіального управління Державної 
судової адміністрації. У свою чергу, голова районного суду на підставі 
нормативної бази та типових рекомендацій повинен розробляти і за-
тверджувати посадові інструкції для всіх державних службовців суду, 
а також своїх заступників.

Своїми розпорядженнями голови судів можуть покладати на суддів 
виконання додаткових функцій, установлювати спеціалізацію, закріп-
лювати теми для поглибленого вивчення правових проблем, затверджу-
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вати плани індивідуальної роботи з підвищення рівня професійної 
майстерності. Тут слід зазначити, що багато прийомів або шляхів під-
вищення ефективності управлінської діяльності, визначених для право-
охоронних органів [876, с. 89–96], повною мірою прийнятні і для судів 
за умови їх адаптації до основ судової діяльності, тому що в даному 
аспекті йдеться про реалізацію додаткових владних прав через владні 
повноваження голів судів, що визначаються як сукупність установлених 
законами, охоронюваних державою норм і правил, що регулюють від-
ношення людей, організацій до сфери влади, наявну можливість сво-
боди владних суб’єктів що-небудь вирішувати, робити, здійснювати, 
поводитися певним чином і вимагати виконання своїх розпоряджень, 
вказівок підлеглими [799, с. 202].

Додаткове унормування управлінської функції голів місцевих судів 
з урахуванням наведених особливостей реалізації їх адміністративної 
влади є можливість забезпечити за рахунок локальної нормотвор-
чості.

Уміння вирішення конфліктів не в ході судового розгляду, а в про-
цесі управління колективом суду має бути основною рисою або безумов-
ною якістю керівника суду.

Дослідники цієї проблеми виділяють дві групи конфліктів:
1) керівник – підлеглі (у цілому або з окремими суб’єктами);
2) між двома підлеглими або групою.
Розв’язання конфліктів надзвичайними заходами – звільненням 

призвідників – практично неможливе в умовах чинного законодавства 
про працю.

То як же бути, особливо якщо сторонами конфлікту є суб’єкти су-
дової влади? Деякі рекомендації можна знайти у зарубіжній [215; 231; 
302] і вітчизняній літературі [620; 322].

На жаль, численні випадки внутрішньосистемних конфліктів свід-
чать про те, що однією з причин їх виникнення стало невміння керів-
ника суду попереджати виникнення конфліктних ситуацій і нездатність 
їх врегулювання. Як наслідок цього дуже поширеним в останні роки є 
точка зору про подальше зниження значення ролі голів судів [469]. Як 
вже зазначалося, цей напрям для законодавчого врегулювання задаєть-
ся і діючою Концепцією.

Аналіз реальної ситуації в судовій системі України дає змогу зро-
бити протилежний висновок. Лише посилення управлінської функції 
голів судів усіх ланок при суворому забезпеченні принципу незалеж-
ності суддів є найбільш оперативним та ефективним шляхом підви-
щення ефективності правосуддя.
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2. Персональні посадові інструкції голів судів повинні розробляти-
ся з урахуванням уже існуючих умов у кожному конкретному суді, 
установленої практики розподілу обов’язків, наявності (або відсутнос-
ті) у штатному розкладі суду посади керівника апарату суду, кількості 
суддів і заступників голови, а також містити не лише передбачені за-
коном, а й розроблені на практиці повноваження.

А. Розділ «Організаційне керування» має включати такі напрями 
(повноваження) роботи голови суду:

– розробка і щорічна процедура затвердження штатного розкладу 
суду (у грудні кожного року на новий рік);

– розробка проекту кошторису суду з обґрунтуванням розміру фі-
нансування по кожній статті (щорічно в червні поточного року на на-
ступний рік);

– планування роботи – розробка і затвердження річного і піврічно-
го планів роботи і робота з реалізації запланованих заходів та контроль 
за їх виконанням;

– забезпечення ведення затвердженої номенклатури нарядів;
– організація і проведення поточних оперативних нарад (з підве-

денням підсумків роботи – щоквартально і в разі необхідності – з інших 
питань виробничої діяльності колективу);

– скликання та підготовка загальних зборів суддів (передбачених 
статтею 105 Закону про судоустрій);

– організація виконання рішень загальних зборів суддів, конферен-
цій суддів області, з’їзду суддів України; оперативних нарад, а також 
постанов президії апеляційного суду та інших директивних рішень або 
рекомендацій;

– проведення комплексних перевірок дотримання вимог інструкції 
про діловодство та процесуальних норм на різних ділянках роботи, 
вживання заходів з усунення недоліків;

– забезпечення належного рівня діловодства і своєчасного вру-
чення всіх копій процесуальних документів учасникам судового роз-
гляду;

– розробка і затвердження правил внутрішнього трудового розпо-
рядку, реалізація заходів щодо контролю за їх виконанням всіма пра-
цівниками;

– розробка і затвердження правил прийому громадян у суді згідно 
з нормами законодавства про роботу із зверненнями, скаргами та заява-
ми громадян;
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– розподіл справ між суддями або забезпечення діяльності систе-
ми комп’ютерного розподілу справ, які надійшли до суду, матеріалів, 
скарг, заяв;

– забезпечення відвідувачів суду необхідною інформацією, у тому 
числі про діяльність вищих судових органів і структур ДСА та можли-
вість подання заяв, звернень, скарг;

– реалізація комплексу заходів щодо контролю за дотриманням 
трудової дисципліни всіма працівниками;

– втілення комплексу заходів щодо забезпечення ефективності 
правосуддя з кримінальних, адміністративних, цивільних справ;

– організація роботи з узагальнення судової практики та реаліза-
ції заходів щодо усунення виявлених у процесі аналітичної роботи 
недоліків;

– вивчення ефективності використання робочого часу на всіх ді-
лянках роботи та розробка рекомендацій з раціонального використання 
робочого часу;

– забезпечення належного рівня архівного виробництва по всіх 
категоріях справ;

– управління навантаженням суддів та інших працівників суду.
Крім цього основного розділу, у посадовій інструкції голови мають 

бути деталізовані інші напрями роботи.
Б. Кадрова робота:
– підбір кандидатур для зарахування в резерв на заміщення посад 

суддів із числа помічників суддів, консультантів та інших категорій 
державних службовців;

– організація роботи з проведення щорічної атестації державних 
службовців та виконання всіх інших норм законодавства про державну 
службу;

– організація заміщення працівників за рахунок освоєння суміжних 
ділянок роботи, навчання суміжним спеціальностям;

– подання до присвоєння чергових кваліфікаційних класів суддям 
(присвоєння чергових рангів державних службовців);

– організація урочистого прийняття присяги як суддями, так і дер-
жавними службовцями;

– проведення антикорупційних заходів, забезпечення дотримання 
апаратом суду судової етики та культури;

– дисциплінарна практика – застосування в необхідних випадках 
заходів дисциплінарного впливу щодо працівників апарату суду, а в разі 
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необхідності і щодо суддів (у межах повноважень); упровадження 
в колективі системи наставництва;

– реалізація в колективі системи заохочення за сумлінну роботу 
всіх, хто має позитивні результати при реалізації своїх повноважень, 
у необхідних випадках – шляхом внесення подань у вищі інстанції;

– організація та проведення стажування для студентів юридичних 
ВНЗ і резерву суддів (стажистів), а також робота із формування резер-
ву на заміщення посад: суддів, їх помічників, консультантів суду.

В. Контрольні функції:
– розробка і впровадження системи контролю за дотриманням про-

цесуальних строків на всіх стадіях судочинства;
– забезпечення своєчасного виконання судових рішень, які набра-

ли чинності;
– повсякденний контроль за виконанням директивних рекомендацій, 

рішень і ухвал вищих органів, рішень зборів і оперативних нарад;
– упровадження системи контролю за рухом справ, строки розгля-

ду яких були порушені.
Г. Господарська діяльність:
– забезпечення належних умов для працівників суду на всіх ділян-

ках і для відвідувачів суду;
– своєчасне проведення ремонту приміщень, енергетичного об-

ладнання та всіх систем;
– забезпечення системи пожежної безпеки та схоронності майна;
– належний рівень телефонного зв’язку, у тому числі й місцевого, 

у приміщенні суду;
– упровадження технічних засобів і забезпечення безперебійної 

роботи їх на всіх ділянках;
– розробка пропозицій та варіантів витрат коштів (а також їх реа-

лізація) з позабюджетного фінансування;
– забезпечення реалізації регіональних програм по вдосконаленню 

матеріально-технічної бази.
Д. Функція гарантування безпеки працівників суду та учасників 

процесу:
– проведення систематичних контрольних перевірок стану безпеки 

і розробка планових заходів щодо усунення недоліків;
– реалізація заходів для створення умов, які перешкоджали б без-

контрольному переміщенню сторонніх у приміщенні суду;
– організація роботи судових розпорядників і координація їх ді-

яльності з постом або підрозділом міліції;
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– у необхідних випадках – прийняття необхідних рішень, перед-
бачених законодавством, які гарантують безпеку працівників судів 
і учасників процесу;

– у ході розгляду резонансних справ – вжиття додаткових заходів 
для залучення до патрулювання територіальних підрозділів міліції;

– створення належних умов, передбачених відомчими норматив-
ними актами, для роботи служби конвоювання осіб, які перебувають 
під вартою;

– забезпечення діяльності підрозділу судової міліції.
3. Функції адміністрування, установлені Законом про судоустрій 

(пункти 5–9 статті 24):
– упровадження і реалізація заходів щодо формування корпусу на-

родних засідателів;
– організація ведення судової статистики;
– організація роботи з підвищення кваліфікації працівників апарату;
– представлення інтересів суду у відносинах з іншими органами 

державного самоврядування, громадянами та організаціями.
Наведена норма Закону, по суті, позбавляє голів судів можливості 

відмовитися від прийому громадян (що деякою мірою допускається для 
рядових суддів). Реалізується ця норма в повсякденному житті шляхом 
участі голови в заходах, які проводяться в регіоні (нарадах, сесіях, 
конференціях тощо). Однак при цьому необхідно визнати доцільним 
таку участь винятково у заходах, що стосуються проблем правопору-
шень, їх профілактики, а не абсолютно всіх, які проводяться в районі.

У цьому блоці повноважень – і профілактична функція голови суду, 
що може реалізовуватися шляхом його виступів (доповідей) з інформа-
цією з проблемних питань правозастосовної практики в регіоні, у тому 
числі й виступів у засобах масової інформації. Але при цьому необхід-
но мати на увазі, що всі ці виступи не повинні зводитися до розповіді 
про якісь судові прецеденти, а мати загальний характер, тобто давати 
роз’яснення практики застосування чинного законодавства в цілому.

Такий широкий обсяг повноважень голів судів може бути реалізо-
ваний належним чином за умови правильної організації роботи.

Залежно від рівня завантаженості та штатної чисельності суду для 
реалізації функції правосуддя повинно приділятися від 50 до 70 % ро-
бочого часу. Абсолютне усунення голів від процесу розгляду справ 
призводить до втрати рівня кваліфікації, а здійснення правосуддя на 
рівні середньої завантаженості рядового судді знижує ефективність 
управлінських процесів, для забезпечення яких голова суду щодня по-
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винен виділяти не менше години на початку робочого дня та стільки ж 
часу наприкінці його. Один день на тиждень повністю необхідно від-
вести для виконання адміністративних функцій. Не менше одного дня 
вимагає підготовка, вивчення матеріалів справ, прийнятих до прова-
дження, і підготовка по них проектів рішень.

Таким чином, саме на правосуддя (судовий розгляд) залишаються 
три урізаних робочих дні (а також особистий ненормований час у ви-
хідні та після закінчення робочого дня).

У цьому напруженому графіку необхідно також передбачити час 
для підвищення свого професійного рівня і на розробку заходів, що 
підвищують ефективність роботи всіх напрямів судової діяльності, 
оскільки однією з факультативних функцій голови суду є підготовка 
письмової інформації про стан здійснення правосуддя в регіоні та про-
позицій по вдосконаленню законодавства.

Запропоновані методичні рекомендації можуть бути основою для 
організації роботи голів місцевих судів по реалізації своїх основних 
повноважень з метою підвищення ефективності правосуддя в регіоні.

4. Додаткові рекомендації щодо реалізації адміністративних функцій.
Відповідно до норм законодавства про судоустрій функціями адмі-

ністрування в місцевих судах наділені: голова суду, заступники голови, 
керівник апарату суду.

Адміністрування судів1 повинне здійснюватися таким чином, щоб 
забезпечити доступність правосуддя, незалежність і самостійність суду, 
розгляд справ у розумний строк, виконання судових рішень, виключи-
ти будь-яке втручання в розгляд справ, вплив на суд. Суд є органом 
державної судової влади, тобто установою, що здійснює властиві для 
цієї влади функції в публічно-правовій сфері. Як установа суд може 
бути учасником цивільно-правових відносин і діяти в приватноправовій 
сфері як юридична особа. Як орган судової влади суд реалізує властиві 
цій владі функції, зокрема правосуддя, що він здійснює за встановленою 
законом процедурою, тобто діє як судовий орган. Отже, адмініструван-
ня судів необхідно розглядати в інституціональному, функціональному 

1 Великий тлумачний словник української мови визначає «адмініструвати» як 
керувати установою, організацією, підприємством тощо; управляти. Таке визначен-
ня названого терміна не розкриває його змісту. Тому сутність адміністрування до-
зволить краще розкрити значення слова «керувати», що тлумачиться тим же словни-
ком як спрямовувати процес, впливати на розвиток, стан чого-небудь; спрямовувати 
що-небудь кудись; спрямовувати діяльність кого-, чого-небудь; бути на чолі (очолю-
вати) когось, чогось; давати вказівки, розпоряджатися; бути керівником установи, 
організації, відділу; спрямовувати вчинки або дії [103, с. 8, 425].
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та процесуальному аспектах, кожному з яких властиві свої завдання, 
засоби, організаційні форми. У той же час вони об’єднані основною 
функцією судової влади – здійснення справедливого правосуддя неза-
лежним судом.

Цей процес має комплексний характер. Він передбачає організацій-
не забезпечення діяльності суду як органу державної влади, юридичної 
особи, судового органу; матеріально-технічну базу: наявність будинків, 
приміщень, залів судових засідань; фінансове забезпечення; кадровий 
склад носіїв судової влади, апарат суду; організацію роботи і вирішен-
ня питань взаємин з іншими органами державної влади, а також питань 
внутрішньої діяльності суду; матеріально-технічне забезпечення судо-
чинства.

Адміністрування в широкому розумінні передбачає повноваження, 
зокрема, бути керівником установи, організації, направляти і визна-
чати вчинки, дії працівників установи, організації; спрямовувати 
процес; впливати на стан діяльності, розвитку установи, організації 
[682, с. 8–9].

Детальний аналіз функцій голови суду дає можливість сформулю-
вати додаткові рекомендації щодо діяльності інших ланок судового 
управління в місцевому суді.

Різноманітні інститути державного управління як соціального яви-
ща в останні роки досить повно досліджені на монографічному рівні. 
Наукою державного управління розроблені визначення основних тер-
мінів і всебічно вивчені основні функції державного управління, до-
сягнута єдність підходів у розкритті терміна «управління» щодо його 
використання в діяльності державного апарату. Один із провідних спе-
ціалістів у цій сфері В. Б. Авер’янов визначає державне управління як 
діяльність особливого роду, зміст якої полягає у виконанні правових 
актів шляхом різних форм організаційного впливу на суспільні явища 
і процеси.

Науково обґрунтовані формулювання загального терміна держав-
ного управління дають можливість покласти початок визначенню ді-
яльності суб’єктів судової влади, наділених адміністративними повно-
важеннями для виконання своїх функцій. Складність використання 
цього терміна в судових структурах обумовлена спрощеним розумінням 
самого терміна «управління», а також принципу незалежності судів 
і суддів.

На відміну від інших ланок системи державних органів, всі досяг-
нення світової науки державного управління можуть і повинні засто-
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совуватися в судовій системі з урахуванням специфіки структур судової 
влади і завдань із здійснення правосуддя.

У спрощеному вигляді специфіку управління судом можна визна-
чити як застосування менеджменту для забезпечення реалізації всіх 
функцій суду та суддів, крім керування процесом ухвалення судових 
рішень.

Виходячи з цього, а також із структурного складу судів, варто зро-
бити висновок, що управлінські функції голів судів без будь-яких об-
межень поширюються на апарат судів і за умови забезпечення принци-
пу незалежності – на суддів.

З урахуванням наведеної специфіки судової діяльності є можли-
вість розглянути спочатку загальні управлінські механізми реалізації 
функції голів судів та їх заступників, а потім з’ясувати особливості 
адміністрування стосовно реалізації основних функцій носіїв судової 
влади – суддів.

Здійснення судами правосуддя забезпечується головою суду шляхом 
підбору і розстановки кадрів апарату суду.

Основні засоби (прийоми і методи) реалізації управлінських функцій 
голови щодо всього суду:

1) планування і мобілізація зусиль усіх структурних підрозділів на 
виконання як планових заходів, так і функцій суду;

2) розробка і втілення в життя діючої системи контролю;
3) індивідуальна робота з кожним співробітником.
Методи кадрової роботи:
– організація та проведення співбесід, атестацій тощо;
– організація та проведення планових і тематичних оперативних 

нарад;
– організація комплексних перевірок дотримання працівниками 

суду правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової і виконав-
ської дисципліни, дотримання нормативної бази; розробка та застосу-
вання системи заходів для усунення недоліків у роботі;

– застосування механізмів дисциплінарної відповідальності дер-
жавних службовців та інших працівників суду;

– заслуховування на оперативних нарадах звітів керівників струк-
турних підрозділів і окремих працівників.

Особливості менеджменту щодо суддів:
– створення належних умов для забезпечення реальної незалеж-

ності суддів;
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– сприяння регулярному проведенню загальних зборів суддів і до-
тримання умов для реального суддівського самоврядування (у рамках 
норм чинного законодавства);

– особистий аналіз дотримання суддями процесуальних строків і 
законодавства, що регламентує роботу зі зверненнями та непроцесуаль-
ними скаргами громадян на дії суду, суддів та окремих працівників;

– організація стажування суддів і обміну досвідом, упровадження 
передового досвіду роботи;

– проведення аналізів і узагальнень «якості» судових постанов, 
обговорення виявлених недоліків на оперативних нарадах із суддями;

– систематичне і оперативне обговорення судових прецедентів 
(практики) на прикладі судових справ, по яких винесені рішення вищих 
судів.

Особливості застосування управлінських методів щодо суддів:
– уся робота із суддями повинна проводитися з дотриманням визна-

ного міжнародною практикою правила: голова суду стосовно суддів є 
просто «першим серед рівних», але законодавством він наділений певними 
повноваженнями, у силу чого відповідає за стан всієї роботи суду;

– виходячи із цього, недоліки в роботі суддів і конкретні зауважен-
ня на їх адресу повинні обговорюватися на спеціальних нарадах із 
суддями, з об’єктивною, коректною оцінкою їх дій і без виходу за межі 
повноважень голови суду, а також із застосуванням методу індивідуаль-
них співбесід з кола питань, які стосуються дотримання строків роз-
гляду справ та ін.

Висновки і пропозиції до розділу 5

1. У процесі розробки комплексної програми підвищення ефектив-
ності правосуддя вивчити практику контролю за організацією роботи 
судів з боку адміністрації судів другого рівня і рад суддів. За результа-
тами розробити та подати для затвердження Радою суддів України ти-
пові методичні рекомендації, що регламентують порядок здійснення 
цієї управлінської підфункції.

2. Доктринальне положення про те, що Державна судова адміністра-
ція України є центральним органом судової влади, яка здійснює функ-
ції судового управління (управління судами), розвинути та закріпити 
на нормативному рівні. У першочерговому порядку визначити місце 
цього органу в загальній системі державної влади.
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3. Потрібен перегляд концептуального положення «про необхідність 
подальшого зменшення ролі голів судів» та закріплення і на доктри-
нальному, і на нормативному рівнях більш детальних механізмів реа-
лізації управлінських функцій судовими адміністраторами всіх рівнів.

4. Раді суддів України разом з Державною судовою адміністрацією 
узагальнити пропозиції суддів по вдосконаленню законодавчої бази 
судоустрою та підготувати відповідне звернення до суб’єктів законо-
давчої ініціативи.

5. На доктринальному рівні здійснити розробку типової професіо-
грами голови суду базового рівня, використавши її параметри для прий-
няття відповідних методичних рекомендацій.

6. У процесі розробки змін до Конституції України додатково об-
ґрунтувати пропозиції та доповнити відповідну норму положенням про 
порядок призначення на адміністративні посади в судах регіонального 
рівня.

7. Раді суддів України разом з Державною судовою адміністрацією 
України розробити типову службову інструкцію голови місцевого суду. 
Після її затвердження організувати процес прийняття (затвердження) 
конкретних посадових інструкцій у всіх судах регіонального рівня.

8. Нормативну базу діяльності Державної судової адміністрації та 
її територіальних управлінь закріпити на рівні спеціального профіль-
ного закону.
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РОЗДІЛ 6 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ 

(ДОДАТКОВІ), ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПОВНОТУ, 
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ, СПРАВЕДЛИВІСТЬ 

ПРАВОСУДДЯ

§ 1. Основні напрями удосконалення системи заходів 
організаційно-технічного характеру, які забезпечують 

правосуддя

Конституція України покладає на державу обов’язок забезпечити 
фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності 
суддів (стаття 130). Галузеве законодавство, закріплюючи «єдину сис-
тему» забезпечення функціонування судової влади (судів загальної 
юрисдикції та Конституційного Суду України) одночасно передбачає, 
що організаційне забезпечення діяльності судів становлять заходи фі-
нансового, матеріально-технічного, кадрового, інформаційного та 
організаційно-технічного характеру, спрямовані на створення умов для 
повного і незалежного здійснення правосуддя [605].

Досить своєрідним є застереження професора А. О. Селіванова, 
який виокремлює дві форми судової влади: судовий лад (статті 124–129 
Конституції України) і судовий устрій – те, що стосується безпосеред-
ніх суб’єктів судової системи (усіх судів) [694, с. 14].

Поділяючи цю концепцію, слід виходити з того, що організаційне 
забезпечення діяльності і є головною складовою судоустрою.

Раніше наведені результати системного аналізу кадрового та суто 
управлінського забезпечення судової діяльності пересвідчують у тім, 
наскільки безмежним є комплексний інститут «організаційного забез-
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печення» та його окремі складові, які розкривають зміст повноважень, 
функцій, напрямів роботи окремих органів і посадових осіб, на яких і 
покладене здійснення заходів організаційно-технічного характеру1.

Отож, питання щодо забезпечення повноти і незалежності право-
суддя за рахунок належного здійснення такого роду заходів у норматив-
ній базі не розкрито і фактично є малодослідженим у науковій літера-
турі.

При формуванні переліку цих заходів російські автори не дотриму-
ються чітких критеріїв щодо їх відмежування від заходів кадрового, 
матеріально-фінансового характеру, соціальної сфери – із цього при-
воду маємо різноманіття думок. Найбільш поширена класифікація 
містить як складові «заходів іншого характеру»:

– комп’ютеризацію судового процесу;
– забезпечення безпеки суддів і працівників суду;
– аналітичну роботу і роботу по зміцненню наукового потенціалу 

судової влади [474, с. 245–246].
Обмеження організаційного забезпечення судової діяльності лише 

заходами кадрового, фінансового, матеріально-технічного характеру 
суттєво звужує уявлення щодо спектра питань, покладених на структу-
ри судової влади, які відповідальні за створення умов для повного і 
незалежного здійснення правосуддя [687, с. 411–412].

За часів СРСР чинний на той час механізм управління судовою 
системою поглиблено досліджувався в роботах Г. Агеєвої [9], А. Без-
насюк, Х. Рустамова [43], Н. Блинової [56], В. Бож’єва, Т. Доброволь-
ської, І. Перлова [59], Н. Земченко, В. Ковіна [203], Н. Макарової, 
С. Москвіна [352], Е. Сосіпатова [721], С. Ходиревського [805].

Однак більшість запропонованих у той час висновків і пропозицій 
втратили свою актуальність у зв’язку з найкардинальнішою зміною 
системи організаційного забезпечення судової діяльності.

У межах розбудованої системи управління судами виникає необхід-
ність поглибленого дослідження як системи в цілому, так і окремих її 
компонентів. За наявності повного переліку складових (компонентів) 
організаційного забезпечення судової діяльності (виключивши заходи 
чисто фінансового, матеріально-технічного та інформаційного і кадро-
вого характеру) є можливість визначити перелік саме організаційно-

1 Законодавство Російської Федерації у цьому випадку вживає не менш незрозу-
мілу категорію «заходи іншого характеру» (див. пункт другий статті 1 Федерального 
закону «О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации» 
[448]).
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технічних заходів. Незважаючи на те, що вони тісно переплетені з ін-
шими складовими, для більш чіткої класифікації цього роду (виду) 
заходів слід зосередитись на їх системному аналізі на прикладі головної 
структурної одиниці судової влади – загального місцевого суду (район-
ного, міськрайонного) з одночасним дослідженням проблемних питань 
їх реалізації (здійснення).

Існує думка, що організаційні принципи судової влади утворюють 
самостійну систему, оскільки відповідають вимогам самостійності, 
повноти, несуперечності і є тісно взаємозалежними. По суті їх само-
стійне функціонування унеможливлюється. При цьому до цієї групи 
включають принципи: територіальності, спеціалізації, інстанційності, 
єдності, ступінчастості, ієрархічності, доступності, самостійності суду 
[407, с. 38–39].

Досвід роботи з організаційного забезпечення діяльності суддів у 
Харківському регіоні, вивчення аналізу постановки цієї роботи в Доне-
цькій, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській областях і Автоном-
ній Республіці Крим на підставі зіставлення з положеннями діючого 
законодавства про судоустрій дає підстави запропонувати авторський 
варіант побудови системи додаткових заходів, які суттєво впливатимуть 
на ефективність здійснення судочинства окремими судовими структу-
рами.

Система заходів організаційного-технічного характеру у місцево-
му суді:

1. Організація приведення до присяги а) суддів; б) державних служ-
бовців.

2. Формування корпусу представників народу, залучених до здій-
снення правосуддя: а) присяжних; б) народних засідателів; в) мирових 
суддів. Робота з ними.

3. Локальна нормотворчисть.
4. Організація і проведення додаткових заходів з метою забезпечен-

ня належного рівня судової культури та етики.
5. Здійснення заходів з метою формування позитивного іміджу суду 

в регіоні.
6. Організація планування роботи суду і його структурних підроз-

ділів, розбудови дієвої системи контролю і постановки аналітичної 
роботи.

7. Участь у законотворчому процесі.
8. Використання можливостей зборів суддів – оперативних нарад, 

підведення підсумків роботи.
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9. Забезпечення безпеки працівників суду та учасників судового 
процесу.

10. Реалізація норм закону про державну службу.
11. Робота зі скаргами, заявами та зверненнями громадян.
Кожна з цих складових потребує додаткового поглибленого аналізу. 

Разом з тим усі вони як єдина система заходів організаційно-технічного 
характеру мають суттєвий вплив як на забезпечення дії принципів само-
стійності суду та незалежності суддів, так і на ефективність правосуд-
дя, здійснюваного конкретною судовою структурою (ланкою).

Наведений перелік не претендує на вичерпність, у кожному кон-
кретному суді він може бути змінений або доповнений. У тому числі і 
за рахунок інших складових інституту організаційного забезпечення. 
Зокрема, це в першу чергу може стосуватись фінансового і матеріально-
технічного забезпечення.

Слід мати на увазі, що окремі напрями діяльності поки що мають 
суто теоретичний характер через відсутність правозастосовної практи-
ки. Передусім це стосується інституту мирових суддів, відсутнього у 
чинному законодавстві, фактично не впровадженого суду за участю 
присяжних.

§ 2. Інститут присяги суддів як обов’язкова складова 
організаційного забезпечення судової діяльності

Конституція України, виходячи з існування на час її прийняття про-
цедури приведення суддів до присяги, лише встановила на конститу-
ційному рівні як одну з підстав для звільнення судді порушення ним 
присяги (пункт п’ятий частини п’ятої статті 126).

Конституція Російської Федерації не містить переліку підстав звіль-
нення судді з посади та відповідно і згадки про наслідки у разі пору-
шення присяги, відсилаючи до Федерального закону (частина друга 
статті 121).

Серед міжнародно-правових стандартів, що закладають основу для 
національного законодавства щодо відповідальності професійних суд-
дів, у першу чергу слід мати на увазі положення Монреальської універ-
сальної декларації про незалежність правосуддя (1983 року), Бангалор-
ських принципів поведінки суддів (2006 року), Європейської хартії про 
закон «Про статус суддів» (1998 року), а також всебічні рекомендації з 
цього приводу Консультативної Ради європейських суддів, зокрема про 
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принципи і правила, що регулюють професійну поведінку суддів [108, 
с. 130–147].

Враховуючи особливості національних моделей судоустрою, 
міжнародно-правові акти не містять конкретних рекомендацій щодо 
унормування процедури приведення суддів до присяги і відповідно не 
наводять серед підстав звільнення суддів з посади порушення ними 
присяги.

Інститут присяги суддів, притаманний більшості світових моделей 
організаційного забезпечення судової влади, має багатовікову історію. 
Його змістовна сутність ґрунтується на релігійних традиціях (обрядах), 
які мали на меті під загрозою божої кари забезпечити справедливий 
розгляд справ суддями1.

Так, в Англії в «Ордонансі про суддів» 1346 року містилась спеці-
альна норма, якою передбачалось, що «судді складали присягу в тому, 
що з моменту вступу на посаду і протягом усього часу виконання 
обов’язків судді вони не будуть брати ні грошових винагород, ні одягу 
ні від кого, крім державної скарбниці. А від людей у будь-якому ви-
гляді жодних подарунків, хабарів, ні самі особисто, ні через інших, ні 
відкрито, ні таємно, за винятком харчів і напоїв на незначний кошт» 
[806].

Звертає на себе увагу серйозний підхід щодо допуску до здійснен-
ня суддівства через приведення до присяги, встановлений іншими 
стародавніми правовими пам’ятками2.

Цікавим є для ґрунтовного вивчення і досвід реалізації порядку 
приведення до присяги не тільки суддів, а й всіх посадовців статутних 
судів у період після проведення судової реформи в Україні 1760–1763 
років3.

1 У радянські часи народні судді були звільнені від процедури складання при-
сяги, відповідаючи за прийняті ними рішення у судових справах лише перед своєю 
совістю.

2 Див.: «Права, за якими судиться малоросійський народ», у яких поряд із за-
кріпленням суддівської присяги, крім того, передбачалось, що в чин суддівський 
мають право бути обраними люди: достойні, заслужені, віддані імператорській ве-
личності, добросовісні, грамотні, «в правах искусные, управительные, честного 
обхождения, в словах и делах постоянные» (розділ 7, артикул 2, пункт 1; цит. за: [845, 
с. 365]).

3 Статутною судовою реформою 1760-1763 років на Лівобережній Україні були 
запроваджені норми, відповідно до яких усі новообрані посадові особи і службовці 
статутних судів повинні були прибути у Глухів для складання присяги у церковному 
храмі за участю свідків, якими були службовці судів, раніше вже приведені до при-
сяги. Після чого вони отримували гетьманський універсал про затвердження на 
посаді і патент на право виконання обов’язків у судах (див.: [126, с. 106–109]).
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Стародавні правові пам’ятки мають характерну рису: у них питан-
ня про присягу судді вміщуються у першій статті – після преамбули1.

Інститут суддівської присяги окремі сучасні вчені розглядають як 
обов’язкову складову суддівського статусу [518], однак у деяких фун-
даментальних роботах, присвячених суддівському статусу, цьому пи-
танню уваги не приділяється (див.: [245]).

Більшість сучасних дослідників проблем судової влади, поряд з 
гарантіями суддівської незалежності, виділяючи передумови, що сто-
суються етичних вимог до суддівської професії, визначають та встанов-
люють необхідні для суддівської роботи моральні та інші якості судді 
як у службовій діяльності, так і в позаслужбовій поведінці суддів. Але 
при цьому залишають поза увагою роль і значення суддівської присяги 
для реального забезпечення цих безумовно необхідних якостей для 
кожного судді [146].

Відродженню суддівської присяги на теренах СРСР слід завдячува-
ти першому етапу судової реформи, який почав здійснюватись у 1989 
році на союзній законодавчий базі2. Саме з цього часу у всіх державах 
СНД діє інститут суддівської присяги.

Галузеве (судоустрійне) законодавство цих держав стосовно ме-
ханізмів приведення суддів до присяги характеризується багатоманіт-
ністю. У Азербайджані Верховний Суд приймає клятву суддів на 
спеціальному засіданні Пленуму (статті 79, 95 Закону Азербайджан-
ської Республіки «Про суди та суддів»); у Білорусі суддів приводить 
до присяги Президент, а районні судді складають її в обласних судах 
(статті 93, 101 Кодексу Республіки Білорусь про судоустрій і статус 
суддів); у Вірменії – «особа вступає на посаду судді із складанням 
присяги на Раді Правосуддя у присутності Президента» (стаття 12 
Закону Республіки Вірменія «Про статус судді»); у Грузії – «вперше 
призначений суддя складає присягу Президенту, текст якої затверджу-
ється Вищою радою юстиції» (стаття 50 Органічного закону Грузії 
«Про загальні суди»); у Казахстані вперше обрані судді Верховного 
Суду – на засіданні Сенату Парламенту, голови судів – на пленарному 
засіданні Верховного Суду, а судді обласних і районних судів прися-
гають на пленарних засіданнях обласних судів (стаття 32 Конститу-
ційного Закону «Про судову систему і статус суддів»); у Таджикиста-

1 Див. статтю 1 Судебника 1589 р.: «А на том велите судьям крест целовати, что 
посулов не имяти, а судами в правду» [327, с. 203].

2 Статтею 11 Закону СРСР «Про статус суддів в СРСР», окрім впровадження 
цього інституту, на Верховні Ради союзних республік покладався обов’язок щодо 
затвердження відповідних положень [441].
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ні вперше призначені – перед Державним прапором на нараді (зборах) 
суддів (стаття 17 Конституційного Закону Республіки Таджикистан 
«Про суди Республіки Таджикистан»); у Російській Федерації судді 
Верховного Суду РФ і Вищого Арбітражного Суду складають при-
сягу на зборах суддів цих судів, судді інших судів – на з’їздах (конфе-
ренціях) або на зборах суддів, судді федеральних судів складають 
присягу перед Державним прапором, а судді конституційних (устав-
них) судів суб’єктів РФ та мирові судді – перед Державним прапором 
РФ і прапором суб’єкта РФ (стаття 8 Закону РФ «Про статус суддів у 
РФ»); у Киргизстані судді Конституційного суду, Верховного суду 
складають присягу на засіданні Жогорку Кенеша (парламенту) Кир-
гизької Республіки, судді місцевих судів – на зборах суддів Верхо-
вного суду (стаття 5 Конституційного Закону Киргизької Республіки 
«Про статус суддів Киргизької Республіки»); у Туркменистані взагалі 
відсутній інститут присяги суддів.

Аналіз законодавства зазначених держав свідчить про відсутність 
спроби дати загальне визначення цьому інституту чи хоча б віднести 
його до якогось родового інституту (категорії).

В Україні інститут суддівської присяги професійних суддів дещо 
розвинуто Законом України «Про статус суддів» від 15 грудня 1992 року. 
При цьому поряд із закріпленням лаконічного, але змістовного тексту1  
було також встановлено, що присягу в урочистій обстановці складає 
вперше призначений суддя.

Поступово співвідношення суддів, які склали присягу, і тих, що не 
підпали під дію закону, у місцевих судах вирівнялось, і станом на 1 ве-
ресня 2009 року у цій судовий ланці майже не залишилось суддів, які 
б не присягнули на «вірність правосуддю». Хоч як дивно це звучить, але 
неприведеними до присяги залишились судді Верховного Суду України, 
вищих та апеляційних судів2.

1 «Урочисто присягаю чесно і сумлінно виконувати обов’язки судді, здійснюва-
ти правосуддя, підкоряючись тільки закону, бути об’єктивним і справедливим» 
(частина 2 статті 10). У деяких державах у текст присяги закладені зобов’язання 
дотримуватись законів й обов’язок належної поведінки у побуті (див., наприклад, 
статтю 8 закону Російської Федерації «О статусе судей Российской Федерации» 
[440]).

2 Однак це жодною мірою не означає, що судді цих судів не повинні чесно і 
сумлінно виконувати свої обов’язки. Про це свідчить і практика притягнення їх до 
дисциплінарної відповідальності за порушення присяги. Хоча для виключення будь-
якої дискусії з цього приводу доречно було б у перехідних положеннях до названого 
закону передбачити положення щодо поширення процедури приведення до присяги 
і на працюючих на той час суддів.
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У свою чергу, судді, приведені до присяги, поділяються на чотири 
групи залежно від застосування механізму реалізації цієї процедури1.

Слід знову ж таки звернути увагу на те, що на першому етапі реа-
лізації законоположень щодо приведення суддів усіх ланок до присяги 
фактично не виникало жодних проблем. В Україні ця процедура була 
чітко унормована відповідним Указом Президії Верховної Ради УРСР, 
в якому передбачалась основна форма складання присяги в присутно-
сті суддів відповідного суду і представника Ради народних депутатів 
[595, с. 692]. Подібна процедура в Російській Федерації одразу була 
закріплена на законодавчому рівні і тому фактично не було проблем з 
її реалізацією [440].

Практика приведення до присяги суддів у Харківській області свід-
чить про те, що така форма по суті є найбільш ефективною і оператив-
ною. Протягом трьох – чотирьох днів після опублікування Указу про 
призначення суддю викликали на урочисте засідання, де в присутності 
суддівського співтовариства його «посвячували» у судді. Головуючий 
президії вручав йому суддівську мантію і нагрудний знак. На адресу 
«поповнення» виголошувались промови з побажаннями успіхів у суд-
дівстві. Заходи широко висвітлювались у засобах масової інформації. 
Як правило, у цей самий день в обласному суді проводився перший 
установчий семінар для новачків. І найголовніше те, що вже свої най-
перші рішення молодий суддя приймав, постійно пам’ятаючи про про-
голошену ним присягу.

І нарешті, судді, що присягнули перед Президентом відповідно до 
процедури, встановленої Указом Президента України № 493/99 від 
11 травня 1999 року. Починаючи з цієї дати й дотепер кілька разів на 
рік усіх новопризначених суддів запрошують до президентської рези-
денції і вони одночасно повторюють слова присяги за суддею, стар-
шим за віком.

Після цього всім їм вручають посвідчення судді, підписані (до прий-
няття нового Закону про судоустрій) Президентом, а з 1 червня 2002 
року – Головою Верховного Суду України. Незважаючи на урочистість 
і значущість такої процедури для кожного судді, вона має більше недо-
ліків, ніж переваг. Насамперед вона неоперативна – щомісяця подібний 
захід проводити неможливо. Прийняття присяги через рік після при-
значення судді на посаду не можна визнати вчасним і безпроблемним: 

1 Перша група – судді, які відповідно до Конституції та союзного законодавства 
у період 1990 – червня 1996 року обиралися на посади обласними радами і відповід-
но до встановленого порядку одразу ж після позитивного голосування у сесійному 
залі проголошували текст присяги (в індивідуальному порядку).
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можливі ситуації, коли в очікуванні цього дійства суддя встигне скоїти 
дії, які можна кваліфікувати як порушення присяги. І ми знову будемо мати 
підстави для дискусії – є в цьому випадку порушення присяги чи ні?

Практика Верховного Суду України щодо розгляду скарг громадян 
за 1989–1996 роки свідчить про щорічне надходження звернень про 
визнання конкретних рішень судів незаконними через те, що вони по-
становлені суддями, не приведеними до присяги.

Враховуючи реальний стан справ із виконанням цієї процедури в 
державі, найвищий судовий орган визнав подібні звернення необґрун-
тованими для прийняття рішення про скасування судових постанов 
нижчих судів. Тим самим був створений своєрідний судовий прецедент, 
сприйнятий подальшою судовою практикою.

Разом з тим у літературі висловлено думку, що складання присяги 
особою, яку призначили на посаду судді, є юридичним моментом на-
буття статусу судді та її допуску до судової діяльності [531, с. 103]. 
Автор, посилаючись на правову думку часів судової реформи 1864 року, 
висловлює категоричний висновок, що лише після складання присяги 
судді набувають права й обов’язки представника судової влади у повно-
му обсязі. Тому особа, яку призначено на посаду судді, але яка не 
склала присяги, не може допускатися до безпосереднього здійснення 
правосуддя.

У ситуації, що склалася, можливі три висновки. Перший: погоди-
тися з тим, що проблема існує. Другий: враховуючи значну кількість 
таких суддів, очікування з допуском їх до судочинства лише після про-
голошення присяги є неможливим. Третій: до прийняття Указу Пре-
зидента від 11 травня 1999 р. існувала реальна можливість допускати 
до правосуддя лише суддів, приведених до присяги, отже, слід визнати, 
що саме названий нормативний акт і створив передумови для існуван-
ня проблеми.

Крім того, норму закону, яка встановлює проголошення присяги 
«перед Президентом», також можна визнати щонайменше некоректною 
в аспекті принципу поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову. 
Незважаючи на те, що в даному випадку повноваженнями суддю наді-
лив Президент, на наш погляд, більш доречним було б викласти цю 
норму (стаття 10 Закону України «Про статус суддів») у контексті, що 
суддя складає присягу народу України, а не будь-яким конкретним по-
садовим особам.

У правозастосовній практиці останніх років існують проблеми, 
пов’язані з неоднозначним тлумаченням кваліфікаційними комісіями 
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та Вищою радою юстиції матеріалів дисциплінарних проваджень щодо 
окремих суддів. І передусім це стосується висновків про те, чи мало 
місце в діяннях судді порушення присяги, чи встановлені порушення 
потребують іншої правової оцінки.

Так, Вища рада юстиції дії судді К., який призначив кримінальну 
справу до судового розгляду із суттєвим порушенням процесуальних 
строків, кваліфікувала як порушення присяги й зажадала від обласної 
кваліфікаційної комісії ухвалення відповідного рішення. До речі, подіб-
ні «вердикти» на догоду політичній ситуації за певних умов можна 
визначити як втручання у правосуддя.

У процесі виконання іншого рішення Вищої ради юстиції стосовно 
судді З. виникла інша правова колізія, зумовлена редакцією статті 15 За-
кону «Про статус суддів», відповідно до якої «суддя звільняється з по-
сади органом, що обрав або призначив». Постає логічне запитання: який 
саме орган має прийняти відповідне рішення стосовно судді, що обраний 
на посаду сесією обласної ради? Особливо якщо врахувати, що у зв’язку 
з прийняттям Закону «Про місцеве самоврядування» повноваження об-
ласних рад суттєво обмежені. Принаймні питання стосовно суддів вони 
вирішувати не уповноважені. То хто ж тоді звільняє – Президент чи, може, 
Верховна Рада?

Більшість із подібних проблем є проблемами перехідного періоду, 
і виникають вони тоді, коли кожні 3–4 роки до законодавства вносяться 
кардинально протилежні зміни. За такої ситуації важливе значення 
мають підзаконні (відомчі) нормативні акти, які можуть більш опера-
тивно врегулювати прогалини, що виникають, й усунути протиріччя в 
застосуванні окремих норм галузевого законодавства та Конституції 
України. В окремих випадках можливе і доцільне застосування локаль-
ного нормотворення.

Що ж до проблеми відповідальності суддів за порушення присяги, 
то вона потребує свого дослідження на державному рівні з прийняттям 
відповідних рекомендацій стосовно застосування механізмів дисциплі-
нарної відповідальності суддів відповідно до чинного законодавства з 
одночасним внесенням пропозицій щодо його поліпшення.

В Україні за 1996–2009 роки за порушення присяги було звільнено 
86 суддів, з них 48 – у межах п’ятирічного строку призначення, 38 – об-
раних безстроково [262].

Стосовно суддів, які не складали присяги, слід зазначити, що 
соціально-політичний інститут присяги слід вважати більш широким, 
ніж саму формальну процедуру складання присяги.
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Усіх суддів, які дали згоду на призначення (обрання), слід розгля-
дати після відповідного наділення повноваженнями де-факто такими, 
що взяли на себе відповідальність чесно і сумлінно виконувати обов’язки 
суду. І в цьому випадку час, коли відбудеться сама процедура проголо-
шення присяги (тобто де-юре присяга), жодного правового значення не 
повинен мати. З огляду на це форму заяви судді про згоду на призна-
чення (обрання) слід розширити письмовим обов’язком дотримуватись 
присяги з викладенням її повного тексту.

Крім того, потрібно врахувати, що V з’їзд суддів прийняв одного-
лосно Кодекс професійної етики суддів, який містить правила, 
обов’язкові для всього суддівського корпусу. Дотримання постулатів 
цього акта, прийнятого найвищим органом суддівського самоврядуван-
ня, є обов’язком кожного судді. До того ж вимоги статей цього Кодексу 
містять більш широкий спектр зобов’язань судді, ніж текст присяги, 
хоча у статті 1 знову ж таки йдеться про обов’язок судді неухильно до-
держуватись присяги.

Враховуючи необхідність належного врегулювання цього питання, 
група депутатів внесла на розгляд Верховної Ради законопроект під 
назвою «Кодекс професійної етики суддів України», який фактично 
містив положення документа, вже прийнятого з’їздом суддів. Але у разі 
його прийняття на законодавчому рівні статус «Кодексу професійної 
етики суддів» було б суттєво підвищено [593].

Детальніше слід зупинитись на проблемі, зумовленій положеннями 
Закону України «Про Конституційний Суд України» (стаття 17), якими 
передбачається, що суддя Конституційного Суду України вступає на 
посаду з дня складання ним присяги судді Конституційного Суду Укра-
їни у Верховній Раді України. По-перше, звертає на себе увагу, що у 
положеннях не міститься винятків для суддів, які вже раніше складали 
присягу судді судів загальної юрисдикції. По-друге, таке чітке і при 
нормальній ситуації потрібне унормування створило передумови для 
блокування діяльності Конституційного Суду України протягом 2005–
2006 років, що фактично призвело до призупинення конституційного 
судочинства на тривалий час. В юридичній літературі не викликала 
заперечень точка зору, відповідно до якої строк повноважень судді ви-
знається важливим елементом правового статусу будь-якого органу 
влади чи посадової особи. Виходячи з цього, частіше за все у законо-
давстві закріплюються норми, відповідно до яких судді конституційних 
судів вважаються такими, що заступили на посаду, з моменту складан-
ня присяги [71, с. 31–32].
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З урахуванням можливостей зловживання правом слід визнати за 
припустиму відсутність подібної норми для всіх судів загальної юрис-
дикції, що не перешкоджає участі у здійсненні правосуддя суддів, що 
не склали присяги.

Разом з тим інститут присяги суддів і особливо механізм його реа-
лізації потребує суттєвого удосконалення на нормативному рівні, що 
повинно сприяти підвищенню ефективності судочинства.

§ 3. Забезпечення організаційно-технічними заходами 
належного рівня судової культури

Міжнародно-правові акти приділяють належну увагу стандарти-
зації загальновизнаних принципів і постулатів для координації зусиль 
законодавців і судового менеджменту з питань забезпечення належ-
ного рівня судової культури і усіх її складових у структурах судової 
влади.

Досить зазначити, що в Бангалорських принципах поведінки суддів 
[32] зазначено, що затверджені принципи мають за мету, зокрема, і 
встановлення стандартів поведінки суддів. Розкриваючи цей принцип, 
наведений акт передбачає, що дотримання етичних норм є невід’ємною 
частиною діяльності судів і містить перелік 16 постулатів, дотримання 
яких є обов’язком кожного судді.

На відміну від українського судоустрійного законодавства, яке фак-
тично не унормовує відповідальність суддів за порушення норм етики, 
базовий закон Російської Федерації передбачає, що суддя під час здій-
снення своїх повноважень, а також поза межами службових відносин 
повинен уникати всього, що може негативно вплинути на авторитет 
судової влади і доброчесність судді (частина друга статті 3). Крім того, 
порушення положень Кодексу суддівської етики є однією з підстав при-
тягнення судді до дисциплінарної відповідальності (частина перша 
статті 12) [440].

Наявність такого законодавчого врегулювання в Росії суттєво підвищує 
роль і значущість норм судової етики, статус Кодексу судової етики.

Під час обговорення пропозицій про внесення зазначеного допо-
внення до закону про статус суддів серед суддів і вчених Російської 
Федерації практично не виникало заперечень щодо підвищення на за-
конодавчому рівні ролі і значущості акта суддівського співтовариства, 
яким і залишається Кодекс судової етики.
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Загальновідомим є вислів Сократа, що суддя повинен мати чотири 
характерні риси: «учтиво слушать, вежливо внимая, размыслив трезво, 
беспристрастнейше решать». Така характеристика мислителя красно-
мовно свідчить про те, яка увага ще у ті часи приділялась саме морально-
етичним якостям особи судді.

Аналіз наведених постулатів дійсно свідчить про біблійне похо-
дження більшості з них [221, с. 155–309].

У цьому контексті слід визнати актуальною для сьогодення норму 
стародавньої правової пам’ятки – законів Хаммурапі, якими встанов-
лювалось, що коли суддя вирішив судову справу і виніс рішення та 
виготовив документ з печаткою, а потім своє рішення змінив, то такого 
суддю необхідно викрити у фальсифікації рішення, яке він фактично 
постановив, і позовну суму, яка передбачалась до відшкодування, він 
повинен сплатити у дванадцятикратному розмірі. Крім того, у суді його 
повинні підняти з суддівського крісла і він не може більше сідати в 
нього [807].

Велика увага судовій етиці приділялась і в епоху великої судової 
реформи Російської імперії. Особливо це характерно для діяльності 
видатного юриста того часу А. Ф. Коні, який на початку ХХ століття 
започаткував курс судової етики для слухачів спочатку ліцею, а потім і 
студентів університету [273, с. 470–489].

Під час дослідження окремих проблем судочинства А. Ф. Коні за-
значав, що у процесі реалізації суддівських повноважень формуються 
певні етичні правила. Тому слід вивчати не тільки судову техніку і су-
дову практику, а й судову етику «як вчення про застосування загальних 
понять про моральність до тієї чи іншої галузі спеціальної судової ді-
яльності» [274, с. 50].

Ґрунтовний аналіз моральних засад правосуддя у системному 
зв’язку з особою судді декількох епох від давньої Греції до Жовтневої 
революції в Росії здійснено відомим суддею Конституційного Суду 
Російської Федерації [880].

За радянських часів було загальновизнаним, що культура судової 
діяльності – це комплексний інститут, який складається з належної 
організації роботи як суду в цілому, так і його окремих ланок; рівня 
фахової і загальної підготовки суддів і усіх інших працівників суду; 
судового етикету; судової етики [411, с. 17].

У монографічній літературі того періоду досить повно досліджена 
роль і значення судової етики у процесі здійснення правосуддя [24; 147; 
611; 343].
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Аналіз проблемних питань у сфері судової культури і певною мірою 
шляхи їх вирішення свого часу були запропоновані одним з керівників 
республіканської системи судів [345].

Однак, як у наведених роботах, так і в монографіях сучасного пе-
ріоду [249; 867] проблеми судової культури, етики, етикету не дослі-
джуються в аспекті їх організаційного забезпечення в окремих судових 
структурах і судовій системі в цілому.

У більшості досліджень судову етику розглядають лише як складо-
ву загальнопрофесійної етики юриста, не заглиблюючись в особливо сті 
судової діяльності [147, с. 10–15].

І лише одночасно з розвитком судової соціології і системних до-
сліджень загальних засад судової влади сформувалась точка зору, що 
судова етика це передусім цілісне вчення1 щодо публічного прояву 
етичних принципів, притаманних поведінці кожної окремої особи, при-
четної до загальнодержавного процесу здійснення (реалізації) судової 
влади [197, с. 30].

Питання щодо забезпечення належного рівня судової етики і куль-
тури ще з радянських часів були у центрі уваги найвищих судових ор-
ганів [430; 427; 458].

В умовах сьогодення є всі підстави погодитись з точкою зору авто-
ритетного російського судді, який вважає морально-етичну складову у 
діяльності суддів компонентом їх статусу, хоча і суміжним [244, 
с. 191–226], і з позицією іншого російського судді, який визначає су-
часного суддю-професіонала як людину високих моральних якостей, з 
бездоганною репутацією, позбавлену симпатій і антипатій до сторін 
судового процесу, такого, який якнайменше не виявляє їх зовні, і осо-
бливо у своїх рішеннях [365, с. 43].

З цієї проблеми з кожним роком збільшується кількість досліджень 
і в Україні [383, с. 225–232].

Кодекс професійної етики суддів України, затверджений Радою 
суддів 24 лютого 2000 року, передбачав, що зазначені в ньому норми 
спрямовані на вирішення етичних питань, пов’язаних зі статусом судді, 
але вони не можуть розглядатись як підстави дисциплінарної відпові-
дальності суддів і визначати ступень їх провини.

Це положення збереглось і в чинному Кодексі, прийнятому V з’їздом 
суддів 24 жовтня 2002 року [251, с. 93].

У Росії, як вже зазначалось, і в Кодексі суддівської етики міститься 
положення, згідно з яким порушення його норм є підставою для дис-
циплінарного провадження стосовно судді.

1 Авторське доповнення.
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Процес прийняття в державах СНД Кодексів судової етики був дов-
готривалим і проходив поетапно. На перших етапах приймались тим-
часові правила (кодекси), які затверджувались радами суддів. Втілення 
в життя положень цих актів суддівського співтовариства спершу сприй-
малось неоднозначно, викликало певну недовіру як у самих суддів, так 
і в юридичної громадськості. Але з кожним роком роль і значущість цих 
актів зростала. Як слушно зазначив один з керівників судів, «Кодекс 
суддівської етики повинен застосовуватись щоденно і щохвилинно, цей 
документ встановлює правила поведінки суддів як у професійній, так і 
у позаслужбовій діяльності» [44, с. 724].

Після доповнення галузевого законодавства цим положенням (стат-
тя 121 Закону України «Про статус суддів») у кваліфікаційних колегіях 
судів Росії суттєво збільшилася кількість дисциплінарних справ про 
порушення норм етики. Спочатку бракувало досвіду провадження у 
цих справах, про що свідчать факти неодноразового звернення звільне-
них суддів до найвищих судових органів, у тому числі і Конституцій-
ного Суду [160, с. 119].

Натомість в Україні відсутня однозначність щодо можливостей 
притягнення до відповідальності суддів за порушення положень Кодек-
су суддівської етики і кваліфікації цих порушень як дисциплінарного 
проступку. У першу чергу це пояснюється відсутністю відповідної за-
конодавчої норми.

Стурбованість станом судової культури періодично виявляють 
окремі народні депутати України [873, с. 5]. Як наслідок на розгляд 
парламенту був внесений проект Закону про прийняття Кодексу про-
фесійної етики судді. У його преамбулі зазначалось, що заради утвер-
дження незалежності й неупередженості судової влади, зміцнення її 
авторитету в суспільстві цей кодекс встановлює правила поведінки, 
обов’язкові для кожного судді [593, с. 1]. Однак іншими депутатами був 
внесений проект постанови Верховної Ради України про його відхи-
лення, і питання фактично знято з порядку денного.

Визнавши судову етику і судовий етикет складовими судової куль-
тури, додатково слід зазначити, що її рівень в окремих структурах су-
дової влади залежить від декількох чинників. Зокрема, від традицій і 
рівня загальної культури, які переходять від покоління до покоління 
суддів і працівників апарату; ролі голів судів, їх вимогливості щодо 
дотримання працівниками визначених нормативними актами і практи-
кою вимог щодо культури спілкування з відвідувачами (учасниками 
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судових процесів), вимог процесуального законодавства, ведення ді-
ловодства.

З часу впровадження мантій, їх безумовного використання у будь-
якому судовому процесі виникли додаткові передумови для забезпечен-
ня дотримання правил етикету у спілкуванні суддів з учасниками судо-
вого провадження.

Слід також зазначити, що окрім процесуального законодавства, 
загальновизнаних звичаєвих правил окремі аспекти судового етикету 
врегульовані відповідними локальними нормативними актами.

Так, Регламентом Конституційного Суду України передбачені, на 
перший погляд, очевидні речі щодо правил етикету на пленарних за-
сіданнях Конституційного Суду України [624]. Однак після надання їм 
нормативного характеру вони додають чіткості самому судовому про-
вадженню і закладають передумови для взаємної поваги усіх його 
учасників.

Наведений аналіз є ще одним аргументом вважати судову культуру 
родовим узагальнюючим інститутом, який базується на належному 
рівні загальної культури і включає як головні специфічні складові су-
дову етику і судовий етикет, які забезпечуються як у цілому в судовій 
системі, так і в окремих її структурах загальносистемними і локальни-
ми організаційно-технічними заходами.

А. Загальносистемні (на державному рівні) організаційно-технічні 
заходи здійснюються вищим судовим менеджментом і органами суд-
дівського самоврядування у межах повноважень, визначених 
нормативно-правовими актами, і включають такі напрями:

1) координаційний, який передбачає чітке розмежування повнова-
жень між головами Верховного Суду України, Вищих спеціалізованих 
судів, керівництвом Державної судової адміністрації, радами суддів. 
Зокрема, і з питань ініціювання внесення відповідних змін і доповнень 
до чинного законодавства. В окремих випадках – роз’яснень Пленумів 
судів, офіційних методичних рекомендацій;

узгодження дій у процесі розгляду заяв, звернень, скарг, пропозицій 
громадян щодо підвищення рівня судової культури в окремих судових 
структурах;

2) матеріально-технічний – полягає у створенні належної матеріаль-
ної бази, забезпеченні гідного рівня діловодства, покращення і систем-
ного впровадження судової атрибутики (мантій, знаків, гербів тощо);

3) освітній – має бути втілений і реалізований через усі форми на-
вчання суддів і працівників апарату та передбачати регулярні навчально-
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методичні семінари з поглибленого вивчення проблемних питань судо-
вої етики і шляхів забезпечення належного рівня судової культури.

На державному рівні повинна продовжуватись робота по вдоскона-
ленню Кодексу професійної етики судді, проведено дослідження, у тому 
числі і думки суддів, щодо закріплення на законодавчому рівні як під-
стави для дисциплінарного провадження порушення суддею правил 
судової етики, встановлених цим Кодексом1.

Б. Локальні (регіональні) заходи повинні здійснюватись і забез-
печуватись на регіональному рівні в усіх місцевих і апеляційних судах 
головами судів, обласними управліннями судової адміністрації, із за-
лученням можливостей обласної ради суддів і передбачати:

1) впровадження у кожному суді заходів, які створюють належні 
умови не лише для працівників суду, а й для відвідувачів – починаючи 
з санітарно-гігієнічних і до наочної агітації, забезпечення зразками 
простих заяв, скарг, звернень громадян;

2) підбір кадрів з потенційно достатнім рівнем загальної культури; 
повсякденну роботу по втіленню в життя її постулатів і створення на-
лежної системи контролю за дотриманням усіх встановлених правил;

3) забезпечення належного рівня проведення судових процесів – 
від своєчасного їх початку і до видачі необхідних процесуальних 
документів;

4) виконавчу дисципліну і відповідний рівень спілкування усіх під-
розділів суду з відвідувачами.

Усі наведені напрями та інші заходи організаційного характеру по-
винні бути деталізовані і розвинуті як у посадових інструкціях праців-
ників суду, так і в правилах внутрішнього трудового розпорядку кон-
кретного суду або інших локальних нормативних актах.

§ 4. Організаційно-технічні заходи як засіб впливу 
на формування позитивного іміджу судочинства

Більшість новітніх конституцій передбачають засади для подаль-
шого законодавчого унормування окремих процедур, за рахунок яких 
забезпечується авторитет правосуддя і судової влади в цілому. Зокрема, 
Конституцією України проголошується: судові рішення ухвалюються 

1 Питання має суттєве значення, тому що це положення містилось у перших 
проектах цього акта, але було виключене, оскільки не знайшло підтримки більшо сті 
членів Ради суддів України і делегатів з’їзду суддів.
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судами іменем України (частина 5 статті 124); вплив на суддів у будь-
який спосіб забороняється (частина друга статті 126); суддя звільню-
ється з посади у разі порушення ним присяги (пункт п’ятий частини 
п’ятої статті 126); захист професійних інтересів суддів здійснюється в 
порядку, встановленому законом (частина шоста статті 127).

Серед інших конституційних положень, які забезпечують передумо-
ви належного іміджу основних суб’єктів судової влади, є усі підстави 
виділити основоположні конституційні принципи правосуддя – закон-
ність і гласність судового процесу. За великим рахунком, дотримання 
наведених конституційних засад судочинства у повсякденній діяльності 
є запорукою належного рівня позитивної оцінки судової діяльності з боку 
суспільства. З наведеного випливає попередній висновок, що авторитет 
будь-якого окремого суб’єкта судової влади залежить від трьох компо-
нентів ефективності здійснюваного ним правосуддя, яке складається з 
якості ухвалених судових рішень, оперативності судочинства і рівня су-
дової культури. При цьому загальний авторитет конкретного суду, судової 
юрисдикції і судової системи в цілому складається із сукупності оцінок 
конкретних суб’єктів – суддів, їх помічників, секретарів та ін.

З огляду на це не можна поділити думку, що не слід урівнювати 
поняття «повага до суду» і «повага до судді», оскільки вони мають 
різний зміст: «повага до суду є обов’язком учасників судового процесу, 
повага до конкретного судді – виключне право суспільства» [879].

Віртуально можна уявити ситуацію, що діяльність цих складових 
оцінюється і сприймається позитивно і як наслідок загальнопозитивним 
є висновок щодо діяльності усієї системи.

Цей стандарт (ідеал), досягти якого повинна кожна судова структу-
ра, кожен суддя, не є нездійсненним. Однак його досягнення можливе 
лише у разі концентрації зусиль усього суспільства і державних органів 
усіх рівнів, не заперечуючи при цьому ключову роль у формуванні по-
зитивної думки суспільства, передусім самих суддів.

У міжнародно-правових актах неодноразово наголошується, що «усі 
державні та інші установи зобов’язані шанувати незалежність судових 
органів» [480, с. 16].

Європейським судом з прав людини також постійно звертається 
увага на різні складові авторитету судової діяльності, і в окремих рі-
шеннях закладені правові передумови для уніфікованого розуміння 
цього словосполучення1.

1 Як базове можна згадати рішення Європейського суду з прав людини у справі 
«Санді-Таймс проти Великобританії» від 26.03.1979 р. [633].
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В узагальненому вигляді правова позиція вищої судової інстанції з 
прав людини з цього приводу розкриває авторитет судової влади через 
ідею, що суди є органами, які підтверджують юридичні права і обов’язки 
і вирішують відповідні спори, а публіка повинна їх сприймати і з по-
вагою та довірою ставитися до здатності суду виконувати свої функції 
[634].

Сьогодні як ніколи актуальна думка, відповідно до якої «нація, яка 
не дбає про високий авторитет суду та про повагу до нього, не має 
перспектив позитивного розвитку» [362, с. 6].

Таким чином, визнаючи за аксіому, що належний рівень авторитету 
всієї судової системи передусім залежить від самих суддів та інших 
працівників суду, і враховуючи багатоаспектність цього питання, про-
аналізовану у попередніх розділах, необхідно лише додатково досліди-
ти, яким чином можна впливати на формування загальної оцінки судо-
вої влади чи окремих її суб’єктів за допомогою засобів масової інфор-
мації.

Як цілком слушно застерігають фахівці з інформаційного права, 
інформацію про діяльність судів і судової системи в цілому населення 
отримує переважно через різноманітні засоби масової інформації. Така 
ситуація покладає на журналістів та інших представників медіа велику 
відповідальність за об’єктивність і достовірність інформації про робо-
ту судів, адже будь-яка упередженість, односторонність і тим більше 
злий умисел формує в людях недовіру до правосуддя, підриває віру 
громадян у справедливість [329, с. 111–112].

Враховуючи це, важливою є правова позиція Європейського суду з 
прав людини, яка полягає в тому, що суди є гарантами правосуддя, їх 
роль є ключовою у державі і ґрунтується на верховенстві права. Тому 
вони повинні користуватися довірою громадськості і відповідно бути 
захищені від упереджених нападок, маючи на увазі ту обставину, що на 
суддів покладено обов’язок стриманості, який заважає їм відповідати 
на критику [226].

Головна увага кожного судді має бути зосереджена на ефективному 
і послідовному застосуванні своїх повноважень, які отриманні саме для 
того, щоб служити державі і мати довіру суспільства [691, с. 288].

До мобілізації внутрішньосистемних заходів і зусиль на подолання 
у громадській думці негативного іміджу суддівства свого часу напо-
легливо закликав голова Верховного Суду України [358]. Відповідна 
робота проводиться і теперішнім керівником найвищої судової інстан-
ції [472].
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Наскільки помилковим може бути процес формування іміджу (сус-
пільної оцінки) діяльності судів, детально аналізує у своїй монографії 
один з найдосвідченіших суддів України В. І. Кононенко [275, с. 137–
140].

У 2000–2009 роках в Україні набули поширення випадки тиску на 
судові ланки і суддів з боку окремих політичних сил та їх лідерів з ви-
користанням засобів масової інформації. При цьому «суспільству 
нав’язується думка, що судова система є найбільш корумпованою в 
державі, а всі соціальні біди – з вини судів» [471, с. 1].

Наслідками поширення у суспільстві негативного ставлення до 
інститутів судової влади є підрив авторитету українського суду, неза-
лежності суддів, порушення принципу неупередженості суду, неперед-
бачуваності судових рішень, приниження честі і гідності суддів [477, 
с. 9]. Саме цим досягається головне – неповага до судових рішень, іг-
норування принципу їх обов’язковості.

У 2009 році Україна була занесена до «чорного списку» європей-
ських держав, які зневажають рішення судів. На думку комісара Ради 
Європи з прав людини, це явище слід розцінювати як відмову від прин-
ципів правової держави [127, с. 9].

Такі висновки мають підстави, оскільки з 2001 по 2009 рік до Страс-
бурзького суду від громадян України надійшло 23 000 заяв. Щодо 550 
з них судом були винесені рішення. При цьому найчастіше розглядали-
ся дві категорії проблем: тривалий розгляд справи судом в Україні 
(близько 100) і невиконання рішень вітчизняних органів правосуддя 
(більше 250 рішень) [503, с. 10].

Немає підстав заперечувати, що відкритість і публічність право-
суддя виявляються не лише у можливості для широких кіл населення 
відвідувати зали судових засідань, а, головним чином, у публікаціях на 
судові теми у засобах масової інформації, у тому числі і висвітлення 
конкретних судових процесів [341, с. 39].

Однак при цьому необхідно забезпечити:
– належний рівень правової кваліфікації журналістів, які спеціалі-

зуються на судовій тематиці;
– об’єктивність і всебічність у викладенні матеріалу;
– усунення передумов для замовних публікацій1.
1 Під час проведеного моніторингу на підставі аналізу отриманих результатів 

соціологічного дослідження зроблено висновок, що переважна більшість публікацій 
у засобах масової інформації принижують авторитет правосуддя. При цьому не 
встановлено жодного факту, щоб держава належним чином реагувала на необ’єктивну 
критику на адресу суддів і судів (див.: [7, с. 31–43]).
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Сучасні дослідники транспарентності правосуддя приділяють не-
достатню увагу аспектам, які стосуються саме ролі і відповідальності 
ЗМІ у висвітленні діяльності судів і суддів, констатуючи, що для на-
лагодження плідних стосунків між вітчизняними мас-медіа та суддями 
слід застосовувати позитивний досвід європейських країн. Зокрема, 
введення у штати судів посад прес-секретарів, системних прес-
конференцій, спеціальних судових рубрик тощо [461, с. 13].

Відомий російський вчений М. І. Клеандров, звертаючи увагу на 
необ’єктивність засобів масової інформації у загальній оцінці діяльно-
сті судів, рекомендує боротися з недоліками в суддівській спільності 
двома способами: очищенням суддівського корпусу від непридатних до 
цієї роботи суддів і недопущенням до такої діяльності недостойних 
суддівського статусу претендентів [243, с. 2].

Не заперечуючи, що це найефективніший засіб забезпечення на-
лежного рівня авторитету правосуддя, слід приділяти увагу і органі-
заційно-правовим заходам у кожній ланці судової системи, скерованим 
на формування позитивного іміджу судової діяльності1.

Стурбованість народних депутатів станом справ у багатьох колек-
тивах судів виявилася у відповідних рекомендаціях парламентських 
слухань [236, с. 8].

Нині відчувається нагальна потреба унормування на законодавчому 
рівні конституційного положення про можливість обмеження права 
«вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію» 
(частини друга та третя статті 34 Конституції України) з метою під-
тримання авторитету і неупередженості правосуддя.

Що стосується безпосередньо організаційно-технічних заходів, 
спрямованих на підвищення авторитету судової влади, то для цього 
необхідна координація зусиль усіх владних структур.

З цією метою доцільно:
1) провідним соціологічним центрам організувати проведення комп-

лексних досліджень факторів, які впливають на формування громадської 
думки щодо діяльності суб’єктів судової влади;

2) в основних наукових центрах, у тому числі і Академії суддів 
України, розробити і затвердити відповідні програми досліджень;

3) провести регіональні дослідження в судах усіх юрисдикцій, уза-
гальнені результати обговорити на Пленумі Верховного Суду України 

1 Хоча слід дійсно визнати, що низка скандальних випадків, виявлених у судовій 
системі протягом 2006-2009 років, і не тільки корупційного характеру, а пов’язаних 
і з аморальною поведінкою окремих суддів, звела нанівець усі позитивні результати, 
досягнуті попереднім українським судом.
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і Ради суддів України, розробити проекти постанов цих органів, які б 
передбачали здійснення конкретних заходів по усуненню виявлених 
недоліків;

4) активізувати виступи суддів у засобах масової інформації з ви-
світленням позитивного досвіду роботи;

5) у кожній області і кожній судовій юрисдикції підвищити ефек-
тивність діяльності прес-центрів з оперативного надання інформації 
щодо діяльності судів. Там, де такі підрозділи відсутні, вжити заходів 
по їх створенню і організації роботи;

6) забезпечити дію усіх складових транспарентності правосуддя у 
кожній судовій структурі.

§ 5. Законодавче та організаційно-методичне забезпечення 
формування корпусу представників народу та їх участі 

у здійсненні правосуддя

Конституція України, проголосивши, що народ безпосередньо бере 
участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних 
(частина 4 статті 124), передбачила також, що правосуддя здійснюють 
професійні судді та, у визначених законом випадках, народні засідате-
лі і присяжні (частина перша статті 127). Тим самим були закладені 
конституційні засади для відновлення фактично ліквідованого у судах 
районного рівня інституту народних засідателів і впровадження від-
сутньої у радянському судовому процесі форми правосуддя за участю 
присяжних1. У Законі «Про судоустрій України» достатньо детально 
унормовані питання статусу та порядку залучення народних засідателів 
і присяжних до виконання обов’язків у суді (глава 10).

Разом з тим ні в Конституції України, ні в судоустрійному законо-
давстві належним чином не визначені роль і значення представників 
народу як суб’єктів судової влади.

Лише системне тлумачення чинного законодавства дає підстави для 
висновків про те, що, коли народні засідателі і присяжні беруть участь 
у здійсненні правосуддя (частина 3 статті 5 Закону), а судова влада 
реалізується саме шляхом здійснення правосуддя (основна форма), то 
представників народу є всі підстави вважати як рівноправних суддів 
суб’єктами судової влади.

1 Проблемні питання щодо необхідності відмежування інститутів «здійснення 
правосуддя за участю присяжних» від суду присяжних детально проаналізовані авто-
ром в іншій роботі (див.: [87, с. 34–38]).
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Зрозуміло, що положення чинного законодавства не могли бути 
більш конкретними у зв’язку з відсутністю чіткого визначення форм 
участі представників народу у здійсненні правосуддя. Тому ця пробле-
ма потребує невідкладного доопрацювання з метою внесення відповід-
них змін до Закону «Про судоустрій» і процесуальних кодексів. Дис-
кусії з приводу участі у відправленні правосуддя присяжних засідателів 
і щодо конкретної моделі цієї форми правосуддя не вщухають. Ситуація 
загострюється тим, що вже більш як 13 років в Україні відсутня мож-
ливість окремим категоріям громадян1 скористатись конституційним 
правом на суд за участю присяжних. І це при тому, що саме з цього 
приводу не бракує ні попереднього досвіду, ні фундаментальних до-
сліджень з науково обґрунтованими висновками.

Водночас у Росії чітко визначено: відповідно до процесуального 
закону суддя федерального суду і колегія у складі дванадцяти присяж-
них за клопотанням обвинуваченого розглядають кримінальні справи 
про злочини, передбаченні більш ніж 40 статтями Кримінального ко-
дексу Російської Федерації [778, с. 18–19]2.

Загальновідомо, що суд присяжних у Російській імперії перебував 
під постійною гострою критикою не лише з боку громадськості, а й 
провідних юристів того часу. У 80-ті роки ХІХ сторіччя фактично була 
сформована громадська думка щодо скорочення підсудності цієї форми 
з більш радикальними пропозиціями щодо повної ліквідації суду при-
сяжних, що фактично було здійснено відповідним актом від 7 липня 
1889 року [741, с. 180–181].

Законодавець Російської Федерації, маючи ґрунтовні роботи щодо 
необхідності впровадження суду присяжних, незважаючи на ще більшу 
кількість супротивників, пішов на впровадження суду присяжних. Кон-
ституційною засадою для цього стала частина 4 статті 123 Конституції 
РФ, якою встановлено, що у випадках, передбачених Федеральним за-
коном, судочинство здійснюється за участю присяжних засідателів. 
Відповідно до Закону Російської Федерації «Про внесення змін до За-
кону “Про судоустрій РРФСР” та процесуальні кодекси» від 16 липня 
1993 року № 5451-1, у КПК РРФСР був введений розділ, який регла-
ментував провадження за участю присяжних. З часу введення в дію цих 
змін у Росії фактично відновив свою дію класичний суд присяжних. 

1 І на доктринальному рівні не існує визначеності, які саме категорії справ під-
лягають судовому розгляду із залученням присяжних.

2 До речі, слід звернути увагу на те, що відповідно до цього Кодексу йдеться не 
про «суд присяжних», а про «суд за участю присяжних засідателів» (розділ ХІІ).
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А з 5 травня 1995 року в російському арбітражному процесі діють ар-
бітражні засідателі [424, ст. 8]1.

Цікаво, що факт введення суду присяжних лише в окремих регіо-
нах2, а не по всій території держави, внаслідок чого створилась сут-
тєва нерівність у правах осіб, що вчинили однакові злочини, активної 
дискусії в Росії не викликав.

У 1997 році за участю присяжних у Росії було розглянуто 419 справ 
на 815 осіб; у 1998 – 405 справ на 805 осіб, у 1999 – 422 на 867 осіб, у 
2000 – 359 на 774 особи. У 2000 році 118 обвинувачених, або 15,2 % 
від загальної кількості розглянутих судом присяжних, було виправдано 
[105, с. 402]. У 2008 році суди присяжних розглянули 500 кримінальних 
справ (на 12 % менше, ніж у 2007). При цьому засуджено 800, виправ-
дано 270 чоловік. Однак майже кожен другий виправдувальний вирок 
скасовується Верховним Судом Російської Федерації [403, с. 9]. Як на-
слідок цієї ситуації у грудні 2008 року в Росії було прийнято закон, який 
вилучив з підсудності суду присяжних справи про тероризм, державну 
зраду, масові безпорядки та деякі інші.

Різноманітна судова практика цієї форми правосуддя не внесла 
суттєвих змін як у позиції прихильників суду присяжних [57; 338; 490; 
621], так і їх супротивників [63, с. 8]. Проте незважаючи на всі трудно-
щі судді Росії досить оптимістично оцінюють перспективи суду при-
сяжних, розглядаючи його як важливий фактор, здатний підвищити 
довіру до суду в цілому [340, с. 183].

Все ж слід позбавитись зайвої ідеалізації участі представників на-
роду у здійсненні правосуддя на зразок тверджень, що жодна форма 
правосуддя не може порівнятися із судом присяжних за силою мораль-
ного впливу та довірою суспільства до судового вироку [631, с. 122].

Ставлення до суду присяжних суддівської спільноти України можна 
проілюструвати заявою Ради суддів України від 26 травня 2006 року «Про 
концептуальні підходи Ради суддів України до подальшого здійснення 
судово-правової реформи в Україні», в якій пропонується зі статей 124, 
127, 129 Конституції України вилучити положення про участь у судочин-
стві присяжних у зв’язку з малоефективністю і витратністю інституту, зі 
збереженням народних засідателів [853, с. 208].

1 Див. статтю 8 Федерального закону «О введении в действие Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации» від 5 травня 1995 року № 71-ФЗ.

2 У Росії суд присяжних, впроваджений у 1993 році, почав діяти в 9 регіонах: 
Московській, Рязанській, Саратовській, Івановській, Ульяновській, Ростовській об-
ластях та Алтайському, Краснодарському, Ставропольському краях.
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Співвідношення супротивників [359; 363; 312; 14] і прихильників 
[267] «суду присяжних» (якщо проаналізувати українську юридичну 
періодику останніх років) не на користь такого інституту. При цьому 
прихильниками висловлюється аргумент, суть якого зводиться до того, 
що суд присяжних – це суд простих людей, вільних як від ілюзій і 
міфів правосуддя, так і від юридичного «безглуздя» і самовпевнено сті 
юристів.

Слід зазначити, що інститут присяжних отримав ще меншу під-
тримку у законодавців Білорусії. Конституція цієї суверенної республі-
ки не містить жодної згадки про присяжних. У кодексі про судоустрій 
і статус суддів передбачено, що громадяни Республіки Білорусь мають 
право брати участь у діяльності суду при здійсненні правосуддя як на-
родні засідателі у порядку і випадках, передбачених чинним Кодексом 
та іншими законодавчими актами1.

Наведений аналіз не претендує на вичерпність, але дає підстави для 
висновку про необхідність повернення до вивчення питання про до-
цільність впровадження суду за участю присяжних у судочинство 
України2.

В усі часи визнавалось, що участь у судочинстві представників 
суспільства є проявом демократичної сутності правосуддя і важливою 
умовою його належного здійснення [622, с. 125].

У сучасній юридичній літературі є достатня кількість ґрунтовних 
аналізів зарубіжного досвіду формування суду присяжних [852, с. 139], 
однак у більшості своїй вони не містять рецептів щодо адаптації відо-
мих моделей до правового поля України.

Учені-конституціоналісти України, оцінюючи реальний стан участі 
представників народу у формуванні судової влади і здійсненні судочин-
ства, вважають, що український народ як суверен безпідставно усунутий 
від формування судів, і звертають увагу на те, що судочинство з участю 
народних засідателів мало б бути запроваджене, враховуючи пряму дію 
конституційних норм щодо інституту представників народу [310, с. 14]. 
Інститут народних засідателів, що стабільно працював за радянських 
часів, піддався суттєвим випробуванням в усіх державах СНД.

Не бракує досліджень народного представництва у здійсненні пра-
восуддя і на дисертаційному рівні [679; 324].

1 Аналіз законодавства про судоустрій 11 держав СНД пересвідчує, що крім Росії, 
України передбачається впровадження інституту присяжних ще в 6 державах.

2 У зв’язку з цим у подальшому досліджуються лише шляхи підвищення ефек-
тивності участі народних засідателів у судах регіонального рівня.
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Незважаючи на те, що Федеральний закон «Про судову систему 
Російської Федерації» зберіг цю форму судочинства, з її реалізацією 
виникли проблеми, зумовлені тим, що фактично втратив силу закон від 
8 липня 1981 року «Про вибори районних (міських) суддів РРФСР». 
Прийнятий 14 травня 1997 року Закон Російської Федерації «Про ви-
бори народних засідателів федеральних судів загальної юрисдикції» 
був відхилений Президентом Росії1. І врешті-решт відповідно до рішен-
ня Державної думи 20 червня 2001 року фактично відбулась ліквідація 
інституту народних засідателів у Російській Федерації. Таким чином, 
участь народних засідателів всупереч міжнародним стандартам визна-
на неефективною з процедурної точки зору, попри те, що адекватної 
заміни у формі суду за участю присяжних у найближчій перспективі не 
передбачається [750, с. 220–221].

Слід звернути увагу на те, що законодавством радянського періоду, 
зокрема і конституційними положеннями, декларувалась єдність статусу 
народних суддів і народних засідателів при здійсненні правосуддя2.

У травні 1999 року в Міжнародному інституті вивчення кримінально-
правових наук у Сіракузах (Італія) під егідою ООН проведена наукова 
конференція: «Участь непрофесіоналів у кримінальному судочинстві у 
ХХІ столітті».

У резолюції конференції констатується неоднозначність сприйнят-
тя цього інституту різними гілками суспільства в кожній державі. Але 
водночас зазначено, що участь населення у відправленні правосуддя є 
формою судочинства в демократичній державі [675].

Виходячи з цих міжнародних стандартів, незважаючи на успішність 
одноособової форми судочинства, після тривалої перерви Цивільним 
процесуальним кодексом України від 18 березня 2004 року № 1618-IV 
була відновлена колегіальність у цивільному процесі України. Підля-
гають розгляду категорії справ окремого провадження колегією у скла-
ді одного судді і двох народних засідателів [813, с. 206]3. У загальній 

1 Детальніше про проблеми цього інституту в Російській Федерації див.: [219, 
с. 10–12].

2 Так, відповідно до положень статті 154 Конституції СРСР, незважаючи на 
чітке розмежування, народні засідателі були наділені всіма правами судді і на них 
рівною мірою поширювався принцип незалежності і підкорення лише законові 
(стаття 155).

3 Відповідно до частини 2 статті 234 ЦПК у колегіальному складі повинні роз-
глядатись справи про: обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання 
такої особи недієздатною (та поновлення дієздатності), визнання фізичної особи 
безвісно відсутньою чи оголошення її померлою; усиновлення; надання особі пси-
хіатричної допомоги у примусовому порядку; обов’язкову госпіталізацію до проти-
туберкульозного закладу.
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кількості розглянутих цивільних справ відсоток справ цієї категорії у 
більшості судів мізерний. В адміністративній і господарській юрисдик-
ціях дія принципу колегіальності забезпечується колегіями професійних 
суддів.

У кримінальному судочинстві України процес заміни колегіальної 
форми розгляду справ відбувався поетапно. У червні 1992 року було 
встановлено, що «кримінальні справи в суді першої інстанції розгляда-
ються колегіально у складі трьох суддів, а у випадках, передбачених 
КПК, – одноособово» [556]. У вересні 1994 року до цієї ж статті 17 КПК 
України було внесено зміни, відповідно до яких загальним правилом 
визнавалась у місцевих судах одноособова форма розгляду справ, а за 
злочини, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення 
волі на строк більше 10 років, за клопотанням підсудних – «судом у 
складі трьох осіб» (Закон від 21 вересня 1994 року № 174/94- ВР).

Незважаючи на наявність підстав для неоднозначного розуміння 
цієї дефініції, інститут народних засідателів у кримінальному судочин-
стві на рівні районних судів так і не було відновлено.

Натомість продовжує існувати впроваджена ще у 1992 році модель 
суду у складі двох професійних суддів і трьох народних засідателів, яка 
забезпечує в обласних (апеляційних) судах розгляд кримінальних справ 
за злочини, за які було передбачено покарання у вигляді смертної кари, 
а після її скасування – довічне ув’язнення.

Певний час цей процесуальний інститут колегіальної форми судо-
чинства забезпечувався відповідно нормою у законодавстві про судо-
устрій1.

Статтею 29 Закону «Про судоустрій України» у редакції закону від 
24 лютого 1994 року було чітко передбачено, що народні засідателі об-
ласних судів, за поданням голів цих судів, обираються в необхідній 
кількості строком на п’ять років обласною Радою народних депутатів. 
Цим же законом (1994 року) із судоустрійного законодавства остаточно 
було виключено норми, що регламентували діяльність інституту на-
родних засідателів у районних судах.

У свою чергу, під час проведення малої судово-правової реформи 
(2001 року) були визнані такими, що втратили силу, норми законодав-

1 Так, частиною другою статті 10 Закону України «Про судоустрій України» в 
редакції Закону України від 17.06.1992 року передбачалось, що «в суді першої ін-
станції кримінальні і цивільні справи розглядаються судом: у складі трьох суддів, 
двох суддів і трьох народних засідателів або одноособово у випадках, передбачених 
КПК і ЦПК України».
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ства, які регламентували порядок обрання народних засідателів облас-
них (апеляційних) судів.

Відповідно до ст. 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону 
«Про судоустрій України» (2002 року) попередній закон втратив чин-
ність у повному обсязі. А оскільки новим законом передбачається від-
новлення цього інституту лише в місцевих судах, виникає дискусійне 
питання про законність судочинства під час розгляду кримінальних 
справ у першій інстанції апеляційними судами у складі колегії із за-
лученням трьох народних засідателів (у порядку ст. 17 КПК України). 
Таким чином, фактично з 1 червня 2001 року існує парадоксальна си-
туація: судочинство здійснюється у формі, не передбаченій законодав-
ством про судоустрій.

Інститут народного представництва в судах другого рівня потребує 
термінового врегулювання на законодавчому рівні. Одним із варіантів 
є тимчасова передача категорій справ, що підлягають розгляду в коле-
гіальному складі (частина третя статті 17 КПК України), до підвідом-
чості судових колегій у складі трьох професійних суддів. При цьому 
слід враховувати, що рівень навантаження в апеляційних судах дозволяє 
збільшити судовий склад ще на одного суддю.

За час дії цієї тимчасової форми судочинства слід внести відповід-
ні зміни до законодавства, які суттєво підвищать ефективність інститу-
ту народних засідателів.

На початку судово-правової реформи автором пропонувались за-
ходи, упровадження яких мало б підвищити ефективність радянського 
суду шеффенів [73, с. 51–54]. Але соціально-політична, економічна 
ситуація в той час у державі сприяла широкому впровадженню одно-
особової форми судочинства й ліквідації інституту народних засідателів 
у районних судах.

Як зазначалось, одноособова форма судочинства в судах першої 
інстанції впроваджувалась поетапно. Змінами до діючого законодавства, 
внесеними 17 червня 1992 року, значна кількість кримінальних і ци-
вільних справ була віднесена до компетенції судових колегій у складі 
трьох професійних суддів. З метою забезпечення колегіальності було 
створено окружні суди шляхом об’єднання в один судовий округ де-
кількох районних судів сусідніх районів. Однак практика впроваджен-
ня цієї форми правосуддя засвідчила її неефективність. Фактично два 
інші судді, крім головуючого, інколи залучені із сусідніх районних судів, 
виконували роль, рівнозначну ролі народних засідателів. Тому ця об-



§ 5. Законодавче та організаційно-методичне забезпечення формування корпусу представників…

257

ставина сприяла подальшому розширенню одноособової форми судо-
чинства і фактичному припиненню дії окружних судів.

Останнім часом у літературі було висловлено багато пропозицій як 
стосовно розширення одноособової форми правосуддя [81], так і необ-
ґрунтованості скасування інституту народних засідателів. Зокрема, 
В. Ф. Бойко неодноразово наголошував, що «відсторонення представ-
ників народу від участі у здійсненні правосуддя на рівні місцевих судів 
було помилкою і вона має бути виправлена, як цього й вимагає стаття 
124 Конституції України» [60].

Ґрунтовний перелік причин, що призвели до ліквідації інституту 
народних засідателів у місцевих судах, наведений у неодноразово ци-
тованій статті В. Т. Маляренка, слід поповнити відсутністю протягом 
тривалого часу належної законодавчої бази, яка б забезпечувала гаран-
тію прав представників народу, що залучаються для здійснення право-
суддя.

Так сталося, що певний час після розпаду СРСР діяло союзне за-
конодавство, яке слід визнати однією з найвдаліших моделей законо-
давчого закріплення статусу народних засідателів, тому що воно не 
відокремлювало представників народу в обсязі прав і повноважень від 
професійних суддів [441].

Реанімоване протягом 1992–1994 років національне законодавство 
про судоустрій фактично залишило народних засідателів беззахисними 
перед утисками з боку роботодавців.

Декларування у нормах, що народні засідателі незалежні й при здій-
сненні правосуддя користуються всіма правами судді (статті 11–12 За-
кону про судоустрій станом на 1995 рік), не було підкріплено законодав-
чими механізмами для їхньої реалізації. Внаслідок цього й ті нечисленні 
народні засідателі, які лишилися в обласних судах, потерпаючи від пря-
мих збитків, стали відмовлятися від виконання відповідального громад-
ського обов’язку. Враховуючи ці обставини, під час доопрацювання 
проектів законодавства про судоустрій необхідно було передбачити таку 
систему формування корпусу народних засідателів і забезпечення гаран-
тій їхньої діяльності, яка була б спроможною підвищити ефективність 
діяльності представницького елементу до належного рівня.

Деякі з наведених проблем були враховані законодавцями під час 
прийняття Закону про судоустрій України 2002 року.

Однак законодавче врегулювання процедури формування корпусу 
народних засідателів, побудоване за міжнародними принципами без 
врахування при цьому національних особливостей, створює передумо-



Розділ 6. Організаційно-технічні заходи (додаткові), що забезпечують…

258

ви для ситуації, коли до суду з двох десятків викликаних представників 
народу з’являється 2–3 особи, тому що законодавством не передбачено 
під час складання відповідних списків погоджувати кандидатури з ро-
ботодавцями і трудовими колективами за місцем їхньої роботи.

Наявність норм про відповідальність керівників підприємств за 
перешкоджання виконувати обов’язки народних засідателів є малою 
втіхою і нездійсненним сподіванням на усунення проблем із залученням 
народних засідателів до розгляду справ у судах.

Аналіз змісту глави 10 Закону «Про судоустрій України» свідчить 
про достатність нормативного врегулювання самої процедури залучен-
ня народних засідателів до здійснення правосуддя, чого не можна ска-
зати щодо процедури формування списків народних засідателів кожно-
го суду.

У зв’язку з цим потрібна розробка і затвердження підзаконного 
нормативного акта у вигляді положення про порядок формування спис-
ків як присяжних, так і народних засідателів.

В основу цього положення мають бути покладені норми, відповідно 
до яких висунення кандидатур проводиться зборами трудових колекти-
вів або керівниками (адміністрацією) організацій, підприємств. І тільки 
така попередня процедура стає запорукою, що до списку будуть вклю-
чені не випадкові люди, а особи, здатні виконувати суддівські функції, 
і, крім того, підприємства, організації та в першу чергу їхні керівники 
будуть лояльно ставитися до систематичного відволікання від вироб-
ничого процесу своїх працівників.

Крім того, цим підзаконним нормативним актом має бути деталі-
зовано, по суті, встановлено безпосередній механізм виплат і відшко-
дувань народним засідателям з бюджету судів, тому що відповідна 
урядова постанова [569] залишила поза увагою врегулювання декіль-
кох питань, які не знаходять однозначного вирішення у правозасто-
совній практиці. Хоча головною перешкодою належного й оператив-
ного відшкодування народним засідателям є нестабільність і недо-
статність фінансування цих видатків у кошторисах апеляційних судів. 
І це при тому, що за останні роки кількість справ, розглянутих за 
участю представників народу, суттєво зменшилась. На заключному 
етапі судово-правової реформи законодавцю шляхом удосконалення 
відповідного законодавства, а головам судів і структурам Державної 
судової адміністрації за рахунок прийняття відповідних підзаконних 
нормативних актів і впровадження заходів з організаційного і 
матеріально-технічного забезпечення належить створити умови для 
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ефективної участі представників народу у здійсненні правосуддя – 
основної функції судової влади.

Як суттєвий недолік слід зазначити, що за всі роки незалежності 
проблеми, пов’язані із забезпеченням участі представників народу у 
здійсненні судочинства, на відміну від радянських часів [439], на на-
лежному рівні не аналізувались ні Верховним Судом України, ні орга-
нами організаційного забезпечення судової діяльності.

За ці роки втрачено позитивний досвід організації роботи Рад на-
родних засідателів, який було накопичено у багатьох регіонах України. 
Поступово зменшився зв’язок правосуддя з громадськістю. Тому 
фактично не використовуються можливості впливу на формування 
оцінки суспільством судової діяльності – звіти народних засідателів 
у трудових колективах та інші форми впливу на формування громад-
ської думки.

Наведений аналіз свідчить про необхідність опрацювання комплек-
сних підходів до реалізації конституційних і міжнародно-правових 
стандартів участі представників народу у здійсненні правосуддя. Комп-
лексність має полягати в одночасному дослідженні інститутів мирових 
суддів, присяжних і народних засідателів та у більш детальному зако-
нодавчому закріпленні їх як суб’єктів реалізації судової влади.

Правозастосовна практика оновленого інституту мирових суддів у 
Росії на регіональному рівні досліджена в сучасній монографічній лі-
тературі [388]. В Україні є лише розрізнені безсистемні дослідження 
цього інституту, тоді як невідкладно потребує визначеності його впро-
вадження на заключних етапах судово-правової реформи.

§ 6. Локальна нормотворчість як оперативний механізм 
унормування проблем організації роботи окремих 

структур судової влади

Відповідно до Конституції України прийняття законів належить до 
повноважень Верховної Ради України (пункт третій частини першої 
статті 85); Президент України на основі та на виконання Конституції і 
законів України видає укази і розпорядження (частина третя статті 106); 
Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і 
розпорядження, які є обов’язковими до виконання (частина перша стат-
ті 117). Потрібно також враховувати конституційні приписи, закріплені 
у статтях 6, 19, 85, 92, 120, 140, 146 та інших Конституції України.
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Конституція України також встановлює вичерпний перелік нормо-
творчих повноважень вищих органів державної влади і передбачає, що 
нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та 
інших органів виконавчої влади підлягають реєстрації в порядку, вста-
новленому законом1.

На відміну від українського законодавства у правових системах Росії 
і Білорусії локальна нормотворчість у галузі трудових правовідносин на 
належному рівні унормована у трудових кодексах цих держав.

Так, статтею 5 Трудового кодексу Російської Федерації закріплена 
система правових актів, серед яких передбачаються і локальні. Можли-
вість і механізми прийняття цієї категорії актів унормовуються у біль-
шості розділів Кодексу [770].

Відповідно до Трудового кодексу Республіки Білорусь до локальних 
нормативних актів віднесені: колективні договори, угоди, правила вну-
трішнього трудового розпорядку, штатні розписи (розклади), посадові 
інструкції працівників; графіки відпусток, чергувань та ін.; положення 
та інструкції з техніки безпеки та охорони праці.

Профільним законом Білорусії дано визначення локального 
нормативно-правового акта як нормативного акта, дія якого обмежена 
рамками однієї чи декількох організацій [434].

Конституційні положення, які закладають основу діяльності судової 
влади, безпосередньо не передбачають, однак і не унеможливлюють 
видання її органами актів нормативно-правового характеру у межах 
своєї компетенції.

За часів організаційного керівництва судами, а потім і організацій-
ного забезпечення судової діяльності з боку Міністерства юстиції СРСР 
і союзних республік нормотворча діяльність цих органів здійснювалась 
на загальних засадах як органами виконавчої влади. З утворенням Дер-
жавної судової адміністрації України як органу у структурі виконавчої 
влади ця функція продовжує реалізовуватися у повному обсязі і осо-
бливих проблем або невизначеності не виникає.

З цього часу проблемність зберігається в питаннях щодо меж нор-
мотворення судовими органами і органами суддівського самоврядуван-
ня у зв’язку з недостатнім законодавчим врегулюванням такого роду 
діяльності, і особливо на регіональному рівні.

Сучасні дослідники одностайні в думці про недостатню дослідже-
ність меж регулювання суддівського самоврядування різними нор-

1 Передбачалось, що закон про нормативно-правові акти буде прийнятий у не-
відкладному порядку. Однак станом на листопад 2009 року неодноразові спроби 
прийняти такий закон завершувалися безрезультатно.
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мативно-правовими актами України і локальними актами суддівських 
органів (колективів) [306, с. 25].

У зв’язку з цим виникає потреба поглибленого вивчення засад ло-
кальної нормотворчості і використання засобів організаційно-технічного 
і методичного характеру з метою забезпечення належного рівня і за-
конності цієї діяльності суб’єктів судової влади.

Однак насамперед слід з’ясувати питання щодо ролі і місця локаль-
них актів у загальній системі підзаконних актів як різновидів нормативно-
правових актів.

Не викликає сумніву, що судова нормотворчість здійснюється осо-
бливими способами і в специфічних формах. Вона реалізується під час 
застосування норм права, при їх тлумаченні, створенні норм права, 
нормоконтролі [416, с. 156].

Деякі аспекти судової загальної нормотворчості, зокрема у випадках 
колізійності законодавчих норм, досліджувались і самими суддями 
України [346, с. 67].

Сучасні критики підзаконних нормативно-правових актів сходяться 
в думці, що у цій формі правотворення існує тенденція зловживання 
правовими дефініціями, тим самим виникає їх надмірна кількість, по-
гіршується якість і дуже часто усе зводиться до дублювання визначень, 
які містяться в основному законодавстві [135, с. 54]. При цьому дають-
ся рекомендації щодо правил формулювання визначень, які можуть бути 
корисними для всіх нормотворців [135, с. 55].

Слід зазначити, що дослідники відомчої нормотворчості в органах 
прокуратури ідентифікують цей вид діяльності керівних органів систе-
ми як управлінські рішення в органах прокуратури, які є підзаконними 
нормативними чи індивідуальними актами реалізації повноважень про-
курора [874, с. 97].

Авторами спеціального словника під державно-управлінськими 
рішеннями пропонується розуміти акти, спрямовані на вирішення про-
блем державного рівня, прийняті вищими або центральними органами 
державної влади і оформлені у вигляді нормативно-правових актів, 
програмно-цільових документів (програм, проектів, концепцій, планів) 
та ін. [166, с. 77–78].

Численні дослідники механізмів прийняття управлінських рішень 
лишають поза увагою методологію, пов’язану з оперативним прийнят-
тям локальних нормативно-правових актів, які повинні забезпечити 
підґрунтя для певних рішень, у першу чергу щодо організації роботи 
конкретних колективів [171, с. 80; 357, с. 42–50]. У цьому відношенні 
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продуктивними слід визнати висновки, отримані Н. П. Матюхіною, яка 
зазначає, що управління персоналом є однією з головних функцій будь-
якої організації, але саме поняття «управління персоналом» в управлін-
ській практиці кінця минулого століття відсутнє [380, с. 91].

У цілому погоджуючись, що в кожній системі потреба в такого роду 
актах виникає саме в процесі реалізації управлінських функцій, слід 
лише зауважити, що проблемні питання судової системи, пов’язані з 
актами індивідуальної дії в деяких аспектах, аналізуються в інших роз-
ділах роботи.

У цьому аспекті цікавими і корисними є висновки і рекомендації 
щодо різновидів управлінських рішень для будь-якої середньостати-
стичної системи [423, с. 384]1.

Активна дискусія у цій площині зумовлена відсутністю базового 
закону, який давав би чітке визначення кожному виду (підвиду) 
нормативно-правових актів, встановлював їх чітку ієрархію і унормо-
вував механізм їх прийняття і взаємодії. З цією метою в Україні опра-
цьовано кілька варіантів такого базового закону.

Слід визнати суттєвим недоліком проекту Закону про нормативно-
правові акти відсутність спеціального унормування локальної нормо-
творчості. Законопроект, не використовуючи цього терміна, разом з тим 
під підзаконним нормативно-правовим актом визнає нормативно-
правовий акт суб’єкта нормотворення, який приймається (видається) 
на основі Конституції і законів України, міжнародних договорів Укра-
їни та спрямований на їх реалізацію. І встановлює досить широкий і 
вичерпний перелік, зокрема: накази, постанови, розпорядження інших 
державних органів, які відповідно до законодавства є суб’єктами нор-
мотворення [204].

Не відкидаючи ідею про необхідність прийняття розробленого 
Міністерством юстиції України проекту Закону «Про державну реє-
страцію нормативно-правових актів», слід зазначити, що він повинен 
кореспондуватися з наведеним раніше базовим лише у разі остаточної 
відмови від прийняття закону про нормативно-правові акти. Саме цей 
законопроект може містити норми, у тому числі і щодо суб’єктів нормо-
творення. Але в такому випадку стаття 7 проекту повинна бути розши-
рена і до переліку суб’єктів мають бути включені органи судової влади, 
що видають як підзаконні нормативно-правові, так і локальні акти.

Варто зауважити, що і за відсутності цього закону існує легальне 
визначення, відповідно до якого нормативно-правовий акт – це офіцій-

1 Авторський варіант адаптації стосовно судової системи див. додаток Д.
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ний письмовий документ, прийнятий чи виданий уповноваженим на це 
суб’єктом нормотворення у визначеній законодавством формі та за 
встановленою законодавством процедурою, який спрямований на ре-
гулювання суспільних відносин, містить нормативні приписи (має не-
персоніфікований характер, розрахований на багаторазове застосуван-
ня і його дія не вичерпується одноразовим виконанням) [520, с. 42].

В аспекті цивільного судочинства Верховним Судом Російської 
Федерації було визначено, що під нормативно-правовим актом слід 
розуміти виданий у встановленому порядку акт уповноваженого на те 
органу державної влади, органу місцевого самоврядування або поса-
дової особи, який встановлює правила поведінки, обов’язкові для не-
визначеного кола людей [432, с. 4].

Отже, й самі суди не приділяють належної уваги визнанню актів, 
які видаються суб’єктами судової влади.

За визначенням сучасних юридичних енциклопедій до локальних 
нормативних актів належать нормативно-правові документи, що при-
ймаються і діють у межах підприємств, установ та організацій і стосу-
ються внутрішньоорганізаційних відносин.

Проблеми локальної нормотворчості в галузі трудового права плідно 
досліджували Л. І. Антонова, Г. І. Дубських, І. М. Каширін, Є. А. Кленов, 
С. О. Комаров, А. В. Малько, В. А. Тарасова, І. В. Спасибо-Фатєєва, 
О. Р. Кібенко, Є. О. Харитонов, В. С. Щербина, О. М. Вінник, Т. В. Ка-
шаніна, В. В. Лаптєв, В. В. Долинська, Р. І. Кондратьєв, В. М. Швайков-
ська та багато інших вчених.

Сучасні дослідники стверджують, що поняття локального акта в 
теорії права чітко не визначено, фактично відсутні цілісні вимоги, 
яким повинен відповідати цей вид акта, якою має бути його форма, 
тощо [328, с. 82].

Однак при цьому не враховується, що ще за радянських часів роль 
і значення локальної нормотворчості у галузях трудового і господар-
ського права всебічно досліджені на дисертаційному рівні [23; 25; 270; 
686].

У науці трудового права локальне правове унормування правовід-
носин у сфері праці визнається спеціальним методом і зазначається, що 
саме локальний метод у своїй основі дозволяє більшою мірою реалізу-
вати основні принципи трудового права. Він є гнучким і динамічним, 
що дає можливість швидко реагувати на зміни економічної ситуації і 
брати до уваги особливості – регіональні, окремих галузей і професій 
[881, с. 65].
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Крім того, він дозволяє в межах окремих підприємств, установ і 
організацій певною мірою усувати прогалини не лише в законодавстві, 
а й у праві [271, с. 17].

Обґрунтованою є позиція, відповідно до якої локальні нормативні 
акти як джерело права повинні мати головні ознаки нормативно-
правових актів. Зокрема письмово-документальну форму, офіційний 
характер, нормативність [837, с. 48]. Проте серед дослідників цієї кате-
горії відсутня одностайність щодо можливості ототожнення локальних 
та корпоративних норм [769, с. 81].

Супротивники такої точки зору стверджують, що локальні і корпо-
ративні норми слід відрізняти по суті, оскільки локальні – це ті, що 
діють в обмеженому колі осіб, а корпоративні – ті, що врегульовують 
корпоративні відносини (причому на різних рівнях – на загальному і на 
локальному) [765, с. 69].

У Росії низка таких дискусійних проблем усунута у дисертаційних 
дослідженнях, у яких проведено системний аналіз понять: «локальна 
нормотворчість», «локальний нормативний акт», виявлено співвідношен-
ня локальної норми з іншими видами соціальних норм у сфері підпри-
ємництва, визначено предмет і коло суб’єктів локального нормотворчого 
процесу [783], а також визначено, що локальний механізм правового 
регулювання є не стільки «посередником» між централізованим законо-
давством і конкретною організацією, скільки відіграє роль модифікатора, 
який перетворює загальні вимоги на більш конкретні [15].

Водночас попри те, що локальні норми за своїм змістом не повинні 
суперечити загальнодержавним нормам, централізовані і локальні нор-
ми слід розглядати у режимі не підпорядкування, а як норми співпід-
леглості [186, с. 3].

Як зазначають фахівці у галузі місцевого самоврядування, правове 
унормування питань функціонування органів самоорганізації населен-
ня на рівні локальних нормативних актів передбачено відповідним 
спеціальним законом від 2001 року [223, с. 31]. Таке детальне унорму-
вання нормотворчої процедури практично виключає будь-яку дискусію 
стосовно правомочності суб’єктів і предмета правового регулювання.

Поділяючи думку колег про необхідність розширення повноважень 
голів апеляційних судів [464, с. 70], слід зазначити, що в першу чергу 
відчувається нагальна необхідність законодавчого унормування діяль-
ності керівника цього рівня як суб’єкта локальної нормотворчості.

У нечисленних публікаціях щодо актів органів судової влади від-
чувається спрощений підхід до їх природи. При цьому акцент робиться 
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лише на процесуальних рішеннях судових інстанцій, хоча при цьому і 
цілком слушно зазначається, що акти вищих судових органів, які регла-
ментують діяльність судової системи, видаються задля реалізації актів 
органів владної компетенції і виступають як юридичні засоби органі-
зації оптимального функціонування систем [260, с. 139].

Розглядаючи судову владу в цілому як єдину систему, якій прита-
манні загальні властивості, слід застосовувати загальновизнаний підхід 
для формування чіткого уявлення про неї, виходячи з відповідей на два 
ключові запитання:

1. З чого складається система (у даному випадку судова)?
2. Як улаштована (побудована) система? [745, с. 109].
Відповідям на ці запитання були присвячені попередні розділи 

монографії, у даному ж контексті належить лише дослідити, яким чином 
діюче законодавство унормовує можливості забезпечувати прийняття 
управлінських рішень у сфері організаційного забезпечення судової 
діяльності з використанням можливостей внутрішніх нормативних 
актів для певної підсистеми.

Досить цікаве посилання не на Закон, а на законодавство дозволяє 
самому суб’єкту нормотворення відповідним спеціальним підзаконним 
актом унормувати свою діяльність щодо реалізації цієї функції.

Так, свого часу при утворенні у складі обласних судів їх президій 
було передбачено, що президія розглядає питання про роботу судових 
колегій і апарату суду, матеріали вивчення судової практики і надає до-
помогу народним судам у правильному застосуванні ними законодав-
ства, координуючи цю діяльність з відділом юстиції [425].

Саме з цього часу у судовій системі починається період активізації 
регіональної локальної нормотворчості у вигляді постанов президій 
обласних судів із загальних питань.

При класифікації нормативно-правових актів органів судової влади 
в окрему групу слід виділити керівні роз’яснення пленумів Верховного 
і Вищих Судів, які стосуються роз’яснення практики застосування су-
дами законодавства. Роль і значення цього виду постанов вищих судо-
вих органів як джерел судового права достатньо досліджена і проана-
лізована у сучасній літературі.

Разом з тим через відсутність чітко прописаної законодавчої техні-
ки прийняття актів окремими органами у судовій системі непоодино-
кими є випадки виходу за межі повноважень. Так, Постановою спіль-
ного засідання Президії Верховного Суду України, президії Ради суддів 
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України, колегії Державної судової адміністрації України від 12 берез-
ня 2003 року № 17 передбачено, що голови місцевих судів несуть пер-
сональну відповідальність за належну організацію роботи суду і своє-
часний розгляд справ. Однак законодавством ця функція голів судів по 
суті вилучена з їх повноважень (стаття 25 Закону «Про статус суддів») 
[598].

Слід зазначити, що, на відміну від попереднього, чинне законодав-
ство про судоустрій дає змогу класифікувати локальні нормативні акти 
судової влади за суб’єктами їх прийняття з одночасним зазначенням їх 
виду або предмета регулювання.

Нормативно-правові акти локального характеру

І. Акти колегіальних органів судової системи:
1) Конституційного Суду України – Регламент Конституційного 

Суду України, який прийнято відповідно до частини другої статті 3 За-
кону України «Про Конституційний Суд України», Положення про 
постійні комісії Конституційного Суду України (стаття 33 Закону), По-
ложення про службу забезпечення діяльності суддів та ін. [624];

2) Пленуму Верховного Суду України – Регламент Пленуму Верхов-
ного Суду України (пункт 9 частини другої статті 55 Закону України 
«Про судоустрій»);

3) Президії Верховного Суду України – положення про премію-
вання суддів і працівників апарату суду (пункт 6 частини другої стат-
ті 54), положення про науково-консультативну раду (частина друга 
статті 57);

4) Пленуму Вищого адміністративного суду України;
5) Президії Вищого адміністративного суду України;
6) Пленуму Вищого господарського суду України;
7) Президії Вищого господарського суду України;
8) Президії апеляційних судів усіх юрисдикцій.
ІІ. Акти колегіальних конституційних органів:
1) Вищої ради юстиції – Регламент Вищої ради юстиції (стаття 2 

Закону України «Про Вищу раду юстиції»), Положення про Секретарі-
ат Вищої ради юстиції (стаття 48) та ін.

ІІІ. Акти колегіальних органів суддівського самоврядування:
1) З’їзду суддів;
2) Вищої кваліфікаційної комісії;
3) Кваліфікаційних комісій спеціалізованих судів та регіонів;
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4) Ради суддів України;
5) Ради суддів спеціалізованих судів;
6) Ради суддів областей.
ІV. Акти колегіальних органів організаційного забезпечення судової 

діяльності:
1) Колегії Державної судової адміністрації України;
2) Колегії обласних управлінь ДСА.
V. Акти (одноособові) керівників судових структур.
У зв’язку з відсутністю спеціальних законодавчих норм виникає 

потреба у відмежуванні підзаконних нормативних актів, які видаються 
центральними органами управління у судовій системі, від локальних 
актів, які затверджуються у конкретних структурах.

Так, є сталою практикою, коли наказами керівників відомств за-
тверджуються документи загальнонормативного характеру, які значною 
мірою заповнюють прогалини у законодавчому унормуванні1.

До речі, слід зауважити, що достатньо ефективно використовують-
ся можливості локальної законотворчості в Російський Федерації2.

Основним напрямом локальної нормотворчості, як і в кожній сис-
темі, є розробка посадових інструкцій.

Забезпечення кожного учасника трудового процесу, по суті, кожно-
го працівника персональними посадовими інструкціями реально ство-
рює передумови для належного взаємного виконання умов трудового 
договору, розмежування повноважень (функцій) між працівниками, що 
займають суміжні ділянки, виключає дублювання та виконання роботи, 
що віднесена до повноважень інших, підвищує рівень особистої відпо-
відальності, створює умови для прискореного опанування необхідними 
професійними навичками.

Посадові інструкції виконують також і «правозахисну» функцію, 
виключають пред’явлення до працівника безпідставних претензій ад-
міністрації відносно робіт, виконання яких не передбачено в офіційній 
та належним чином затвердженій інструкції.

Одним із основних серед локальних нормативних актів свого часу 
були «Правила внутрішнього трудового розпорядку в N-ському суді», 

1 Наприклад, Наказом Судового департаменту при Верховному Суді РФ від 15 
грудня 2004 року № 161 затверджена Інструкція [613].

2 Так, у 2006 році був виданий «Сборник ведомственных правовых актов Судеб-
ного департамента при Верховном Суде Российской Федерации», в який включено 
всі чинні розпорядження та інші керівні документи, видані Судовим департаментом 
[677].



Розділ 6. Організаційно-технічні заходи (додаткові), що забезпечують…

268

що розроблялись на основі базових1 та затверджувались головою суду, 
на той час за погодженням із профсоюзним бюро.

У період проведення реформи «Типовые правила внутреннего 
распорядка» в Російській Федерації були затверджені Радою суддів 
РФ 18 квітня 2003 року № 101 [676].

Важливою з юридичної точки зору якістю будь-яких актів управ-
ління (особливо нормативних) є законність. Акти, що видаються 
суб’єктами публічної адміністрації повинні прийматись виключно 
відповідно до законів і мати чітко виражений підзаконний характер 
[156].

Головною проблемою у цій діяльності, крім відсутності належного 
нормативного унормування, є недостатність необхідних знань у суб’єктів 
локального нормотворення і рекомендацій щодо методики розробки і 
прийняття необхідних актів.

У цьому контексті певне прикладне значення мають пропозиції 
щодо стадійності локальної нормотворчості в апеляційному суді, роз-
роблені автором на базі досліджень фахівців науки управління [357, 
с. 49].

Визнання на державному рівні судової нормативно-правової діяль-
ності слід закріпити внесенням відповідних змін до Указів Президента 
України [558; 565] та урядової постанови, в яких передбачити механізм 
прийняття і державної реєстрації усіх видів нормативно-правових актів 
органів судової влади.

Цілком поділяючи думку про необхідність унормування на законо-
давчому рівні нормотворчої діяльності міністерств та інших органів 
шляхом прийняття відповідного закону, завданням якого повинно бути 
закріплення порядку видання суб’єктами нормотворення нормативно-
правових актів з метою забезпечення охорони прав і законних інтересів 
громадян, установ та організацій, правового врегулювання та уніфіка-
ції нормотворчої діяльності зазначених органів, їх посадових осіб, за-
безпечення законності й ефективності її результатів, а також відповід-
ності цих актів основним положенням міжнародного права [182, с. 106], 
автором робиться висновок про необхідність відповідного унормуван-
ня і у галузевому судоустрійному законодавстві.

1 Слід зазначити, що в радянський період кожний суд мав такий внутрішній 
нормативний акт. Базовий (типовий) періодично оновлювався, починаючи з перших 
Правил, затверджених НКЮ СРСР та ВК Союзу працівників суду і прокуратури 
5 травня 1941 року [726].
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З цією метою, крім запропонованих змін до наведених підзаконних 
нормативно-правових актів, необхідно невідкладно внести зміни до 
проекту Закону «Про нормативно-правові акти України».

Крім того, на доктринальному рівні слід чітко відмежовувати «су-
дову нормотворчість», яка відбувається у процесі здійснення право-
суддя, у відповідних процесуальних рішеннях, і нормотворчість органів 
судової влади шляхом прийняття нормативно-правових актів. Слід та-
кож виробити науково обґрунтовані критерії поділу нормативно-
правових актів органів судової влади на два види – загальнодержавно-
го значення і локальні нормативні акти.

Положення законодавства про судоустрій у процесі його кодифіка-
ції доповнити відповідними нормами.

Зокрема, статтею … Локальні нормативно-правові акти органів 
судової влади.

Суб’єкти локальної нормотворчості – пленуми, президії судів, голо-
ви судів, кваліфікаційні комісії та ради суддів, у межах своєї компетен-
ції приймають акти, які мають статус локальних нормативно-правових 
актів і дія яких поширюється на підпорядковані органи (суб’єкти) у 
межах їх юрисдикційних повноважень, визначених законом.

У разі такого законодавчого закріплення інституту локальної нор-
мотворчості вимагатиметься відповідна деталізація щодо конкретних 
суб’єктів судової влади.

Висновки і пропозиції до розділу 6

1. Потребує невідкладного вирішення питання щодо перепідпо-
рядкування Державної судової адміністрації України Верховному Суду 
України і перетворення її з органу виконавчої влади на орган організа-
ційного забезпечення як внутрішній орган судової влади.

2. На законодавчому рівні необхідно унормувати механізм приве-
дення суддів усіх рівнів і юрисдикцій, у тому числі і Конституційного 
Суду України, до присяги, передбачивши проведення її в урочистій 
обстановці у колективах судів; для суддів малочисельних місцевих 
судів – на обласних конференціях або розширених засіданнях президії 
апеляційного суду.

3. Підстави дисциплінарної відповідальності суддів розширити від-
повідальністю за порушення норм Кодексу професійної етики.
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Розробити і прийняти типові правила судового етикету і заходи з 
підвищення судової культури у судах усіх інстанцій і юрисдикцій.

4. З метою підвищення ефективності участі представників народу 
у здійсненні правосуддя утворити інститут народних суддів, прирівня-
ний до мирового судочинства (детально розвинути цю ідею в концепції 
завершального етапу судово-правової реформи).

5. Прийняти відповідні нормативно-правові акти з метою унорму-
вання процесу локальної нормотворчості у структурах судової влади. 
Як невідкладні заходи Державної судової адміністрації вивчити стан 
цієї роботи у судах регіонального рівня і підготувати відповідні реко-
мендації для затвердження Радою суддів України.
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РОЗДІЛ 7 
СУДДІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

В ОРГАНІЗАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 
СУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

§ 1. Суддівська спільнота (корпорація): 
організаційно-правові засади об’єднання

Відповідно до частини другої статті 130 Конституції України «для 
вирішення питань внутрішньої діяльності судів діє суддівське само-
врядування».

Подібних конституційних засад для організації органів суддівської 
спільноти не міститься у переважній більшості конституційних актів 
інших держав. Зокрема будь-яке унормування «судейського сообще-
ства» відсутнє і в Конституції Російської Федерації.

Визначення суддівського співтовариства як сукупності всіх суддів 
Російської Федерації, наділених повноваженнями, вперше було сфор-
мульовано у відповідному Положенні [456]. І лише значно пізніше воно 
було розширене у спеціальному законі [455].

Порівняльний аналіз наведених визначень свідчить про те, що 
Україною обрано нестандартний шлях участі суддівського корпусу у 
внутрішньосистемному управлінні. Фактично без створення (проголо-
шення) національної організації суддів як окремої самостійної одиниці 
колегіальні органи визначені органами суддівського самоврядування, а 
не органами суддівського «сообщества».

Зазначена особливість дає підстави вважати українське самовряду-
вання як форму вирішення питань внутрішньої діяльності кожного 
окремого суду і судової системи взагалі [575].
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Таким чином, українське суддівське самоврядування і російське 
«судейское сообщество» жодною мірою не узгоджуються з міжнарод-
ними стандартами у цій галузі, оскільки в Європейський хартії про 
статус суддів є положення (п. 1.7), відповідно до якого судді наділені 
свободою організовувати і вступати в існуючі асоціації суддів чи інші 
організації з метою захисту своєї професійної підготовки і збереження 
суддівської незалежності1.

У свою чергу, у резолюціях Генеральної Асамблеї проголошено, що 
відповідно до Загальної декларації прав людини члени судових органів 
користуються свободою асоціацій та зборів [480, с. 6].

Принципове значення для формулювання підсумкових висновків 
має правильне розмежування ролі, функцій і повноважень такого роду 
формувань органів суддівської спільноти і статутного самоврядування, 
закріпленого на конституційному рівні, зокрема в Україні.

У березні 1999 року на конференції суддів Харківської області було 
прийнято рішення про створення першої в Україні асоціації суддів – як 
громадської, професійної, незалежної, непрофспілкової організації. З 
цього почалося створення Всеукраїнської асоціації суддів, до якої як 
колективні члени увійшли такі ж асоціації декількох областей.

Аналіз численних висловлювань, і в першу чергу самих суддів, як 
України, так і Росії, свідчить про відсутність чіткого уявлення щодо 
місця і ролі органів суддівського співтовариства (самоврядування), 
передбачених законом, і громадських корпоративних об’єднань суддів 
в асоціації і подібних утворень (формувань) [98, с. 10].

У багатьох дослідників виникають проблеми з розмежуванням і 
визначенням співвідношення термінів «судова влада» і «суддівська 
спільнота» (співтовариство). У Росії поширена думка, що «судейское 
сообщество» не є професійним об’єднанням працівників, а корпораці-
єю носіїв судової влади [245, с. 32–39].

Не викликає заперечень твердження, що саме статутні органи суд-
дівського самоврядування повинні не лише контролювати законодавче 
закріплення основних правових стандартів у сфері судочинства в ціло-
му, але й сприяти фактичній реалізації принципу незалежності суддів, 
виявляючи фактори, що цьому перешкоджають [351, с. 38].

Більшість дослідників у державах СНД одностайні в думці, що без 
участі суддівського самоврядування неможливе становлення незалеж-
ної і самостійної судової влади [369, с. 110; 67, с. 19–22].

1 Ця форма самоорганізації суддів на принципах профспілки потребує подаль-
шого окремого аналізу.
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В аспекті дослідження саме регулятивної функції судової влади 
важливе значення має точка зору щодо необхідності встановлення суд-
дівським співтовариством тих чи інших правил, якими повинні унор-
мовуватись внутрішні взаємовідносини у цій специфічній підсистемі. 
Корпоративне врегулювання у даній сфері виправдано існуванням само-
го феномену суддівського самоуправління [2, с. 151]. На першому 
етапі судової реформи базове законодавство України не розкривало 
змісту суддівського самоврядування, а лише передбачало, що для ви-
раження інтересів суддів як носіїв судової влади ними утворюються 
органи суддівського самоврядування, яке здійснюється через конферен-
ції, збори та з’їзд суддів.

До прийняття нового закону про судоустрій діяльність органів суд-
дівського самоврядування врегульовувалася спеціальним законом [582], 
а до цього – Положенням про конференції суддів районних (міських) 
народних та обласних, Київського міського судів [513].

Чинний закон про судоустрій у розділі «Суддівське самоврядування» 
містить окрему главу, якою унормовані засади і визначається, що суд-
дівське самоврядування є самостійним колективним вирішенням про-
фесійними суддями питань організаційного забезпечення судів та ді-
яльності суддів, соціального захисту та інших питань, безпосередньо 
не пов’язаних зі здійсненням правосуддя (стаття 102).

Аналіз всіх законоположень свідчить про те, що законодавець уник-
нув проголошення якоїсь єдиної суддівської організації (корпорації), 
побудови її на принципі централізму.

Разом з тим у частині третій статті 102 Закону закріплена право-
мочність суддівського самоврядування на прийняття регламентів і по-
ложень з метою забезпечення діяльності утворених органів.

Достатньо повно початок процесу формування на теренах України 
суддівського самоврядування вже досліджено у сучасній літературі [536, 
с. 217–230]. Однак, як і більшість інших досліджень цієї теми, автори 
обмежилися аналізом законодавчих норм, їх порівняльним аналізом, не 
дослідивши при цьому місце і роль суддівського самоврядування в 
організаційному забезпеченні судової влади.

Як наслідок відсутності фундаментальних досліджень усі сучасні 
підручники не розкривають повною мірою зміст цього феномену, лише 
містять спроби дати перелік питань, які стосуються «внутрішньої ді-
яльності судів» [738, с. 94]. Подібним є змістовне наповнення і основних 
підручників у Російській Федерації [475, с. 601–603], оскільки така 
ситуація, незважаючи на особливості в законодавчому унормуванні, 
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характерна і для Російської Федерації. Про це свідчить відсутність 
однозначної відповіді як на законодавчому, так і на доктринальному 
рівні на запитання, що ж таке «судейское сообщество» – громадська 
організація суддів, професійне об’єднання або щось інше? Невизна-
ченість у цих питаннях призводить до помилкових висновків про необ-
хідність з’ясування сфер взаємовідносин судової влади і суддівського 
«сообщества» [176, с. 135].

Натомість переважна більшість дослідників розглядає органи «су-
дейского сообщества» як структуровані об’єднання суддів – прямих 
носіїв судової влади, обґрунтовуючи це тим, що органи «судейского 
сообщества» не є громадською організацією (добровільним об’єднанням 
громадян), оскільки членство суддів у ньому не засноване на добро-
вільному вступі до організації, а визначається фактом належності до 
професійних суддів [245, с. 45].

Зовсім інші підходи демонструє авторський колектив визнаного фун-
даментального дослідження системи судової влади, визнаючи суддівське 
самоврядування невід’ємною складовою частиною судової влади, 
пропонуючи вважати російське «судейское сообщество» феноменом, 
реалізованим через право на свободу утворення асоціацій [740, с. 590].

В умовах тривалої дискусії відносно належності до системи судової 
влади органів суддівського самоврядування слід мати на увазі ґрунтов-
ний і закономірний висновок про те, що будь-яка система включає по-
вний перелік її елементів, з яких вона складається. Елемент – це най-
дрібніша складова одиниці, яка входить до системи [745, с. 101–102].

При цьому цілком слушно звертається увага на необхідність від-
різняти категорії складу і структури відносно системи і наголошується, 
що «структура системи» має на увазі відповідь на запитання, з чого 
вона складається [745, с. 109].

Якщо заглибитись в історію, то знайдемо висновки, які актуальні і 
нині. Зокрема про те, що самостійність суду і незалежність судді про-
являються головним чином за рахунок незмінюваності суддів і внутріш-
нього самоуправління «судебных мест». При цьому до внутрішніх 
питань відносили: розподіл занять (спеціалізацію), затвердження від-
пусток і т.п., накладення найнижчих дисциплінарних стягнень, а також 
внесення рекомендацій Міністерству юстиції щодо кандидатів, най-
більш здатних посісти суддівські вакансії, які відкрились у конкретно-
му суді [742, с. 146].

Ідея заснування незалежної суддівської корпорації вперше була у 
загальних рисах сформульована в доповіді Голови Верховного Суду 
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РРФСР на Першому Всеросійському з’їзді суддів 17 жовтня 1991 року 
та в прийнятих з’їздом документах [340, с. 56].

За місяць відбувся Перший з’їзд суддів України, який схвалив Кон-
цепцію судової реформи в Україні, яка передбачала, що органами суд-
дівського самоврядування можуть стати регіональні конференції суддів, 
їх кваліфікаційні комісії, з’їзд суддів України, а також рада голів суддів 
і рада суддів [853, с. 18–19].

Аналіз судоустрійного законодавства 12 держав СНД пересвідчує 
в тім, що такі ж саме моделі впроваджені у більшості з них.

Разом з тим правозастосовна практика у цих державах викликає 
менше дискусійності через домінування розгалуженої системи адміні-
стрування з боку голів судів.

Однак досвід інших держав не є продуктивним для удосконалення 
започаткованих в Україні і Росії моделей суддівського самоврядування.

До форм суддівського самоврядування деякі дослідники відносять 
і всілякі вищі ради судової влади. Так, відповідно до Конституції Іс-
панії Генеральна рада судової влади здійснює керівництво діяльністю 
судової гілки влади, виконуючи при цьому нагляд над правосуддям1. 
Детально повноваження ГРСВ Іспанії, як і Вищої ради магістратури 
Італії, проаналізовані у сучасних навчальних посібниках [851, с. 220].

Наведені проблеми у визначенні статусу цих органів спонукають 
до пошуку власних шляхів участі професійних суддів в управлінні су-
довою системою. З цією метою у першочерговому порядку належить 
визначити загальні засади концепції суддівського самоврядування, його 
межі і механізм унормування діяльності утворених органів та систему 
принципів (стандартів), на яких повинна базуватись конкретна націо-
нальна модель з урахуванням уже впроваджених інститутів.

У цьому контексті слід визнати конструктивними думки, відповід-
но до яких кадрове забезпечення судів органами суддівської спільноти 
визнається однією з форм здійснення судової влади [495].

Відсутність науково обґрунтованих висновків і пропозицій щодо 
класифікації принципів (стандартів) побудови системи суддівського 
самоврядування відчутно позначається на законопроектній роботі у цій 
сфері.

Наукове обґрунтування таких принципів дає можливість чітко усві-
домлювати сутність явищ і взаємовідносини основоположних засад, 
які суттєво впливають на розбудову конкретних правових інститутів 
[630, с. 9].

1 Пункт 2 статті 122 Конституції Іспанії 1978 року [279].
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Слід зауважити, що система принципів, їх роль і значення як у за-
конопроектній діяльності, так і в правозастосовній практиці, в інших 
галузях права достатньо досліджена [263; 270; 394].

На цьому етапі слід лише полишити спроби уніфікувати вже впро-
ваджені механізми суддівського самоврядування в Україні і Росії, а 
системно доопрацьовувати кожну модель, базуючись на єдиних між-
народних стандартах.

Поодинокі висловлювання про необхідність ліквідації органів суд-
дівського самоврядування з посиланням на відсутність подібного в 
органах прокуратури, законодавчої та виконавчої влади без належного 
обґрунтування виглядають непереконливо [136, с. 43] і не можуть бути 
підставою для повернення до радянської системи побудови організа-
ційного забезпечення судової діяльності.

Навпаки, більш привабливими і продуктивними виглядають пропо-
зиції щодо подальшого розширення повноважень як статутних органів 
суддівського самоврядування, так і формувань на громадських засадах. 
Так, В. П. Тихий вважає, що для покращення суддівського корпусу, до-
бору кадрів доцільно було б передбачити в законі представництво 
членів Суддівської асоціації у складі як кваліфікаційних комісій, так і 
дисциплінарної комісії у разі її створення [762, с. 112].

Однак при цьому слід мати на увазі, що асоціації суддів, незважа-
ючи на об’єднання на міжнародному рівні, залишаються суто громад-
ськими об’єднаннями, створеними для забезпечення і захисту соціаль-
них гарантій суддівського корпусу. Натомість органи суддівського 
співтовариства, сформовані відповідно до галузевого законодавства, є 
невід’ємною складовою системи організаційного забезпечення судової 
діяльності.

§ 2. Розбудова суддівського самоврядування: 
конституційні засади, історичний досвід, міжнародні 
стандарти, шляхи удосконалення національної моделі

З порівняльного аналізу основних законоположень українського 
законодавства щодо суддівського самоврядування і російського про 
«судейское сообщество» випливають декілька висновків.

1. Законодавець України при прийнятті законів і в подальших змінах 
не намагався проголосити утворення асоціації чи іншої форми корпо-
ративної організації суддів, закріплюючи, що кожен професійний суддя 
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у встановлених законом випадках і формах, як самостійно, так і через 
утворені органи, бере участь в управлінні окремими структурами судо-
вої системи.

2. Завдання як суддівського самоврядування, так і «судейского со-
общества» з 1989 року з кожними змінами до законодавства ставали все 
відповідальнішими.

3. За підсумками етапів судової реформи, які завершились станом 
на 2009-й рік, побудовані системи органів суддівського самоврядуван-
ня (судейского сообщества), повноваження яких відрізняються, але 
засади діяльності збігаються.

4. Засадничою базою для розбудови цього інституту в усіх державах 
СНД були положення Закону СРСР «Про статус суддів в СРСР», вве-
деного в дію з 1 грудня 1989 року.

Подальші відмінності у створенні національних моделей суддів-
ського самоврядування були зумовлені тим, що базовий закон, впрова-
дивши механізм проведення конференції суддів і утворивши кваліфі-
каційні колегії суддів [441], фактично обмежився унормуванням їх 
повноважень, не даючи будь-якого визначення і не сформулювавши 
мети їх утворення.

Фактично в усіх державах СНД до часу прийняття відповідного 
національного законодавства у 1991–1993 роках мало застосовуватись 
законодавство СРСР1.

Разом з тим в Україні зміни до закону Української РСР «Про судо-
устрій» (1981 року) вносились із запізненням, при цьому доречно за-
значити, що деякі його положення так і не були приведені у відповід-
ність до започаткованих перетворень судоустрійного законодавства. 
Такий стан законодавчої бази ускладнював правозастосовну практику 
і фактично був усунутий лише у процесі проведення малої судово-
правової реформи2.

Остаточно організаційні форми і завдання органів суддівського 
самоврядування були закріплені в Законі про судоустрій, який в Укра-
їні набрав чинності з 1 червня 2002 року.

1 Крім базового закону – Постанови Верховної Ради СРСР: «О присяге судьи и 
народного заседателя», «Об утверждении Положения о квалификационных коллеги-
ях судей», «Об аттестации судей», «Об утверждении Положения о дисциплинарной 
ответственности судей» та ін. Однак в Україні аналогічні підзаконні акти були за-
тверджені 15 грудня 1989 року Президією Верховної Ради УРСР.

2 Детальніше про основні її новели див.: Бринцев В. Д. Судебная власть (право-
судие). Итоги реформ 1992–2003 гг. в Украине [91, с. 161–168].
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Проголосивши, що завданням органів суддівського самоврядування 
є вирішення питань внутрішньої діяльності судів, Закон містить спробу 
розкрити сутність і зміст внутрішньої діяльності судів через:

1) забезпечення організаційної єдності функціонування органів 
судової влади;

2) зміцнення незалежності судів1;
3) захисту від втручання в діяльність судів;
4) участі у визначенні потреб кадрового, фінансового, матеріально-

технічного та іншого забезпечення судів;
5) контролю за додержанням нормативів вказаного (у п. 4) забез-

печення;
6) погодження призначення суддів на посади в судах загальної 

юрисдикції;
7) призначення суддів: Конституційного Суду України та до складу 

Вищої ради юстиції, обрання до кваліфікаційних комісій суддів;
8) заохочення суддів та працівників апарату судів;
9) здійснення контролю за організацією діяльності судів та інших 

структур у системі судової влади.
Фактично всі перелічені напрями роботи є елементами управлін-

ської діяльності у будь-якій системі, що дає підстави розглядати ді-
яльність органів суддівського самоврядування як одну зі складових 
організаційного забезпечення судової діяльності і у цілому, і окремих 
структур.

Порівняльна характеристика наведених положень статті 103 Закону 
про судоустрій «Завдання органів суддівського самоврядування» з від-
повідною статтею про основні завдання органів «судейского сообще-
ства» спеціального Федерального закону Російської Федерації (стаття 
4) пересвідчує в суттєво ширших повноваженнях таких саме органів 
суддівського самоврядування в Україні.

Акцент російським законодавцем на захисті прав і законних інте-
ресів суддів і забезпеченні виконання суддями вимог Кодексу суддів-
ської етики [455] по суті підтверджує наявність у Росії суддівської 
корпорації, об’єднаної в асоціацію професійних суддів.

Постійну стурбованість проблемами суддівського самоврядування 
виявили передусім самі судді – В. Ф. Бойко, В. І. Гуменюк, В. В. Горо-
довенко, В. В. Кривенко, В. І. Косарєв, О. Коротун, Д. О. Луспенік, 
В. Т. Маляренко, П. П. Пилипчук, С. Г. Штогун, С. Матоліч, а також 

1 Тим самим допускається відхилення від міжнародного стандарту «Самостій-
ності судів і незалежності суддів».
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науковці – І. Є. Марочкін, Р. О. Куйбіда, Н. В. Сібільова, О. О. Шанду-
ла, С. Прилуцький та інші. На дисертаційному рівні багато аспектів 
проблеми досліджені О. В. Біловою [55].

У літературі помилково звертається увага на недостатню урегульо-
ваність процедури попереднього погодження органами суддівського 
самоврядування кандидатур, що призначаються суддями вперше, яка 
начебто передбачена пунктом 3 частини першої статті 103 Закону Укра-
їни «Про судоустрій», де серед завдань органів суддівського самовря-
дування є «погодження призначення суддів на посади в судах загальної 
юрисдикції» [95].

Дефініція норми поширюється на осіб, що вже мають статус судді. 
Тому її не лише слід розуміти, а й застосовувати відносно кандидатур, 
що претендують на адміністративні посади у судах.

На перший погляд певне несприйняття викликає пропозиція одно-
го з активних провідників цього інституту щодо поділу системи суддів-
ського самоврядування на три частини: суддівське співтовариство, 
суддівські громади (окремі колективи суддів), представницькі органи 
[316, с. 4]. Хоча абсолютно безумовною при цьому є думка розглядати 
суддівське самоврядування як засіб підвищення рівня внутрішньоси-
стемного управління.

Все ж при подальшому аналізі слід розрізняти суддівське самовря-
дування і суддівське співтовариство.

При цьому можна погодитись з визначенням В. В. Кривенком суд-
дівського самоврядування через діяльність суддівського співтовариства, 
його окремих частин та їх представницьких органів, спрямовану на 
забезпечення належного функціонування судової системи, прав та ін-
тересів суддів шляхом участі у вирішенні управлінських питань у ме жах 
і порядку, встановлених законом [316, с. 6].

В аспекті дослідження взаємодії суб’єктів управління в судовій 
системі слід враховувати, що суб’єктами управління судовою системою 
як у внутрішніх, так і зовнішніх аспектах, є, крім органів суддівського 
самоврядування, голови судів, ДСА, Вища рада юстиції, Президент і 
Верхова Рада, а у певних випадках – і Кабмін [316, с. 6].

З усіх загальновідомих спроб дати визначення суддівському само-
врядуванню найбільш продуктивною є пропозиція авторів Кодексу 
судової влади України, які пропонують на законодавчому рівні закрі-
пити, що самоврядування – це форма вирішення суддями питань вну-
трішньої діяльності судів [252, с. 43].

Незважаючи на досить чітке визначення на законодавчому рівні 
повноважень органів суддівського самоврядування, реальний стан справ 
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правозастосування окремих положень законодавства дає підстави для 
зовсім протилежних висновків і справедливої критики на адресу в 
першу чергу Ради суддів України у зв’язку з тим, що до її складу пере-
важно входять голови судів, а не рядові судді, а також через суттєві 
неузгодженості з питань дії рішень Ради суддів України і регіональних 
рад [856, с. 19].

Один з ініціаторів заснування в Україні суддівського самоврядуван-
ня вважає, що законодавчо закріплена система вирішення питань вну-
трішньої діяльності судів у першу чергу покликана захистити рядового 
суддю від перевантажених адміністративно-командним стилем керу-
вання голів судів, які не можуть стати на демократичні рейки [308, 
с. 46–48].

Наведенні точки зору на завдання суддівського самоврядування на-
віяні реальним станом рівня «адміністрування» в окремих регіонах і 
безпроблемно можуть бути усунуті у процесі заходів з підвищення ефек-
тивності діяльності голів судів і забезпечення режиму її законності.

Що ж стосується поняття внутрішньої діяльності, то слід зазначити, 
що, попри досить повне розкриття його у чинному законодавстві, неод-
нозначність у розумінні його змісту існує. Про це свідчить і практика 
конституційного судочинства в Україні1.

Питання щодо конституційності окремих положень законодавства 
були неодноразово предметом контролю з боку Конституційного Суду 
Російської Федерації.

Відповідно до правових позицій Конституційного Суду Російської 
Федерації (постанова від 7 березня 1996 року №6-п) рішення органів 
суддівського «сообщества», будь-які рішення кваліфікаційних колегій 
і рад суддів, якщо цими рішеннями реалізуються публічні функції і за-
чіпаються права і свободи людини, можуть бути оскаржені у судовому 
порядку [521].

Натомість Верховний Суд України визначив, що органи суддівсько-
го самоврядування (збори суддів, конференції, з’їзд суддів, ради суддів) 
та їх уповноважені особи не є суб’єктами владних повноважень і не 

1 Див. стенограми судових засідань Конституційного Суду України у справі за 
конституційним поданням Вищої ради юстиції про офіційне тлумачення положення 
частини п’ятої статті 20 Закону України «Про судоустрій України» щодо звільнення 
судді з адміністративної посади (Рішення № 1-рп від 16.05.2007) [646] та про при-
пинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням Пре-
зидента України щодо офіційного тлумачення положення пункту 23 частини першої 
статті 106 Конституції України (Ухвала Конституційного Суду України № 23-уп від 
22.04.2009) [594].
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можуть бути відповідачами у відповідних адміністративних справах 
[562].

Тому неоднозначність підходів до статусу органів суддівського са-
моврядування у рішеннях найвищих судових органів важко пояснити 
лише різним законодавчим унормуванням їх повноважень.

Разом з тим це є свідченням необхідності на доктринальному 
рівні розкрити всі терміни, які забезпечують дію суддівського само-
врядування, і напрацювати пропозиції щодо удосконалення чинного 
законодавства.

Однак при цьому слід мати на увазі, що судова система в жодній 
країні не є саморегулятивною. В усіх країнах судова система – це ре-
зультат копіткої роботи суддів, які своєю працею утримують професій-
ні стандарти [704, с. 52].

Пропозиції про необхідність розширення функцій та повноважень 
органів суддівського самоврядування і законодавче закріплення бюдже-
ту і контролю за дотриманням кошторису судів [829, с. 172] потребують 
не лише підтримки, а й додаткового аналізу та обґрунтування.

§ 3. З’їзд, конференції, збори суддів. 
Їх рішення як основна форма реалізації ролі 
суддівської спільноти в організаційному 

забезпеченні діяльності судів

Законом України «Про статус суддів» передбачено, що суддівське 
самоврядування здійснюється через конференції суддів місцевих та 
апеляційних судів, збори суддів Верховного Суду України, Вищого 
спеціалізованого суду України (стаття 25).

У Республіці Білорусь за результатами перших етапів судової ре-
форми була побудована така сама система суддівського самоуправління: 
з’їзди суддів, Республіканська рада суддів, конференції суддів в облас-
тях і спеціальних судах, кваліфікаційні комісії [451]. У Республіці Ка-
захстан реалізована російська модель «судейского сообщества» і чітко 
визначено, що суддівське співтовариство є громадським об’єднанням 
[446].

Найменш унормованою у законодавстві цих держав залишилась 
найнижча ланка – збори суддів відповідних судів. Так, у Російській 
Федерації лише у спеціальному законі міститься норма, якою перед-
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бачено, що для обговорення питань, пов’язаних з удосконаленням ор-
ганізації роботи суду, висловлення законних інтересів суддів і виборів 
делегатів з’їзду (конференцій) у кожному суді не рідше одного разу на 
рік можуть скликатися загальні збори суддів [455].

Подібне законодавче врегулювання функції зборів суддів навряд чи 
створює передумови, для того щоб вважати цей орган постійним орга-
ном суддівського самоврядування.

Натомість чинний закон про судоустрій України у статті 104 дає 
вичерпний перелік органів, якими здійснюється суддівське самовряду-
вання, і у подальших нормах достатньо повно встановлює повноважен-
ня кожного з них. Встановлена цими нормами додаткова правомочність 
суддів дає підстави вести мову про те, що тим самим розширено їх 
статус за рахунок прав і повноважень: обирати робочі органи суддів-
ського самоврядування, бути обраним до цих органів, безпосередньо і 
опосередковано брати участь у вирішенні питань внутрішньої діяль-
ності конкретного суду, здійснювати контроль за діяльністю судових 
адміністраторів.

Ці додаткові правомочності характерні лише для таких суб’єктів 
державної влади, як судді. Тим самим забезпечується дія принципу 
самостійності судів.

За задумами авторів цієї моделі суддівського самоврядування клю-
човою його ланкою повинні бути збори суддів відповідного суду, які 
скликаються головою суду як самостійно, так і на вимогу не менш як 
третини від загальної кількості суддів даного суду. Збори суддів обго-
ворюють питання, що стосуються внутрішньої діяльності суду. Від-
сутність у законодавстві вичерпного визначення цього поняття при-
зводить до неоднозначності в його розумінні і проблем, пов’язаних з 
необхідністю розмежування інститутів суддівського самоврядування і 
суддівського адміністрування. Конституційним Судом України під час 
здійснення конституційного судочинства вживались спроби дати тлу-
мачення внутрішньої діяльності, але усі спроби завершувалися безре-
зультатно. Це свідчить про необхідність додаткового унормування 
цього питання на законодавчому рівні.

У сучасній юридичній літературі і на рівні узагальнень правозасто-
совної практики залишаються недослідженими механізм і практичні 
аспекти такого повноваження зборів суддів, як «обговорення питань 
роботи конкретних суддів» (пункт п’ятий статті 105 Закону України 
«Про судоустрій України»). І це невипадково, тому що будь-яке заслу-
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ховування судді з приводу результатів його роботи можна розцінювати 
як посягання на його незалежність1.

Виходячи з цього слід визнати припустимим обговорення на за-
гальних зборах суддів, зокрема, узагальнення передового (позитивного) 
досвіду роботи. Що ж стосується негативних результатів у роботі суд-
ді, то це здається досить складною проблемою, яка потребує додатко-
вого дослідження.

У цьому аспекті досить продуктивною є практика законодавчого 
унормування участі у вирішенні питань внутрішньої діяльності суддів 
Конституційного Суду України, які на засіданнях суду затверджують 
кошторис, заслуховують інформацію Голови Суду з будь-яких аспектів 
діяльності суду і приймають відповідні рішення. Але ця процедура 
ближче до колегіального судового адміністрування, ніж до суддівсько-
го самоврядування.

Нині не лише самі судді, а й фактично усі дослідники судової влади 
сходяться на думці, що суддівське самоврядування на рівні окремих 
судів у формі зборів суддів майже не реалізуються [325, с. 183], але 
висновки щодо причин цього явища фактично відсутні. Замість цього 
більшість авторів вважають, що головна проблема у нинішньому право-
судді – це розподіл судових справ головами, тому вбачають, що цю 
функцію і повинні перебрати на себе збори суддів. На жаль, спросту-
вання, що це помилкова позиція, в літературі не знаходимо.

Загальновідомими є факти недостатньо ефективного використання 
можливостей зборів суддів щодо питань, віднесених до їх повноважень 
[500, с. 8; 306, с. 137], у тому числі локальними нормативно-правовими 
актами. Разом з тим сподівання на усунення проблем, пов’язаних з роз-
поділом судових справ, долученням до цього безпосередньо зборів 
суддів є утопічними.

Практично недослідженим залишається сучасний статус президій 
апеляційних судів і їх роль у вирішенні питань внутрішньої діяльності 
судів регіонів. З цього приводу є полярні думки.

Перша відносить ці органи до системи адміністрування як дорад-
чого колегіального органу при голові відповідного апеляційного суду, 
згідно з другою пропонується визнати президії апеляційних судів ор-
ганами суддівського самоврядування [325, с. 254].

1 У радянські часи досить поширеною була практика до порядку денного пар-
тійних зборів первинної організації КПРС включати питання на зразок: «Про аван-
гардну роль судді-комуніста А. у профілактиці злочинів». Що є свідченням розумін-
ня (і в ті часи) неможливості чинити тиск на суддів за результати їх роботи.
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Перша точка зору відповідає чинному законодавчому унормуван-
ню (стаття 30 Закону України «Про судоустрій України»). Як свідчать 
матеріали двох останніх з’їздів суддів, суддівське самоврядування у 
рамках чинного законодавства визнане ефективною складовою судо-
вої влади. При цьому лише наголошувалось на необхідності закрі-
плення на конституційному рівні положення про те, що система ор-
ганів суддівського самоврядування входить до судової влади, і опти-
мізації існуючої системи з метою поширення впливу суддівського 
самоврядування на ефективність правосуддя [574]. У цьому контексті 
слід звернути увагу на необхідність використання можливостей ло-
кальної нормотворчості шляхом розробки і затвердження зборами 
суддів окремих положень, правил і т.п. Зокрема, дійсно цілком мож-
ливо, щоб оптимальний механізм розподілу справ у кожному суді 
затверджували збори суддів [230]. Що ж стосується пропозицій щодо 
наділення зборів суддів повноваженнями не тільки встановлювати 
порядок розподілу справ у судах, а й вирішувати інші повсякденні 
питання організаційного забезпечення діяльності суду, то їх слід 
сприймати як прояв емоцій [325, с. 254].

У цьому контексті удосконалення нормативного забезпечення ролі 
і значення зборів суддів повинно бути спрямоване на реалізацію кон-
цепції своєрідного громадського контролю з боку суддів конкретного 
суду за діяльністю судової адміністрації.

Аналіз правозастосовної практики пересвідчує в тім, що у більшо-
сті випадків за допомогою колегіальних рішень ставало можливим 
уладнати конфлікти судових адміністраторів з окремими суддями чи 
групами суддів. Але саме ця ймовірна функція зборів суддів фактично 
є неунормованою, як і можливості суддівської громади суду висувати 
(рекомендувати) конкретних суддів на адміністративні посади у суді1.

Що стосується забезпечення діяльності конференцій і з’їздів суддів 
України, то вже станом на 2005 рік було загальновизнано належний 
рівень його нормативної бази.

Подальший процес удосконалення законодавчої бази на рівні офі-
ційно сприйнятих проектів передбачає виведення діяльності кваліфі-
каційних і дисциплінарних комісій за межі суддівського самоврядуван-
ня і додаткову деталізацію повноважень зборів суддів [551, с. 28–29]. 

1 Можна знайти поодинокі випадки унормування цього напряму діяльності 
шляхом прийняття відповідних локальних нормативних актів. Див., напр.: Положен-
ня про порядок висунення кандидатур на посаду голови Харківського апеляційного 
суду, затверджене постановою президії №4-п/2004. Наряд «Постанови президії Хар-
ківського апеляційного суду за 2005 рік».
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Така ж саме конструкція зберігається у зведеному проекті закону «Про 
судоустрій і статус суддів» від 8 липня 2008 року [198].

Разом з тим стурбованість викликає питання ефективності виконан-
ня рішень органів суддівського самоврядування усіх рівнів, зокрема, і 
з’їзду суддів України. Проведений аналіз пересвідчує в тім, що більше 
50 % положень, заяв і резолюцій з’їздів не виконані1. З цього виплива-
ють висновки щодо недостатньо активної роботи у цьому напряму ке-
рівників Рад суддів усіх рівнів і відсутності дієвої системи контролю 
за виконанням рішень органів суддівського самоврядування.

§ 4. Ради суддів. Організаційні функції і повноваження 
у сфері управління судовими структурами

Новітні конституції держав Європи досить скупо унормовують ді-
яльність органів суддівського самоврядування і не передбачають засад 
щодо їх утворення. Так, Конституція України обмежується проголо-
шенням, що «для вирішення питань внутрішньої діяльності судів діє 
суддівське самоврядування» (частина друга стаття 130). У російській 
конституції, як уже зазначалось, взагалі відсутнє згадування про цю 
форму участі суддівської спільноти у забезпеченні судової діяльності. 
Конституції Французької Республіки [287, c. 60], Італьянської Респу-
бліки [280, c. 84], Іспанії [279, c. 224] лише передбачають участь суддів 
в управлінні судовими системами своїх держав через вибори своїх 
представників до Вищих судових рад (Рад магістратур).

Більш детальну регламентацію процедури формування Ради суддів 
передбачає Конституція Штату Каліфорнія [288, c. 279]. Як приклад 
найдетальнішого унормування засад судової влади слід навести Основ-
ний Закон Бразилії [286, c. 336–350].

Стосовно діяльності Рад суддів щодо застосування стандартів на 
підставі міжнародно-правових актів зробити всебічний висновок не-
можливо, оскільки до світової організації суддівських асоціацій входять 
лише громадські організації суддів2. Тим самим підтверджується теза 
про необхідність відмежування статутних організацій суддів, які є 
суб’єктами судової влади, від корпоративних, які є громадськими 
об’єднаннями професійних суддів.

В Україні галузевим законодавством закріплена система Рад суддів, 
які в період між конференціями суддів виконують функції суддівського 

1 Див. додаток К.
2 Асоціація суддів України залучена до міжнародної організації лише у 2005 

році.
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самоврядування і обираються лише з числа суддів. Стаття 111 «Рада 
суддів» Закону України про судоустрій не дає чіткого уявлення про 
систему цих органів. Однак, виходячи з того, що конференції суддів 
проводяться не за регіональним (територіальним) принципом, а за 
суб’єктним (юрисдикційним) – загальних судів області, військових, 
адміністративних, господарських судів держави – в Україні сформова-
но 30 Рад суддів: обласні, міст Києва і Севастополя і 3 у кожній систе-
мі спеціалізованих судів.

Усі вони підпорядковані лише конференціям, які їх утворили, і 
певною мірою підконтрольні Раді суддів України, яка наділена правом 
зупиняти рішення Рад суддів, що не відповідають Конституції України 
та закону чи суперечать рішенням з’їзду суддів України (підпункт 7 
пункту 5 статті 116 Закону).

Порівняльний аналіз законоположень, якими унормована діяльність 
Рад суддів у державах СНД, пересвідчує в тім, що найбільший обсяг 
повноважень для цього органу суддівського самоврядування встанов-
лено законодавством України. Крім загальної декларації, що Ради 
суддів у період між конференціями суддів виконують функції суддів-
ського самоврядування (частина перша статті 111 Закону), у цій же 
статті містяться положення, які свідчать про наділення Рад суддів усіх 
рівнів управлінськими функціями.

Так, в Україні Ради суддів:
– здійснюють контроль за організацією діяльності відповідних 

судів та відповідних структур Державної судової адміністрації;
– заслуховують інформацію голів судів про їх діяльність;
– не менш як один раз на рік заслуховують інформацію Державної 

судової адміністрації про забезпечення діяльності судів загальної юрис-
дикції.

Таким обсягом управлінських функцій за радянських часів була 
наділена лише колегія Міністерства юстиції.

Оскільки рішення Ради суддів є обов’язковими для суддів, які за-
ймають адміністративні посади у відповідних судах, є всі підстави 
вважати цей орган суддівського самоврядування головним колегіальним 
органом у системі управління судами. Наведене законодавче унорму-
вання управлінських функцій Рад суддів у зіставленні з правом зверта-
тися з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності відповідних 
судів до органів державної влади (пункт 5 частини 4 статті 111 Закону) 
свідчить про те, що «заслуховування» не є суто інформативною формою, 
а при наявності недоліків може закінчитись прийняттям рішення з по-
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становкою питання про притягнення до відповідальності, аж до звіль-
нення судді з адміністративної посади.

Порівняльний аналіз обсягу повноважень, закріплених на законо-
давчому рівні, у Раді суддів і конференцій, яким вони підзвітні, дає 
підстави для висновку, що у сфері управлінської діяльності Ради суддів 
мають значно ширші повноваження, ніж ті органи, які їх утворили.

Крім того, є всі підстави ще для двох застережень. По-перше, по-
кладання наведених функцій на Ради суддів суттєво розширює завдан-
ня органів суддівського самоврядування, вичерпний перелік яких на-
ведено у статті 103 Закону про судоустрій, що передбачає лише здій-
снення контролю «за організацією діяльності судів та інших структур 
у системі судової влади». По-друге, викликає сумнів поширення повно-
важень Рад суддів щодо вирішення питань внутрішньої діяльності судів 
на орган, який не є формуванням конкретного суду. Для повного 
з’ясування «конституційності» подібного унормування слід у черговий 
раз звернутись до теорії систем.

Як зазначається дослідниками феномену систем, «функції прита-
манні системі та її підсистемам, причому функції системи в цілому 
(курсив авт. – В. Б.) є інтегруючим результатом функціонування утво-
рюючих її компонентів» [27].

У цьому контексті слід звернути увагу на автономність систем суд-
дівського самоврядування з поділом на структури загальних і спеціалі-
зованих судів.

Попри достатньо повне законодавче унормування засад діяльності 
Рад суддів і наявність можливості деталізації відповідними регламен-
тами, у провозастосовній практиці виникають проблемні питання, зу-
мовлені неоднозначністю у розумінні окремих механізмів щодо підвідом-
чості питань конкретним Радам суддів.

Відповідно до ідеології побудови норм судоустрійного законодав-
ства Ради суддів і кваліфікаційні комісії є суддівськими формуваннями 
з абсолютно різною засадничою правовою природою. Кваліфікаційні 
комісії суддів не віднесені до організаційних форм суддівського само-
врядування і визначаються як постійно діючі органи в системі судо-
устрою України, до повноважень яких віднесено комплекс заходів, за 
рахунок яких забезпечується належне комплектування корпусу про-
фесійних суддів (статті 73, 77 Закону).

У цьому контексті уповноваження Рад суддів заслуховувати звіти 
членів відповідної кваліфікаційної комісії можна визнати закономірним 
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лише як здійснення делегованого відповідними конференціями повно-
важення.

Відносно обласних Рад суддів правомірним може бути поширення 
цього повноваження лише щодо тих членів кваліфікаційної комісії, які 
обрані тією ж конференцією суддів, що й Рада суддів. Подібне унорму-
вання є обґрунтованим, воно по суті виключає підзвітність усієї квалі-
фікаційної комісії або її голови будь-якій Раді суддів.

Як відомо, на першому етапі судово-правової реформи передбача-
лось утворення на конференціях суддів лише кваліфікаційних колегій 
суддів [441], а утворення органів суддівського самоврядування тоді не 
передбачалося.

Законодавство Російської Федерації встановлює значно вужче коло 
повноважень для органів суддівського співтовариства. До їх компетен-
ції не віднесена контрольна функція і вони обмежені у здійсненні 
управлінських функцій відносно судових адміністраторів. За змістом 
своєї діяльності Ради суддів суб’єктів Федерації, військових, арбітраж-
них судів:

– у період між конференціями розглядають питання, віднесені до 
компетенції конференції, крім обрання кваліфікаційних колегій і за-
слуховування їх звітів;

– скликають конференції суддів;
– обирають суддів до кваліфікаційних колегій замість вибулих у 

період між конференціями [475, с. 608].
Разом з тим у Російській Федерації повноваження кваліфікаційних 

колегій суддів і Вищої кваліфікаційної колегії суддів РФ відповідно до 
Закону про органи «судейского сообщества» суттєво різняться від таких 
органів в Україні. Незважаючи на те, що як в Україні, так і в Росії фор-
мування цих органів починалося на базі згадуваного закону СРСР, у 
подальшому, у процесі вдосконалення національного законодавства 
відбулись відчутні зміни і відхід від базового законодавства.

Відповідно до законів України «Про кваліфікаційні комісії, квалі-
фікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів 
України» [573] та «Про органи суддівського самоврядування» [582], які 
втратили чинність з 1 червня 2002 року, повноваження Рад суддів фак-
тично не унормувались.

Як вже зазначалось, наведений спеціальний закон у Російській 
Федерації досить поверхово регламентує повноваження Ради суддів 
суб’єктів Федерації, натомість закріплює як один з головних суб’єктів 
суддівського співтовариства – кваліфікаційні колегії суддів [456].
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Наведений порівняльний аналіз дає підстави для висновку про те, 
що органи суддівського самоврядування в Україні наділені державно-
владними повноваженнями, які здійснюються шляхом безпосередньої 
участі в управлінні окремими структурами суддівської влади, що дає 
підстави визнати українську національну модель організаційного за-
безпечення судової діяльності унікальною, виходячи з активної ролі у 
цьому процесі суддівського самоврядування.

Як зазначалось у рішенні VIII позачергового з’їзду суддів, значну 
частину проблем правосуддя можна вирішити за рахунок підвищення 
ефективності діяльності суб’єктів судової влади – суддів, голів судів, 
органів суддівського самоврядування, кваліфікаційних комісій [597].

На загальнодержавному рівні оцінка ефективності діяльності орга-
нів суддівського самоврядування складається з сумарної оцінки усіх 
органів системи регіональних Рад суддів і Ради суддів України. Вихо-
дячи з цього на останньому з’їзді суддів цілком слушно констатувалось, 
що суддівське самоврядування стало невід’ємною частиною судової 
системи України. Від результативності його роботи залежить стан здій-
снення судочинства в державі, рівень захисту прав і свобод громадян 
[497, с. 5]. Виходячи не лише із законодавчого унормування, а й з ре-
зультатів діяльності за 2000–2009 роки, слід визнати, що основу для 
таких висновків передусім закладає Рада суддів України. Порядок її 
роботи також визначається відповідним Регламентом, у статті 1 якого 
зазначено, що у період між з’їздами суддів Рада суддів України є вищим 
органом суддівського самоврядування [625].

Досить вдатися до детального аналізу нормотворчої функції Ради 
суддів України за 2005–2009 роки, щоб дійти висновку про визначаль-
ну роль цього органу в унормуванні саме процесу організаційного за-
безпечення судової діяльності.

Як вже зазначалось, Радою суддів України прийнята низка рішень, 
які за своєю нормативною силою є на рівні законодавчих актів. У пер-
шу чергу це стосується рішення Ради суддів України від 31 травня 2007 
року № 50 «Щодо призначення суддів на адміністративні посади в судах 
загальної юрисдикції та звільнення з цих посад», в якому орган суддів-
ського самоврядування замість законодавця визначив, що призначення 
суддів на посади голів, заступників голів судів загальної юрисдикції та 
звільнення з таких посад, до врегулювання цього питання в законодав-
чому порядку, здійснюються Радою суддів України.

При цьому у мотивувальній частині цього рішення міститься по-
силання на міжнародно-правові акти; конституційні засади судової 
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влади (статтю 6, частину другу статті 19, частину другу статті 130 Кон-
ституції України), Рішення Конституційного Суду України від 16 трав-
ня 2007 року №1-рп/2007; норми Закону України «Про судоустрій 
України» і констатується, що Рада суддів України відповідно до між-
народних стандартів і національної законодавчої бази має повноважен-
ня щодо призначення суддів на адміністративні посади в судах, здій-
снення контролю за організацією діяльності судів, заслуховування ін-
формації голів судів про їх діяльність (стаття 116 Закону України).

Подібне нормативне врегулювання шляхом «самонаділення» повно-
важеннями органу суддівського самоврядування є безпрецедентним у 
світовій практиці.

Протягом 2007–2009 років Президентом України і народними де-
путатами України вживались заходи шляхом звернення до Конститу-
ційного Суду України отримати додаткові тлумачення щодо правомоч-
ності Ради суддів України на здійснення владно-управлінських повно-
важень1.

Аналіз публічної дискусії з цього приводу між представниками за-
конодавчої і судової влади пересвідчує в тім, що Рада суддів України 
визнає, що це рішення має тимчасовий характер, до належного його 
врегулювання на законодавчому рівні.

Однак процес внесення необхідних змін до спірних норм закону 
про судоустрій, попри схвалення проекту у першому читанні [551], 
розтягнувся, як виявилося, не на один рік.

В основному дослідники ролі і значення в судовій системі Ради 
суддів України вказують на основні напрями її роботи, зазначені у час-
тині 5 статті 116 Закону, в окремих випадках вдаючись до їх класифі-
кації на 3–4 групи.

Дані, отриманні автором у результаті системного узагальнення 
практики прийняття рішень у 2006–2009 роках, дали підстави для пред-
метної їх класифікації якнайменш на п’ять груп, що дає змогу побуду-
вати систему функцій і підфункцій Ради суддів України2.

1 Ухвалою Конституційного Суду України про припинення конституційного про-
вадження у справі за конституційним поданням Президента України щодо офіційного 
тлумачення положення пункту 23 частини першої статті 106 Конституції України 
№ 23-уп від 22 квітня 2009 року (суддя-доповідач Дідківський А. О.) припинено про-
вадження по справі на підставі того, що питання призначення суддів на адміністратив-
ні посади в судах загальної юрисдикції вже було предметом розгляду Конституційно-
го Суду України (так, правова позиція Суду викладена в його рішеннях: від 16 травня 
2007 року № 1-рп/2007 (справа про звільнення судді з адміністративної посади), від 16 
жовтня 2001 року № 14-рп/2001 (справа про призначення суддів) [594].

2 Див. додаток Л.
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Вибірковий порівняльний аналіз з рішеннями, прийнятими Радою 
суддів Російської Федерації, пересвідчує у більш питомій вазі актів 
нормативного характеру (безпосередньої дії) і рішень щодо схвалення 
пропозицій до законопроектів та соціальної спрямованості, прийнятих 
у Росії1.

Системний аналіз діяльності Ради суддів України і Російської Фе-
дерації дає підстави для визнання дуалістичності в їх діяльності. 
З одного боку, це органи з елементами громадського самоврядування, 
з другого – органи влади, які виконують управлінські державні функції. 
До речі, цей феномен одночасно підкреслює обґрунтованість висновків 
про реальність поділу влади і про розмитість меж втручання органу 
самоврядування в управлінські процеси.

У зв’язку з цим існує нагальна потреба подальшого, більш чіткого 
унормування засад суддівського самоврядування на законодавчому 
рівні.

§ 5. Кваліфікаційні комісії (колегії) судів, їх повноваження 
і роль у підвищенні ефективності правосуддя

Більшістю новітніх конституцій лише презюмується можливість 
утворення і діяльності в структурах судової влади спеціальних органів, 
які здійснюють кваліфікаційну атестацію як претендентів у судді, так 
і працюючих суддів, і дисциплінарне провадження відносно професій-
них суддів. Конституцією України безпосередньо закріплено положен-
ня про те, що на посаду судді може претендувати громадянин, рекомен-
дований кваліфікаційною комісією (частина третя статті 127).

Всі інші засади діяльності цих органів у системі судової влади, їх 
функції, повноваження встановлюються галузевими, а в окремих ви-
падках і спеціальними законами.

На початок судово-правової реформи в державах СНД існував ба-
гатий досвід побудови, утворення і діяльності спеціальних органів у 

1 Див., наприклад, Рішення Ради суддів Російської Федерації: О проектах Феде-
рального закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “О 
судебных приставах”»; «О выполнении советами судей субъектов Российской Феде-
рации Федерального закона “Об органах судейского сообщества в Российской Феде-
рации”» [436]; «Об утверждении перечня заболеваний, препятствующих назначению 
на должность судьи» [459]; «О психологическом обеспечении судебной деятельно сти 
и использовании методов психодиагностического обследования личности кандидата 
на должность судьи» [437].
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судовій системі, які здійснювали дві головні функції – атестацію суддів 
і вирішували питання про притягнення професійних суддів до відпо-
відальності у разі скоєння ними дисциплінарних проступків.

З прадавніх часів, ще на підставі звичаєвого права, існувала сувора 
відповідальність щодо суддів за вчинки, несумісні з правосуддям. 
З судді, викритого у нечесності, заживо знімали шкіру і використову-
вали її для крісла його наступника [510, с. 14].

У процесі судової реформи Російської імперії (1864 року) отримала 
підтримку законодавця доктрина побудови системи дисциплінарної 
відповідальності суддів усередині самої судової влади, яка була об-
ґрунтована тим, що коли суддів підпорядкувати щодо дисциплінарної 
відповідальності іншій владі, то це означатиме знищення самої сутно-
сті судової влади [787, с. 353]. Внаслідок чого нормами «Устрою судо-
вих установлень» було встановлено загальносудовий порядок розгляду 
справ про дисциплінарні проступки суддів.

Подібне унормування розгляду дисциплінарних справ суддів у за-
гальносудовому порядку існує в сучасних системах Австрії, Німеччини 
і деяких інших держав.

Стабільно працювала і радянська модель дисциплінарної відпові-
дальності суддів, яка передбачала, що радянський суддя повинен бути 
зразком чесного служіння Батьківщині, суворого дотримання радян-
ських законів, моральної чистоти і бездоганної поведінки, щоб мати 
моральне право судити і виховувати інших.

Службові упущення і негідні вчинки суддів підривають авторитет 
суду, спричиняють шкоду правосуддю, інтересам держави і тому по-
винні мати наслідком сувору відповідальність1. При цьому передба-
чалось, що судді можуть бути притягнуті до дисциплінарної відпо-
відальності:

– за упущення у судовій роботі внаслідок недбалості чи недисци-
плінованості;

– за порушення трудової дисципліни;
– за скоєння вчинків, що порочать звання радянського судді.
Встановлювалось, що колегія з дисциплінарних справ при облас-

ному суді затверджується з числа членів цих судів, голів і народних 
суддів районних (міських) народних судів виконавчим комітетом об-
ласної ради народних депутатів за спільним поданням голови обласно-

1 Див. статтю 1 Положення «Про дисциплінарну відповідальність суддів судів 
Української РСР», затвердженого Указом Президії Верховної Ради Української РСР 
від 30 червня 1976 року [511].
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го суду і начальника обласного управління юстиції у складі голови 
колегії і 5–7 членів строком на п’ять років (частина перша статті 4).

За результатами розгляду справи колегія мала повноваження ініці-
ювати постановку питання про відкликання судді із займаної посади. 
Передбачалось оскарження рішення колегії до Колегії з дисциплінарних 
справ при Верховному Суді УРСР.

Аналіз дисциплінарної практики по Харківській області за 1988 рік 
свідчить про достатньо ефективну роботу колегії з дисциплінарних 
справ і відсутність проблем правозастосовного характеру1.

За час проведення судово-правової реформи (1989–2009 роки) в 
Україні можна виділити п’ять основних етапів становлення як само-
стійного органу судової влади системи, на яку покладені питання ква-
ліфікаційної атестації і дисциплінарної відповідальності суддів.

І. З 1 грудня 1989 року (введення в дію Закону СРСР «Про статус 
суддів в СРСР» і до 15 грудня 1992 року – часу опублікування Закону 
України «Про статус суддів»).

Протягом серпня – грудня 1989 року в усіх радянських республіках 
була проведена активна робота з розробки і прийняття необхідних під-
законних нормативних актів з метою забезпечення дії союзного закону. 
Як базовий документ використовувалось Положення про кваліфікацій-
ну атестацію суддів, затверджене Постановою Верховної Ради СРСР 
№ 725-І від 2 листопада 1989 року.

В Україні в цей же час було затверджено Положення про кваліфіка-
ційні колегії суддів судів Української РСР [512], в якому додатково 
унормовані питання стосовно складу колегій, процедури їх формуван-
ня, проведення засідань і прийняття рішень та повноважень щодо 
кваліфікаційної атестації суддів. Характерною особливістю на цьому 
етапі була відсутність системи кваліфікаційних колегій. Кваліфікаційні 
колегії в областях і Києві і кваліфікаційна колегія суддів Верховного 
Суду УРСР діяли абсолютно автономно, мали самостійне коло повно-
важень. Так, предметом відання колегії Верховного Суду були лише 
питання, пов’язанні з формуванням вищого судового органу системи, 
а до повноважень обласних колегій належали: кваліфікаційні екзамени 
кандидатів у судді; дача висновків про можливість висунення в народ-
ні судді або члена обласного (Київського міського) судів; проведення 

1 Аналітична довідка Голови колегії з дисциплінарних справ при Харківському 
обласному суді Ю. Д. Долгова, згідно з якою було розглянуто 14 дисциплінарних 
справ, по яких притягнуто до відповідальності 10 суддів (одного – двічі). По чотирьох 
справах дисциплінарне провадження було припинено. Штатна чисельність у 1988 
році народних суддів районних судів – 105, членів обласного суду – 26 [16].
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кваліфікаційної атестації суддів регіонального рівня; дача висновків з 
питань відкликання народних суддів і членів обласних судів; розгляд 
питань про дисциплінарну відповідальність народних суддів і членів 
обласних, Київського міського судів.

Звертає на себе увагу наявність деяких недоліків, зокрема, відсут-
ність механізмів проведення кваліфікаційної атестації і оскарження 
рішення колегій. Разом з тим процедури дисциплінарної відповідаль-
ності додатково досить повно і всебічно були врегульовані в іншому 
підзаконному нормативному акті [512].

Починаючи з цього нормативного акта і в усіх подальших незмін-
ним є положення про те, що «скасування або зміна судового рішення 
самі по собі не тягнуть за собою відповідальність судді». Статтею 19 
Положення встановлювалась можливість оскарження рішення про 
накладання дисциплінарного стягнення до колегії суддів Верховного 
Суду УРСР. Закріплювався також механізм відкликання суддів район-
ного рівня – обласною радою, а обласного – Верховною Радою 
УРСР.

ІІ. З 1 грудня 1992 року – до лютого 1994 року (часу опублікування 
Закону України «Про кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відпо-
відальність суддів судів України» від 2 лютого 1994 року № 3911-ХІІ).

У цей період, крім наведеного підзаконного акта, основним регуля-
тором питань кваліфікаційної атестації і дисциплінарної відповідаль-
ності стають глави ІV та VІ Закону України «Про статус суддів». Від-
буваються не лише перейменування кваліфікаційних колегій у комісії, 
а й суттєві зміни у порядку їх формування і організації роботи. Голова 
кваліфікаційної комісії наділяється правом порушувати дисциплінарне 
провадження, суттєво розширюється коло суб’єктів, наділених правом 
ініціювати порушення дисциплінарного провадження, як підстава пе-
редбачається повідомлення у засобах масової інформації (абзац третій 
пункту першого статті 34). Суттєво розширюється перелік підстав 
звільнення судді з посади, впроваджується ефективний і дієвий меха-
нізм зупинення повноважень судді рішенням кваліфікаційної комісії 
(абзац другий підпункту другого частини першої статті 38).

Цей механізм превентивних заходів був найдієвішим і найефектив-
нішим за усі часи існування сучасної моделі дисциплінарної відпові-
дальності суддів. Він давав можливість уникнути ситуацій, коли судді, 
звинувачені у скоєнні злочинів, продовжували здійснювати правосуддя. 
Тому виключення цього положення слід розцінювати як один з най-
суттєвіших недоліків оновленого законодавства.
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ІІІ. З лютого 1994 року – до червня 2001 року (часу малої судової 
реформи).

21 червня 2001 року у зв’язку зі сплином п’ятирічного терміну дії 
Перехідних положень Конституції України були внесені суттєві зміни 
в законодавство про судоустрій, процесуальні кодекси. Зокрема, саме з 
цього часу арбітражні суди перетворюються на господарські суди, що 
стає найсуттєвішим кроком на шляху до розбудови єдиної системи 
судів загальної юрисдикції. Усі ці перетворення цілком слушно отри-
мали визначення «малої судової реформи» [91, с. 161].

ІV. З червня 2001 – до червня 2002 року (часу введення в дію За-
кону України «Про судоустрій України» (2002 року)).

Відповідно до Постанови Верховної Ради України [590] визнані 
такими, що втратили чинність, фактично усі підзаконні акти з питань 
кваліфікаційної атестації і дисциплінарної відповідальності суддів у 
зв’язку з прийняттям 2 лютого 1994 року спеціального закону.

З прийняттям цього закону відбувається не лише подальше закрі-
плення заміни назви (з колегії на комісію), а й суттєво змінюються за-
сади її формування. На законодавчому рівні визначається система 
кваліфікаційних комісій суддів України, до якої включаються і кваліфі-
каційні комісії суддів військових, а також арбітражних судів (стаття 2 
Закону України). До складу комісій крім суддів входять три фахівці 
права: обрані обласною радою народних депутатів, призначені керів-
никами обласних органів виконавчої влади і від наукових (навчальних) 
закладів (по одній особі). Крім того, суттєво розширюються повнова-
ження кваліфікаційних комісій. Правом порушення дисциплінарного 
провадження і проведення службових перевірок, крім кола посадових 
осіб, наділяються безпосередньо комісії. Кваліфікаційні комісії також 
присвоюють кваліфікаційні класи суддям, приймають рішення про при-
пинення перебування суддів у відставці. З кола суб’єктів, наділених 
правом порушувати дисциплінарне провадження, вилучені міністр 
юстиції і начальник управління юстиції, які з цього часу мають право 
лише вносити відповідні подання (статті 32–33 Закону України).

V. З 1 червня 2002 року (часу введення в дію Закону України «Про 
судоустрій України» (2002 року) по 1 січня 2010 року).

Ще до прийняття нового закону про судоустрій вносяться суттєві 
зміни у відповідні розділи закону про статус суддів, якими унормову-
ються кваліфікаційна атестація і дисциплінарна відповідальність суддів. 
Деякі положення цього закону з прийняттям закону про судоустрій 
перестають діяти – вони суперечать положенням закону, прийнятого 
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останнім (пізніше). Зокрема, це стосується права голови відповідного 
суду ініціювати дисциплінарне провадження стосовно судді (абзац 
другий частини першої статті 34 Закону «Про статус суддів» і частина 
друга статті 97 Закону України «Про судоустрій України») та ін.

Попри ґрунтовність унормування у новому законі про судоустрій 
системи кваліфікаційних комісій суддів, їх повноважень та засад орга-
нізації роботи, порядку і форми проведення кваліфікаційної атестації 
дискусія щодо статусу цих органів не вщухає.

Сам закон, незважаючи на те, що відповідний його підрозділ по-
чинається зі статті 73 «Статус кваліфікаційних комісій суддів» обме-
жується констатацією, що ці комісії є постійно діючими органами в 
системі судоустрою України і їх завданням є: 1) забезпечення форму-
вання корпусу професійних суддів шляхом відбору і рекомендування 
осіб для зайняття посади професійного судді, 2) визначення фахової 
підготовленості професійних суддів, 3) розгляд питань про дисциплі-
нарну відповідальність, 4) надання висновків про звільнення суддів з 
посади.

Наведене законодавче визначення можна визнати підставою для 
висновку, що в Україні діє «система забезпечення функціонування су-
дової влади», до якої належать кваліфікаційні комісії суддів та ДСА 
України [744, с. 110].

Слід зазначити, що законодавство України на відміну від інших 
держав СНД ніколи не відносило кваліфікаційні комісії суддів до 
системи органів суддівського самоврядування. У спеціальному законі, 
який діяв з лютого 1994 до 1 червня 2002 року, зазначалось, що суд-
дівське самоврядування здійснюється через конференції суддів за-
гальних судів, військових судів, збори суддів Верховного і Арбітраж-
ного судів, конференцію суддів арбітражних судів України, з’їзду 
суддів України [582].

Натомість у частині другій статті 3 профільного закону Російської 
Федерації як органи «судейского сообщества» названі Вища кваліфіка-
ційна колегія суддів Російської Федерації і кваліфікаційні колегії 
суб’єктів [455].

Наведений аналіз дає підстави для висновку, що в Україні система 
кваліфікаційних комісій є складовою загальної єдиної системи судової 
влади і за статусом прирівнюється до внутрішньосистемного спеціаль-
ного органу державної влади, на який покладено завдання реалізації 
управлінських функцій із забезпеченням дії принципів самостійності 
судів і незалежності суддів.
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Саме в цьому аспекті є нагальна необхідність розглянути шляхи 
підвищення ефективності судочинства за рахунок застосування меха-
нізмів дисциплінарної відповідальності у разі встановлення порушень 
як законності, так і етичних норм професійними суддями.

Слід зазначити, що, на відміну від України, у Росії дисциплінарна 
відповідальність суддів була введена Федеральним законом № 169-Ф3 
лише 15 грудня 2001 року. До цього йшла жвава дискусія з цього при-
воду. Досить навести рішення Ради суддів Російської Федерації, яка 
«обговоривши звернення з пропозиціями впровадити дисциплінарну 
відповідальність для суддів» вирішила вважати недоцільним внесення 
змін такого роду у чинне законодавство «через його неефективність» 
[433]. І це при тому, що існував не лише багаторічний досвід законо-
давчого унормування застосування дисциплінарної відповідальності 
щодо порушників у суддівському середовищі, а й великий досвід ви-
користання цього інституту в Російській імперії.

Загальновідомо, що інститут дисциплінарної відповідальності суд-
дів існує з часу впровадження офіційного (державного) судочинства. За 
ці часи законодавче унормування суддівської відповідальності, як вже 
зазначалось, передбачало і вкрай сурові заходи, і ліберальні підходи. 
Тривалий час існувала відповідальність суддів у вигляді штрафу у ви-
падках скасування вищестоящим судом постановленого ними рішення 
[877, с. 67]1.

Таку кількість розглянутих справ не можна ніяк порівняти із сучас-
ним станом, навіть зважаючи на суттєве збільшення чисельності суд-
дівського корпусу, оскільки кваліфікаційними колегіями суддів Росії у 
2002 році було розглянуто 6993 справи [175].

Однак при цьому звертає на себе увагу ґрунтовність унормування 
відповідальності за проступки в Російській імперії, яке передбачало 
дев’ять видів покарання2.

Законодавством про судоустрій у ті часи передбачалася більш ши-
рока можливість притягнення суддів до відповідальності за допущені 

1 Автором наводяться статистичні дані, що свідчать про виваженість у підходах 
за часів пореформеного законодавства Російської імперії. За 1885–1905 роки «Высшим 
дисциплинарным присутствием Сената» було розглянуто 345 дисциплінарних справ 
(по 15 справ на рік). Крайні заходи застосовувались дуже рідко.

2 Так, стаття 67 «Уложення про покарання кримінальні і виправні», введеного у 
дію з 1 травня 1846 року, передбачала: 1. Виключення із служби. 2. Усунення від 
посади. 3. Вирахування з часу служби. 4. Відсторонення від посади. 5. Переміщення 
з вищої посади на нижчу. 6. Догана, більш або менш сувора, із внесенням її до по-
служного списку. 7. Вирахування з утримання. 8. Догана без занесення до послуж-
ного списку. 9. Зауваження, більш або менш суворе [326, с. 99].
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помилки. Так, у силу статті 370 Уложення суддя міг бути притягнутий 
до відповідальності за явно неправильне (всупереч закону) рішення у 
кримінальній або цивільній справі, коли воно виходило з помилки суд-
ді чи з неправильного тлумачення закону [506, с. 108].

Нині положення національного законодавства, відповідно до якого 
факт зміни або скасування рішень судді вищестоящими інстанціями не 
може бути підставою для відкриття дисциплінарної справи щодо судді, 
є не самодіяльністю законодавців більшості країн Європи, а одним з 
міжнародно-правових стандартів [534]. Хоча не лише серед громад-
ськості, але і в колі відомих юристів-практиків існує точка зору про 
необґрунтованість положень закону щодо того, що суддя не несе відпо-
відальності за скасовані рішення [690].

У резолюції Європейської асоціації суддів від 27 вересня 2007 року 
(м. Тронхейм) щодо ситуації з дисциплінарною практикою в Україні 
зверталась увага усієї спільноти і органів державної влади, що суддя не 
може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності за подан-
ням держави чи не задоволеної сторони у справі, крім випадків визнан-
ня винних у вчиненні при цьому кримінального злочину, а будь-які 
спроби притягнення судді за винесення конкретного рішення є втру-
чанням у судовий процес і несе загрозу незалежності суддів. Також має 
бути забезпечене рішення дисциплінарного органу в порядку апеляції 
в суді [626, с. 180–181].

Міжнародна суддівська спільнота, беручи до уваги численні 
міжнародно-правові акти з цього приводу [628], у черговий раз зазначає, 
що «розгляд дисциплінарної справи має проводитися тільки незалежним 
трибуналом, який має гарантувати всебічну реалізацію права на захист. 
Якщо такого трибуналу немає безпосередньо в суді, то його члени мають 
призначатися незалежним органом, у складі якого має бути більшість 
суддів, які обрані демократичним шляхом своїми колегами.

Необхідно пам’ятати, що відповідно до пункту 1.1 Європейської 
хартії про закон «Про статус суддів», прийнятої 10 липня 1998 року 
Радою Європи, «у національні закони не можуть вноситися зміни, 
спрямовані на зниження рівня гарантій, вже досягнутих у відповідних 
державах»1.

Так, попри наявність у цьому питанні міжнародних стандартів, 
найбільшу дискусійність викликають пропозиції щодо кардинального 
реформування існуючих кваліфікаційних комісій (колегій) суддів, змі-
ни їх функцій і повноважень. При цьому певним дисонансом звучить 

1 Текст Хартії офіційно надруковано не було (див.: [688, с. 53]).
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пропозиція «кваліфікаційні комісії суддів повністю вивести із судової 
системи, члени повинні мати досвід і обиратись населенням на певний 
період (років на 4) або місцевими радами» [136, с. 43].

Починаючи з 2005 року, як в Україні, так і в Росії більш поширеною 
є точка зору про необхідність створення самостійного дисциплінарно-
го трибуналу (суду) для розгляду справ щодо дисциплінарної відпові-
дальності суддів. Об’єктивною підставою для такого шляху удоскона-
лення цього інституту є статистичні дані відносно щорічно зростаючої 
кількості суддів, притягнутих до дисциплінарної відповідальності1.

Як допоміжний аргумент на підтримку такого шляху вдоскона-
лення механізмів притягнення до дисциплінарної відповідальності 
суддів Російської Федерації засоби масової інформації наводять 
думку В. Д. Зорькіна, який припускає можливість утворення дис-
циплінарних судів [111].

У такому контексті є дуже плідною думка цього судді, висловлена 
на з’їзді суддів Росії: «Найважливіша проблема – пошук балансу між 
незалежністю суддів, яка, поза сумнівом, не є категорією абсолютною, 
та їхньою відповідальністю. Проблема відповідальності суддів – одна 
з найскладніших серед питань статусу суддів та організації судової 
системи держави взагалі, оскільки вона напряму пов’язана із незалеж-
ністю суддів» [112].

Ідея утворення такого органу широко обговорюється і в Україні з 
пропозиціями як щодо утворення дисциплінарної комісії, яка працює 
на постійній основі, так і запозичення досвіду інших держав Європи.

У зв’язку з цим певний інтерес становить досвід організації дис-
циплінарних судів у Німеччині, які є внутрішньовідомчими органами. 
Так, для суддів, які перебувають на службі у судах федеральних земель, 
існують дисциплінарні суди першої та другої інстанції, що входять до 
складу відповідних судів. При цьому найвищою інстанцією у системі 
дисциплінарних судів є дисциплінарний суд Федерації [851, с. 77]. Од-
нак органами суддівського самоврядування України ідея утворення 
такого органу не підтримується.

Негативні висновки щодо пропозицій стосовно утворення єдиної 
Дисциплінарної комісії і впровадження інституту судових інспекторів 
робилися не лише суддями, але й науковцями [367, с. 21].

1 Так, у Російській Федерації за 2005-2008 роки до дисциплінарної відповідаль-
ності притягнуто 1498 суддів, з них 279 – достроково позбавлено повноважень, інші 
попереджені (з виступу на VII з’їзді суддів голови Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів Російської Федерації) [112].
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До речі, утворення нових структур у вигляді дисциплінарних комі-
сій не підтримує і Міністерство юстиції України (станом на липень 2008 
року) [470].

Поділяючи загальновідому точку зору, що відповідальність суддів 
є складовою їхнього статусу [244, с. 147], слід визнати, що попри по-
стійно триваючий процес змін і доповнень до законодавства, яке унор-
мовує дисциплінарну відповідальність суддів, чинні механізми постій-
но створюють передумови для використання їх для розправи з неугод-
ними суддями. Про наявність таких справ свідчить судова практика 
Верховних Судів України і Російської Федерації, а в Росії – і Конститу-
ційного Суду РФ1.

Разом з тим слід визнати, що в Україні дуже часто відкидається по-
зитивний досвід застосування законодавства про дисциплінарну відпо-
відальність.

Цілком слушно звертається увага на недоцільність скасування За-
кону «Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплі-
нарну відповідальність суддів судів України» [509, с. 181]. Крім того, 
абсолютно з незрозумілих причин ефективно діючий та оперативно 
застосовуваний інститут тимчасового призупинення повноважень суд-
ді, передбачений статтею 38 Закону «Про статус суддів» від 15 грудня 
1992 року № 2862-ХІІ, також був скасований.

Наявність можливості оперативно, протягом 3–6 днів розглянути 
відповідне подання та прийняти по ньому рішення, по суті, виключала 
ситуації, що масово виникали у 2006–2009 роках, коли судді, обвину-
вачені у скоєнні тяжких злочинів, продовжували здійснювати право-
суддя, тим самим, по суті, дискредитуючи судову владу2.

На ці обставини, на підставі детального аналізу чинного законодав-
ства і правозастосовної практики, цілком слушно звертає увагу про-
фесор А. О. Селіванов [692, с. 159–164].

Як справедливо зазначається в одній з публікацій, самого визна-
чення «порушення присяги» і в чому воно полягає – ніхто не знає. Від-

1 Постановою Конституційного Суду Російської Федерації від 28 лютого 2008 
року визнані конституційними положення судоустрійного законодавства Російської 
Федерації, згідно з якими у провадженні з дострокового припинення повноважень 
судді відповідні голови судів можуть не лише входити з поданням у кваліфікаційну 
колегію, але і проводити відповідні перевірки [525].

2 Див. матеріали по справі про надання згоди Верховної Ради України на арешт 
судді Крюковського О. А., обвинуваченого в замаху на умисне вбивство. Постанова 
Верховної Ради України «Про надання згоди на затримання та арешт (взяття під 
варту) судді місцевого Каховського міськрайонного суду Херсонської області Крю-
ковського О. А.» від 16 квітня 2009 року № 1285-VI [578].
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сутнє і законодавче визначення дисциплінарного проступку судді, що 
й призводить до тієї негативної ситуації, яка склалася [670, с. 71].

В Україні, крім того, суттєві проблеми викликає недосконалість 
законодавства щодо можливостей оскарження рішень про притягнення 
до дисциплінарної відповідальності до суду на загальних підставах.

Як відомо, відповідно до положень пп. 1, 2 статті 26 Федерального 
закону Російської Федерації від 14 березня 2002 року № 30-ФЗ «Об 
органах судейского сообщества в Российской Федерации» рішення Ви-
щої кваліфікаційної колегії суддів Російської Федерації про притягнен-
ня суддів до дисциплінарної відповідальності може бути оскаржене у 
судовому порядку і відповідно до правозастосовної практики лише тією 
особою, відносно якої воно прийнято.

Між тим цілком слушно звертається увага на те, що питання дис-
циплінарної відповідальності судді не є предметом ні цивільного, ні 
адміністративного судочинства, існуюча процедура притягнення судді 
до відповідальності фрагментарна, багато в чому оціночна [484, с. 49]. 
У цьому контексті заслуговують на увагу пропозиції щодо необхідно сті 
прийняття «Основ дисциплінарного законодавства Російської Федера-
ції».

У Російській Федерації підсудність справ, у яких оскаржуються 
рішення кваліфікаційних колегій суддів щодо призупинення і припи-
нення повноважень судді, визначена пунктом 3 частини першої статті 
27 Цивільно-процесуального кодексу Російської Федерації і належить 
лише Верховному Суду Російської Федерації.

Найвищим судовим органом Росії була узагальнена судова практи-
ка розгляду скарг на рішення про притягнення суддів до дисциплінарної 
відповідальності [435].

Певну ясність (хоча і не безумовну) у гостру ситуацію, пов’язану з 
оскарженням до суду дій самих суддів, вніс Пленум Верховного Суду 
України, зазначивши: «суди та судді при розгляді ними цивільних, гос-
подарських, кримінальних, адміністративних справ та справ про адмі-
ністративні правопорушення не є суб’єктами владних повноважень, які 
здійснюють владні управлінські функції, і не можуть бути відповіда-
чами у справах про оскарження їх рішень, дій чи бездіяльності, вчине-
них у зв’язку з розглядом судових справ» [561]. Але подібне роз’яснення 
стосується зовсім іншої проблеми, не дає ясності й Постанова Пленуму 
Верховного Суду України, якою визнано, що не підлягають оскарженню 
у судовому порядку рішення органів суддівського самоврядування 
[562].
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Наведений аналіз участі у кадровому забезпеченні судової діяль-
ності колегіальних органів, сформованих за участю суддівської спіль-
ноти, дає можливість запропонувати авторську концепцію подальшого 
реформування системи кваліфікаційних комісій в Україні і удоскона-
лення механізмів притягнення суддів, і не лише професійних, до всіх 
видів відповідальності.

§ 6. Вища рада юстиції та її роль в організаційному 
забезпеченні судової діяльності в Україні

В Україні поза системою суддівського самоврядування крім квалі-
фікаційних комісій перебуває і Вища рада юстиції, однак це не зменшує 
ролі суддівської спільноти у процесі формування і забезпечення діяль-
ності цього конституційного органу.

Розділ VIII «Правосуддя» Конституції України завершується стат-
тею 131, в якій проголошено, що в Україні діє Вища рада юстиції; за-
кріплені основи формування цього органу і вичерпний перелік функцій 
(повноважень). Відсутність конституційного визначення статусу і за-
вдань цього органу породжує неоднозначність у розумінні його ролі в 
системі судової влади.

Хоча на початок судової реформи існував багатий світовий досвід, 
Конституція Російської Федерації не передбачила можливість утворен-
ня подібного органу. Аналіз російської юридичної літератури, матері-
алів з’їздів суддів пересвідчує у відсутності належної підтримки пооди-
ноких пропозицій слідувати світовим стандартам і впровадити Раду 
юстиції (правосуддя) у судовій владі Росії.

Дійсно, у міжнародно-правових актах, зокрема Європейській хартії 
про закон «Про статус суддів» (1998 року) передбачається на розсуд 
держав Ради Європи утворювати спеціальні органи з наділенням їх 
повноваженнями щодо відбору та призначення суддів на посади з одно-
часним застереженням щодо того, щоб щонайменше 50 % членів цього 
органу повинні бути судді (пункти 1, 3). Більш детально завдання цьо-
го органу висвітлюються в актах міжнародних судових організацій, 
проте всі ці міжнародно-правові акти не мають завершеної моделі і 
чітких критеріїв щодо статусу такого органу.

Фахівці міжнародного права також сходяться на думці, що ради 
юстиції у системі розподілу владних повноважень повинні виконувати 
роль буферного органу між судовою системою та іншими гілками вла-



§ 6. Вища рада юстиції та її роль в організаційному забезпеченні судової діяльності…

303

ди і відігравати головну роль у призначенні, просуванні по службі, 
навчанні суддів, у визначенні дисциплінарних санкцій щодо них [130, 
c. 23–24].

Доречно зазначити, що існуюча в Україні модель може бути взята 
за основу для приведення національної практики до цих стандартів.

Відсутність чітких загальновизнаних міжнародних стандартів щодо 
можливостей забезпечення усіх принципів судочинства і намагання 
кожної держави побудувати модель управління в судовій системі з 
урахуванням національного досвіду привели до існуючого різноманіт-
тя у цьому питанні як стосовно персонального складу, так і компетенції 
цих органів.

Так, Верховна судова рада у Болгарії складається з 25 осіб. За по-
садою до її складу входять голови двох вищих судів і Головний про-
курор. По одинадцять членів обираються Народними зборами і орга-
нами судової влади [282]. У такому ж кількісному складі працює На-
ціональна рада суддівства у Польщі. Лише замість прокурора до її 
складу за посадою входить Міністр юстиції, п’ятнадцять членів Ради 
обираються з числа суддів [284].

У Румунії до Вищої магістратської ради входять 15 магістратів1. 
З них – 10 суддів (чотири від Верховного Суду і шість від апеляційних 
судів) і п’ять прокурорів або помічників суддів Верховного Суду 
[583].

Заслуговує на увагу механізм керівництва цим органом. У тих ви-
падках коли Рада виконує функцію дисциплінарного органу, головує з 
цих питань Голова Верховного Суду (без права голосу), в усіх інших 
випадках, з такими ж правами – Міністр юстиції (стаття 73).

До основних повноважень Вищої магістратської ради Румунії від-
несено: внесення пропозицій Президенту щодо кандидатур на призна-
чення суддями і прокурорами (крім призначень з випробувальним 
строком); прийняття рішень: підвищення по службі; переведення на 
іншу роботу (у системі), відсторонення від роботи, про відставку суддів, 
затвердження результатів кваліфікаційних іспитів магістратів; виконан-
ня функцій дисциплінарної суддівської колегії; прийняття рекомендацій 
щодо організаційного забезпечення судочинства.

В Угорщині крім 9 судів, які обираються з’їздом, до складу Націо-
нальної ради юстиції за посадою входять: Голова Верховного Суду 
Угорщини, який очолює Раду, Міністр юстиції, Генеральний прокурор, 

1 До інститутів магістратів віднесені, крім суддів, прокурори системи громад-
ських прокуратур.
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Голова ради юристів і два представники профільних комітетів парла-
менту. Національна рада юстиції є найвищим органом суддівської ад-
міністрації, забезпечує дотримання принципу незалежності судової 
влади і контролю за адміністративною діяльністю голів судів.

Реалізуючи ці повноваження, Національна рада юстиції дає висно-
вки щодо можливості призначення на посади голови (його заступників) 
Верховного Суду і призначає на посади голів (заступників голів) у всіх 
судах Угорщини (стаття 40).

Дуже цікаве і раціональне за змістом положення міститься у статтях 
35 і 53 закону, відповідно до яких з’їзд суддів одночасно з основними 
обирає 9 резервних членів Національної ради юстиції, які автоматично 
заступають на цю посаду замість членів, що вибули.

У Туреччині до Вищої ради суддів і державних обвинувачів входять 
лише 6 членів. За посадою – Міністр юстиції, який і є головою. Три 
основних і три резервних члени призначаються Президентом з числа 
кандидатур, включених до списку суддів, номінованих на цю діяльність 
на загальних зборах суддів Вищого апеляційного суду. Два основних і 
одночасно два резервних – призначаються загальними зборами Дер-
жавної ради Туреччини [285].

Досить поширеною є практика, коли Вищі ради юстиції виконують 
дорадчі функції при Президентах держав з питань кадрового і органі-
заційного забезпечення судової влади (Грузія, Казахстан). У Вірменії 
Рада правосуддя очолюється Президентом Республіки.

Іноді дослідники конституційних актів Європи припускаються по-
милки, розуміючи під органами суддівського співтовариства (само-
управління) конституційні органи: Вищу раду правосуддя (стаття 151 
Конституції Бельгії), Вищу судову раду (статті 129–131 Конституції 
Болгарії), Державну раду правосуддя (пункт 4 § 50 Конституції Угор-
щини), Вищу раду магістратури (стаття 218 Конституції Португалії), у 
тому числі і Вищу раду юстиції, яка діє в Україні відповідно до статті 
131 Конституції України [727, с. 109].

Деякі російські вчені також помилково до органів суддівського са-
моврядування відносять Вищу раду юстиції України, Вищі ради магі-
стратури (Італія, Румунія, Франція) [824].

Вища рада юстиції в Україні розпочала діяльність 31 березня 1998 
року. Право на існування має позиція щодо віднесення Вищої ради юс-
тиції до системи державного забезпечення судової діяльності [738].

Підтримки заслуговує і точка зору, відповідно до якої подібні кон-
ституційні утворення розглядаються як найвищі органи управління в 
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системі судової влади, які одночасно виконують роль вагомої складової 
загального механізму стримувань і противаг у системі поділу влади 
[41, с. 24].

Наведений аналіз підтверджує правомірність віднесення до стан-
дартів організації Вищих суддівських рад наявність у їх складі більшо-
сті з числа суддів.

Свого часу один з авторів першого законопроекту «Про Вищу раду 
юстиції» В. І. Шишкін також пропонував побудувати роботу цього 
органу на такій засаді. У подальшому він обстоював не лише приведен-
ня складу Вищої ради юстиції до європейських стандартів (за складом 
50%+1 – є суддями), а й необхідність підпорядкування їй Державної 
судової адміністрації [847, с. 109; 851].

Але для цього дійсно необхідно зазначити в Конституції, що Вища 
рада юстиції і Державна судова адміністрація є органами судової влади 
[157, c. 102].

Разом з тим висловлені пропозиції щодо необхідності віддати Вищій 
раді юстиції функції органу суддівського самоврядування шляхом фор-
мування її складу із більшості суддів [157, c. 104] є досить дискусійни-
ми через конституційний статус цього органу.

Науковці України також поступово доходять згоди, що повноцінна 
судова реформа в Україні неможлива без внесення змін до Конституції 
України, зокрема і щодо складу та функцій Вищої ради юстиції1.

На багатоаспектність недоліків у законодавчому унормуванні ста-
тусу Вищої ради юстиції, зокрема щодо відсутності чітких приписів 
стосовно взаємодії з іншими органами судової влади – кваліфікаційни-
ми комісіями і радами суддів, неодноразово зверталась увага у літера-
турі [405, с. 184].

З метою предметного визначення обсягів компетенції цього консти-
туційного органу слід звернути увагу на наявність в юридичній науці 
пострадянського періоду фундаментальних досліджень щодо змісту 
цього терміна. Окремі аспекти та співвідношення понять – повнова-
жень, функцій, компетенції – можна зустріти в роботах Б. М. Лазарєва, 
О. Е. Кутафіна, С. Н. Махіної, А. С. Піголкіна, Т. Я. Хабрієвої, 
В. Є. Чиркіна. Найбільш цілісне та всебічне дослідження проблемних 
правових аспектів компетенції дано Ю. А. Тихомировим [766]. На його 
думку, наділення органу оптимальною компетенцією лише створює 
передумови для ефективного виконання поставлених завдань [764].

1 50 % складу Вищої ради юстиції мають становити судді [289, с. 31].
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Більшість сучасних дослідників предметної компетенції сходяться 
на думці, що Вища рада юстиції України діє у таких управлінсько-
правових формах:

– формування суддівського корпусу (призначення та звільнення з 
посади суддів);

– розгляд скарг та прийняття рішень по них відносно суддів та 
прокурорів у випадках порушення закону про несумісність їх діяльно-
сті з іншими видами діяльності;

– дисциплінарне провадження стосовно суддів Верховного Суду 
України;

– розгляд скарг на дії суддів інших установ [144].
На дисертаційному рівні правовий статус Вищої ради юстиції і 

проблемні питання розмежування повноважень досліджені представ-
никами харківської наукової школи [406].

Аналіз правозастосовної практики свідчить про недосконалість за-
конодавчої бази, яка унормовує діяльність цього органу в Україні в 
межах встановлених конституційних засад.

Чинна редакція статті 17 Закону України «Про Вищу раду юстиції» 
викликає безліч запитань.

Зокрема:
– Чи можливе складання присяги членом Ради у разі порушення 

(спливу) визначеного двомісячного строку?
– Чи необхідне повторне складання присяги членом Вищої ради 

юстиції, призначеним до закінчення його попередньої каденції, у разі 
повторного призначення (як у випадку з В. Медведчуком, який ще до 
спливу шестиріччя призначення Президентом був призначений (обра-
ний) на цю посаду з’їздом наукових юридичних установ)?

– Чим підтверджується відмова члена Вищої ради юстиції від 
складання присяги і втрата членства в Раді?

– Чи підлягають оскарженню акти ВРЮ в судах загальної юрис-
дикції?

З цього приводу А. О. Селіванов заявляє, що він повністю підтримує 
позицію голови Вищої ради юстиції Л. П. Ізовітової: процесуальні акти 
Вищої ради юстиції не підлягають оскарженню в судах [691, с. 290]. 
Про наявність суттєвих проблем у законодавчому забезпеченні діяль-
ності Вищої ради юстиції свідчить і практика конституційного судо-
чинства. За період діяльності Конституційного Суду України різні ас-
пекти щодо обсягу повноважень і засад діяльності неодноразово під-
давалися судовому контролю.
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Так, зокрема, була висловлена правова позиція, що Вища рада 
юстиції не уповноважена брати участь у процедурах безстрокового 
обрання суддів і призначення на адміністративні посади в судах 
[648, с. 28].

Більшістю голосів КСУ, посилаючись на непідвідомчість щодо на-
ведених у поданні питань, 11 листопада 2008 року відмовив у відкрит-
ті провадження [540].

Корективи в організацію роботи Вищої ради юстиції були внесені 
іншими рішеннями Конституційного Суду України.

Аналіз досвіду діяльності цього органу в Україні дає підстави для 
висновку про необхідність суттєвого його реформування на засадах 
міжнародних стандартів, конкретна модель його пропонується в ав-
торському варіанті Концепції завершальних етапів судово-правової 
реформи.

Висновки і пропозиції до розділу 7

1. Потребує визнання на доктринальному рівні (і закріплення на 
законодавчому) положення про те, що суддівське самоврядування є 
додатковим елементом внутрішньосистемного управління структурами 
судової влади і виконує функцію корпоративного контролю за суддів-
ським адмініструванням.

2. Разом з тим необхідно визнати, що повноваження Рад суддів 
здійснюється в межах, визначених Конституцією та законами Украї-
ни.

3. Вимагає унормування процес нормотворчості, який здійснюється 
Радами суддів, кваліфікаційними комісіями, Вищою радою юстиції.

4. Необхідна систематизація і видання збірок рішень нормативного 
характеру, прийнятих органами суддівського самоврядування, і побу-
дова дієвої системи контролю за їх виконанням.

5. У невідкладному порядку на конституційному рівні необхідно 
визначити Вищу раду юстиції як вищий колегіальний орган суддівсько-
го адміністрування, який формується на паритетних засадах усіма 
гілками влади із залученням юридичної громадськості, з дотриманням 
принципу представництва у цьому органі більшості суддів, у тому 
числі і суддів у відставці.

6. На законодавчому рівні слід закріпити можливість утворення 
асоціацій суддів з метою захисту (забезпечення стандартів) соціально-
го захисту суддів.
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РОЗДІЛ 8 
РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ: 

ЗАВЕРШАЛЬНІ ЕТАПИ

§ 1. Роль і значення концепції у процесі побудови 
ефективної моделі судочинства

Конституція України віднесла до повноважень Верховної Ради Укра-
їни прийняття законів (пункт третій частини першої статті 85) і встано-
вила перелік суспільних правовідносин, які визначаються виключно за-
конами України (стаття 92), закріпила також основні засади законотвор-
чого процесу. Однак при цьому залишилося поза увагою визначення ролі 
концепцій і доктрин у процесі законотворення. Водночас Конституція 
Російської Федерації передбачає затвердження доктрин, зокрема військо-
вої доктрини (пункт 3 статті 83). Можна погодитися з думкою, що це не 
предмет врегулювання на конституційному рівні. Однак в Україні і під 
час спроб прийняти закон про нормативно-правові акти цій важливій 
стадії законодавчого процесу не було приділено будь-якої уваги.

Як наслідок, попри наявність значної кількості документів, затвер-
джених або прийнятих на найвищому рівні як різноманітні концепції, 
вони не виконали своєї ролі у забезпеченні стабільності прийнятих на 
їх основі нормативно-правових актів і узгодженості окремих галузей 
права.

Найбільш рельєфно це демонструє приклад проведення судово-
правової реформи, дискусії щодо основних напрямів завершальних 
етапів якої фактично не вщухають протягом останніх двох десятиріч. 
Щоразу новий імпульс їм надає черговий законопроект. Багато в чому 
це (у черговий раз підтверджено) зумовлено відсутністю чіткої сталої 
офіційної доктрини [860].
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У літературі цілком слушно звертається увага на те, що серед дже-
рел права доктрина як самостійне джерело згадується дуже рідко (див., 
зокрема, дисертацію С. А. Карапетяна [229, c. 6]).

Є всі підстави погодитися із слушною думкою, що сам термін «док-
трина» може використовуватись для визначення: вчення, філософсько-
правової теорії, позиції учених-юристів з тих чи інших проблем право-
творчості і правозастосування, конкретних наукових праць авторитетних 
дослідників у галузі науки і права, актів судової практики, внаслідок 
чого доктрина впливає на формування і реалізацію права і одночасно 
виступає джерелом права для конкретних нормативно-правових актів 
[69, c. 71].

Загальновизнано, що без спеціальних термінів і визначень, як юри-
дичних, так і неюридичних, які відносяться до конкретної правової 
категорії чи певних правовідносин, що унормовуються конкретним 
нормативним актом, не обійтись вже на стадії розробки концепції за-
конопроекту [619, с. 236].

Однак на сьогоднішній день в юридичній науці відсутня визначеність 
щодо співвідношення категорій «доктрина» і «концепція». Російські 
вчені звертають увагу на те, що обидва ці терміни активно вживаються 
в найрізноманітніших контекстах. Склалася парадоксальна ситуація – 
поняття «концепція» активно експлуатується в наукових висновках 
і практиці, однак його гносеологічний статус є невизначеним [35, с. 84].

Сучасні тлумачні словники містять безліч варіантів розкриття змі-
сту терміна «концепція», які відрізняються повнотою і змістовністю 
тлумачення. Як узагальнене доречно взяти за основу визначення кон-
цепції, як:

1) системи поглядів, те чи інше розуміння явищ, процесів;
2) єдиний, визначальний замисел, провідна думка будь-якого твору, 

наукової праці [712, с. 258], з доповненнями щодо визначення концеп-
ції як провідної ідеї, точки зору на те чи інше правове явище, які, після 
схвалення у встановленому порядку, кладуться в основу відтворених 
заходів або проектів рішень чи законодавчих актів [869, с. 339].

Досить повно енциклопедичні словники дають тлумачення «док-
трини», під якою слід розуміти систематизоване вчення, цілісну 
концепцію, сукупність принципів, які використовуються як основа, 
система офіційних положень з будь-якого питання державного жит-
тя [722, с. 142].

У свою чергу, досить поширеною є точка зору, що «концепція» – 
більш змістовне і більш широке поняття, ніж «доктрина», бо не лише 
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містить наукові погляди та теоретичні положення, але й визначає шля-
хи і етапи їх практичної реалізації [613, с. 10].

При цьому професор Т. М. Пряхіна цілком слушно наголошує, що 
юридичні, політичні, філософські концепції, трансформувавшись у 
формально визначені джерела права, становлять у своїй єдності док-
трину відповідної держави.

Поділяючи цю позицію, слід все ж зазначити, що правова категорія 
«доктрина» вживається як у такому широкому смислі, так і як узагаль-
нене поняття окремих, локального значення висновків і визначень (на-
приклад, таким є вживання терміна «доктринальний підхід»).

На сучасному етапі державотворення досить поширеною є практи-
ка офіційного прийняття або затвердження не лише концепцій, а й 
окремих доктрин [170; 115].

Визнавши можливість використання доктрини як у широкому, так 
і вузькому смислі, можна дійти висновку, що складовими концепцій 
можуть бути доктрини: правової держави, імплементації міжнародно-
правових стандартів, організаційного забезпечення судової діяльності 
та ін. Наведена складна конструкція співвідношення «доктрини» і 
«концепції» підтверджує нетотожність цих понять [35, с. 100].

При цьому слід звернути увагу на наявність офіційно затверджених 
(прийнятих) концепцій, які обов’язкові до виконання і мають значення 
програмного документа, та концепцій доктринального характеру на 
рівні наукових висновків окремих авторів, викладених у формі статті 
(публікації)1.

Поділяючи нетрадиційні форми права на декілька груп і виділяючи 
серед них програмне право, С. В. Бошно відносить до цієї групи лише 
право програмних документів партій чи інших організацій та повідо-
млення офіційних органів щодо майбутніх дій правового характеру 
[69, с. 80].

Аналіз особливостей концепцій дає підстави вважати цю форму 
права однією з головних у програмному праві.

Важливо відрізняти за змістовним навантаженням сенс вживання 
терміна «концепція». Багато авторів звертають увагу на занадто широ-
ке коло категорій, які визначаються цим узагальнюючим терміном. 
У контексті даного дослідження доцільно зосередитись на з’ясуванні 
лише двох підвидів: а) концепції законопроекту (конкретного нормативно-
правового акта) і б) концепції якогось вчення, галузі або підгалузі права 
у цілому; комплексного реформування декількох галузей права.

1 Найбільш яскравий приклад цього виду концепцій див., напр.: [320, 
с. 3–13].
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Слід визнати відсутність на сьогодні продуктивних спроб дати ви-
значення словосполучення «концепція законопроекту» та одночасно 
проаналізувати особливості структури і побудови дефініційних норм у 
цьому акті. Є усі підстави взяти за основу для подальшого опрацюван-
ня значення цього термінологічного роду як аналітичної нормативної 
моделі з варіантами правової поведінки, з пропозиціями щодо структу-
ри акта і побудови системи його взаємозв’язку із суміжними (у тому 
числі чинними) нормативними актами [763, с. 12].

Базуючись на наведеному вченні про таку категорію, як «концепція 
законопроекту», є всі підстави запропонувати доповнити Регламент 
Верховної Ради України при його новому опрацюванні1 підрозділом, у 
якому закріпити методологію переходу від ідеї законопроекту до його 
концепції, її структуру, взаємозв’язок норм, систему побудови емпірич-
ної моделі законопроекту, використання і розкриття понятійного апа-
рату і т.п.

Відповідно до позиції Конституційного Суду Російської Федерації 
доктрини і концепції будь-якого органу не мають ознак нормативності 
і не можуть враховуватися судами під час розгляду конкретних судових 
справ. Однак така позиція не унеможливлює визнання цих актів дже-
релами права.

Як приклад фундаментальності побудови такого акта, як Концепція, 
можна навести роботи вчених провідних наукових інститутів СРСР. 
Зокрема, фактично не втілену у життя «Концепцію союзного договору» 
1990 року, яка містила обґрунтування співвідношення нового договору 
з попередніми програмними актами, мету його укладення, співвідно-
шення його положень з конституційними нормами, а також мала пере-
лік і коротку характеристику суб’єктів договору, його обсягу і змісту 
[320, с. 3–13]. Оскільки цей документ належить до групи концепцій 
доктринального характеру, то в ньому вживаються вислови: «слід було 
б», «треба чітко уявляти», «має передбачати» і подібні формулювання, 
які неприпустимі або щонайменш небажані в документах недоктри-
нального виду – офіційних концепціях.

Більш нормативно-прикладний характер мала Концепція нової 
Конституції Союзу РСР, розроблена Інститутом держави і права АН 
СРСР у 1989 році [293, с. 15–21].

1 У зв’язку з черговим рішенням Конституційного Суду України №4-рп/2008 від 
01.04.2008 про визнання Регламенту Верховної Ради України неконституційним 
(справа про Регламент Верховної Ради України).
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У цьому документі містяться конкретні науково обґрунтовані про-
позиції: якою повинна бути преамбула конституції, які положення з 
Декларації прав і свобод людини і в якій послідовності повинні бути 
відображені у конституційному акті, а також щодо регламентації ді-
яльності вищих органів влади і необхідності введення інституту пре-
зидентства.

У сучасній українській юридичній літературі відсутні цілісні ре-
комендації щодо методології розробки проектів таких програмних 
актів, як концепції окремих галузей права. Разом з тим існують ґрун-
товні роботи щодо структури і техніки розробки програм та проектів 
[31, с. 146–152], які є всі підстави взяти за основу для опрацювання 
відповідних рекомендацій і щодо даного виду актів. Порівняльний 
аналіз практики прийняття шляхом офіційного затвердження вищими 
органами державної влади таких програмних документів, як концеп-
ція конкретної галузі (підгалузі) права, в Україні і Російській Федера-
ції за 1990–2009 роки пересвідчує в тім, що в Україні ця форма за-
стосована більше ніж втричі частіше (280 випадків проти 90). При 
цьому в більшості випадків затвердження здійснювалось Урядом 
Російської Федерації. В Україні із загальної кількості концепцій уря-
дом прийнято 227 (також переважна більшість), Президентом – 40 і 
Верховною Радою – 131.

Детальний аналіз переважної більшості загальновідомих концепцій 
дає підстави для висновків про відсутність єдиної моделі програмного 
забезпечення нормотворчого процесу. Більшість з них є простою декла-
рацією про наміри, які, до речі, так і не дійшли до втілення у конкретні 
нормативно-правові акти. Ціла низка концепцій, затверджених Урядом 
і Президентом України, виходить за межі компетенції цих органів2.

Більшість загальних недоліків притаманні і концептуальному за-
безпеченню судово-правової реформи, до їх переліку можна ще додати 
недостатньо активну участь у цьому процесі самих суддів і відсутність 
будь-якого контролю щодо забезпечення реалізації заходів, передбаче-
них концепціями судової і суміжних галузей реформ. Є приклад за-
твердження рішення щодо концепції і органами суддівської спільноти 
[429; 574].

Певні особливості має виклад, зокрема, у формі декларації про на-
міри: наприклад, у преамбулі зазначається, що з’їзд суддів вважає за 

1 Повний перелік наводиться у додатку М.
2 Більш детальний аналіз проблем формування цього виду джерел права не є 

предметом розгляду дослідження.
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необхідне викласти свій професійний погляд на майбутній устрій судо-
вої системи Російської Федерації.

Заслуговують сприйняття як базового зразка концепції, розроблені 
Центром політико-правових реформ [325, с. 233–261].

Преамбула концепції нормативного акта відіграє значно більшу роль 
порівняно з преамбулою конкретного законопроекту. Як відомо, основ-
ний зміст цієї частини акта – це декларації, які визнаються нормами-
цілями [159, с. 275].

Належна процедура обговорення концепції законопроекту є запо-
рукою уникнення законотворчих помилок [808, с. 422–437].

Сучасною юридичною наукою обґрунтована необхідність розробки 
і прийняття на офіційному рівні концепцій базових законопроектів, які 
повинні виконати комплексну функцію:

– координуючого (програмного) документа, в якому узгоджуються 
питання взаємодії із суміжними галузями права;

– імплементації у законодавчий процес наукових доктрин та ре-
зультатів правозастосовної практики;

– усунення прогалин у законодавстві і гармонізації цілих галузей 
права;

– правової (вихідної) бази для конкретного нормотворення;
– стандартизації сучасного нормотворчого процесу.
Не викликає заперечень, що належного ефекту від такого джерела 

права, як концепція конкретного законопроекту чи концепція реформу-
вання окремої галузі у цілому, можна досягти, напрацювавши і затвер-
дивши загальні стандарти цього правового документа, його базову те-
оретичну модель, типову структуру.

З метою формування пропозицій щодо авторської моделі «Концеп-
ції завершальних етапів судово-правової реформи в Україні» узагаль-
нені всі загальнодоступні джерела з цього питання і на базі системного 
аналізу доктринальних підходів і практики «концептуальної нормо-
творчості» пропонується приклад типової концепції реформування 
окремої галузі права.

1. Преамбула, яка може містити:
– короткий аналіз загальної ситуації в окремій галузі;
– перелік недоліків, які необхідно усунути;
– чітке формулювання цілей реформи (перетворень);
– обґрунтування системи необхідних заходів нормоутворюючого 

характеру.
2. Напрями реформи:
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У цьому розділі слід чітко визначити:
– галузі права, які підлягають реформуванню;
– перелік конкретних законопроектів (нормативно-правових актів), 

які в єдиному комплексі мають бути розроблені і синхронно прийняті.
3. Обґрунтування структури.
У випадках коли концепція має комплексний характер – окремо 

щодо кожного законопроекту, який передбачається розробити і при-
йняти.

4. Система базових понять (визначень).
В аспекті судово-правової реформи у першу чергу це стосується 

конкретних понять: правової держави, судової влади, незалежності 
суддів, самостійності суду, дії верховенства права у судочинстві тощо.

5. Система міжнародно-правових стандартів, яка повинна бути 
врахована або конкретно імплементована в нормативно-правові акти.

6. Ключові положення реформи, з елементами прикладного зна-
чення.

По кожному проекту нормативного акта повинна бути запропоно-
вана їх внутрішня структура, бажано з найменуванням не лише розділів, 
глав, а й окремих інститутів, які пропонується впровадити.

7. Суміжні галузі.
Концепція повинна передбачати перелік актів, які необхідно визна-

ти такими, що втратили чинність, і норми інших законів, до яких необ-
хідно вносити зміни.

8. Організаційне забезпечення:
– можливий перелік етапів проведення реформи;
– фінансове обґрунтування необхідних змін;
– строки введення в дію та перелік необхідних заходів, які можуть 

регламентуватись прикінцевими і перехідними положеннями базового 
закону.

9. Прикінцеві положення.
Концепція повинна передбачати систему контролю за її реалізацією, 

механізм її кореляції і можливість прийняття відповідних рішень у 
форс-мажорних випадках, у разі неможливості її здійснення тощо.

Наведеним вимогам чинні концепції у галузі судово-правової ре-
форми, зокрема Концепція вдосконалення судівництва від 10 травня 
2006 року та Концепція реформування кримінальної юстиції України 
від 8 квітня 2008 року, відповідають лише частково. По-перше, викли-
кає сумнів повноважність щодо затвердження програми цих реформ 
Президентом України. Незважаючи на те, що Президент є одним із 



§ 2. Концепція завершального етапу судово-правової реформи України 2010–2015 років

315

суб’єктів законодавчої ініціативи, він безперечно наділений правом 
розробляти і приймати концепції Указового права і в межах повнова-
жень суб’єкта законодавчої ініціативи, а не комплексу законів. Тому 
саме ці концепції повинна була прийняти Верховна Рада України. Ана-
ліз результатів їх виконання пересвідчує в тім, що крім прийняття у 
першому читанні двох судоустрійних законопроектів жодні інші перед-
бачені концепцією заходи фактично не здійснені.

Тому доопрацювання концепції заключних етапів судово-правової 
реформи України і затвердження її Верховною Радою України є на-
гальною проблемою сьогодення.

§ 2. Концепція завершального етапу судово-правової 
реформи України 2010–2015 років

І. Преамбула.
Конституція України, проголосивши Україну демократичною, со-

ціальною, правовою державою, заклала передумови для побудови мо-
делі судової влади, яка повинна повною мірою відповідати цим визна-
ченням.

Відповідно до напрямів, визначених Концепцією судово-правової 
реформи в Україні (1992 рік), скорегованих відповідно до конституцій-
них засад, реформування пройшло чотири етапи, під час яких закладе-
но фундамент для побудови системи правоохоронних органів і судо-
устрою згідно з вимогами міжнародно-правових стандартів.

Однак відсутність постійнодіючої правової програми перетворень 
у вигляді Концепції, прийнятої органом законодавчої влади, призвела 
до безсистемності і непослідовності, зокрема у побудові системи судо-
вої влади, розмежуванні функцій як у структурах судів усіх юрисдикцій, 
так і інших органів, що належать до правової системи держави (про-
куратура, адвокатура, кримінальна міліція та ін.)

Розбалансованість внутрішньосистемних механізмів судової влади 
призвела до збільшення кількості негативних явищ, неефективності у 
реалізації функції судового захисту законних прав і інтересів особи, 
стрімкого падіння авторитету правосуддя.

ІІ. Мета і основні завдання завершального етапу судової реформи.
– Довести до відома громадськості, що на даному етапі розвитку 

суспільства розпочаті реформи завершуються після реалізації заплано-
ваних цією Концепцією перетворень. Це дасть змогу мобілізувати всі 
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ресурси законотворчого процесу і відкриє можливість досягти визна-
ченості, що повинно стати запорукою стабільності у системі вирішен-
ня всіх конфліктів у суспільстві.

– Вжити заходів щодо:
а) завершення унормування діяльності системи контрольної влади 

на конституційному рівні;
б) реформування системи органів прокуратури;
в) побудови моделі кримінальної міліції і системи слідчих органів 

на міжнародно-правових стандартах;
г) завершення реформування адвокатури з побудовою системи му-

ніципальної адвокатури;
д) побудови системи судів і структур організаційного забезпечення 

їх діяльності;
е) прийняття нових уніфікованих кодексів:
– кримінально-процесуального,
– цивільно-процесуального, який передбачатиме здійснення на 

єдиних засадах адміністративних, господарських і суто цивільних 
справ.

ІІІ. Система міжнародно-правових принципів (стандартів), що 
потребують подальшого законодавчого унормування в законодавстві 
про судоустрій.

Ефективність правосуддя забезпечується:
– комплексом додаткових заходів по реалізації принципу законно сті 

у діяльності всіх суб’єктів правоохоронних і судових органів;
– оперативністю: розкриття злочинів, надання юридичної (правової) 

допомоги, слідства, судового процесу, виконання судових рішень;
– доступністю суду: наближенням структур судової влади до на-

селення, спрощенням процесуальних процедур, оптимізацією судових 
витрат, впровадженням безкоштовної юридичної допомоги, впрова-
дженням інституту мирових (народних) судів;

– самостійністю усіх суб’єктів судової влади, зокрема і незалежні-
стю суддів.

Розширений перелік стандартів подається у додатку З.
IV. Розкриття основних термінів (понять).
1. Правова держава – теоретико-прикладна модель управління 

суспільством, в якій реалізація владних повноважень органів держави 
і її посадовців базується на демократичних принципах, що забезпечують 
пріоритет прав і законних інтересів кожного, і регламентується завер-
шеною стабільною системою законодавства з приматом принципу 
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верховенства права, що здійснюється на засадах самостійності усіх 
гілок єдиної державної влади, на базі ефективного механізму стриму-
вань і противаг.

2. Поділ влади – політико-правова доктрина, закріплена у новітніх 
конституціях як основоположний принцип організації влади у демокра-
тичній, правовій державі. Конкретні моделі дають підстави вважати, 
що на сучасному етапі розвитку державотворення фактично здійсню-
ється поділ функцій єдиної державної влади на законодавчу, виконавчу, 
судову, контрольну.

3. Верховенство права у судочинстві – складова загального прин-
ципу природного права, яка інтегрує в єдину сукупність поняття щодо 
реального втілення в життя шляхом здійснення правосуддя ідеалів до-
бра, справедливості за певних підстав і всупереч діючим законополо-
женням.

4. Судова влада – одна з головних, самостійних функцій державної 
влади, яка реалізується через діяльність утвореної на засадах акта установ-
чої влади єдиної системи судів і органів організаційного (кадрового, 
матеріально-технічного, фінансового, іншого) допоміжного забезпечення 
шляхом реалізації функцій по відновленню порушених законних прав та 
інтересів людини і громадянина і всіх інших суб’єктів правовідносин.

5. Стандарти у праві – сукупність постулатів і принципів, встанов-
лених міжнародними договорами та іншими визнаними більшістю 
світової спільноти актами.

6. Доступність правосуддя – система правових, соціальних, еконо-
мічних складових у побудові структур судової влади, що забезпечує 
безперешкодну і максимально зручну реалізацію права кожного на су-
довий захист.

7. Статус судді – система законодавчо закріплених критеріїв (ви-
мог), які забезпечують порядок наділення професійних суддів повно-
важеннями (і звільнення з посади); обсяг прав, функцій, повноважень 
і обов’язків, а також сукупність бездоганних і необхідних професійних 
і соціальних особистих даних для всіх суб’єктів судової влади.

8. Управління конфліктом у правосудді – цілеспрямований вплив 
на подальший розвиток спору між суб’єктами правовідносин, який 
здійснюється судом за допомогою механізмів, встановлених законодав-
ством (передусім процесуальним).

9. Функції судової влади – слід відрізняти від функцій кожного 
окремого суб’єкта, що входять до єдиної судової влади і здійснюються 
шляхом реалізації повноважень, встановлених законом.
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10. Нормотворча функція суду – прийняття актів, які як джерела 
права змінюють, доповнюють, уточнюють, корегують законодавство і 
є обов’язковими для всіх правозастосовників.

11. Судове право – система правовстановлюючих, регуляторних та 
інших норм, які містяться в рішеннях Європейського суду з прав люди-
ни, Конституційних та Верховних Судів держави.

12. Судові юрисдикції – встановлення спеціалізації окремих ланок 
судової системи з метою підвищення дієвості і ефективності право-
суддя шляхом закріплення компетенції вирішувати: конституційні, 
цивільно-правові спори та конфлікти, що виникають у разі порушення 
кримінального законодавства.

13. Управління судом1.
14. Судовий адміністратор.
15. Внутрішня діяльність.
16. Локальна нормотворчість.
17. Ефективність правосуддя.
18. Стабільність судових рішень.
V. Основні напрями правової реформи.
А. Базові варіанти. Два з них обумовлені необхідністю у першо-

черговому порядку не лише на науково-доктринальному, а й на суспіль-
ному та державному рівнях визначити шляхи завершення розпочатого 
процесу щодо прийняття нової Конституції України.

1. Модель судоустрою і судочинства на базі чинної Конституції 
України (детально не аналізується як малоефективна).

2. Модель на базі нової Конституції.
У разі досягнення згоди щодо продовження процесу прийняття нової 

Конституції потрібно розпочати із внесення змін до чинної Конституції, 
якими передбачити процедуру прийняття нової. Після чого на всеукра-
їнському референдумі визначити форму державного устрою і розробити 
конституційні засади конкретної моделі президентської чи парламент-
ської республіки. При цьому не виключається можливість скасування 
інституту президентства з поверненням до варіанту реалізації цих функ-
цій колективним органом – Президією Верховної Ради України.

У разі збереження президентської форми правління конституційну 
норму, якою передбачено формування судів Президентом, доповнити 
положенням про те, що при цьому він призначає усіх голів судів і їх 
заступників (крім винятків, передбачених Конституцією).

1 Розкриття наведених далі та багатьох інших термінів дано автором у відповід-
них розділах роботи.
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3. Модель із одночасним внесенням необхідних змін до Конституції.
Незважаючи на те, що найбільш реалістичним є варіант завершаль-

ного етапу судової реформи на базі чинних конституційних засад, на-
лежної ефективності перетворень можна досягти, лише суттєво змінив-
ши розділ VІІІ («Правосуддя») діючої Конституції.

Сам конституційний розділ повинен отримати назву «Судова влада» 
і починатися з конституційного визначення цієї правової категорії як 
діяльності на конституційних засадах і відповідно до функцій, визна-
чених законом, системи судових юрисдикцій і конституційних органів, 
які уповноважені здійснювати організаційне забезпечення правосуддя 
і виконання інших судових функцій (стаття 1 розділу).

Подальшу структуру розділу VІІІ чинної Конституції України до-
цільно зберегти, виклавши норми в новій редакції.

Стаття 2. Виключно суди України здійснюють правосуддя, судо-
вий контроль та здійснюють інші функції, визначені законом відповід-
но до Конституції.

Юрисдикція судів поширюється на правовідносини, що виникають 
у державі, за винятками, встановленими Конституцією. Система судів 
на конституційних засадах утворюється спеціальним конституційним 
законом1.

Народ бере участь у здійсненні судової влади через народних (діль-
ничних) суддів, які обираються громадами.

Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’яз-
ковими до виконання на всій території України. За їх невиконання 
законом встановлюється відповідальність.

Стаття 3. Суди України є єдиною системою, яка будується за 
принципами територіальності і спеціалізації відповідно до закону.

Верховний Суд України є найвищим органом судової системи.
Відповідно до закону утворюються касаційні суди; обласні суди, які 

виконують функцію апеляційних; окружні, місцеві суди та дільничні 
(народні) суди.

Стаття 4. Самостійність судів у здійсненні покладених на них 
функцій і повноважень, незалежність суддів і їх суддівський імунітет 
гарантуються Конституцією і забезпечуються законами України.

Вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється. Суддя не може бути 
без згоди Ради суддів України і рішення Верховної Ради України затрима-
ний чи заарештований до винесення обвинувального вироку суду.

1 У відповідному розділі Конституції необхідно передбачити поділ законів на 
звичайні і конституційні (поправка до Конституції і ті, що додатково унормовують 
засади діяльності законодавчої, виконавчої і судової влади).
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Стаття 5. Після безстрокового обрання судді, крім народних 
(дільничних), обіймають свої посади незмінно до досягнення віку, 
встановленого законом. Безстрокове призначення суддів здійснюється 
в порядку, встановленому законом, після двох п’ятирічних строків 
роботи на суддівській посаді.

Перші два призначення на посаду професійного судді на п’ятирічний 
строк здійснюються Президентом України. Всі інші судді в порядку, 
встановленому законом, обираються Верховною Радою України без-
строково.

Народні (дільничні) судді обираються громадою строком на п’ять 
років без обмеження кількості термінів обрання.

Порядок звільнення суддів з посади визначається законом.
Стаття 6. Судді України не можуть належати до політичних пар-

тій та профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати 
представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, 
виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової та творчої.

На посаду судді може бути рекомендований кваліфікаційною комі-
сією суддів громадянин України, не молодший двадцяти п’яти років, 
який має вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менш 
як три роки, проживає в Україні не менш як десять років та володіє 
державною мовою.

Стаття 7. Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоря-
ються лише закону.

Судочинство здійснюється суддею одноособово, колегією суддів. 
Кримінальні справи про злочини, за які передбачено покарання у ви-
гляді довічного позбавлення волі, розглядаються розширеною колегією 
суддів у складі судді окружного суду та чотирьох народних (дільничних) 
суддів округу.

Судовий контроль за рішеннями і діями органів слідства здійснюється 
слідчими суддями, які відповідно до принципу спеціалізації діють у міс-
цевих судах.

Засади судочинства встановлюються законом. За неповагу до суду 
встановлюється відповідальність.

Стаття 8. Верховний Суду України як найвищий орган єдиної 
судової системи здійснює конституційну1, цивільну2, кримінальну 
юрисдикції.

1 У зв’язку з цим Конституційний Суд України трансформується у відповідну 
судову палату Верховного Суду України.

2 Адміністративна, господарська, цивільна – об’єднуються на всіх чотирьох 
рівнях в єдину – цивільну.
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Конституційна палата вирішує питання про відповідність законів 
Конституції України1.

Судові палати з кримінальних і цивільних справ за процедурою, 
встановленою законом, здійснюють судовий контроль за рішеннями 
судів інших інстанцій, що набрали законної сили.

У виняткових випадках рішення судових палат можуть бути пере-
глянуті Пленумом Верховного Суду України.

Організаційне забезпечення діяльності всіх суддів здійснює Депар-
тамент Верховного Суду України.

Стаття 9. Держава забезпечує фінансування та належні умови для 
здійснення повноважень судами.

Для вирішення питань внутрішньої діяльності судів діють органи 
суддівського самоврядування відповідно до повноважень, визначених 
законом.

Стаття 10. Найвищим колегіальним органом судового управління в 
єдиній судовій системі є Вища рада юстиції, до відання якої належить:

1) забезпечення суддівського корпусу високопрофесійними кадрами 
шляхом попереднього розгляду кандидатур при внесенні подань про їх 
призначення на посади Президенту України і Верховній Раді України;

2) розгляд скарг на рішення кваліфікаційних колегій суддів про 
звільнення суддів з посади і внесення відповідних подань у разі зали-
шення в силі рішень кваліфікаційних колегій.

Вища Рада юстиції складається з 15 членів, 13 з яких працюють у 
ній на постійній основі, а Голова Верховного Суду України і Міністр 
юстиції, як її співголови, входять до неї за посадою і наділяються лише 
правом дорадчого голосу.

Серед членів Вищої ради юстиції, які працюють на постійній осно-
ві, – сім суддів, у тому числі і у відставці, які обираються з’їздом суддів 
України; інші – фахові юристи зі стажем роботи не менше 15-ти років, 
які призначаються (по дві особи) Верховною Радою України, Прези-
дентом України, Уповноваженим з прав людини на шість років без 
права на повторне призначення.

З’їзд суддів України має право одночасно з призначенням членів 
Вищої ради юстиції визначити кандидатури трьох резервних членів, які 
наділяються повноваженнями замість тих, хто вибув, Радою суддів 
України.

1 Інші правові акти можуть бути оскаржені на загальних підставах з дотриманням 
правил підсудності до відповідних територіальних судів і розглянуті за правилами 
оскарження адміністративно-правових актів у цивільному судочинстві. Функція 
тлумачення законодавства покладається на орган, який ці акти прийняв.
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Наведені конституційні зміни дадуть змогу на законодавчому рівні 
усунути більшість наявних проблем і створять передумови для побудо-
ви моделі судової влади, максимально наближеної до стандартів право-
вої держави.

З метою усунення цілої низки проблем, пов’язаних з розбудовою 
системи слідства у кримінальних справах і функціями прокуратури, 
пункт 3 статті 121 Конституції України пропонується доповнити по-
ложеннями щодо здійснення прокуратурою координаційної функції, 
виклавши його в новій редакції: нагляд за додержанням законів і коор-
динація діяльності органів, які здійснюють досудове провадження у 
сфері боротьби зі злочинністю (дізнання, попереднє слідство), покла-
дається на прокуратуру.

При необхідності на конституційному рівні впроваджувати закони, 
що забезпечують реалізацію Концепції реформування кримінальної 
юстиції в Україні (2008 року).

Б. Адміністративна і адміністративно-територіальна реформа.
Визначення у цих питаннях напряму залежить від прийнятого рі-

шення щодо форми державного устрою, у зв’язку з тим, що для пре-
зидентської форми правління потрібна суттєва реорганізація структур 
виконавчої влади, як центральних, так і регіональних.

Зміни в адміністративно-територіальному устрої дозволять побуду-
вати сталу структуру судових органів, спростять впровадження інсти-
туту народних (мирових, дільничних) суддів; окружних судів та регіо-
нальних касаційних судів.

В. Реформа суміжних галузей права та правоохоронних органів.
Аналіз ситуації зі станом злочинності у державі пересвідчує в пе-

редчасності змін конституційних засад діяльності прокуратури і необ-
хідності повернення її структурам повноважень і функцій органу конт-
рольної влади з покладанням відповідальності за стан дотримання ре-
жиму законності у державі і координуючої функції діяльності правоохо-
ронних органів.

У таких умовах побудова моделі, яка передбачає включення про-
куратури до системи судової влади, є неможливою.

Потребує перегляду і затвердження законодавчим органом Концеп-
ція реформування кримінальної юстиції України від 8 квітня 2008 року. 
Реалізацію концепції завершального етапу судової реформи необхідно 
скоординувати (синхронізувати) з іншими концепціями, з тим щоб за-
безпечити одночасне введення в дію необхідних нових законів.
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VI. Реформа структури судових органів з одночасним реформуван-
ням системи судових юрисдикцій та їх функцій.

Суттєво реформується конституційне судочинство, ліквідовуються 
Вищий адміністративний та Вищий господарський суди, об’єднуються 
господарська, адміністративна юрисдикції в єдину цивільну юрисдик-
цію, суттєво реформуються регіональні спеціалізовані апеляційні суди, 
впроваджуються окружні і дільничні (мирові) суди, у місцевих судах 
утворюється інститут слідчого судді.

Впроваджується єдина п’ятиланкова система судів.
Перша ланка – дільничні суди, які утворюються громадами і базу-

ються на районних, міськрайонних, районних (у містах) судах. Діль-
ничний суддя обирається на прямих загальних виборах населенням 
дільниці (громади, кількох громад), під час проведення виборів органів 
місцевого самоврядування строком на 5 років.

Народний (дільничний) суддя за статусом прирівнюється до стату-
су професійних суддів за винятками, встановленими законом (вік – від 
23 років, без обов’язкового стажу роботи у галузі права), і діє за анало-
гією інституту мирових суддів. Народний суддя підзвітний виборцям, 
якими він обраний на посаду. Кількість суддів – з розрахунку один 
суддя на 4–5 тис. населення дільниці. До підвідомчості народних суддів 
відносяться кримінальні справи щодо злочинів, за які не передбачено 
покарання у вигляді позбавлення волі1, та цивільні справи по спорах 
між громадянами з ціною позову до 10000 грн. (повний перелік вста-
новлюється законом).

Офіси народних суддів розташовуються у приміщеннях місцевих 
рад та тих, що належать конкретним громадам, та виділяються примі-
щення у місцевих судах. Голова районного суду наділяється повнова-
женнями координувати діяльність народних суддів (розглядати скарги 
на їх дії та приймати рішення про зміну підсудності справ).

Апеляційною інстанцією для рішень дільничних судів встанов-
люється апеляційна палата у місцевому суді, яка наділяється реві-
зійними повноваженнями. Рішення народних суддів, що набули за-
конної сили, можуть бути переглянуті у касаційному порядку на 
загальних підставах.

Для народних суддів впроваджується 6-й класифікаційний клас 
судді.

Друга ланка:
1 Через 2–3 роки після впровадження доцільно переглянути санкції окремих 

статей Кримінального кодексу України з метою пом’якшення покарання.
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– окружні суди першої інстанції утворюються на базі існуючих 
окружних адміністративних судів. До їх підвідомчості відносяться: 
а) розгляд скарг на рішення територіальних виборчих комісій1; б) роз-
гляд кримінальних справ щодо злочинів, за які передбачено покарання 
у вигляді довічного позбавлення волі. Колегіальність розгляду справ 
цієї категорії забезпечується за рахунок почергового залучення до уча-
сті в їх розгляді народних (дільничних) суддів округу. Як апеляційна 
інстанція діють відповідні палати обласного суду;

– районні, міськрайонні, районні у містах суди. Впроваджується 
додаткова спеціалізація: а) апеляційна палата для народних (дільничних 
судів); б) слідчий суддя – для здійснення судового контролю за про-
цесуальними рішеннями органів слідства; в) у зв’язку зі злиттям адмі-
ністративної і господарської юрисдикції з цивільною судді можуть за-
кріплюватись за окремими категоріями справ тепер вже єдиної цивіль-
ної юрисдикції.

Третя ланка – обласні і прирівняні до них суди, єдиний апеляційний 
суд з кримінальної і цивільної (об’єднаної) юрисдикцій. Може утворю-
ватись необхідна кількість палат для реалізації принципу спеціаліза-
ції – адміністративна, господарська, із загальних цивільних справ, 
кримінальна.

Четверта ланка – регіональні суди касаційної інстанції, які утво-
рюються шляхом злиття існуючих апеляційних адміністративних і 
апеляційних господарських судів. У їх складі крім спеціалізованих 
палат можуть утворюватись палати касаційного контролю за рішення-
ми народних (мирових) судів.

П’ята ланка – Верховний Суд України, в якому крім палат цивіль-
ної і кримінальної юрисдикцій утворюється конституційна палата і 
Департамент організаційного забезпечення.

Верховний Суд як найвищий орган судової влади наділяється не 
лише правом конституційного контролю, а й правом перегляду за окре-
мою (виключною) процедурою будь-яких судових рішень нижчестоя-
щих судів, що набули чинності.

Реформування судів другої – п’ятої ланок відбувається в межах 
бюджетних коштів, необхідних для належного функціонування чинної 
моделі у зв’язку із суттєвим скороченням суддів вищих ланок.

1 Законодавством суттєво розширюються повноваження самих комісій щодо 
розгляду виборчих скарг громадян, а у підвідомчості суду залишається лише розгляд 
скарг на рішення територіальних виборчих комісій.
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Новоутворені народні суди частково забезпечуються з місцевих 
бюджетів.

Запропонована структура судів наводиться у додатку Н.
VIІ. Етапи завершальних перетворень:
Перший – 2010-й рік:
– прийняття Кодексу судової влади шляхом поєднання чинного за-

конодавства про судоустрій з елементами кодифікації з метою усунення 
суттєвих недоліків, приведення у відповідність і усунення прогалин;

– розробка проекту змін до Конституції України, широке їх обгово-
рення і наукова експертиза;

– розробка проектів нової редакції кодексів: судової влади, судочин-
ства (судових процедур);

– реформування системи організаційного забезпечення судової ді-
яльності шляхом передачі структур ДСА до підпорядкування Верхо-
вного Суду України.

Другий – 2011–2013 роки:
– зміна конституційних засад судочинства і принципів побудови та 

формування структур судової та інших структур контрольної влади;
– прийняття і забезпечення введення в дію законопроектів, розро-

блених і схвалених під час першого етапу;
– завершення доопрацювання і прийняття нового кримінально-

процесуального і цивільно-процесуального кодексів;
– реформування системи суддівського самоврядування та функцій 

і засад формування Вищої ради юстиції;
– завершення реформування системи судових юрисдикцій, скоро-

чення їх до трьох (конституційної, кримінальної, цивільної);
– впровадження і забезпечення умов для діяльності на базі районних 

судів – народних (мирових) дільничних судів;
– суттєве реформування з розширенням юрисдикції окружних ад-

міністративних судів і створення на їх базі окружних судів першої ін-
станції;

– утворення єдиної системи касаційних судів на базі апеляційних 
адміністративних і апеляційних господарських судів.

Третій (заключний) – 2014–2015 роки:
– удосконалення нової судової системи шляхом внесення змін і до-

повнень до базових кодексів.
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Висновки і пропозиції

1. Завершальний етап судово-правової реформи розпочати з роз-
робки і офіційного затвердження Верховною Радою України «Концеп-
ції судово-правової реформи (заключні етапи) на 2010–2015 роки».

2. Крім того:
1) потрібне додаткове комплексне дослідження за програмою адап-

тації загального вчення про владу до такої специфічної її галузі, якою 
є судова влада. Отримані результати дозволять на законодавчому рівні 
сформулювати повне і всебічне визначення «судової влади», що дасть 
можливість розкрити її сутність і завершити формування понятійного 
апарату;

2) багатоаспектна спадщина щодо постулатів правової держави по-
требує корегування та адаптації до реалій сьогоднішнього дня з ураху-
ванням національного досвіду та соціально-політичної ситуації в сус-
пільстві, що реально склалася;

3) необхідна чітка концепція імплементації міжнародно-правових 
стандартів сучасної правової держави в національну модель судової 
влади. Для досягнення цієї мети позитивне значення мало б прийняття 
офіційного акта органом Європейського Союзу або Ради Європи із за-
твердженням зразкового переліку загальновизнаних стандартів у сфері 
права та побудови моделей судоустрою;

4) з метою завершення судово-правової реформи в Україні необхід-
не затвердження на належному рівні загальної концепції, що передбачає 
реформування не лише «судівництва», а й усієї системи правоохоронних 
органів, адвокатури, системи альтернативного правосуддя, основних 
галузей матеріального права і процесу.

Законотворчий процес не може відбуватися постійно і тривати 
нескінченно. Найважливішою умовою для стабілізації соціально-
політичної обстановки в країні є формування досконалої і стабільної 
законодавчої бази, що регламентує у першу чергу діяльність усіх гілок 
влади та реально забезпечує дотримання прав і законних інтересів 
людини;

5) процес оновлення Конституції України, що розпочався, повинен 
бути ефективно використаний для внесення необхідних змін у норми, 
що встановлюють основи судової діяльності і правосуддя. При цьому 
необхідно виходити з того, що зміни до Конституції мають бути рідкіс-
ним винятком, а не правилом;
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6) на прикладному рівні необхідно:
– завершити дискусії про структуру судоустрійного законодавства 

та досягти визначеності щодо прийняття Кодексу судової влади;
– запропонувати конкретну модель організаційного забезпечення 

діяльності судів;
– завершити побудову ефективної системи підготовки високопро-

фесійних фахівців для судової системи, що включає як спеціалізовану 
початкову підготовку, роботу з резервом, так і підвищення професійної 
майстерності працюючих суддів;

7) передбачити та реалізувати комплекс заходів щодо відновлення 
авторитету Суду.
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ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Отримані результати дослідження дають підстави для висновку, що 
головним недоліком сучасного етапу судово-правової реформи слід 
визнати відсутність всебічного аналізу перетворень, які відбулись уна-
слідок реалізації Концепції (1992 року).

Наявність такого аналізу дало б змогу вже в процесі прийняття 
Концепції судівництва (2007 року) скорегувати курс реформ, усунути 
недоліки, тим самим зміцнити фундамент реформи і чіткіше визначити 
її подальший курс. Не викликає сумніву, що процес реформи не може 
тривати нескінченно. Це породжує правову невизначеність у механізмі 
захисту прав і законних інтересів суб’єктів правовідносин.

Логічне завершення судово-правової реформи має надати можли-
вість говорити про закладення основ (засад) побудови правової держа-
ви, створення умов для реальної дії принципів поділу влади, верховен-
ства права, самостійності судів, незалежності суддів тощо.

Незважаючи на визнання на державному рівні необхідності імп-
лементації у національне законодавство міжнародно-правових стан-
дартів, в Україні до цього часу відсутня системність і послідовність 
з цих питань.

Конституційні засади судової влади, які на час прийняття Консти-
туції України (1996 року) здавались ґрунтовними і всеосяжними, вже 
через 10 років потребували суттєвої модернізації з метою створення 
передумов для належного завершення судової реформи.

Так сталось, що і юридична наука не спрацювала на випередження. 
Понині відсутні на доктринальному рівні визначення основних понять, 
починаючи з поняття судової влади, її функцій, особливостей системи, 
засад організаційного забезпечення та інших, частина з яких проаналі-
зована у цій монографії.
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Незавершеним у цьому аспекті є процес формування судових юрис-
дикцій, суду присяжних, системи апеляційного і касаційного оскаржен-
ня та інших.

У ході дослідження найбільш відомих світових моделей побудови 
судової влади на підставі порівняльного аналізу розбудови системи 
правосуддя в Україні отримані результати, що дали змогу сформулю-
вати конкретні пропозиції щодо корегування подальшого курсу судової 
реформи. Більшість висновків мають прикладний характер і можуть 
бути використані у законопроектній роботі. Особливе прикладне зна-
чення має варіант авторської концепції завершального етапу судово-
правової реформи в Україні, належне опрацювання якого з подальшим 
офіційним затвердженням може відіграти роль програмного документа 
і сприяти координації зусиль усіх гілок влади у побудові національної 
моделі реалізації судової влади за стандартами Правової держави.

Харків – Київ 
2000–2010 роки
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Додаток Г

Порівняльні дані про центральні органи організаційного 
забезпечення судової влади у країнах СНД

№ 
з/п Держави Орган організаційного 

забезпечення діяльності судів
Стаття 

(конституції або закону)
1 2 3 4

1. Азербайджан Спеціально уповноважений 
орган виконавчої влади 

Стаття 86 
Закону Азербайджанської 
Республіки «Про суди 
і судді» від 10 червня 

1997 р. № 310-1Г

2. Вірменія Рада голів судів

Стаття 27 Закону 
Республіки Вірменія 

«Про судоустрій» 
від 18 червня 

1998 р. № ЗР-233

3. Білорусь
Міністерство юстиції 

та його органи 
на місцях

Стаття 183 
Кодексу Республіки 

Білорусь про судоустрій та 
статус суддів від 29 червня 

2006 р. № 139-3

4. Молдова Міністерство юстиції

Стаття 23 
Закону Республіки 

Молдова «Про судоустрій» 
від 6 липня 1995 р.

№ 514-ХІІІ

5. Грузія Апарат суду

Стаття 72
Органічного Закону Грузії 

«Про загальні суди» від 
13 червня 1997 р. № 767-Пс 

6. Казахстан

Апарат Верховного суду – 
організаційне забезпечення 
діяльності Верховного суду 
Республіки Казахстан; 

Уповноважений державний 
орган, що створюється 
Президентом Республіки 
Казахстан, – організаційне 
забезпечення діяльності 

місцевих судів

Стаття 56 Конституційного 
закону «Про судову 

систему і статус суддів 
Республіки Казахстан» від 
25 грудня 2000 р. № 132-2
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1 2 3 4

7. Киргизстан Уповноважений державний 
орган

Стаття 39 Закону 
Киргизької 

Республіки «Про 
Верховний суд Киргизької 
Республіки і місцеві суди» 
від 18 липня 2003 р. №153

8. Росія
Судовий

департамент при 
Верховному Суді

Стаття 9 Федерального 
закону «Про статус суддів 
у Російській Федерації» 
від 26 червня 1992 р.

№ 3132-1

Стаття 1
Федерального закону

«Про Судовий 
департамент при 
Верховному Суді 

Російської Федерації» від 
8 січня 1998 р. Ы7-ФЗ

9. Таджикистан Рада юстиції Республіки 
Таджикистан

Стаття 96 Конституційного 
закону Республіки 

Таджикистан «Про суди 
Республіки Таджикистан» 
від 6 серпня 2001 р. № 30

10. Туркменистан

Верховний Казиєт 
Туркменистану, велаятські 
та Ашгабадський міський 

казиєти

Стаття 18 Закону 
Туркменистану 
«Про судоустрій
та статус Кази у 

Туркменистані» від 29 трав-
ня 1991 р. № 496-ХП

11. Узбекистан

Вища кваліфікаційна 
комісія з відбору 
та рекомендації 
на посаду суддів 
при Президентові 

Республіки Узбекистан

Стаття 11 Закону 
Республіки Узбекистан 
«Про суди» (нова ред.) 
від 3 грудня 2004 р.

12. Україна
Державна судова 

адміністрація як орган 
виконавчої влади

Стаття 119 Закону України 
«Про судоустрій» від 

7 лютого 2002 р. 
№ 3018-ІІІ
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Стадії прийняття управлінського рішення у формі локального нормативного акта 
в судах регіонального рівня (апеляційному суді)

Стадії Найменування 
стадії Шляхи, засоби, заходи

1.
Виявлення 
проблеми

Аналіз звернень, скарг громадян; узагальнення практичної роботи та ін.,
досвід організаційної роботи керівника

2. Вивчення проблеми Створення комісій, робочих груп, ознайомлення із законодавчою базою і досвідом роботи 
в інших регіонах, вищестоящих судах тощо

3. Розробка пропозицій Доповідні, інформаційні, аналітичні довідки

4.
Підготовка проекту Керівником безпосередньо або членом робочої групи готується проект нормативно-

правового акта

5.
Попереднє 
обговорення Проект вивчається експертами та членами президії Апеляційного суду і Ради суддів

6.
Прийняття 
локального

нормативного акта
Загальна процедура: порядок денний засідання, обговорення,

доопрацювання, голосування

7.
Доведення 

прийнятого рішення
 до суб’єкта

Розсилка в усі місцеві суди і обговорення на оперативних нарадах

8.
Організація 
виконання Розробляються і затверджуються відповідні заходи

9. Контроль За загальними правилами

Додаток Ж
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Додаток М
Офіційно прийняті (затверджені) концепції

(Україна)
№
з/п Найменування Дата Ким прийнята Строк дії

1 2 3 4 5

1. Концепція переходу Укра-
їнської РСР до ринкової 

економіки

01.11.1990 Верховна Рада 
УРСР

10–15 років

2. Постанова
«Про Концепцію про-
живання населення на 

територіях Української РСР 
з підвищеними рівнями ра-
діоактивного забруднення 
внаслідок Чорнобильської 

катастрофи»

27.02.1991  
№ 791-XII

Верховна Рада 
УРСР

—

3. Постанова
«Про Концепцію оборони 
та будівництва Збройних 

Сил України»

11.10.1991 
№ 1659-XII Верховна Рада 

України
—

4. Постанова
«Про Концепцію роздер-
жавлення і приватизації 

підприємств, землі та жит-
лового фонду»

31.10.1991  
№ 1767-XII Верховна Рада 

України
—

5. Постанова
«Про Концепцію Цивільної 

оборони України»

28.10.1992  
№ 2746-XII

Верховна Рада 
України —

6. Постанова «Про Концеп-
цію судово-правової рефор-

ми в Україні»

28.04.1992 

№ 2296-ХІІ

Верховна Рада 
України —

7. Концепція Національної 
програми ліквідації наслід-
ків Чорнобильської ката-

строфи і соціального захис-
ту громадян на 1994–1995 
роки та період до 2000 року

02.09.1993  
№ 3421-XII

Верховна Рада 
України

1994–2000

8. Концепція державної жит-
лової політики

30.06.1995  
№ 254к/95-

ВР

Верховна Рада 
України —

9. Постанова
«Про створення телераді-
оорганізації Суспільного 

мовлення України»

21.11.1997  
№ 667/97-ВР

Верховна Рада 
України —
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10. Постанова

«Про затвердження концеп-
цій телевізійної програми і 
радіопрограми “Твій вибір” 
для інформування населен-
ня про нове виборче зако-
нодавство та хід виборчої 
кампанії і виборів у березні 

1998 року»

23.12.1997  
№ 772/97-ВР

Верховна Рада 
України

до 31 берез-
ня 1998 р.

11. Постанова
«Про Концепцію розви-
тку водного господарства 

України»

14.01.2000  
№ 1390-XIV

Верховна Рада 
України

(ІІІ етапи)
2000–2005;
2005–2015
після 2015

12. Постанова
«Про Концепцію розви-
тку рибного господарства 

України»

13.07.2000  
№ 1885-III

Верховна Рада 
України до 2010

13. Закон
«Про Концепцію 
Загальнодержавної 

програми адаптації законо-
давства України 
до законодавства 

Європейського Союзу»

21.11.2002  
№ 228-IV

Верховна Рада 
України —

14. Закон
«Про Концепцію державної 
політики в галузі культури 

на 2005–2007 роки»

03.03.2005 
№ 2460-IV

Верховна Рада 
України 2005–2007

15. Указ «Про заходи щодо 
впровадження Концепції 
адміністративної реформи 

в Україні»

22.07.1998  
№ 810/98

Президент 
України —

16. Указ 
«Про Концепцію розвитку 

охорони здоров’я 
населення України»

07.12.2000  
№ 1313/2000

Президент 
України

—

17. Указ «Про Концепцію під-
вищення правової культури 
учасників виборчого про-
цесу та референдумів в 

Україні»

08.12.2000  
№ 1322/2000

Президент 
України —

18. Указ 
«Про Концепцію дальшого 
реформування оплати праці 

в Україні»

25.12.2000  
№ 1375/2000

Президент 
України —
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19. Указ «Про заходи щодо 

використання космічних 
технологій для інновацій-
ного розвитку економіки 

держави»

06.02.2001  
№ 73/2001

Президент 
України

(ІІ етапи)
2001–2002
2003–2005

20. Указ «Про Концепцію 
амортизаційної політики»

07.03.2001  
№ 169/2001

Президент 
України

—

21. Указ «Про Концепцію пере-
ходу Збройних Сил України 
до комплектування вій-

ськовослужбовцями контр-
актної служби на період до 

2015 р.»

07.04.2001  
№ 239/2001

Президент 
України (ІІІ етапи)

2001–2005
2006–2010
2011–2015

22. Указ «Про Концепцію 
державної регіональної по-

літики»

25.05.2001  
№ 341/2001

Президент 
України

(ІІ етапи)
2001–2002
з 2003

23. Указ «Про Концепцію до-
призовної підготовки і 
військово-патріотичного 

виховання молоді»

25.10.2002  
№ 948/2002

Президент 
України —

24. Указ «Про Концепцію 
державної промислової по-

літики»

12.02.2003  
№ 102/2003

Президент 
України

(ІІІ етапи)
І півріччя 

2003
2003–2006
2007–2011

25. Указ «Про Концепцію 
військово-технічного 

співробітництва України з 
іноземними державами на 
період до 2010 року»

27.08.2003  
№ 913/2003

Президент 
України до 2010

26. Указ «Про Концепцію гу-
манітарного і соціального 
розвитку у Збройних Силах 

України»

12.01.2004  
№ 28/2004

Президент 
України —

27. Указ «Про Концепцію 
адаптації інституту дер-

жавної служби в Україні до 
стандартів Європейського 

Союзу»

05.03.2004  
№ 278/2004

Президент 
України —

28. Указ «Про Концепцію за-
безпечення захисту закон-
них прав та інтересів осіб, 
які потерпіли від злочинів»

28.12.2004  
№ 1560/2004

Президент 
України (ІІ етапи)

2004–2006
з 2006
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29. Указ «Про вдосконалення 

нагородної справи в Укра-
їні»

18.08.2005  
№ 1177/2005

Президент 
України —

30. Указ «Про Концепцію роз-
витку законодавства про 
державну службу в Укра-

їні»

20.02.2006  
№ 140/2006

Президент 
України —

31. Указ «Про Концепцію вдо-
сконалення судівництва 
для утвердження справед-
ливого суду в Україні від-
повідно до європейських 

стандартів»

10.05.2006  
№ 361/2006

Президент 
України —

32. Указ «Про Концепцію фор-
мування системи безоплат-
ної правової допомоги в 

Україні»

09.06.2006  
№ 509/2006

Президент 
України —

33. Указ «Про Концепцію роз-
витку Державної прикор-
донної служби України на 
період до 2015 року»

19.06.2006  
№ 546/2006

Президент 
України (ІІІ етапи)

2006–2008
2009–2012
2013–2015

34. Указ «Про Концепцію по-
долання корупції в Україні 

“На шляху до доброчес-
ності”»

11.09.2006  
№ 742/2006

Президент 
України

строки ви-
значаються 
у плані 
дій щодо 
реалізації 
Концепції, 
який затвер-
джується 
Кабінетом 
Міністрів 
України

35. Указ «Про Національну 
концепцію співпраці із за-
кордонними українцями»

13.10.2006  
№ 875/2006

Президент 
України —

36. Указ «Про Концепцію вдо-
сконалення державного 

регулювання господарської 
діяльності»

03.09.2007  
№ 816/2007

Президент 
України —

37. Указ «Про Концепцію вдо-
сконалення державного 
регулювання природних 

монополій»

27.09.2007  
№ 921/2007

Президент 
України —
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38. Указ «Про Концепцію ціно-

утворення у сфері житлово-
комунальних послуг»

28.12.2007  
№ 1324/2007

Президент 
України —

39. Указ «Про рішення Ради 
національної безпеки і обо-
рони України від 15 лютого 
2008 року “Про Концепцію 
реформування Служби без-

пеки України”»

20.03.2008  
№ 249/2008

Президент 
України

(ІІ етапи)
2008–2009
2010 і на-
ступні роки

40. Указ «Про рішення Ради 
національної безпеки і 
оборони України від 15 
лютого 2008 року “Про 

хід реформування системи 
кримінальної юстиції та 
правоохоронних органів”»

08.04.2008  
№ 311/2008

Президент 
України —

41. Указ «Про Концепцію 
реформування Державної 
кримінально-виконавчої 

служби України»

25.04.2008  
№ 401/2008

Президент 
України

(ІІ етапи)
2008–2012
2013–2017

42. Постанова «Про Концеп-
цію створення і діяльності 
Міжнародного дослідно-
технологічного центру з 
проблем ядерних і радіа-

ційних аварій»

06.07.1995  
№ 499 Кабінет Міністрів 

України
—

43. Постанова «Про затвер-
дження Концепції ство-
рення та функціонування 
національної мережі між-
народних транспортних 
коридорів в Україні»

04.08.1997  
№ 821

Кабінет Міністрів 
України —

44. Постанова «Про затвер-
дження Концепції техніч-
ного захисту інформації в 

Україні»

08.10.1997  
№ 1126

Кабінет Міністрів 
України

—

45. Постанова «Про створення 
єдиної системи військової 

освіти»

15.12.1997  
№ 1410

Кабінет Міністрів 
України

(ІІІ етапи)
1997–1998
1999–2000
після 2000

46. Постанова «Про затверджен-
ня Концепції охорони та 

відтворення навколишнього 
природного середовища 

Азовського і Чорного морів»

10.07.1998  
№ 1057

Кабінет Міністрів 
України —
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47. Постанова «Про Концеп-

цію адаптації законодав-
ства України до законо-
давства Європейського 

Союзу»

вiд 
16.08.1999  
№ 1496

Кабінет Міністрів 
України —

48. Постанова «Про затвер-
дження Концепції змен-

шення обсягів викидів важ-
ких металів в атмосферне 

повітря»

21.08.2000  
№ 1291

Кабінет Міністрів 
України —

49. Постанова «Про схвалення 
Концепції державної борго-
вої політики на 2001–2004 

роки»

28.09.2000  
№ 1483

Кабінет Міністрів 
України 2001–2004

50. Постанова «Про схвалення 
Концепції ранньої соці-
альної реабілітації дітей-

інвалідів»

12.10.2000  
№ 1545

Кабінет Міністрів 
України —

51. Постанова «Про затвер-
дження Концепції рефор-
мування транспортного 
сектору економіки»

09.11.2000  
№ 1684

Кабінет Міністрів 
України

—

52. Розпорядження «Про 
схвалення Концепції щодо 
внесення змін до Законів 
України “Про місцеве са-
моврядування в Україні” 
та “Про місцеві державні 

адміністрації”»

01.03.2001  
№ 69-р

Кабінет Міністрів 
України

—

53. Постанова «Про затвер-
дження Концепції дер-
жавної політики у сфері 
здійснення контролю над 

тютюном»

21.06.2001  
№ 667

Кабінет Міністрів 
України —

54. Постанова «Про Концепцію 
створення єдиної системи 
обліку природного газу»

21.08.2001  
№ 1089

Кабінет Міністрів 
України —

55. Розпорядження «Про 
схвалення Концепції Дер-
жавної науково-технічної 
програми пріоритетних 
напрямів підтримання 
безпеки об’єктів ядерно-
енергетичного комплексу 

до 2010 року»

21.08.2001  
№ 398-р

Кабінет Міністрів 
України

до 2010
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56. Розпорядження «Про 

схвалення Концепції зна-
чного зменшення кількості 
передбачених законодав-
ством податкових пільг, що 
надаються у разі ввезення 
товарів на митну територію 

України»

26.09.2001  
№ 458-р

Кабінет Міністрів 
України —

57. Розпорядження «Концепція 
Програми діяльності Кабі-
нету Міністрів України»

03.10.2001  
№ 466-р

Кабінет Міністрів 
України —

58. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції політики 
Кабінету Міністрів України 
щодо управління об’єктами 

державної власності»

05.10.2001  
№ 467-р

Кабінет Міністрів 
України —

59. Постанова «Про схвалення 
Концепції вдосконалення 
функціонування ринків з 
продажу продовольчих та 
непродовольчих товарів»

13.12.2001  
№ 1662

Кабінет Міністрів 
України —

60. Розпорядження «Про Кон-
цепцію реалізації державної 
політики у сфері боротьби 
з незаконним обігом нарко-
тичних засобів, психотроп-
них речовин і прекурсорів 

на 2002–2010 роки»

24.01.2002  
№ 26-р

Кабінет Міністрів 
України 2000–2010

61. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Конкурен-
ційного процесуального 

кодексу України»

18.03.2002  
№ 145-р

Кабінет Міністрів 
України —

62. Розпорядження «Про за-
твердження Концепції 

ротації кадрів на окремих 
посадах державних служ-

бовців»

18.03.2002  
№ 144-р

Кабінет Міністрів 
України —

63. Розпорядження «Про за-
твердження Концепції без-
печного материнства»

29.03.2002  
№ 161-р

Кабінет Міністрів 
України —

64. Розпорядження «Про за-
твердження Концепції 

державної політики у сфері 
постачання та транзиту си-

рої нафти»

05.04.2002  
№ 187-р

Кабінет Міністрів 
України результат 

очікується 
після 2010 р.
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65. Розпорядження «Про затвер-

дження Концепції легалізації 
програмного забезпечення 
та боротьби з нелегальним 
його використанням»

15.05.2002  
№ 247-р

Кабінет Міністрів 
України —

66. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Комплек-
сної програми протизсув-

них заходів»

16.05.2002  
№ 258-р

Кабінет Міністрів 
України —

67. Розпорядження «Про за-
твердження Концепції 
розвитку національної 

системи правової охорони 
інтелектуальної власності»

13.06.2002  
№ 321-р

Кабінет Міністрів 
України —

68. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
програми економічного і 

соціального розвитку Укра-
їни на 2003 рік»

14.06.2002  
№ 339-р

Кабінет Міністрів 
України 2003 р.

69. Розпорядження Про затвер-
дження Концепції проекту 

Закону України «Про внесен-
ня змін до Законів України 

“Про правовий режим тери-
торії, що зазнала радіоактив-
ного забруднення внаслідок 
Чорнобильської катастрофи” 
та “Про статус і соціальний 
захист громадян, які по-

страждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи”»

25.07.2002  
№ 408-р

Кабінет Міністрів 
України

—

70. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції розвитку 
системи національних ра-

хунків»

25.07.2002  
№ 413-р

Кабінет Міністрів 
України до 2010

71. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Програми 
законодавчого забезпечення 
розвитку місцевого само-

врядування»

25.07.2002  
№ 416-р

Кабінет Міністрів 
України —

72. Розпорядження «Про за-
твердження Концепції 

державної політики у сфері 
управління якістю продук-
ції (товарів, робіт, послуг)»

17.08.2002  
№ 447-р

Кабінет Міністрів 
України —
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73. Розпорядження «Про схва-

лення Концепції застосу-
вання програмно-цільового 
методу в бюджетному про-

цесі»

14.09.2002  
№ 538-р

Кабінет Міністрів 
України

(ІІІ етапи)
2002,

2003–2004
2005 і на-
ступні роки

74. Розпорядження «Про за-
твердження Концепції роз-
витку сфери побутового об-
слуговування населення»

11.10.2002  
№ 569-р

Кабінет Міністрів 
України —

75. Розпорядження «Про за-
твердження Концепції 

реформування наукової та 
науково-технічної діяль-
ності в системі правоохо-

ронних органів»

16.11.2002  
№ 649-р

Кабінет Міністрів 
України —

76. Постанова «Про схвалення 
Концепції функціонування 
та розвитку оптового ринку 
електричної енергії України»

16.11.2002  
№ 1789

Кабінет Міністрів 
України —

77. Розпорядження «Про 
схвалення Концепції про-
екту Закону України “Про 
систему підготовки, пере-
підготовки та підвищення 
кваліфікації державних 

службовців”»

25.12.2002  
№ 727-р

Кабінет Міністрів 
України —

78. Розпорядження «Про за-
твердження Концепції пе-
ребудови системи держав-
них субсидій, що надають-
ся галузям національної 

економіки»

31.03.2003  
№ 182-р

Кабінет Міністрів 
України —

79. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції екологіч-
ного оздоровлення басейну 
р. Сіверський Донець»

23.04.2003  
№ 224-р

Кабінет Міністрів 
України —

80. Розпорядження «Про 
схвалення Концепції роз-
витку санаторно-курортної 

галузі»

23.04.2003  
№ 231-р

Кабінет Міністрів 
України —

81. Розпорядження «Про за-
твердження Концепції 
формування системи на-
ціональних електронних 
інформаційних ресурсів»

05.05.2003  
№ 259-р

Кабінет Міністрів 
України

(ІІІ етап)
2003–2004
2005–2006
почин. з 

2007
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82. Розпорядження «Про схва-

лення Концепції Державної 
програми забезпечення тех-
нологічної безпеки в осно-
вних галузях економіки»

11.06.2003  
№ 351-р

Кабінет Міністрів 
України —

83. Розпорядження «Про за-
твердження Концепції за-
побігання та викоренення 
найгірших форм праці 

дітей»

16.06.2003  
№ 364-р

Кабінет Міністрів 
України —

84. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції створення 
державної інтегрованої 

інформаційної системи за-
безпечення управління ру-
хомими об’єктами (зв’язок, 
навігація, спостереження)»

17.07.2003  
№ 410-р

Кабінет Міністрів 
України —

85. Розпорядження «Про за-
твердження Концепції 

оптимізації підготовки ка-
дрів та організації надання 
освітніх послуг у навчаль-
них закладах Міноборони, 
інших центральних органів 

виконавчої влади, що 
здійснюють керівництво 
військовими формуван-
нями і правоохоронними 

органами»

17.07.2003  
№ 436-р

Кабінет Міністрів 
України

—

86. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
програми запобігання і 
боротьби з підтопленням 

земель»

15.10.2003  
№ 606-р

Кабінет Міністрів 
України

(ІІІ етапи)
2–5 років;
від 3–5 до 

10–15 років;
від 5 до 10–

15 років;
87. Розпорядження 

«Про схвалення Концепції 
реалізації державної по-
літики щодо скорочення 
викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне по-
вітря, які призводять до 
підкислення, евтрофікації 
та утворення приземного 

озону»

15.10.2003  
№ 610-р

Кабінет Міністрів 
України —
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88. Постанова «Про затвер-

дження Концепції стратегії 
дій Уряду, спрямованих 
на запобігання поширен-
ню ВІЛ-інфекції/СНІДу, 
на період до 2011 року та 
Національної програми за-
безпечення профілактики 
ВІЛ-інфекції, допомоги та 
лікування ВІЛ-інфікованих 
і хворих на СНІД на 2004–

2008 роки»

04.03.2004  
№ 264

Кабінет Міністрів 
України до 2011

89. Розпорядження «Про 
схвалення Концепції ство-
рення системи рейтингової 
оцінки регіонів, галузей 
національної економіки, 

суб’єктів господарювання»

01.04.2004  
№ 208-р

Кабінет Міністрів 
України —

90. Розпорядження «Про за-
твердження Концепції роз-
витку системи регулювання 
авіаційної діяльності у 
сфері створення та вико-

ристання малих повітряних 
суден»

14.04.2004  
№ 234-р

Кабінет Міністрів 
України —

91. Розпорядження «Про за-
твердження Концепції по-
ліпшення продовольчого 
забезпечення та якості хар-

чування населення»

26.05.2004  
№ 332-р

Кабінет Міністрів 
України —

92. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
програми створення спри-
ятливих умов для стабілі-
зації та розвитку тваринни-
цтва на 2005–2010 роки»

10.08.2004  
№ 557-р

Кабінет Міністрів 
України

(ІІ етапи)
2005–2006
2007–2010

93. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції створення 
національної системи іпо-
течного кредитування»

10.08.2004  
№ 559-р

Кабінет Міністрів 
України —

94. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Загально-
державної програми со-

ціального розвитку села на 
період до 2011 року»

10.08.2004  
№ 573-р

Кабінет Міністрів 
України до 2011
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95. Розпорядження «Про за-

твердження Концепції 
соціальної адаптації осіб з 
розумовою відсталістю»

25.08.2004  
№ 619-р

Кабінет Міністрів 
України —

96. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції проекту 
Закону України “Про оздо-
ровлення та відпочинок 

дітей”»

08.09.2004  
№ 642-р

Кабінет Міністрів 
України —

97. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Загально-
державної програми збере-
ження біорізноманіття на 

2005–2025 роки»

22.09.2004  
№ 675-р

Кабінет Міністрів 
України

(ІІІ етапи)
2005–2010
2010–2015
2016–2025

98. Розпорядження 
«Про схвалення Концепції 
проекту Закону України 

“Про волонтерський рух”»

15.10.2004  
№ 748-р

Кабінет Міністрів 
України —

99. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
програми створення спри-
ятливих умов для стабіліза-
ції та розвитку рослинни-
цтва на 2005–2010 роки»

17.11.2004  
№ 861-р

Кабінет Міністрів 
України

(ІІ етапи)
2005–2007
2007–2010

100. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
програми розвитку до-

рожнього господарства на 
2005–2007 роки»

16.12.2004  
№ 925-р

Кабінет Міністрів 
України 2005–2007

101. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції проекту 
Закону України “Про дер-
жавну підтримку сімей у 

вихованні дітей”»

23.12.2004  
№ 954-р

Кабінет Міністрів 
України —

102. Розпорядження 
«Про схвалення Концепції 
Державної програми про-
ведення моніторингу 

навколишнього природного 
середовища»

31.12.2004  
№ 992-р

Кабінет Міністрів 
України 2006–2010

103. Розпорядження 
«Про схвалення Концепції 
Державної комплексної 
програми “Житло — 

інвалідам”»

31.12.2004  
№ 994-р

Кабінет Міністрів 
України з 2006 по 

2010
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104. Розпорядження «Про схва-

лення Концепції Державної 
цільової програми впро-
вадження на залізницях 

швидкісного руху пасажир-
ських поїздів на 2005–2015 

роки»

31.12.2004  
№ 979-р

Кабінет Міністрів 
України 2005–2015

105. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Комплек-
сної програми збереження 
та використання палацово-
паркового комплексу у с-щі 
Вишнівець Збаразького 

району Тернопільської об-
ласті на 2005–2010 роки»

06.01.2005  
№ 3-р

Кабінет Міністрів 
України

(ІІ етапи)
2005–2006
2007–2010

106. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції розвитку 
державного внутрішнього 
фінансового контролю»

24.05.2005  
№ 158-р

Кабінет Міністрів 
України

(ІІІ етапи)
до 2009

2010–2014
2015

107. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
програми збереження та 
використання замків на 

2006–2011 роки»

08.06.2005  
№ 182-р

Кабінет Міністрів 
України

(ІІ етапи)
2006–2009
2010–2011

108. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
програми збереження та 
використання пам’яток 
дерев’яної сакральної 

архітектури на 2006–2011 
роки»

08.06.2005  
№ 183-р

Кабінет Міністрів 
України

(ІІ етапи)
2006–2009
2010–2011

109. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
цільової програми сіль-

ськогосподарської дорадчої 
діяльності на 2006–2009 

роки»

20.06.2005  
№ 210-р

Кабінет Міністрів 
України

2006–2009

110. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції розвитку 
вугільної промисловості»

07.07.2005  
№ 236-р

Кабінет Міністрів 
України

(ІІІ етапи)
2006–2010
2011–2015
2016–2030

111. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
програми “Питна вода Кри-
му” на 2006–2020 роки»

01.08.2005  
№ 297-р

Кабінет Міністрів 
України 2006–2020
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112. Розпорядження «Про схва-

лення Концепції формуван-
ня національних сортових 
рослинних ресурсів на 

2006–2011 роки»

02.08.2005  
№ 302-р

Кабінет Міністрів 
України 2006–2011

113. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції розвитку 
системи запобігання та 

протидії легалізації (відми-
ванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, і фі-
нансуванню тероризму на 

2005–2010 роки»

03.08.2005  
№ 315-р

Кабінет Міністрів 
України 2005–2010

114. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
програми будівництва та 
розвитку мережі метропо-
літенів на 2005–2010 роки»

19.08.2005  
№ 350-р

Кабінет Міністрів 
України 2006–2010

115. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
програми розвитку архівної 
справи на 2006–2010 роки»

23.08.2005  
№ 360-р

Кабінет Міністрів 
України 2006–2010

116. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції розвитку 
страхового ринку України 

до 2010 року»

23.08.2005  
№ 369-р

Кабінет Міністрів 
України до 2010

117. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
програми розвитку Націо-
нального заповідника “Хор-
тиця” на 2006–2010 роки»

30.08.2005  
№ 373-р

Кабінет Міністрів 
України

(ІІ етапи)
2006–2008
2009–2010

118. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
програми “Соціальне жит-

ло”»

03.09.2005  
№ 384-р

Кабінет Міністрів 
України

2006–2015

119. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 

програми “Золота підкова Чер-
кащини” на 2005–2007 роки»

14.09.2005  
№ 399-р

Кабінет Міністрів 
України

(ІІ етапи)
2005

2006–2007

120. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
програми розвитку системи 
надання медичної допомоги 
хворим нефрологічного про-
філю на 2006–2010 роки»

05.11.2005  
№ 445-р

Кабінет Міністрів 
України 2006–2010
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121. Розпорядження 

«Про схвалення Концепції 
Державної програми забез-
печення судів належними 

приміщеннями 
на 2006–2010 роки»

16.11.2005  
№ 459-р

Кабінет Міністрів 
України (ІІ етапи)

2006–2008
2006–2010

122. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
програми подолання дитя-
чої безпритульності і без-
доглядності на 2006–2010 

роки»

07.12.2005  
№ 503-р

Кабінет Міністрів 
України 2006–2010

123. Концепція підвищення без-
пеки діючих енергоблоків 
атомних електростанцій

13.12.2005 Кабінет Міністрів 
України

—

124. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Комплек-
сної програми підтримки 
розвитку українського села 

на 2006–2010 роки»

21.12.2005  
№ 536-р

Кабінет Міністрів 
України

(ІІ етапи)
2006–2007
2008–2010

125. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Комплек-
сної державної програми 
реструктуризації і розвитку 
бурякоцукрової галузі на 
період до 2010 року»

24.12.2005  
№ 566-р

Кабінет Міністрів 
України

(ІІ етапи)
2006–2007
2008–2010

126. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Програми 
розвитку виробництва 
дизельного біопалива на 
період до 2010 року»

28.12.2005  
№ 576-р

Кабінет Міністрів 
України до 2010

127. Розпорядження «Про 
схвалення Концепції Про-
грами сталого соціально-
економічного, екологічного 
і культурного розвитку м. 
Севастополя на 2006–2015 

роки»

11.01.2006  
№ 3-р

Кабінет Міністрів 
України 2006–2015

128. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Програми 
забезпечення безпечного 
зберігання відпрацьованих 
високоактивних джерел 
іонізуючого випроміню-

вання»

18.01.2006  
№ 18-р

Кабінет Міністрів 
України

(ІІ етапи)
2006–2007
2007–2008
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129. Розпорядження «Про схва-

лення Концепції Державної 
програми “Дитяча онколо-
гія” на 2006–2010 роки»

01.02.2006  
№ 58-р

Кабінет Міністрів 
України 2006–2010

130. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Загально-
державної програми роз-
витку заповідної справи на 

період до 2020 року»

08.02.2006  
№ 70-р

Кабінет Міністрів 
України

(ІІІ етапи)
2007–2010
2011–2015
2016–2020

131. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції розвитку 
системи надання адміні-
стративних послуг органа-
ми виконавчої влади»

15.02.2006  
№ 90-р

Кабінет Міністрів 
України

—

132. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
програми реалізації техніч-
ної політики в агропромис-
ловому комплексі на період 

до 2010 року»

15.02.2006  
№ 93-р

Кабінет Міністрів 
України до 2010

133. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції створення 
та розвитку соціотехнопо-

лісів»

22.02.2006  
№ 104-р

Кабінет Міністрів 
України

(ІІ етапи)
2006–2007
2008–2020

134. Розпорядження «Про 
схвалення Концепції Комп-
лексної програми профі-
лактики правопорушень на 

2006–2008 роки»

01.03.2006  
№ 116-р

Кабінет Міністрів 
України 2006–2008

135. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
програми розвитку тран-
скордонного співробітни-
цтва на 2007–2010 роки»

15.03.2006  
№ 149-р

Кабінет Міністрів 
України 2007–2010

136. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
програми запобігання та лі-
кування серцево-судинних 
і судинно-мозкових захво-
рювань на 2006–2010 роки»

16.03.2006  
№ 152-р

Кабінет Міністрів 
України 2006–2010

137. Розпорядження «Про 
схвалення Концепції роз-
витку системи підвищення 
кваліфікації працівників на 

період до 2010 року»

20.03.2006  
№ 158-р

Кабінет Міністрів 
України до 2010
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138. Розпорядження «Про схва-

лення Концепції Державної 
програми протидії торгівлі 
людьми на 2006–2010 роки»

05.04.2006  
№ 188-р

Кабінет Міністрів 
України 2006–2010

139. Розпорядження «Про 
схвалення Концепції Дер-
жавної програми роботи з 
обдарованою молоддю на 

2006–2010 роки»

12.04.2006  
№ 202-р

Кабінет Міністрів 
України

2006–2010

140. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції реформу-
вання та розвитку лісового 

господарства»

18.04.2006  
№ 208-р

Кабінет Міністрів 
України до 2015

141. Розпорядження «Про 
схвалення Концепції За-

гальнодержавної програми 
“Національний план дій 
щодо реалізації Конвенції 
ООН про права дитини на 

2006–2016 роки”»

22.04.2006  
№ 229-р

Кабінет Міністрів 
України 2006–2016

142. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
програми “Репродуктивне 
здоров’я нації на 2006–

2015 роки”»

27.04.2006  
№ 244-р

Кабінет Міністрів 
України 2006–2015

143. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
програми підтримки сім’ї у 

2006–2010 роках»

11.05.2006  
№ 259-р

Кабінет Міністрів 
України 2006–2010

144. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
програми реформування 

системи закладів для дітей-
сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування»

11.05.2006  
№ 263-р

Кабінет Міністрів 
України Орієнтов-

ний строк 
2007–2017

145. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції розвитку 
технічного регулювання 
та споживчої політики у 

2006–2010 роках»

11.05.2006  
№ 267-р

Кабінет Міністрів 
України 2006–2010

146. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Загально-
державної програми поліп-
шення стану безпеки, гігієни 
праці та виробничого серед-
овища на 2006–2011 роки»

11.05.2006  
№ 269-р

Кабінет Міністрів 
України 2006–2011
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147. Розпорядження «Про 

схвалення Концепції по-
ширення безготівкових роз-
рахунків з використанням 
спеціальних платіжних 

засобів»

26.05.2006  
№ 753

Кабінет Міністрів 
України

—

148. Розпорядження 
«Про схвалення Концепції 
Загальнодержавної косміч-

ної програми 
на 2007–2011 роки»

31.05.2006  
№ 306-р

Кабінет Міністрів 
України 2007–2011

149. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції розвитку 
телекомунікацій в Україні»

07.06.2006  
№ 316-р

Кабінет Міністрів 
України —

150. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції розвитку 
системи кредитної коопе-

рації»

07.06.2006  
№ 321-р

Кабінет Міністрів 
України —

151. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
програми розвитку фізич-
ної культури і спорту на 

2007–2011 роки»

08.06.2006  
№ 326-р

Кабінет Міністрів 
України 2007–2011

152. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
програми співпраці із за-
кордонними українцями на 

період до 2010 року»

15.06.2006  
№ 341-р

Кабінет Міністрів 
України до 2010

153. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
програми розвитку місь-
кого електротранспорту на 

2006–2015 роки»

15.06.2006  
№ 330-р

Кабінет Міністрів 
України 2006–2015

154. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
програми збереження, від-
родження і розвитку народ-
них художніх промислів на 

2006–2010 роки»

15.06.2006  
№ 336-р

Кабінет Міністрів 
України 2006–2010

155. Розпорядження «Про 
схвалення Концепції За-

гальнодержавної програми 
протидії захворюванню на 
туберкульоз у 2007–2011 

роках»

24.06.2006  
№ 354-р

Кабінет Міністрів 
України 2007–2011
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156. Розпорядження «Про схва-

лення Концепції Державної 
програми з утвердження 
ґендерної рівності в укра-
їнському суспільстві на 

2006–2010 роки»

05.07.2006  
№ 384-р

Кабінет Міністрів 
України 2006–2010

157. Розпорядження «Про 
схвалення Концепції За-

гальнодержавної програми 
боротьби з онкологічними 
захворюваннями на 2007–

2016 роки»

10.07.2006  
№ 393-р

Кабінет Міністрів 
України 2007–2016

158. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
програми розвитку освіти 

на 2006–2010 роки»

12.07.2006  
№ 396-р

Кабінет Міністрів 
України 2006–2010

159. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
програми створення єдиної 
системи надання екстреної 
медичної допомоги на пері-

од до 2010 року»

13.07.2006  
№ 402-р

Кабінет Міністрів 
України до 2010

160. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
програми “Трансплантація” 

на 2006–2010 роки»

20.07.2006  
№ 416-р

Кабінет Міністрів 
України 2006–2010

161. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
програми розвитку пер-
винної медико-санітарної 
допомоги на засадах сімей-
ної медицини на період до 

2010 року»

24.07.2006  
№ 421-р

Кабінет Міністрів 
України до 2010

162. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції проекту 
Закону України “Про спра-

вочинство”»

26.07.2006  
№ 426-р

Кабінет Міністрів 
України —

163. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції створення 
індустріальних (промисло-

вих) парків»

01.08.2006  
№ 447-р

Кабінет Міністрів 
України

(ІІІ етапи)
2006–2007;
2008–2010;
починаючи 
з 2009

164. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції розвитку 

автомобільної промисловості 
та регулювання ринку автомо-
білів у період до 2015 року»

03.08.2006  
№ 452-р

Кабінет Міністрів 
України до 2015



383

1 2 3 4 5
165. Розпорядження «Про схва-

лення Концепції Загально-
державної програми іму-
нопрофілактики та захисту 
населення від інфекційних 
хвороб на 2007–2015 роки»

03.08.2006  
№ 462-р

Кабінет Міністрів 
України 2007–2015

166. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
програми соціальної і про-
фесійної адаптації військо-
вослужбовців, звільнених 
у запас або відставку у 
зв’язку з реформуванням 
Збройних Сил та інших 
військових формувань, на 
період до 2011 року»

03.08.2006  
№ 461-р

Кабінет Міністрів 
України до 2011

167. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
програми утилізації зви-
чайних видів боєприпасів, 
не придатних для подаль-
шого використання і збері-
гання, на 2006–2017 роки»

28.09.2006  
№ 501-р

Кабінет Міністрів 
України 2006–2017

168. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції вдоскона-
лення системи прогнозних і 
програмних документів з пи-
тань соціально-економічного 

розвитку України»

04.10.2006  
№ 504-р

Кабінет Міністрів 
України —

169. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
програми впровадження 
цифрового телерадіомов-

лення»

30.11.2006  
№ 592-р

Кабінет Міністрів 
України до 17 липня 

2015

170. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції проекту 

Закону України “Про гранич-
ний розмір компенсації ви-
трат на правову допомогу”»

08.12.2006  
№ 607-р

Кабінет Міністрів 
України —

171. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Комплек-
сної програми облаштуван-
ня та реконструкції держав-
ного кордону на період до 

2015 року»

27.12.2006  
№ 640-р

Кабінет Міністрів 
України до 2015
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172. Розпорядження «Про схва-

лення Концепції Державної 
програми реформування за-
лізничного транспорту»

27.12.2006  
№ 651-р

Кабінет Міністрів 
України

(ІІІ етапи)
2007–2008
2008–2010
2011–2015

173. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
програми “Студентський та 
учнівський гуртожиток” на 

2007–2010 роки»

27.12.2006  
№ 667-р

Кабінет Міністрів 
України 2007–2010

174. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
програми розвитку легкої 
промисловості на період до 

2011 року»

27.12.2006  
№ 673-р

Кабінет Міністрів 
України до 2011

175. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
програми розвитку міжна-
родного аеропорту “Борис-
піль” на період до 2020 року»

11.01.2007  
№ 5-р

Кабінет Міністрів 
України до 2020

176. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції реформу-
вання податкової системи»

19.02.2007  
№ 56-р

Кабінет Міністрів 
України

(ІІІ етапи)
протягом 

2007
2008–2012
2013–2015

177. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
програми розвитку вироб-
ництва медичної техніки на 

2008–2012 роки»

21.03.2007  
№ 102-р

Кабінет Міністрів 
України 2008–2012

178. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції створення 
на підприємствах, що на-

лежать до сфери управління 
Мінвуглепрому, сучасної сис-
теми комплексної безпеки»

04.04.2007  
№ 144-р

Кабінет Міністрів 
України

(ІІІ етапи)
ІІ квартал 

2007
ІІІ–ІV квар-
тал 2007

2008–2010
179. Розпорядження «Про схва-

лення Концепції Державної 
цільової соціальної програ-
ми “Школа майбутнього” 

на 2007–2010 роки»

13.04.2007  
№ 160-р

Кабінет Міністрів 
України 2007–2010

180. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
програми прогнозування 

науково-технологічного роз-
витку на 2008–2012 роки»

13.04.2007  
№ 175-р

Кабінет Міністрів 
України 2008–2012
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181. Розпорядження 

«Про схвалення Концепції 
реформування системи 
соціальних послуг»

13.04.2007  
№ 178-р

Кабінет Міністрів 
України —

182. Розпорядження 
«Про схвалення 

Концепції удосконалення 
функціонування 

системи державного мате-
ріального резерву 
в 2007–2008 роках»

26.04.2007  
№ 241-р

Кабінет Міністрів 
України 2007–2008

183. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
програми розвитку системи 
інформаційно-аналітичного 
забезпечення реалізації 

державної інноваційної по-
літики та моніторингу ста-
ну інноваційного розвитку 

економіки»

16.05.2007  
№ 285-р

Кабінет Міністрів 
України 2008–2010

184. Розпорядження 
«Про схвалення Концепції 
реформування місцевих 

бюджетів»

23.05.2007  
№ 308-р

Кабінет Міністрів 
України

(ІІ етапи)
2007–2008
2009–2011

185. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
цільової програми форму-
вання позитивного міжна-
родного іміджу України на 

2008–2011 роки»

06.06.2007  
№ 379-р

Кабінет Міністрів 
України 2008–2011

186. Розпорядження 
«Про схвалення Концепції 
Державної цільової еконо-
мічної програми “Створен-
ня в Україні інноваційної 

інфраструктури 
на 2008–2012 роки”»

06.06.2007  
№ 381-р

Кабінет Міністрів 
України 2008–2012

187. Розпорядження «Про деякі 
питання підготовки та про-
ведення в Україні фінальної 
частини чемпіонату Європи 

2012 року з футболу»

11.07.2007  
№ 502-р

Кабінет Міністрів 
України

2012

188. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Містобу-
дівного кодексу України»

18.07.2007  
№ 536-р

Кабінет Міністрів 
України —
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189. Розпорядження «Про схва-

лення Концепції Державної 
цільової програми “Наука 
в університетах” на 2008–

2012 роки»

18.07.2007  
№ 548-р

Кабінет Міністрів 
України 2008–2012

190. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
цільової програми інформу-
вання громадськості з пи-
тань європейської інтеграції 
України на 2008–2011 роки»

25.07.2007  
№ 569-р

Кабінет Міністрів 
України 2008–2011

191. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Загально-
державної цільової екологіч-
ної програми поводження з 
радіоактивними відходами»

01.08.2007  
№ 587-р

Кабінет Міністрів 
України 2008–2017

192. Постанова «Про деякі пи-
тання реформування систе-
ми державного технічного 
огляду колісних транспорт-

них засобів»

09.08.2007  
№ 1036

Кабінет Міністрів 
України —

193. Постанова «Про вдоскона-
лення виставково-ярмаркової 

діяльності в Україні»

22.08.2007  
№ 1065

Кабінет Міністрів 
України —

194. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
цільової соціальної програ-

ми “Хокей України”»

30.08.2007  
№ 675-р

Кабінет Міністрів 
України —

195. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
програми інформаційно-
телекомунікаційного забез-
печення правоохоронних 
органів, діяльність яких 
пов’язана з боротьбою із 

злочинністю»

19.09.2007  
№ 754-р

Кабінет Міністрів 
України —

196. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
цільової науково-технічної 
програми “Розробка і осво-
єння мікроелектронних 
технологій, організація 

серійного випуску приладів 
і систем на їх основі” на 

2008–2011 роки»

03.10.2007  
№ 814-р

Кабінет Міністрів 
України 2008–2011
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197. Розпорядження «Про схва-

лення Концепції Державної 
цільової науково-технічної 
програми розроблення і 
створення сенсорних на-
укоємних продуктів на 

2008–2012 роки»

03.10.2007  
№ 822-р

Кабінет Міністрів 
України 2008–2012

198. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції національної 
екологічної політики України 
на період до 2020 року»

17.10.2007  
№ 880-р

Кабінет Міністрів 
України до 2020

199. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
цільової програми інформу-
вання громадськості з питань 
євроатлантичної інтеграції 
України на 2008–2011 роки»

08.11.2007  
№ 960-р

Кабінет Міністрів 
України 2008–2011

200. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
цільової економічної про-
грами модернізації ринків 

капіталу в Україні»

08.11.2007  
№ 976-р

Кабінет Міністрів 
України 5 років

201. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції проекту 
Закону України “Про на-
ціональну інфраструктуру 
геопросторових даних”»

21.11.2007  
№ 1021-р

Кабінет Міністрів 
України —

202. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції сприяння 
органами виконавчої влади 
розвитку громадянського 

суспільства»

21.11.2007  
№ 1035-р

Кабінет Міністрів 
України —

203. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Загально-
державної цільової еконо-
мічної програми проведення 
моніторингу залишкових 
кількостей ветеринарних 

препаратів та забруднюючих 
речовин у живих тваринах, 
продуктах тваринного по-
ходження і кормах, а також 
харчових продуктах, під-
контрольних ветеринарній 
службі, на 2008–2013 роки»

21.11.2007  
№ 1033-р

Кабінет Міністрів 
України 2008–2013
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204. Розпорядження «Про схва-

лення Концепції формуван-
ня енергетичного балансу»

28.11.2007  
№ 1058-р

Кабінет Міністрів 
України —

205. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Загально-
державної національно-
культурної програми 

дослідження Голодомору 
1932–1933 років в Україні та 
увічнення пам’яті його жертв 
на період до 2012 року»

27.02.2008  
№ 364-р

Кабінет Міністрів 
України до 2012

206. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
цільової програми розвитку 
аеропортів на період до 

2020 року»

05.03.2008  
№ 506-р

Кабінет Міністрів 
України до 2020

207. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
цільової науково-технічної 
програми “Розробка і впро-
вадження енергозберігаю-
чих світлодіодних джерел 
світла та освітлювальних 
систем на їх основі”»

09.04.2008  
№ 612-р

Кабінет Міністрів 
України 5 років

208. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
цільової програми захисту 
прав споживачів на 2008–

2011 роки»

09.04.2008  
№ 649-р

Кабінет Міністрів 
України 2008–2011

209. Розпорядження «Про 
схвалення Концепції соці-
ального захисту бездомних 

громадян»

17.04.2008  
№ 639-р

Кабінет Міністрів 
України

210. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції реформу-
вання вугільної галузі»

14.05.2008  
№ 737-р

Кабінет Міністрів 
України 2008–2011

211. Розпорядження «Про 
схвалення Концепції За-
гальнодержавної цільової 
програми забезпечення 

профілактики ВІЛ-інфекції, 
лікування, догляду та під-
тримки ВІЛ-інфікованих і 
хворих на СНІД на 2009–

2013 роки»

21.05.2008  
№ 728-р

Кабінет Міністрів 
України 2009–2013
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212. Розпорядження «Про схва-

лення Концепції Загально-
державної цільової соці-
альної програми “Здорова 
нація” на 2009–2013 роки»

21.05.2008  
№ 731-р

Кабінет Міністрів 
України 2009–2013

213. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
цільової програми популя-
ризації вітчизняної книго-
видавничої продукції на 

2009–2012 роки»

28.05.2008  
№ 772-р

Кабінет Міністрів 
України 2009–2012

214. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
цільової програми підго-
товки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 
фахівців у сфері європей-
ської та євроатлантичної 

інтеграції України на 2008–
2011 роки»

04.06.2008  
№ 798-р

Кабінет Міністрів 
України 2008–2011

215. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
цільової соціальної програ-
ми зменшення шкідливого 
впливу тютюну на здоров’я 
населення на 2008–2012 

роки»

04.06.2008  
№ 797-р

Кабінет Міністрів 
України 2008–2012

216. Розпорядження «Про 
схвалення Концепції про-
екту Загальнодержавної 
цільової соціальної про-

грами “Молодь України” на 
2009–2015 роки»

11.06.2008  
№ 825-р

Кабінет Міністрів 
України 2009–2015

217. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції розвитку 

державної метрологічної сис-
теми на період до 2015 року»

25.06.2008  
№ 874-р

Кабінет Міністрів 
України до 2015

218. Розпорядження «Про 
схвалення Концепції роз-
витку системи державного 
регулювання діяльності 

суб’єктів природних моно-
полій на ринку комуналь-

них послуг»

09.07.2008  
№ 932-р

Кабінет Міністрів 
України —
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219. Розпорядження «Про схва-

лення Концепції проекту 
Загальнодержавної цільової 
економічної програми роз-
витку промисловості на 
період до 2017 року»

09.07.2008  
№ 947-р

Кабінет Міністрів 
України до 2017

220. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції проекту 
Закону України “Про до-
ступ до інформації”»

23.07.2008  
№ 990-р

Кабінет Міністрів 
України —

221. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції проекту 
Закону України “Про гос-
подарські об’єднання”»

20.08.2008  
№ 1124-р

Кабінет Міністрів 
України —

222. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції реформу-
вання системи державного 
управління автомобільними 
дорогами загального корис-

тування»

20.08.2008  
№ 1096-р

Кабінет Міністрів 
України

(ІІІ етапи)
2008–2009
2009–2010

2011

223. Розпорядження 
«Про схвалення Концепції 
Загальнодержавної цільової 
програми розвитку цивіль-
ного захисту на 2009–2013 

роки»

20.08.2008  
№ 1156-р

Кабінет Міністрів 
України 2009–2013

224. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції проекту 
Закону України “Про роз-
роблення та поставлення 
на виробництво озброєння, 
військової і спеціальної 

техніки”»

03.09.2008  
№ 1170-р

Кабінет Міністрів 
України —

225. Розпорядження «Про 
схвалення Концепції Дер-
жавної цільової програми 
протимінної діяльності на 

2009–2014 роки»

03.09.2008  
№ 1162-р

Кабінет Міністрів 
України 2009–2014

226. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
програми ефективного ви-
користання радіочастотно-
го ресурсу України із засто-
суванням перспективних 

радіотехнологій»

10.09.2008  
№ 1189-р

Кабінет Міністрів 
України до 2022
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227. Розпорядження 

«Про схвалення 
Концепції створення бага-
тофункціональної комплек-
сної системи “Електронна 

митниця”»

17.09.2008  
№ 1236-р

Кабінет Міністрів 
України

(ІІІ етапи)
2009–10-29 
2009–2010
2010–2013

228. Розпорядження 
«Про схвалення Концеп-
ції Державної цільової 
національно-культурної 
програми розвитку 

Українського козацтва 
на 2009–2011 роки»

17.09.2008  
№ 1237-р

Кабінет Міністрів 
України 2009–2011

229. Розпорядження 
«Про схвалення Концепції 
забезпечення безпеки 
та правопорядку під час 
проведення в Україні 

фінальної частини чемпіо-
нату Європи 2012 року 

з футболу»

17.09.2008  
№ 1244-р

Кабінет Міністрів 
України 2012

230. Постанова «Про затвер-
дження Концепції держав-
ної системи професійної 
орієнтації населення»

17.09.2008  
№ 842

Кабінет Міністрів 
України —

231. Розпорядження 
«Про схвалення 

Концепції Державної ці-
льової економічної програ-
ми розвитку внутрішнього 

ринку на період 
до 2012 року»

17.09.2008  
№ 1249-р

Кабінет Міністрів 
України до 2012

232. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції створення 
нового багатоцільового 
дослідницького ядерного 

реактора»

08.10.2008  
№ 1299-р

Кабінет Міністрів 
України

(ІІ етапи)
2009–2010;
починаючи 
з 2010

233. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
цільової науково-технічної 
програми “Створення 

хіміко-металургійної галузі 
виробництва чистого крем-
нію протягом 2009–2012 

років”»

08.10.2008  
№ 1317-р

Кабінет Міністрів 
України 2009–2012
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234. Розпорядження «Про вне-

сення змін до Концепції 
розвитку державного 

внутрішнього фінансового 
контролю та затвердження 
плану заходів щодо її ре-
алізації на період до 2015 

року»

22.10.2008  
№ 1347-р

Кабінет Міністрів 
України до 2015

235. Розпорядження «Про 
схвалення Концепції Дер-
жавної цільової програми 
підвищення рівня безпеки 
дорожнього руху на 2009–

2012 роки»

30.10.2008  
№ 1384-р

Кабінет Міністрів 
України 2009–2012

236. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції соціальної 
адаптації осіб, які відбували 
покарання у виді позбавлен-
ня волі на певний строк»

30.10.2008  
№ 1385-р

Кабінет Міністрів 
України —

237. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції проекту 
Закону України “Про охо-
рону прав на комерційну 

таємницю”»

05.11.2008  
№ 1404-р

Кабінет Міністрів 
України —

238. Розпорядження «Про схвален-
ня Концепції Державної ці-
льової соціально-економічної 
програми будівництва (при-
дбання) доступного житла на 

2009–2016 роки»

05.11.2008  
№ 1406-р

Кабінет Міністрів 
України 2009–2016

239. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
цільової науково-технічної 
програми впровадження і за-
стосування грід-технологій 

на 2009–2013 роки»

05.11.2008  
№ 1421-р

Кабінет Міністрів 
України 2009–2013

240. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції проекту 

Кодексу цивільного захисту 
України»

12.11.2008  
№ 1424-р

Кабінет Міністрів 
України —

241. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
цільової економічної про-
грами енергоефективності 

на 2010–2015 роки»

19.11.2008  
№ 1446-р

Кабінет Міністрів 
України 2010–2015
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242. Розпорядження «Про схва-

лення Концепції Державної 
цільової програми створен-
ня оптових ринків сільсько-
господарської продукції»

19.11.2008  
№ 1447-р

Кабінет Міністрів 
України до 2011

243. Розпорядження «Про схвален-
ня Концепції Державної ці-
льової програми реформуван-
ня Державної кримінально-
виконавчої служби на період 

до 2017 року»

26.11.2008  
№ 1511-р

Кабінет Міністрів 
України до 2017

244. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції підвищен-
ня рівня хімічної безпеки»

17.12.2008  
№ 1571-р

Кабінет Міністрів 
України —

245. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
цільової програми “Цукровий 
діабет” на 2009–2013 роки»

14.01.2009  
№ 17-р

Кабінет Міністрів 
України 2009–2013

246. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
цільової економічної про-
грами розвитку поштового 
зв’язку на 2009–2013 роки»

14.01.2009  
№ 35-р

Кабінет Міністрів 
України 2009–2013

247. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
цільової програми розвитку 
Національної словникової 
бази на 2009–2015 роки»

11.02.2009  
№ 140-р

Кабінет Міністрів 
України 2009–2015

248. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
цільової програми підтрим-
ки розвитку сільськогоспо-
дарських обслуговуючих 
кооперативів на період до 

2015 року»

11.02.2009  
№ 184-р

Кабінет Міністрів 
України до 2015

249. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
цільової науково-технічної 
програми розвитку вироб-
ництва та використання 
біологічних видів палива»

12.02.2009  
№ 276-р

Кабінет Міністрів 
України 2010–2014

250. Розпорядження «Про схвален-
ня Концепції Державної ці-
льової економічної програми 
“Ядерне паливо України”»

25.02.2009  
№ 216-р

Кабінет Міністрів 
України 2009–2013
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251. Розпорядження «Про схвален-

ня Концепції Державної цільо-
вої програми безпеки польотів 

на період до 2015 року»

05.03.2009  
№ 273-р

Кабінет Міністрів 
України до 2015

252. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
цільової екологічної про-
грами приведення в безпеч-
ний стан уранових об’єктів 
колишнього виробничого 
об’єднання “Придніпров-
ський хімічний завод”»

18.03.2009  
№ 284-р

Кабінет Міністрів 
України 2010–2014

253. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції розвитку 

внутрішнього ринку держав-
них цінних паперів України 

на 2009–2013 роки»

25.03.2009  
№ 316-р

Кабінет Міністрів 
України 2009–2013

254. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
цільової науково-технічної 
програми “Нанотехнології 
та наноматеріали” на 2010–

2014 роки»

02.04.2009  
№ 331-р

Кабінет Міністрів 
України 2010–2014

255. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
цільової програми модер-
нізації комунальної теплое-

нергетики»

02.04.2009  
№ 440-р

Кабінет Міністрів 
України 2009–2013

256. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції форму-

вання системи підвищення 
кваліфікації посадових осіб 
місцевого самоврядування 
та депутатів місцевих рад»

08.04.2009  
№ 385-р

Кабінет Міністрів 
України —

257. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції проекту 
Закону України “Про вплив 
громадськості на прийняття 
нормативно-правових актів”»

22.04.2009  
№ 448-р

Кабінет Міністрів 
України —

258. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Загально-
державної цільової еконо-
мічної програми розвитку 
кораблебудування на період 

до 2035 року»

06.05.2009  
№ 671-р

Кабінет Міністрів 
України до 2035
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259. Розпорядження «Про схва-

лення Концепції проекту 
Закону України “Про мор-
ську політику України”»

20.05.2009  
№ 545-р

Кабінет Міністрів 
України —

260. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
цільової програми розбудови 
придорожньої та турис-
тичної інфраструктури за 

основними напрямками руху 
учасників і гостей фінальної 
частини чемпіонату Європи 

2012 року з футболу»

20.05.2009  
№ 580-р

Кабінет Міністрів 
України 2012

261. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції медичного 
забезпечення під час під-
готовки та проведення в 
Україні фінальної частини 
чемпіонату Європи 2012 

року з футболу»

27.05.2009  
№ 563-р

Кабінет Міністрів 
України 2012

262. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
цільової програми утилі-
зації компонентів рідкого 
ракетного палива на 2010–

2014 роки»

10.06.2009  
№ 628-р

Кабінет Міністрів 
України 2010–2014

263. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції проекту 

Закону України “Про Осно-
вні засади державної полі-
тики у сфері профілактики 
травматизму невиробничо-

го характеру”»

10.06.2009  
№ 632-р

Кабінет Міністрів 
України —

264. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції організації 
розміщення гостей та учас-
ників фінальної частини 
чемпіонату Європи 2012 

року з футболу»

10.06.2009  
№ 475-р

Кабінет Міністрів 
України 2012

265. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції проекту 
Закону України “Про вне-
сення змін до Закону Укра-
їни “Про правовий статус 
закордонних українців”»

17.06.2009  
№ 665-р

Кабінет Міністрів 
України —
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266. Розпорядження «Про схва-

лення Концепції розвитку 
національної інноваційної 

системи»

17.06.2009  
№ 680-р

Кабінет Міністрів 
України до 2025

267. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції проекту 
Закону України “Про адмі-
ністративні послуги”»

17.06.2009  
№ 682-р

Кабінет Міністрів 
України —

268. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції розвитку 
Державної інформаційної 
системи реєстраційного 
обліку фізичних осіб та їх 

документування»

17.06.2009  
№ 711-р

Кабінет Міністрів 
України —

269. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
цільової програми розвитку 
земельних відносин в Укра-
їні на період до 2020 року»

17.06.2009  
№ 743-р

Кабінет Міністрів 
України до 2020

270. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції створення 
національної системи роз-
роблення та поставлення 
на виробництво озброєння, 
військової і спеціальної 

техніки»

01.07.2009  
№ 756-р

Кабінет Міністрів 
України —

271. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Загально-
державної цільової соціаль-
ної програми збереження і 
розвитку трудового потен-
ціалу України на період до 

2017 року»

22.07.2009  
№ 851-р

Кабінет Міністрів 
України до 2017

272. Розпорядження «Про 
схвалення Концепції За-
гальнодержавної цільової 
програми розвитку водного 
господарства на період до 

2020 року»

03.09.2009  
№ 1029-р

Кабінет Міністрів 
України до 2020

273. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції захисту 
прав споживачів небанків-
ських фінансових послуг в 

Україні»

03.09.2009  
№ 1026-р

Кабінет Міністрів 
України

(ІІ етапи)
2009–2012
з 2012
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274. Розпорядження «Про схва-

лення Концепції Державної 
програми розвитку дер-

жавних підприємств “Між-
народний дитячий центр 
“Артек” і “Український 
дитячий центр “Молода 
гвардія” на період до 2015 

року»

03.09.2009  
№ 1075-р

Кабінет Міністрів 
України до 2015

275. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції створення 
єдиної державної системи 
електронного обліку дере-

вини»

16.09.2009  
№ 1090-р

Кабінет Міністрів 
України

(ІІ етапи)
2009–2010
2011–2012

276. Розпорядження «Про 
схвалення Концепції розви-
тку державно-приватного 
партнерства у житлово-
комунальному господар-

стві»

16.09.2009  
№ 1184-р

Кабінет Міністрів 
України —

277. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
цільової програми підтрим-
ки та розвитку читання на 
період до 2015 року»

30.09.2009  
№ 1228-р

Кабінет Міністрів 
України до 2015

278. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції Державної 
цільової програми розвитку 
позашкільної освіти на пе-

ріод до 2014 року»

05.10.2009  
№ 1260-р

Кабінет Міністрів 
України до 2014

279. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції проекту 
Закону України “Про вну-

трішню торгівлю”»

07.10.2009  
№ 1200-р

Кабінет Міністрів 
України —

280. Розпорядження «Про схва-
лення Концепції подаль-

шого проведення пенсійної 
реформи»

14.10.2009  
№ 1224-р

Кабінет Міністрів 
України

(ІІ етапи)
2010–2013
2014–2017
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Официально принятые (утвержденные) концепции
(Россия)

№
п/п

Наименование Дата Кем принята Срок 
действия

1 2 3 4 5

1.
Постановление

о концепции государ-
ственной политики по 
отношению к казачеству

22 апреля 1994 г. 
№ 355

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

—

2. Постановление «Кон-
цепция реформы систе-
мы пенсионного обе-
спечения в Российской 

Федерации»

от 7 августа 1995 
г. № 790

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

(ІІІ этапа)
1995

1996–1997
Начиная с 

1998
3. Указ

«Об утверждении Кон-
цепции развития рынка 
ценных бумаг в Россий-

ской Федерации»

01.07.1996 № 
1008

(ред. от 
16.10.2000)

Президент РФ
—

4. Постановление
«Об утверждении Кон-
цепции реформирования 
органов и учреждений 
юстиции Российской 

Федерации»

07.10.1996 № 
1177

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

до 2000 

5. Постановление
«О реформе предприятий и 
иных коммерческих орга-

низаций»
(вместе с «Концепцией ре-
формирования предприятий 

и иных коммерческих 
организаций», «Планом ме-
роприятий Правительства 
Российской Федерации по 
реализации в 1997 году Кон-
цепции реформирования 
предприятий и иных ком-
мерческих организаций»)

30.10.1997 № 
1373

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

—

6. Постановление
«О Концепции структур-
ной реформы федераль-
ного железнодорожного 

транспорта»

15.05.1998 № 
448

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

(III этапа)
1998–1999

4–5 лет
в зависимо-
сти от испол-
нения двух 
пред. этапов
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7. Постановление

«О Концепции рефор-
мирования межбюд-
жетных отношений в 
Российской Федерации 
в 1999– 2001 годах»

30.07.1998 № 
862

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

1999–2001

8. Постановление
«О Концепции управ-
ления государственным 
имуществом и прива-
тизации в Российской 

Федерации»

09.09.1999 № 
1024

(ред. от 
29.11.2000)

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

—

9. Постановление
«О мерах по развитию 
системы ипотечного жи-
лищного кредитования в 
Российской Федерации»
(вместе с «Концепцией 
развития системы ипо-
течного жилищного кре-
дитования в Российской 
Федерации», «Планом 
подготовки проектов 

нормативных правовых 
актов, обеспечивающих 
развитие системы ипо-
течного жилищного кре-
дитования в Российской 

Федерации»)

11.01.2000 № 28
(ред. от 

08.05.2002)

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

—

10. Постановление
«О Концепции государ-
ственной поддержки 

экономического и соци-
ального развития райо-

нов Севера»

07.03.2000 № 
198

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

(III этапа)
2000–2003
2004–2010
2011–2015

11. Концепция внешней 
политики Российской 

Федерации

12.07.2008
— —

12. Распоряжение
«Об утверждении Кон-
цепции приграничного 
сотрудничества в Рос-
сийской Федерации»

09.02.2001 № 
196-р

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

—

13. Постановление
«Об утверждении Основ-
ных требований к концеп-
ции и разработке проектов 
федеральных законов»

02.08.2001 № 
576

(ред. от 
30.04.2009)

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

—
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14. Распоряжение

«О Концепции развития 
лесного хозяйства Рос-
сийской Федерации на 

2003–2010»

18.01.2003 № 
69-р

(ред. от 
28.09.2007)

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

2003–2010

15. Распоряжение
«О Концепции действий 
на рынке труда на 2003–

2005 годы»

06.05.2003 № 
568-р

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

2003–2005

16. Постановление
«О мерах по повыше-
нию результативности 
бюджетных расходов»
(вместе с «Концепцией 
реформирования бюд-
жетного процесса в 

Российской Федерации 
в 2004–2006 годах», 

«Планом мероприятий 
по реализации Концеп-
ции реформирования 
бюджетного процесса в 
Российской Федерации в 

2004–2006 годах»)

22.05.2004 № 
249

(ред. от 
23.12.2004)

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

2004–2006

17. Распоряжение
«О Концепции создания 
государственной системы 
изготовления, оформле-
ния и контроля паспортно-
визовых документов ново-

го поколения»

15.03.2005 № 
277-р

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

—

18. Распоряжение
«Об одобрении Концеп-
ции создания системы 
персонального учета 
населения Российской 

Федерации»

09.06.2005 № 
748-р

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

7 лет

19. Распоряжение
«Об одобрении Кон-
цепции федеральной 
системы мониторинга 
критически важных 

объектов и (или) потен-
циально опасных объ-
ектов инфраструктуры 
Российской Федерации 
и опасных грузов»

27.08.2005 № 
1314-р

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

—
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20. Распоряжение

«О Концепции федераль-
ной целевой программы 
“Повышение безопасно-
сти дорожного движения 
в 2006–2012 годах”»

17.10.2005 № 
1707-р

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

2006–2012

21. Распоряжение
«О Концепции админи-
стративной реформы в 
Российской Федерации в 

2006–2010 годах»

25.10.2005 № 
1789-р
(ред. от 

10.03.2009)

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

2006–2010

22. Распоряжение
«О Концепции развития 
таможенных органов 

Российской Федерации»

14.12.2005 № 
2225-р

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

(II этапа)
2005–2007
2008–2010

23. Распоряжение
«О Концепции развития 
национальной системы 

стандартизации»

28.02.2006 № 
266-р

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

—

24. Распоряжение
«О Концепции повыше-
ния эффективности меж-
бюджетных отношений 
и качества управления 
государственными и му-
ниципальными финан-
сами в 2006–2008 годах 
и плане мероприятий по 

ее реализации»

03.04.2006 № 
467-р

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

2006–2008

25. Распоряжение
«О Концепции фе-
деральной целевой 
программы “Раз-
витие уголовно-

исполнительной систе-
мы (2007–2016 годы)”»

07.06.2006 № 
839-р

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

2007–2016

26. Распоряжение
«О Концепции регио-
нальной информатиза-
ции до 2010 года»

17.07.2006 № 
1024-р
(ред. от 

10.03.2009)

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

до 2010

27. Распоряжение
«О Концепции феде-
ральной целевой про-
граммы “Развитие су-

дебной системы России” 
на 2007–2011 годы»

04.08.2006 № 
1082-р

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

2007–2011
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28. Распоряжение

«О Концепции федераль-
ной целевой программы 
“Развитие государствен-
ной статистики России в 

2007–2011 годах”»

05.08.2006 № 
1086-р
(ред. от 

22.04.2009)

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

2007–2011

29. Распоряжение
«Концепция федераль-
ной целевой программы 

“Предупреждение и 
борьба с социально зна-
чимыми заболеваниями 

(2007–2011 годы)”»

11.12.2006 № 
1706-р

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

2007–2011

30. Распоряжение
«Об утверждении Кон-
цепции федеральной 
целевой программы 
“Национальная тех-
нологическая база” на 

2007–2011 годы»

18.12.2006 № 
1761-р

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

2007–2011

31. Распоряжение
«О Концепции феде-
ральной целевой про-
граммы “Дети России” 
на 2007–2010 годы»

26.01.2007 № 
79-р

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

2007–2010

32. Распоряжение
«О Концепции феде-
ральной целевой про-
граммы “Обеспечение 
ядерной и радиационной 
безопасности на 2008 
год и на период до 2015 

года”»

19.04.2007 № 
484-р

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

2008–2015

33. Распоряжение
«О Концепции создания 
государственной автома-
тизированной системы 
информационного обе-
спечения управления 
приоритетными нацио-
нальными проектами»

24.04.2007 № 
516-р

(ред. от 
10.03.2009)

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

(III этапа)
2006
2007

2008–2010

34. Распоряжение
«О Концепции феде-
ральной целевой про-
граммы “Юг России 
(2008–2012 годы)”»

09.06.2007 № 
754-р

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

2008–2012
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35. Распоряжение

«Концепция федераль-
ной целевой программы 
“Развитие инфраструк-
туры наноиндустрии в 
Российской Федерации 
на 2008–2010 годы”»

14.07.2007 № 
937-р

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

2008–2010

36. Распоряжение
«О Концепции

федеральной целевой 
программы 

“Развитие электронной 
компонентной базы 
и радиоэлектроники” 
на 2008–2015 годы»

23.07.2007 № 
972-р

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

2008–2015

37. Распоряжение
«О Концепции феде-
ральной целевой про-
граммы “Социально-
экономическое и этно-
культурное развитие 
российских немцев на 

2008–2012 годы”»

29.08.2007 № 
1143-р
(ред. от 

21.01.2008)

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

2008–2012

38. Распоряжение
«Об утверждении изме-
нений в Концепцию раз-
вития лесного хозяйства 
Российской Федерации 
на 2003–2010 годы, одо-
бренную распоряжением 
Правительства Россий-
ской Федерации от 18 
января 2003 г. № 69-р»

28.09.2007 № 
1305-р

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

2003–2010

39. «Об утверждении 
Концепции демографи-
ческой политики Рос-
сийской Федерации на 
период до 2025 года»

09.10.2007 № 
1351

Указ Прези-
дента РФ до 2025

40. Распоряжение
«О Концепции феде-
ральной целевой про-
граммы “Пожарная без-
опасность в Российской 
Федерации на период до 

2012 года”»

31.10.2007 № 
1532-р

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

до 2012
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41. Распоряжение

«О Концепции развития 
телерадиовещания в 

Российской Федерации 
на 2008–2015 годы

(вместе с “Планом меро-
приятий по реализации 
Концепции развития 
телерадиовещания в 

Российской Федерации 
на 2008–2015 годы”)»

29.11.2007 № 
1700-р
(ред. от 

10.03.2009)

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

2008–2015

42. Распоряжение
«О Концепции феде-
ральной целевой про-
граммы “Модернизация 
Единой системы орга-
низации воздушного 
движения Российской 
Федерации (2009–2015 

годы)”»

29.12.2007 № 
1974-р

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

2009–2015

43. Распоряжение
«О Концепции федераль-
ной целевой программы 
“Национальная система 
химической и биоло-
гической безопасности 
Российской Федерации 

(2009–2013 годы)”»

28.01.2008 № 
74-р

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

2009–2013

44. Распоряжение
«О Концепции созда-
ния системы контроля 
вывоза товаров с та-
моженной территории 
Российской Федерации 
и контроля правомерно-
сти применения ставки 0 
процентов по налогу на 
добавленную стоимость 
при экспорте товаров»

07.03.2008 № 
288-р

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

(III этапа)
2008
2009
2010

45. Распоряжение
«Об утверждении Кон-
цепции федеральной 
целевой программы 
“Научные и научно-
педагогические кадры 
инновационной России” 
на 2009–2013 годы»

07.04.2008 № 
440-р

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

2009–2013
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46. Распоряжение

«О Концепции формиро-
вания в Российской Феде-
рации электронного прави-
тельства до 2010 года»

06.05.2008 № 
632-р

(ред. от 
10.03.2009)

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

до 2010

47. Распоряжение
«О Концепции феде-
ральной целевой про-
граммы “Повышение 
эффективности ис-

пользования и развитие 
ресурсного потенциала 
рыбохозяйственного 
комплекса в 2009–2013 

годах”»

07.05.2008 № 
681-р

(ред. от 
10.03.2009)

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

2009–2013

48. «Концепция внешней 
политики Российской 

Федерации»

12.07.2008 № 
Пр-1440

Президент РФ
—

49. Распоряжение
«Об утверждении Кон-
цепции федеральной 
целевой программы 

“Совершенствование 
системы комплектования 
должностей сержантов и 
солдат военнослужащи-
ми, переведенными на 
военную службу по кон-
тракту, и осуществление 
перехода к комплектова-
нию должностей сержан-
тов (старшин) Воору-

женных Сил Российской 
Федерации, других во-
йск, воинских формиро-
ваний и органов, а также 
матросов плавсостава 
Военно-Морского Фло-
та военнослужащими, 
проходящими военную 
службу по контракту 
(2009–2015 годы)”»

15.07.2008 № 
1016-р

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

2009–2015

50. Распоряжение
«О Концепции действий 
на рынке труда на 2008–

2010 годы»

15.08.2008 № 
1193-р

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

2008–2010
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51. Распоряжение

«О концепции федераль-
ной целевой программы 
“Повышение устойчи-
вости жилых домов, 

основных объектов и си-
стем жизнеобеспечения 
в сейсмических районах 
РФ на 2009–2013 годы”»

15.08.2008 № 
1197-р

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

2009–2013

52. Распоряжение
«О Концепции развития 
образования в сфере 

культуры и искусства в 
Российской Федерации 
на 2008–2015 годы»

(вместе с «Планом меро-
приятий по реализации 
концепции развития 
образования в сфере 

культуры и искусства в 
Российской Федерации 
на 2008–2015 годы»)

25.08.2008 № 
1244-р

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

2008–2015

53. Распоряжение
«О Концепции реали-
зации государственной 
политики в сфере обу-
стройства государствен-
ной границы Российской 

Федерации»

11.09.2008 № 
1309-р

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

(II этапа)
2008–2010
2010–2016

54. Распоряжение
«О Концепции долго-
срочного социально-
экономического разви-

тия Российской 
Федерации на период до 

2020 года»
(вместе с «Концеп-
цией долгосроч-
ного социально-

экономического развития 
Российской Федерации 
на период до 2020 года»)

17.11.2008 № 
1662-р
(ред. от 

08.08.2009)

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

до 2020

55. Распоряжение
«О Концепции устойчи-
вого развития коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Даль-
него Востока Россий-
ской Федерации»

04.02.2009 № 
132-р

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

(III этапа)
2009–2011
2012–2015
2016–2025
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56. Распоряжение

«Об утверждении Кон-
цепции федеральной це-
левой программы “Обе-
спечение безопасности 

полетов воздушных судов 
государственной авиации 
Российской Федерации в 

2010–2014 годах”»

22.04.2009 № 
554-р

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

2010–2014

57. Постановление
«О единой системе 
информационно-

справочной поддержки 
граждан и организаций 
по вопросам взаимодей-
ствия с органами испол-
нительной власти и ор-
ганами местного самоу-
правления с использова-
нием информационно-
телекоммуникационной 

сети Интернет»
(вместе с «Концеп-
цией единой системы 
информационно-

справочной поддержки 
граждан и организаций 
по вопросам взаимодей-
ствия с органами испол-
нительной власти и ор-
ганами местного самоу-
правления с использова-
нием информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет», «Пра-
вилами размещения в 
федеральных государ-

ственных ...»

15.06.2009 № 
478

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

—

58. Распоряжение
«Об утверждении Кон-
цепции федеральной 
целевой программы 

“Ядерные энерготехно-
логии нового поколения 
на период 2010–2015 
годов и на перспективу 

до 2020 года”»

23.07.2009 № 
1026-р

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

до 2020
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1 2 3 4 5
59. Распоряжение

«О Концепции содей-
ствия развитию благо-
творительной деятель-
ности добровольчества в 
Российской Федерации»

30.07.2009 № 
1054-р

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

2009–2010

60. Распоряжение
«О Концепции межбюд-
жетных отношений и 

организации бюджетно-
го процесса в субъектах 
Российской Федерации 
и муниципальных обра-
зованиях до 2013 года»

08.08.2009 № 
1123-р

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

до 2013

61. Распоряжение
«О концепции федераль-
ной целевой программы 
“Развитие телерадиове-
щания в Российской Фе-
дерации на 2009–2015 

годы”»

21.09.2009 № 
1349-р

Правитель-
ство

Российской 
Федерации

2009–2015

62. «Концепция противо-
действия терроризму в 
Российской Федерации»

05.10.2009 Президент РФ
—
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Ради України. – Режим доступу: http://gska2. rada.gov.ua/pls/zweb_n/
webproc4_1?id=&pf3511=29156.
Про внесення змін до Закону України «Про статус суддів» [Електронний ре-547. 
сурс] : проект Закону від 23 листоп. 2007 р. № 0917 // Офіційний сайт Верхо-
вної Ради України. – Режим доступу: http://gska2. rada.gov.ua/pls/zweb_n/
webproc4_1?id=&pf3511=30841.
Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій» [Текст] : проект За-548. 
кону від 25 січ. 2005 р. № 7003 // Закон і бізнес. – 2005. – № 9.
Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій України» [Електронний 549. 
ресурс] : проект Закону від 20 січ. 2004 р. № 4588-1 // Офіційний сайт Верхо-
вної Ради України. – Режим доступу: http://gska2. rada.gov.ua/pls/zweb_n/
webproc4_1?id=&pf3511 =16975.
Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій України» [Електронний 550. 
ресурс] : проект Закону від 17 лют. 2006 р. № 9130 // Офіційний сайт Верхо-
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вної Ради України. – Режим доступу: http://gska2. rada.gov.ua/pls/zweb_n/
webproc4_1?id=&pf3511=2697.
Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій України» [Електронний 551. 
ресурс] : проект Закону від 23 листоп. 2007 р. № 0916 // Офіційний сайт Вер-
ховної Ради України. – Режим доступу: http://gska2. rada.gov.ua/pls/zweb_n/
webproc4_1?id=&pf3511=30845.
Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій України» (щодо надан-552. 
ня Верховному Суду України, вищим спеціалізованим судам України та їх 
керівникам додаткових повноважень) [Електронний ресурс] : проект Закону  
від 28 верес. 2006 р. № 2234 // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Ре-
жим доступу: http://gska2.rada.gov. ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511 
=28136.
Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій України» (щодо по-553. 
рядку призначення суддів на адміністративні посади) [Електронний ресурс] : 
проект Закону від 6 груд. 2007 р. № 1122 // Офіційний сайт Верховної Ради 
України .  –  Режим  доступу :  ht tp: / /gska2.rada.gov.  ua/pls /zweb_n/
webproc4_1?id=&pf3511=30966.
Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій України» (щодо при-554. 
значення суддів на адміністративні посади) [Електронний ресурс] : проект 
Закону від 30 трав. 2007 р. № 3586 // Офіційний сайт Верховної Ради України. 
– Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/ webproc4_1?id=&pf3511= 
30242.
Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій України» (щодо по-555. 
рядку обрання суддів на адміністративні посади та звільнення суддів з адмі-
ністративних посад) [Електронний ресурс] : проект Закону від 19 черв. 2007 р. 
№ 2659 // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://
gska2.rada.gov. ua/pls/zweb_n/webproc4 _1?id=&pf3511=28888.
Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР «Про судоустрій 556. 
Української РСР», Кримінально-процесуального та Цивільно-процесуального 
кодексів Української РСР [Текст] : Закон України від 17 черв. 1992 р. № 2464-
ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 35. – Ст. 508.
Про внесення змін до Конституції України [Текст] : Закон України від 557. 
8 груд. 2004 р. № 2222-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – № 2. – 
Ст. 44.
Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших 558. 
органів виконавчої влади [Текст] : Указ Президента України від 3 жовт. 1992 
р. № 493/92 // Зб. указів Президента України. – 1992. – 31 груд. (№ 4).
Про державну службу [Текст] : Закон України від 16 груд. 1993 р. № 3723-ХII 559. 
// Відом. Верхов. Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.
Про деякі питання, що виникають під час розгляду судами України скарг на 560. 
постанови органів дізнання, слідчого, прокурора про порушення кримінальної 
справи [Текст] : Постанова Пленуму Верхов. Суду України від 11 лют. 
2005 р. № 1 // Вісн. Верхов. Суду України. – 2005. – № 2 (54).
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вадження адміністративних судів, та розгляд ними адміністративних позовів 
до судів і суддів [Текст] : Постанова Пленуму Верхов. Суду України від 
12 черв. 2009 р. № 6 // Вісн. Верхов. Суду України. – 2009. – № 7. – С. 10.
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Про деякі питання, що виникають у судовій практиці щодо позовів до органів 562. 
суддівського самоврядування [Текст] : Постанова Пленуму Верхов. Суду 
України від 19 груд. 2008 р. № 17 // Вісн. Верхов. Суду України. – 2009. – 
№ 1. – С. 2.
Про деякі питання, що виникають у судовій практиці щодо позовів до органів 563. 
суддівського самоврядування [Текст] : Постанова Пленуму Верхов. Суду 
України від 19 груд. 2008 р. № 7 // Вісн. Верхов. Суду України. – 2009. – № 2. 
– С. 2.
Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні [Текст] : Указ 564. 
Президента України від 20 берез. 2008 р. № 244/2008 // Офіц. вісн. Президен-
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Про Єдиний державний реєстр нормативних актів [Текст] : Указ Президента 565. 
України від 27 черв. 1996 р. № 468/96 // Уряд. кур’єр. – 1996. – 4 лип.
Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя [Текст] : 566. 
постанова Пленуму Верхов. Суду України від 1 листоп. 1996 р. № 9 // Право 
України. – 1996. – № 12. – С. 91–94.
Про затвердження Положення про дисциплінарну відповідальність суддів 567. 
судів Української РСР [Текст] : Указ Президії Верхов. Ради УРСР від 30 черв. 
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Про затвердження Положення про дисциплінарну відповідальність суддів, 568. 
відкликання і дострокове звільнення суддів і народних засідателів судів Укра-
їнської РСР [Текст] : Указ Президії Верхов. Ради УРСР від 15 груд. 1989 р. № 
8526-ХІ // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1989. – № 52. – Ст. 691.
Про затвердження порядку виплати винагороди та відшкодування витрат на 569. 
проїзд та наймання житла, виплати добових народним засідателям і присяжним 
за час виконання ними обов’язків у суді [Текст] : постанова Кабміну від 11 
жовт. 2002 р. № 1506 // Уряд. кур’єр. – 2002. – 23 жовт.
Про затвердження Програми розвитку юридичної освіти на період до 2005 570. 
року [Текст] : постанова Кабміну України від 10 квіт. 2001 р. № 344 // Офіц. 
вісн. України. – 2001. – № 15. – Ст. 649.
Про заходи щодо удосконалення діяльності органів освіти [Електронний ре-571. 
сурс] : Указ Президента України від 10 жовт. 1995 р. № 942/95 // Офіційний 
сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.
Про Заяву Верховної Ради України з приводу спроби присвоєння Радою суд-572. 
дів України владних повноважень щодо призначення суддів на адміністратив-
ні посади та звільнення з цих посад [Текст] : постанова Верхов. Ради України 
від 1 черв. 2007 р. № 1118-V // Відом. Верхов. Ради України. – 2007. – № 34. 
– Ст. 460.
Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відпо-573. 
відальність суддів судів України [Текст] : Закон України від 2 лют. 1994 р. 
№ 3911-ХІІ (втратив чинність) // Відом. Верхов. Ради України. – 1994. – № 22. 
– Ст. 140.
Про концептуальні засади здійснення судової реформи в Україні [Електронний 574. 
ресурс] : заява VIII позачерг. з’їзду суддів України від 7 груд. 2007 р. – Режим 
доступу: http://www.arbitr.gov.ua.
Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого 575. 
суду в Україні відповідно до європейських стандартів [Текст] : Указ Прези-
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дента України від 10 трав. 2006 р. № 361/2006 // Офіц. вісн. України. – 2006. 
– № 19. – Ст. 1376.
Про медичне та побутове обслуговування суддів [Текст] : Указ Президента 576. 
України (Дод. до Указу «Прирівнення суддів та членів їхніх сімей щодо ме-
дичного обслуговування до посадових осіб органів виконавчої влади») від 
19 верес. 1996 р. № 857/96 // Бринцев В. Д., Садовський К. С., Цицора Т. Р. 
Організаційно-правове забезпечення судової влади (нормативна база). – Х. : 
Ксилон, 2000. – С. 70–71.
Про Мережу та кількісний склад суддів місцевих судів [Текст] : Указ Прези-577. 
дента України від 20 серп. 2001 р. № 641/2001 // Офіц. вісн. України. – 2001. 
– № 34. – Ст. 1580.
Про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді місцевого 578. 
Каховського міськрайонного суду Херсонської області Крюковського О. А. 
[Текст] : Постанова Верхов. Ради України від 16 квіт. 2009 р. № 1285-VI // 
Відом. Верхов. Ради України. – 2009. – № 39. – Ст. 1502.
Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку осві-579. 
ти в Україні [Текст] : Указ Президента України від 7 лип. 2005 р. № 1013/2005 
// Офіц. вісн. України. – 2005. – № 27. – Ст. 1542.
Про нормативно-правові акти [Електронний ресурс] : проект Закону від 580. 
14 січ. 2008 р. № 1343 // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим 
доступу: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id= &pf3511=31313.
Про оплату праці та щомісячне грошове утримання судів [Текст] : постанова 581. 
Кабміну України від 3 верес. 2005 р. № 865 // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 
36. – Ст. 2195.
Про органи суддівського самоврядування [Текст] : Закон України від 2 лют. 582. 
1994 р. № 3909-ХІІ (втратив чинність) // Відом. Верхов. Ради України. – 1994. 
– № 22. – Ст. 138.
Про організацію судочинства [Текст] : Закон Румунії від 4 серп. 1992 р. № 92 583. 
/ пер. з офіц. тексту з «Моніторул Офіціаль». – 1992. – 13 серп. (№ 197, 
ч. 1).
Про основні напрями реформування вищої освіти в Україні [Електронний 584. 
ресурс] : Указ Президента України від 12 верес. 1995 р. № 832/95 // Офіційний 
сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi.
Про основні принципи державного нагляду (контролю) у сфері господарської 585. 
діяльності [Текст] : Закон України від 5 квіт. 2007 р. № 877-V // Відом. Верхов. 
Ради України. – 2007. – № 29. – Ст. 389.
Про підготовку професійних суддів [Електронний ресурс] : Розпорядження 586. 
Президента України від 14 квіт. 1999 р. № 83/99-рп // Офіційний сайт Верхо-
вної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
main.cgi.
Про План заходів на 2006 рік щодо вдосконалення судового устрою та забез-587. 
печення справедливого судочинства в Україні відповідно до європейських 
стандартів [Текст] : Указ Президента України від 20 берез. 2006 р. № 242/2006 
// Уряд. кур’єр. – 2006. – 18 трав.
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встановлення мінімальних спільних правил, які відносяться до правової до-
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помоги та інших фінансових аспектів у цивільних судових процесах 
[Текст] : Директива Європ. Союзу 2002/8 ЄС від 28 січ. 2003 р. // Правова 
допомога: Зарубіжний досвід та пропозиції для України. – К. : Факт, 2004. – 
С. 137–146.
Про Положения про Державну судову адміністрацію України [Текст] : Указ 589. 
Президента України від 3 берез. 2003 р. № 182/2003 // Офіц. вісн. України. – 
2003. – № 10. – Ст. 432.
Про порядок введення в дію Закону України «Про кваліфікаційні комісії, 590. 
кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів Укра-
їни» [Текст] : Постанова Верхов. Ради України від 2 лют. 1994 р. № 3912-ХІІ 
// Відом. Верхов. Ради України. – 1994. – № 22. – Ст. 140.
Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді 591. 
Верховною Радою України [Текст] : Закон України від 18 берез. 2004 р. № 
1625-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 25. – Ст. 354.
Про правонаступництво України [Текст] : Закон України від 12 верес. 1991 р. 592. 
№ 1543-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 46. – Ст. 617.
Про прийняття Кодексу професійної етики су593. дді [Електронний ресурс] : проект 
Закону від 11 лип. 2002 р. № 1353 // Офіційний сайт Верховної Ради України. – 
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=12777.
Про припинення конституційного провадження у справі за конституційним 594. 
поданням Президента України щодо офіційного тлумачення положення пунк-
ту 23 частини першої статті 106 Конституції України [Текст] : Ухвала Консти-
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Пленуму Верхов. Суду України від 9 квіт. 2004 р. № 21 // Вісн. Верхов. Суду 
України. – 2004. – № 6 (46). – С. 20–21.
Про стан здійснення судочинства у 2004 році і завдання на 2005 рік [Текст] : 600. 
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